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Abstract 
Introduction: Understanding the personality traits of political leaders and 

their perceptions and ideas on politics is one of the basic issues in the field of 

political psychology. How emotional-psychological conditions affect people 

on the one hand and structural-situational factors on the other, are the 

decisions that have been made and why option "A" was chosen instead of 

option "B"? The importance of this matter is that it can provide the basis for 

personality analysis, understanding of attitudes and behaviors and relative 

predictability of the political sphere. "Operational code" is one of the useful 

and practical techniques for the methodical analysis of political figures and 

understanding the psychological nature of their attitudes, beliefs and actions, 

the texts of their private or public statements through the study and analysis 

of diaries, letters, speeches, notes, interviews and press conferences and 

secondary sources or reports of government activity by external observers 

such as journalists, historians or political commentators. 

The importance of this article is the methodical use of operational code 

analysis with the aim of not being satisfied with the psychobiography genre 

and examining the psychological characteristics of the individual while 

paying attention to the situation. The main discussion in related to 

operational code analysis reflects this cognitivist proposition that beliefs as 

"mental representation of reality" are important in explaining global politics 

in various ways, which are not considered in neorealist, neoliberal, and 

constructivist theories. While leaders can act to change the balance of power, 

domestic and international institutions and cultural norms in the long term. 

The nature of cognitive theories differs from rational choice models and 

structural theories of foreign policy regarding the role of beliefs as causal 
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mechanisms. Instead of passively reflecting the reality, they examine the 

leaders' decisions by shaping the leaders' perception of the reality and act as 

cognitive and motivational bias mechanisms that distort and block the 

information, slows down or recasts incoming information received from the 

environment. This role for beliefs is especially notable when the 

environment is uncertain, that is, when information is scarce, ambiguous, 

contradictory, or so abundant that it is difficult for leaders to organize and 

process. Also, when new information conflicts with the leader's prior beliefs 

based on old information, stereotypes, or other cognitive biases associated 

with threats to self-interest, or when triggered by strong emotions such as 

fear, anger, shame, hatred. In this paper, while introducing the operational 

code analysis method, its dimensions and analytical nature in relation to 

Putin's personality will be examined and criticized. 

Research Question: The main question of this paper is how Putin 

understands the nature of politics and what does he know, what does he feel 

and what does he want about the exercise of power in Political affairs? The 

main idea is how beliefs interact with "mental representations of reality" and 

enable decision-making processes by shaping leaders' perceptions.  In this 

paper, while introducing the operational code analysis method, its 

dimensions and analytical nature in relation to the personality of Vladimir 

Vladimirovich Putin will be examined and criticized in the form of 

understanding his philosophical and instrumental beliefs.  

Methodology (and theoretical framework if there are):  An operational code 

analysis method for analyzing Putin's personality using a "complete and 

verbatim file of public conversations", including speeches and interviews, 

classifications of statements concludes that Putin's beliefs are issue-specific 

and shows that a combination of competing on some issues and participation 

in others is consistent with his diverse operating code. In fact, Putin reflects 

"the traditional and instinctive feeling of Russian insecurity" and the 

philosophical origins of Putinism, however diverse they may be, are all 

based on two pillars: the idea of empire and the justification of war. His 

operational code indicates that he will mimic his environment like a 

chameleon.  

Results and Discussion: Putin cannot be expected to act in a normative 

manner when those involved with him do not. Putin will reciprocate "bad" 

and "good" behavior, and the failure of cooperation is likely to be bitter and 

long-lasting. One aspect of Putin's behavior that seems to be an integral part 

of his self-image is his emphasis on predictability. Putin operates on the 

assumption that forecasting is a two-way street. You cannot be unpredictable 

and instead expect the world to be predictable. This is consistent with Putin's 
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central philosophical belief in the "duality" of political life: predictable and 

coordinated when it is orderly, arbitrary and ruthless when it is not. Putin 

focuses on "Historical Russia" as the basic legitimacy of his political 

authority (charismatic and historical legitimacy). He clearly identifies and 

then defends an official historical narrative that promotes ethno-centrism in 

relation to the concept of state and civilization (triad of nation, state and 

civilization). The need for continuity, stability and order and avoiding 

"ontological insecurity" and "ontological anxiety" related to displacement, 

trauma and tragedy are the main drivers of Putinism. Putin avoids appeals to 

ideology and is by no means a revolutionary, preferring, as we can see, the 

flexibility of a pragmatic approach. During his time, Russia has become a 

country that has been called "lone power". Russia has no real allies and has 

damaged its most important link, Germany. According to Russia's official 

discourse and according to foreign policy practice, Putin's strategic goals 

seem to be twofold: First, Putin insists that Russia be recognized as an 

independent strategic and autonomous actor in the international system. 

Second, Russia seeks to preserve its exceptional identity as a great power 

and its status, honor, respect, prestige and equality, which makes it possible 

to achieve the first and the most important goals which are internal stability, 

the status quo of the elites and the continuation of Putin's power in Russia. 

Like all human beings, Putin is a complex actor who operates in an 

ambiguous and unpredictable situation. Furthermore, our data support the 

interpretation of Putin as an opportunist rather than a grand strategist.  

Conclusion: The operational code analysis method is one of the most widely 

used techniques for understanding and systematically analyzing the nature of 

political personality and understanding their attitudes, beliefs and actions by 

paying attention to the psychological characteristics of people and at the 

same time paying attention to the situation. The findings of the research 

show that Putin should be seen as an opportunist and not a great strategist, 

that although he is good at designing tactics, there is no strategy in between 

and he cannot be successful in the long run.  

Keywords: Personality, Political Psychology, Operational Code, Vladimir 

Putin, Philosophical Beliefs. 
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 هاي تحليل رمز عملياتی و درک ویژگی

 شخصيت پوتين سياسی -شناختیروان

 1علی اشرف نظري
 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

 (05/11/1401پذیرش  خیتار 18/08/1401)تاریخ دریافت::

 چکيده

ز ها از سیاست اها و تصورهای آنراکگیری ادهای شخصیتی رهبران سیاسی و شیوۀ شکلدرک ویژگی
روانی  -های خلقیشناسی سیاسی است. اینکه چگونه متأثر از زمینهای محوری در رشتة روانهموضوع

گرفته  ییهامیتصمدهند، ای را انجام میهای ویژهاختاری، کنشس -در سطح فردی و عوامل و موقعیتی
از این  ضوع این نوشتارموپرداختن به  گزینند.برمی «ب» جای گزینةبه را «الف» گزینة چرا شود ومی

پذیرکردن بینیها و رفتارها و پیشدرک نگرش شخصیت، زمینة تحلیل تواندمی نظر ضرورت دارد که
 ودرک  ها براییکی از پرکاربردترین فن عملیاتی، رمزروش تحلیل . عرصة سیاست را فراهم کند نسبی

ها با توجه به آن یهااقدامها، باورها و اسی و فهم نگرششخصیت سی تحلیل روشمند سرشت
 پرسش اصلی نوشتار این است کهاست.  ه موقعیتزمان با توجه بهم افراد، شناختیروان هایویژگی
داند، ه میچقدرت در امور انسانی  کاربستدر مورد  و کنددرک میسیاست را چگونه  سرشت پوتین

ازنمایی ذهنی ب»باورها به چگونه که محور اصلی بحث این است  ؟دخواهچه احساسی دارد و چه می
در این کنند. یممکن مرا  گیریتصمیم ، فرایندهایدادن به ادراک رهبرانبا شکلپردازند و می« واقعیت

 ا و سرشت تحلیلی آن در مورده، جنبهعملیاتی رمزتحلیل کنیم ضمن معرفی روش نوشتار تالش می
قد نسی و الدیمیرویچ پوتین در قالب درک باورهای فلسفی و ابزاری او را بررشخصیت والدیمیر و

 راهبردسازطلب و نه یک عنوان یک فرصتبهباید  پوتیندهد که های پژوهش نشان میکنیم. یافته
 ن وجود نداردایمدر این  راهبردیاما هیچ ، ها خوب استکارطراحی راهدر که هرچند  دیده شودبزرگ 
 تواند موفق باشد. زمدت نمیو در درا

 .ینوالدیمیر پوتشناسی سیاسی، شخصیت، روان ،عملیاتی رمز : باورهای فلسفی،واژگان اصلی
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 مقدمه
بینی رفتارها و گیری در ساختارهای سیاسی و پیشهای شخصیتی، سرشت تصمیمدرک ویژگی

؛ اینکه چگونه بر شناسی سیاسی استهای سیاسی از محورهای اصلی بحث در رشتة روانکنش
هیای سیاسیی   های سیاسیی، شخصییت  و موقعیت های روانیفردی و پویایی هایویژگی اساس

اهمییت ایین بحیث     اند.کرده انتخاب «ب» جای گزینةبه را «الف» گزینة چرا گیرند وتصمیم می
ای هیا و رفتارهی  درک نگیرش  بیرای  هم قابل اعتنایی را تحلیلی مبنای تواندمی در این است که
وییژه در  بیه  آینده در دو صحنة سیاسیت داخلیی و خیارجی   های تصمیم بینیکنونی و هم پیش
 روسییه، . عنوان موضوع محوری این نوشتار فراهم کنید به 1،«والدیمیر پوتین»رابطه با شخصیت 

المللیی  بیین  عرصیة  در اخییر  روییدادهای  امیا  دارد، خود جمهوریریاست از کوتاهی تاریخچة
بحیث در   بیه  ایفزاینده پژوهشگران عالقة که است شده سبب روسیه به اوکراین ویژه حملةبه

 باشند. داشته این زمینه
 متنیاق   هیای موقعییت  کیه  داننید می جالب صورتی در تنها را پژوهشگران مطالعة رهبران

 در ییا  رو شده باشیند روبه مشکالتی نهادهای موجود با آن در که باشد شکل گرفته ایسابقهبی
هیای  زییرا در چنیین شیرایطی اسیت کیه درک ویژگیی       شیوند،  بحیران  دچار خارجی استسی

بینی رفتارهای احتمالی بییش از پییش اهمییت    شخصیتی و عوامل موقعیتی برای تحلیل و پیش
 مارگیارت ) داخلیی  اقتصیادی  و سیاسیی  اصالحات جریان در توانمی را آن هاییابد. نمونهمی
 :Strelets, 2015)یافیت  ( کندی جان اف) کشورها دیگر علیه امینظ نیروی از استفاده یا( تاچر

 تحلییل روشیمند   و کیاربردی بیرای   مفیید  هیای یکیی از فین   2،«عملییاتی  رمز»در این میان،  (.2
 هیای متنها آنهای ها، باورها و اقدامشناختی نگرشهای سیاسی و فهم سرشت روانشخصیت

هیا،  هیا، سیخنرانی  خاطرات روزانه، نامه طالعه و تحلیلبا مها های خصوصی یا عمومی آنبیانیه
شیده از  ارائههای یا گزارش دومدستهای مطبوعاتی و منابع ها و کنفرانسها، مصاحبهیادداشت
 .سیاسی است یا مفسران نگارانتاریخنگاران، دولت توسط ناظران خارجی مانند روزنامه فعالیت
نکیردن بیه   ری روشمند تحلیل رمز عملیاتی با هیدف بسینده  گیتوان قوت این نوشتار را بهرهمی
بیا توجیه بیه اهمییت سیاختار و       فرد شناختیروان هایویژگی بررسی و 3روانی نامةزندگی ژانر

 دانست.   موقعیت
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است کیه   1گرایانهشناخت ۀاین گزار دهندۀبازتاب زمینة تحلیل رمز عملیاتی،بحث اصلی در 
مختلف اهمییت   هایشیوهدر تبیین سیاست جهانی به « ذهنی واقعیتبازنمایی »عنوان باورها به
توجیه  بیه آن  خیوبی  ری بیه انگا، نولیبرالی و سازهگرایینوواقع هایکه در نظریه ای، مسئلهدارند
مختلیف تحلییل    هیای های متفاوتی را که در سطحاست. هریک از این رویکردها واقعیت نشده

بیر تیوازن    گراییان نوواقع کنند.رگذار سیاست خارجی شناسایی میعنوان منابع تأثیقرار دارند به
ها بر نهادهای اقتصادی و سیاسی تأکید در حالی که نولیبرال ؛کنندها تأکید میقدرت میان دولت

 هایجیای تفسییر  کیه بیه   انیرانگیا ها قیرار دارنید. آن دسیته از سیازه    کنند که رهبران در آنمی
ی و هنجارهیای فرهنگیی حیاکم بیر     المللی ی هستند، بر قوانین بیین لّدنبال تبیین عهرمنوتیکی به

توانند بیرای تییییر تیوازن    کنند. در حالی که رهبران میهای سیاست خارجی تمرکز میانتخاب
. سرشیت  ی و هنجارهای فرهنگی در درازمدت اقیدام کننید  المللقدرت، نهادهای داخلی و بین

هیای سیاختاری سیاسیت    انتخیاب عقالنیی و نظرییه   هیای  با مدل ، همچنینهای شناختینظریه
 بازتیاب جای ها بههای علی متفاوت است. آنعنوان سازوکارخارجی در رابطه با نقش باورها به

 بررسیی از واقعییت   هیا آنادراک  گییری شیکل  شیوۀ رهبران را باهای واقعیت، تصمیم ةمنفعالن
کننید کیه اطالعیات    ی عمیل میی  شی گیزعنوان سازوکارهای سوگیری شیناختی و ان کنند و بهمی

 ,Schafer and Walker) 4سیازد از نیو میی  ییا   3بنیدد میی  ،کنید میی  2دریافتی از محیط را تحریف

نیامطمئن  گییری  تصمیمکه محیط  احتمال داردویژه زمانی . این نقش برای باورها به(4-5 :2006
راوان است که سیازماندهی و  قدر فباشد، یعنی زمانی که اطالعات کمیاب، مبهم، متناق ، یا آن

رهبیر   پیشینپردازش برای رهبران دشوار است. همچنین زمانی که اطالعات جدید با باورهای 
ها در بیا تهدیید   درارتبیا  هیای شیناختی   سوگیری دیگرها یا بر اساس اطالعات قدیمی، کلیشه

م، نفیرت ییا   قوی مانند ترس، خشم، شرهای احساس باشدن منافع شخصی، یا برانگیخته مورد
کنیم بیا  . در این نوشتار تالش مینداشته باشد خوانیهمرهبر  پیشینشدن با باورهای برانگیخته

ها و سرشت تحلیلی آن در رابطه با شخصیت پیوتین  ، جنبه«تحلیل رمز عملیاتی»معرفی روش 
 را بررسی و نقد کنیم.

 پيشينۀ پژوهش

ا روش تحلیل رمز عملییاتی و کاربسیت آن بیه    درخور توجهی در رابطه ب تاکنون مقاله و کتاب
سیاست خارجی مستقل »زبان فارسی نوشته نشده است؛ هرچند مطالعة برخی آثار مربو  مانند 
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 ( و1400)کیوالیی و فاضیلی،   « سیفید و تینش بیا روسییه در دورۀ پیوتین     گرای روسیة و برون
( 1400، میرادی پارسیا   و بنهروحی ده« ) ها و اصولپوتین و پرسش از حکمرانی جهانی، ایده»

« شناسیی سیاسیی  روان»( در کتاب 1396مفید است. در ترجمة موجود به زبان فارسی، هاوتن )
های نظیری شخصییت، باورهیا و معرفیی روش تحلییل رمیز عملییاتی        به بحث در مورد جنبه
د بیه  صورت کاربردی دربارۀ آن بحثی ارائه نکرده اسیت. در منیابع موجیو   پرداخته است، اما به
انیداز  چشیم  از سیاست پیامدهای ترسیم»( در آثاری مانند 2001؛ 2006) 1زبان انگلیسی، دایسِن

و « روسییه  جمهیور رئییس  پیوتین،  جدید: والدیمیر سیاسی بازیگر در رابطه با یک عملیاتی رمز
بیه بحیث   « پیوتین  والدیمییر  درک: سیاسی رهبران درک شخصیت برای عملیاتی رمز رویکرد»

پس از حملیة   ویژهتمرکزی در این زمینه پرداخته است. اما درک رخدادهای کنونی بهعمیق و م
 ها را مطرح نکرده است.پوتین در آنهای روسیه به اوکراین وسرشت اقدام

 و هیا روش: جهیانی  سیاسیت  در رهبیری  و باورهیا »( نییز در کتیاب   2017) 2شفر و واکیر  
انید، امیا   وش تحلیل رمز عملیاتی را تبییین کیرده  ابعاد نظری ر« عملیاتی رمز تحلیل کاربردهای

: روسییه  راهبیردی  رفتیار  درک»کتیاب   در (2022) 3انید. هیرد  بحثی در مورد پوتین ارائه نکرده
های کیاربردی بیشیتری در رابطیه بیا     تحلیل« پوتین عملیاتی رمز و امپراتوری راهبردی فرهنگ

کند. مشکل اصلی بیشتر این آثیار، ارائیة   روش تحلیل رمز عملیاتی و درک رفتار پوتین ارائه می
کنییم بیا   تیالش میی   انداز بسیار انتقادی اسیت. در ایین نوشیتار   نوعی نگاه سوگیرانه و از چشم

در  (2015) 4هیای پژوهشیگران دیگیر ماننید اسیتریلتز     گیری از دیدگاهاستفاده از این آثار و بهره
 دوران مطالعیة : روسییه  وریجمهی ریاسیت  رهبیری  تحلییل  و محیور شخصییت  رویکیرد » مقالة

 گسییترش»بییا عنیوان   (2016) 6اوبییدنکو  و لییبمن  5و مقالیة النکینییا، « پییوتین جمهیوری ریاسیت 
دارانیه و  ، نیوعی درک متعیادل، ریرجانیب   «پساکمونیسیتی  منیاطق  در دموکراسی و اقتدارگرایی

ایرانی گذاران ویژه با دردرة کمک فکری به سیاستعلمی در مورد سرشت شخصیت پوتین، به
 ارائه دهیم. 

 سرشت شخصيت پوتين
طیور  بیه  هیم  هنوز و«والدیمیر پوتین کیست؟»ه است که پرسیده شد گذشته، پیوسته در دو دهة
والدیمییر وی. پیوتین،   »نویسید:  میی  7پاسیخ داده نشیده اسیت. پیتیر بیکیر      به آن بخشیرضایت
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 امیا کردند او را کشف کننید،  می تالشها کرد، در حالی که آنجمهور آمریکا را گیج میسایؤر
نامید، در  میی « چهیره یمرد ب»او را  1ماشا گسن«. کردنداو اشتباه قضاوت می ۀبارها و بارها دربار
اسیت کیه    موضیوعی هایی از تصیویر طراحیی  »پیوتین   ةمطالعمعتقد است  2احالی که جاشوا یاف

کنید، ایین کمبیود    میی طور که والتر راسل مید اشیاره  همان«. ناشناخته است موضوعی سرانجام
تا زمانی کیه  »کند: گذاران برای انتخاب معقول را فلج میتوانایی سیاست ،بینش نسبت به پوتین

تهدییدی را کیه روسییه ایجیاد      سرشیت ، نگردمیررب نفهمد والدیمیر پوتین چگونه به جهان 
آن مقابلیه   بیا  هچگون و آن فکر کند ۀطور سازنده درباربه تواندنمیکند درک نخواهد کرد یا می
 .(Dyson and Parent, 2017: 1) «دکن

 متمرکیز  جمهیوری ریاست رهبری از جنبه سه بر طور معمولبه روسیه سیاسی شناسانروان
 .سیاسیی  محییط  بیا  جمهیور رئیس تعامل و هاآن فعالیت زمینة دولت، رئیس شخصیت: اندشده

ضیمن   هیا آن. دارند پدیده این مطالعة برای مشابه رویکردی اروپا، و آمریکا سیاسی روانشناسی
 هیای ویژگیی  همچنیین  و سیاسیی  شریکان با هاآن تعامل رهبر به شخصی هایتوجه به ویژگی

)توجیه بیه سیاختارها(     وییژه  سیاسی موقعیت یک در روابط این انجام شریکان و این شخصی
 بیشیتر  و متحید  اییاالت  در ارشید  میدیران  بیا  رابطیه  در اسیت  ممکین  البته این. کنندتوجه می
 نهادهیای  از باثبیات  سیستم یک دهه، چندین در که جایی باشد، پذیرتوجیه اروپایی کشورهای
 ماننید  روسیه، برای حال، این با. شد ایجاد مدنی جامعة با همکاری بازسازی بر متمرکز سیاسی
 نظیام  و سیاسیی  رژییم  از نظیر صیرف . نیسیت  معمیولی  امیر  این پساشوروی، کشورهای بیشتر
 هنیوز  سیاسیی  نهادهیای  بنیدی صیورت  شیوروی،  اتحیاد  فروپاشی از پس ایجادشده تصادیاق

 فدراسییون  جمهیور رئیس نقش بنابراین ویژگی. دارد فاصله شدنکامل تا و است توسعهدرحال
 در جیاری  مسیائل  از ایگسترده گروه درگیر پیوسته دولت، رئیس عنوانبه که است این روسیه
 زنید. میی  رقم شهروندان را هریک از و کشور کل سرنوشت ت واس خارجی و داخلی سیاست

 بیر  کیه  طوریبه دارد، پردازیشخصیت از باالیی درجة روسیه جمهوریریاست حال، همین در
 (. ,2015Strelets :4-6)کنند می عمل 3تزاری محبوب الگویکهن یک اساس

ییری شخصییت   گانداز مطالعات شخصیت، ضرورت دارد نخست بیا شییوۀ شیکل   از چشم
 شیهر  ایین . آمد دنیا به 1952 سال در روسیه، انقالب مهد لنینگراد، در پوتین آشنا شویم. پوتین

 دو تقرییب بیه بیه   کیه  داشیت  را آلمیان  مرگبیار  محاصرۀ هایزخم هنوز فرسوده، و گرسنهنیمه
 و در ودب پیوسته کمونیست حزب به پوتین پدر بود و زنده هنوز استالین. داشت ادامه نیموسال
 اجیرای  مسئول و زندانیان مسئول سیاسی پلیس اعضای از یکی عنوانبه دوم جهانی جنگ طول
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 بیا  - بیود  میذهبی  کیه  - پیوتین  مادر. بود شده مجروح و جنگیده عالی، دستورهای فرماندهی
 رژییم  قلیب  در را متفیاوتی  زنیدگی  پیدربزرگش  حال، همین در .کردمی زندگی پست مشارل

 شید  مجبور روسیه، جمهوریآوردن سمت ریاستدستبه از پس پوتین. است داشته کمونیستی
 میورد  در شما پدربزرگ»: پرسید آمریکایی نگارروزنامه یک. دهد توضیح موضوع این در مورد

 پاسیخ  پیوتین  «کند؟می فکری چه است، شده کراتیکودم برگزیدۀ جمهوررئیس یک که اشنوه
 میورد  در چییزی  کیرد، میی  کیار  استالین برای آشپز عنوانبه من پدربزرگ که واقعیت این»: داد

 ,Eltchaninoff) «دیگیری  زنیدگی  بیود،  دیگیری  زمان کشیور  آن. گویدنمی او سیاسی باورهای

2018: 11-12). 
 رشیتة  در کیرد،  آریاز  را رزمیی  هنرهیای  شد، بزرگ پترکبیر ویترین خشن بخش در پوتین
 سیال  در ب باز کرد. سیرانجام کاگ به را خود راه و کرد تحصیل لنینگراد دولتی دانشگاه حقوق
 عنیوان پیوتین بیه   گذشیتة  .) ,2015Kotkin :141(شید   فرسیتاده  شرقی آلمان 1درسدن، به 1985
 3سیابچاک،  آنیاتولی  پترزبیورگ، سین  پیشیین  شیهردار  بیا  او روابیط  همچنیین  و 2بگکیا  عامیل 
 جمهیوری  در 1990 تیا  1985 سیال  از او کیه . کیرد  جلیب  خیود بیه  را ناظران توجه سرعتبه

 بیا  و کیرد  تیرک  را بگکیا  شوروی، اتحاد فروپاشی از پس کرد،می خدمت آلمان دموکراتیک
 سیمت بیه  سیابچاک  انتخیاب  از پس. کرد آراز را خود ارتبا  سابچاک، لنینگراد، شورای رئیس
 ناکیامی  از امیا پیس  . کیرد  خیدمت  لنینگیراد  شیهر  معیاون او در  عنوانبه پوتین جدید، شهردار
 دفتیر  در را خیود  کیار  و رفیت  مسیکو  بیه  پیوتین  شهردار، عنوانبه دوباره انتخاب در سابچاک
 عنیوان بیه  1998 ژوئییه  25 در انتصیابش  از پیش ،1997 سال در او. کرد آراز جمهوریریاست
 بیوریس . داشیت  اختییار  در را سیمت  چنیدین  روسییه،  فدراسیون 4فدرال امنیت سرویس مدیر

بیا   و کیرد  منصیوب  وزییری نخست به 1999 اوت اوایل در را مهور وقت( اوجیلتسین )رئیس
منصیوب شید    موقیت  جمهیور رئییس  عنیوان بیه  پیوتین  1999 دسیامبر  31 در یلتسین استعفای

(Dyson, 2001: 332-333او .) که برای مبیارزه بیا فسیاد، مبیارزه بیا      هایی اقدام دلیلتوانست به
در شهرهای بزرگ روسیه و سرکوب شدید شورشیان چچن های مافیایی و استقرار امنیت گروه

 میارس  درصید آرا در  53آوردن دستجمهوری انجام داد، با بهکه در دورۀ کفالت مقام ریاست
  (Tolouei, 2016: 473-472). جمهور شود ،  رئیس 2000
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 قیرن  انداز موقعیت به مسیئلة نوشیتار بنگیریم، بایید اشیاره کنییم کیه روسییة        اگر از چشم
 1پاییداری  سیاسیی  حزب هیچ نفری، میلیون 514 جمعیت با پیشرفته صنعتی کشور یکم،وبیست
و  2مخفیی  ارتیش، پلییس  . باشد دهندگانهای رأیترجیح گویپاسخ و دهندهسازمان که نداشت
 هیای گیروه . کنندمی حرکت جمهوریدستورهای ریاست بر اساس وبیشکم جمعی، هایرسانه
 ملیی  اییدۀ  بیرای  جیو وجسیت ». ندارد وجود رقیبی قدرت مرکز هیچ اما ،فراوانند رقیب سودبر
خیود را بیه    جیای  شکلی آشیکار به اکنون شد، آراز شوروی اتحاد فروپاشی از پس که «روسیه
جمهیور،  در سیمت رئییس   که است سال 22 پوتین. داده است پوتین والدیمیر روسیه، ملی ایدۀ

 دوم پیس از  جایگیاه  اینیک، در  اسیت و  بوده تقدر جمهور بر سروزیر و سپس رئیسنخست
 بیرای  ایتیوده  بسییج  از پیس  گرفته اسیت. اکنیون   قرار استالین )با سه دهه حضور در قدرت(

 شیکل  جدییدی  اقتدارگرایی شد، همراه 1991 سال در فروپاشی اتحاد شوروی با که دمکراسی
 ,2015Kotkin :140-) 3نفیره  ییک  رژیمیی  است، بازگشته آشنا مکان یک به کشور. است گرفته

 تحمییل  و اقتدارگرایی سویبه روسیه پیوستة چرخش آراز ،2004 سالطور مشخص، به .(141
 در فرمانیداری  انتخابیات  لییو  روسیه است که با فدرال سیاست بر پوتین تمرکزگرایانة گرایش
 سیال  در 4میخائییل خودورکوفسیکی   دسیتگیری  شیهرداری،  گرایانةمرکز اصالحات ،2004 سال
 کفییایتیبییی عمییومی، سییکون و انفعییال 5یوکییاس، او خصوصییی نفتییی رییول مصییادرۀ و 2003
 رخ داد داشیتند،  سیاسی گراییکثرت تضعیف عمیق بر تأثیری که یهایاقدام دیگر و ساالردیوان

(146-145: 2015; Kotkin, 1621, 1605: 2016, . Obydenkovaand Libman Lankina,.) 

 تحليل رمز عملياتی 
شناسان سیاسی برای بررسی باورهای سیاسی اسیتفاده  روان ی که در حوزۀرد بسیار مطرحرویک
باورهیا و  در کتیاب نظیام   6طور کیه اسیمیت  همان. شودنامیده می «رمز عملیاتی»تحلیل شود، می

کنییم، بیه پرکیاربردترین    کار روی رمزهای عملیاتی نگاه میی وقتی به» گویدالملل میروابط بین
هیای  ، برنامیه «کنییم الملیل نگیاه میی   های اعتقادی و روابط بینن نظامایمو  به پیوند مفهوم مرب
ند که چه کسی در میورد مسیائل   تمرکز داردر تحلیل سیاست خارجی همیشه بر این  پژوهشی

 ةنیاز به مطالعی  ،گذاران بیشتریو سیاست پژوهشگرانگیرد. پس از پایان جنگ سرد، تصمیم می
هیای علیی در جهیان پیس از جنیگ سیرد درک کردنید.        عنوان سازوکاررا بههای اعتقادی نظام
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بینیی و تبییین   دنبال ناکامی خود در پییش الملل نیز بهپردازان انتخاب عقالنی و روابط بیننظریه
هیای  ها، به ضرورت گنجاندن تحلیل باورها و هنجارهیا در برنامیه  ن ابرقدرتایمپایان تعارض 

درک  شیوۀ یاتیرمز عملدر واقع،  .(Schafer and Walker, 2006: 3) اندخود پی برده پژوهشی
هیا را  آنانتخاب و واکنش شیوۀ ها، نهیگز ةاز جهان، پردازش اطالعات، توسع رندگانیگمیتصم

 یعنوان مضمونمفروض، به ۀرندیگمیهر تصم «یاتیرمز عمل»موجود در  یدهد. باورهاینشان م
 بنیا بیر  را  یاتعملیی  رمیز  1،الکسیاندر جیور    .دسیاز یهیا را می  نآ هیای تیکه واقع کندیعمل م

 درکگیذارد،  یمی  ریتیأث  یاسیس یدادهایرو انیاز جر گریباز صیکه بر ادراک و تشخ یمنشور»
 یرهایسیاختار او و سینجش مسی    گر،یبیاز  راهکیار و  راهبردخود[ بر انتخاب  ةنوبکرد... که ]به

الگیوی رفتیاری   »عنیوان  چیزی که از آن به .(Herd, 2022: 136)« گذاردیم ریأثت نیگزیعمل جا
 Parent, andDyson ) بینیی او کمیک کنید   متضاد جهان هایکند تا به تفسیریاد می 2«بازیگر ویژۀ

2017: 2).   
ساختار رمیز عملییاتی    4بنیاد رَند، ةاولی ةاز نمون گرفتنبا الهام 3لستیول هالکساندر جور  و اُ

رهبیران بلشیویک    باورهیای در میورد   5ناتان لییتس  کردند ومطالعه  رهاباوعنوان یک نظام بهرا 
و  یصی یتشخ باورهیای  ،تسیی ل .کیرد  ( کیار باورهای سیاسی لنین، تروتسکی و استالین) روسیه
وجیود   ی،طرفی یبی »، «ییحید نهیا   تا سیر فشار »، «جنگ است ،استیس» مانند یشورو یزیتجو
و  «برتیر  یرویی در برابیر ن  ینینشی عقب»، «دیاومت کناز ابتدا مق»، «ییاز ماجراجو زیپره»، «ندارد

 ۀگیزار  بنیدی رسیید کیه   بیه ایین جمیع    خالصیه طور کرد. به ییارا شناس «مذاکره از راهجنگ »
 «ماسیت  هیعل ست،یهرکس با ما ن»رالب است: همچنان  ،جمع صفرحاصل  یکیبلشو کیکالس
(Herd, 2022: 135). 

در سیاختار رمیز عملییاتی لییتس را بیرای       اصالحات جیور   نخست مندان،عالقهیکی از 
 ةشناسیی هولسیتی در مطالعی   کار برد و سیپس از گونیه  به 1970 ةدر ده هنری کیسینجر ةمطالع

ایاالت متحد اسیتفاده کیرد کیه توسیط      ةامور خارج وزیرانو  هاجمهوررئیسرمزهای عملیاتی 
کیرینگن در نشسیت   جیان  شیایان توجیه اینکیه،    شید.   حماییت  1998در سال  6بنیاد ملی علوم

در میورد   اصیلی ، ییک پرسیش   1980 ةسی از تحلیلگران دانشگاهی و دولتی دهدی نگتنیواش
سیواد کیه بیه تیازگی     بی را در رابطه با نظامیچگونه رمز عملیاتی »: پرسیدتحلیل رمز عملیاتی 

مطالعیات رمیز   « کنیید؟ میی  معرفیی  ،جهان سوم شده اسیت  هایتمل میاندر  دولترهبر یک 
ت، ردپیایی از  مسی  گیرفتن از  پییش بر رهبران ایاالت متحید متمرکیز بیود کیه      پیشینتی عملیا
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 باورهیای هیا در میورد   جا گذاشته بودنید. بسییاری از آن  به هاها و دیگر متنها، کتابسخنرانی
پرسیش کیرینگن بیر     .بودنید کرده  اظهارنظرابزاری  باورهایسیاست جهانی و  ، سرشتفلسفی
کیید  أت پژوهشیی  ةعنیوان ییک برنامی   گسترش تحلیل رمز عملییاتی بیه   در مورددوگانه  یمشکل

چگونه  )مشکل دسترسی(؟ ها دسترسی داریدآن ةداشت. چگونه به رهبران خارجی برای مطالع
باورهیای   میورد  اطالعیاتی در  دربردارنیدۀ ای که مستقیم ها را از منابع دادهرمزهای عملیاتی آن

 ، تیالش بیرای  د؟ پاسخ نهایی به ایین معماهیا  شیکمی رونیب ها نیستند،کلی فلسفی و ابزاری آن
اسناد موجیود   به کمکبرای استنتا  باورهای کلی « از راه دور»روش  ةگذاری در توسعسرمایه
والتیر   ،دیوید وینتر ،مارگارت هرمانتوسط پژوهشگرانی مانند  ،افراد )گفتاری( کالمی افعالدر 

 Schafer and) بیود  4و اسیتنلی رنشیون   لید پسیت  اجر 3،الکفیلیی  تیت   2،پیتر سودفلد 1،واینتراب

Walker, 2006: Xi -Xii). 
 بیه شیرایطی   گرینشیتاین  و متأثر از چنین تحولی در روش تحلیل رمز عملییاتی، هولسیتی  

 هیای هیا ییا شخصییت   هچهر» مطالعة گذارند ومی تأثیر رفتار بر باورها آن کنند که درتوجه می
 نیوع  رگییر د زیاد احتمال به «نخبگان» این. دانندرا امری شایسته می لالملبین سیاست در «برتر

 بیا  رابطیه  در را هیایی موقعییت  و اسیت  شده مشخص باورها تأثیر در بیشتر که هستند وظایفی
 همیین  در .آورنید دست میی به فردی هایتفاوت و هافعالیت تأثیر برای دامنه بیشترین با محیط
 پیشیینة  هاآن بیشتر که است شده متمرکز نخبه گیرندگانتصمیم بر عملیاتی رمز مطالعات زمینه،
 یهنیر  مطالعة شخصیت افیرادی ماننید  . اندداشته مربو  خصوصی یا عمومی رفتار در طوالنی
 ،یانیگ  و شیفر  واکیر، ) کیارتر  جیمیی  ،(1971 لالن،مک) آچسون دین ،(1977 واکر،) کیسینجر
. (Dyson, 2001: 332-333گیرنید ) میی  قیرار  دسیته  نای در( 2000 شفر،) کلینتون بیل و( 1998
ام انسیج  بیا  فیردی  گیرنیدگان تصیمیم  در میورد  عملییاتی  تحلیل رمز بر مبتنی مطالعات امروزه
 تبیدیل  شناسی سیاسیی حوزۀ روان در شدهپذیرفته طور کاملبه ابزاری به پدیدارشده و بیشتری

 .شده است

  ملياتیمطالعۀ شخصيت پوتين بر پایۀ تحليل رمز ع
 رمیز  را بیرای تحلییل  ابیزاری   فلسفی و باورهیای  باورهای کند کهپیشنهاد میالکساندر جور  

 کلیی  باورهیای  از ایمجموعه» عنوانرا به پوتین باید جدی گرفت. او باورهای فلسفی عملیاتی
 بر خود نوبةبه هااین زیرا کند،می تعریف سیاست اصلی مسائل و تاریخ اساسی مسائل مورد در
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 ییک  باورهیای  کیه  اسیت  استوار فرض این بر عملیاتی رمز راهکار. «گذارندمی تأثیر نوع کنش
. انید شیده  مرتیب  پیرامیون  مرکیز تیا   از ابعیادی  در مراتبیسلسله صورتبه و پیوسته همبه فرد،

 تیر مقیاوم  تییییر،  برابیر  در و هسیتند  تصیمیم  یک کنندۀتعیین عوامل ترینمهم مرکزی باورهای
 مرکیزی  باورهیای  از برگرفته پیرامونی باورهای ،های سازگاری شناختیبر اساس نظریه. دهستن
بیر   فرد رفتار بینیپیش توانایی بر عملیاتی رمز دیدگاه، این از. دارند سازگاری هاآن با و هستند
 دارد. رمز سیاسی زندگی اساسی سرشت مورد در شخص که است باوری ویژه و باورهای پایة

 مشیخص  را سیاسی جهان به فرد واکنش مرزهای هم و سیاسی جهان از فرد درک هم عملیاتی
 کیه  شیود میی  ایجاد «پرسش» ده به پاسخ با شود،می داده نسبت بازیگر به که باورهایی. کندمی
. اسیت  ابزاری باورهای به مربو  پرسش دیگر پنج و بازیگر فلسفی باورهای به آن پرسش پنج

 تاریخ، در فرد نقش و سیاسی تضاد سرشت سیاست، بنیادی سرشت به مربو  فلسفی باورهای
 سیاسیی،  روییدادهای  جرییان  از کنشیگر  هایتشخیص و هابرداشت بر که است منشوری مانند

 باورهیای  از ابیزاری  باورهیای . «گیذارد میی  سیاسیی تیأثیر   اوضاع او از برآوردهای و هاتعریف
 انتخیاب  بیر  کیه  کنید میی  ارائه را هاییدستور عمل و معیارها و هنجارها، شودمی ناشی فلسفی
 ,Dysonگذارد )می تأثیر جایگزین عمل مسیرهای سنجش و او ساختار بازیگر، روش و راهبرد

 تقسیییم ابییزاری و فلسییفی باورهییای بخییش، دو رمییز عملیییاتی بییه بنییابراین .(330-332 :2001
 (:  (Houghton, 2016: 124-123; Schafer and Walker, 2006: 32-37شودمی

 . باورهاي فلسفی1
متعیارض اسیت ییا     یذاتی طیور  بیه زندگی سیاسی چیست؟ آییا جهیان سیاسیی     سرشت الف(

هیای  هیا و اقیدام  تصیاویر رهبیر از سیاسیت    ؟چیستمخالفان سیاسی  اصلی؟ ویژگی هماهنگ
 رشیت سرهبیر در میورد سیاسیت، درگییری سیاسیی و       باورهیای  دهندۀبازتاببازیگران دیگر 

کنییم  مثبت به منفی را محاسبه میی های های از فراوانی جملان دیگر است. ما نسبت سادهبازیگر
+ 1و  -1ن ایدر مکند. این شاخص که رهبر هنگام صحبت از دیگران در جهان سیاسی بیان می

طور متوسیط، رهبیر دیگیران را در جهیان     دهد، بهبا امتیازهای پایین متفاوت است که نشان می
تیر  دهد که رهبر دیگیران را دوسیتانه  باال نشان می ۀبیند، در حالی که نمرتر میسیاسی خصمانه

 بیند.می

در بیرای تحلییل شخصییت پیوتین     کیالن داده را   یمحتوا تحلیل کردیرو 1 دایسون و پرنت
 جمهیور کیه رئییس   یاهر کلمیه » لیوتحلهیتجز یبرا یاانهیرا تمیالگور کیو از  رندیگیم شیپ

 نیی ا. کننید یاسیتفاده می   ،«گفتیه اسیت   یخارج استیس یال در مورد مسائل اصلتا به ح نیپوت
، با 2016تا دسامبر  2000 هاز م یخارج استیموضوع س 13 یاانهیرا یمحتوا تحلیلاز  هاافتهی
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و  هیا یاز جملیه سیخنران   ،«نیپوت یعموم وگویگفتاز  کلمهبهکامل و کلمه ۀپروند»استفاده از 
 یکیه باورهیا   رنید یگیمی  جیه ینت هاآن .دست آمده استبه نیپوت سخنان یدبنها، دستهمصاحبه

اسیت.   پذیرفتنی «یررب یجداساز استیس»که  دهدینشان م نیاست و ا ایویژهموضوع  نیپوت
متنیوع او سیازگار    یاتیبا رمز عمل گرید یمسائل و مشارکت در برخ یاز رقابت در برخ یبیترک

از » گویندمیو  کنندیم دیتأکاز درسدن  نیپوت ۀدهندشکل یسایس ةتجرب تیها بر اهماست. آن
در واقیع،   (.Herd, 2022: 137)اسیت   نیخیط قرمیز پیوت    ،قیدرت او  دینظم و تهد یدگیپاشهم
 شیده اسیت کیه    قیانع  رایی د، زدهی یم بازتابرا  «هیروس یزیو رر یسنت یاحساس ناامن» نیپوت

عنیوان  را به هیشوند تا روسیم بیبا هم ترک یاقتصاد یهامیررب و تحر یاطالعات یهاسازمان
گفیت  « یخیرس روسی  »با اشاره به  اوثبات کنند. یطور فعال بررب به یکیتیژئوپل یاصل بیرق
 «...بکننید را  شیهیا ها و چنگیال بکشد... دندان ریخواهد کرد او را به زنج تالش شهیهم یکس»
(Herd, 2022: 141). 

 اسیتوار  سیتون  دو بر همه باشند، متنوع که هم چقدر هر ،گراییپوتین فلسفی هایخاستگاه
 اسیت،  شیوروی  نظیام  بیا  مشترک ایدئولوژیک هستة این. جنگ توجیه و امپراتوری ایدۀ: است

 1لئونتیییف، کییاریمحافظییه ایییوان ایلییین )فیلسییوف نژادگییرای روسییی(،  «سییفید» امپریالیسییم
 امپراتیوری  امیروز، »: است مدعی خانفپرو دوگین. اوراسیاگرایی و دانیلوسکی، اسالوگراییپان
در  روسییه » اولیی،  بنا بیر  .است شده بنا اساسی اصل سه بر و «است پدیدارشدن حال در پنجم
 پوتین. کندمی تأیید را سازیپیوسته هرگونه که «است زنده مرزهای با خود یک امپراتوری ذات
 آن تحقیق  بیه  شیروع  او امیا  باشید،  نکیرده  اسیتفاده  «امپراتوری» اصطالح از هنوز است ممکن

 روییدادهای . شید  آراز 2008 سال در گرجستان علیه جنگ با. است کرده واقعیت یک عنوانبه
 عدل ایدۀ از همیشه روسیه» که است این دوم اصل. است بوده روند این ادامه اوکراین و کریمه
 د. ... بنیابراین دار وجیود  روسی گراییمسیح یک»: گویدمی پروخانف. «است کرده پیروی الهی
«. دارد وجود ررب و شرق در میان معنوی تضادی حال همان در بلکه راهبردی، تضادی تنها نه

 با روابط و خانواده فرد، زمینة در پوتین که ایکارانهمحافظه هایارزش» که است این سوم اصل
اسیت.   ورمحی انسیان  ریرب  که در حالی است، خدامحور روسیه. دارد رربی نوگرایی با طبیعت

 که است خود امپراتوری اولیة شکلبه روسیه دولت بازگرداندن حال در پوتین» خالصه، طوربه
 .(Eltchaninoff, 2018: 131-133)« شد ناپدید شوروی اتحاد فروپاشی از پس

 اداره هنجارهیا  و قیوانین  توسیط  کیه  زمانی سیاسی زندگی هماهنگی به پوتین مرکزی باور
 ماننید  او کیه  دهید میی  نشیان  او عملییاتی  رمیز . کنید میی  پیشنهاد را ابلمتق رویکردی شود،می

 هنجارمنید  ایشییوه بیه  پیوتین  گفت که تواننمی. کرد خواهد تقلید خود محیط از پرستآفتاب
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 در پیوتین  اسیت  بعید. کنندنمی را کار این هستند درگیر او با که کسانی که حالی در کند، عمل
 خیود  برابرشیدن  کیه  امیید  این به ،«باشد پایبند قوانین به» دیگری سوی از انحراف با رویارویی

 بیه  شیده توافیق  رفتیاری  هنجارهیای  از انحیراف  عوض، در. شود متقابل تشویق سرانجام سبب
 عجوالنیه،  هایرفتار و حرکت پوتین است بعید بود. خواهد قاطع شکست مستلزم زیاد احتمال
 بیه  حال، این با. باشد داشته تضاد سیاسی متقابل تعقالنی با که دهد انجام احساسی یا تکانشی
 داد خواهید  انجیام  در متقابل را «خوب» و «بد» رفتار پوتین که داد هشدار توانمی گذارسیاست

اسیتیفن   .(Dyson, 2001: 344بود ) خواهد مدتطوالنی و تلخ بسیار همکاری شکست شاید و
 :نویسدمیوتین والدیمیر پ ،جمهور روسیهتحلیل رئیس دردایسون 

تیوان  کنید. نمیی  میی  عمیل  متییررمز عملیاتی پوتین بیانگر آن است که او بر اساس شرایط 
اسیت   ند. بعیید انتظار داشت او رفتار بهنجاری با افرادی داشته باشد که چنین رفتاری با او ندار

 میوع، در مج...  «.نین کار کندبر اساس قوا»گذارند، پوتین زمانی که دیگران قوانین را زیر پا می
و احتمیال   شیوند نمی کنار گذاشتهشده دقت طراحیهای بهگذاران مطمئن هستند برنامهسیاست

گیذاران  ... سیاست .یا احساسی بگیرد نسنجیدهزده، شتابهای پوتین تصمیمکه رود نمینیز آن 
کشیور[   ]با اینکند و قطع همکاری را به یک نسبت تالفی می «بد»و  «خوب»رفتار  او دانندمی

 .(Houghton, 2016: 126)را در پی داشته باشد  یبسیار تلخ و بلندمدتشاید پیامدهای 
ترسید. ماننید   میر  میی  وکنترل اسیت و از هیر   رفتن احساس ازدستویژه نگران پوتین به
ییانوکوویچ در   جمهیور یا پس از برکنیاری رئییس   ،رسیدن اوقدرتهب چچن هنگامرویدادهای 
نقیش اوبیاش را بیازی     خواهدمیکامل طور بهدهد، مر  رخ میوهر یعنی زمانی که  اوکراین،

 Dyson and) طلبانه برای تقویت جایگاه خود اسیتفاده کنید  کند و از خشونت به روشی فرصت

Parent, 2017: 12-13). بیالقوۀ  خرابکیار  ییک  عنیوان بیه  قدرتمنیدی  منیابع  پوتین بنابراین روسیة 
 قدرتمنید  منیافع  با دستیهم یا خرید اقتصادی، فشار کاربست توانایی جمله از دارد، المللیبین

 در نظیامی  نییروی  یک استقرار و سایبری هایحمله انجام مخفی، عملیات در شرکت خارجی،
 اهرم منبع ترینبزرگ رو،این از. منطقه است نظامی نیروی ترینقوی مراتب به که سازینو حال
 در خود همسایة سازییکپارچه به ویژه اروپا،به ررب، که باشد واقعیت این است ممکن روسیه
 روسییه  رهبیر  اینکیه  بیه  توجه با ویژهبه افتد،می اتفاقی چه اکنون دارد. پس نیاز المللیبین نظم

 دام بیه  خود سخت اصطالح به هایدرگیری ترینبزرگ و جدیدترین در را خود است توانسته
 ,Kotkinدهید؟  قیرار  خودکیامگی  و انیزوا  مسیر در را خود و کند نخشمگی را ررب و بیندازد

معیروف   سیخن بیه   نیپیوت  ،«میخیط مسیتق  »پرسیش و پاسیخ    نشسیت در  .( (150-151 :2015
 :الکساندر سوم اشاره کرد

 هیگفیت کیه روسی    یامپراتور ما، زمان ،کنم که الکساندر سوم یادآوریخواهم به شما یم من
خطاب به پسرش هشیدار داد   یامی. او در پییایدر یرویمسلح و ن یروهایفقط دو متحد دارد، ن
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کیه قیدرت    کنید یمی  نیتضیم  نیپوت امروز .کنندیاحساس ترس م هیروس گستردگیکه همه از 
 شیده اسیت.   نومتعارف  یروهایمستقل و ن یاهسته ةگانسه کیبر حفظ  یمبتن سرانجام هیروس
 (.Herd, 2022: 29) با امپراتور موافق است نیپوت

شیود؟ آییا در   اصلی سیاسی یک نفر می هایهدفها و در آینده چه برداشتی از ارزش ب(
یک رهبر ممکن است جهان سیاسی را متعادل بیین  این مورد فرد باید خوشبین باشد یا بدبین؟ 

عنیوان درگییر در   بیه  -بسیار شدیدتر ببینید   هایببیند، اما اگر طرف شر را با عبارت خیر و شر
 بین نیست.انداز خود برای این کار خوشدر این صورت نسبت به چشم -ترخصمانه یرفتارها

و  یملی  یخیتیار  هایهتجرب ه،یروس یایجیراف 1،«راهبردی فرهنگ» یتمرکز بر چارچوب مفهوم
. کنید ی( را برجسیته می  بیی فرهنیگ رق خردهو  یآن )چندفرهنگ یو سازمان یاسیس یهافرهنگ
 خیاسیت: تیار   اصیلی عامیل   نیچنید  نتیجة هیروس راهبردی هنگفر وجود دارد که یاجماع کل
باز که  ییایانداز جیرافچشم کی یی،اروپا یهاقدرت گریها و روابط متخاصم با دجنگ یطوالن

 دهید یمی  تیی اهم هیروسی  باسرسختانه ررب  دشمنیاز  یتیروا با یو نخبگان راهبردیبه عمق 
(Herd, 2022: 25-26) .ستینادرست ن یهابا ررب بر اساس برداشت فیضع روابطرو، از این :

دشیمن دارد. بیه    کیعنوان متحد به االتینسبت به ا یاروشن و متعصبانه اریبس دگاهید هیروس
 یحال بخشی  هماندر  رایز برد،یرنج م 2«یامپراتور ستسندرم فرود»از  هیروس ،گفته موروزف

 ,Herd) ندیبیم یاسیررب س یةا در حاشاروپا( است و خود ر یعنی) یامپراتور یجهان ةاز هست

2022: 150.) 
  ؟حدو تا چه  نظرچه  ازاست؟  پذیربینیسیاسی پیش ۀآیا آیند( پ
 باشید،  او 3خودانگارۀ از ناپذیرجدایی بخشی رسدمی نظربه که پوتین رفتار هایجنبه از یکی
 خیابیان  ییک  بینیپیش که دکنمی عمل فرض این بر پوتین. است پذیربودنبینیپیش بر او تأکید

. باشید  پیذیر بینیپیش دنیا داشت انتظار عوض در و بود ناپذیربینیپیش تواننمی. است دوطرفه
 و پیذیر بینیی پیش: است سازگار سیاسی زندگی «دوگانگی» در پوتین مرکزی فلسفی باور با این

 اگیر . چنیین نباشید   کیه  زمیانی  رحم،بی و طلبومر هر  باشد، مندقاعده که زمانی هماهنگ،
 آشیکارا  اسیت  منید عالقیه  همچنیین  او ،«کننید  بازی قوانین اساس بر» دیگران خواهدمی پوتین
 .(Dyson, 2001: 337) «گردمبرنمی هایمحرف از من»: کند بیان را خود اعتبار

تواند بر تحول تاریخ کنترل یا تسلط داشته باشد؟ اگر لفیاظی سیوژه   فرد تا چه حد میت( 
بینید. از  کنترل بیشتری میدارای دهد، آنگاه خود را دهد که خود بیشتر کنش را انجام می نشان

                                                           
1. strategic culture 

2. imperial subaltern syndrome 

3. self-image 
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کنند، پس کنتیرل  سوی دیگر، اگر لفاظی نشان دهد که دیگران کسانی هستند که بیشتر عمل می
 دهد.را به دیگران نسبت می

 تیمشیروع خیود )  یاسی یاقتیدار س  یاساسی  تیمشیروع  عنوانبه «یخیتار یةروس»بر  نیپوت
و  ییرا شناسیا  یرسیم  یخیتیار  تیی روا کآشکارا یی  اوکند. ی( تمرکز میخیو تار کیزماتیکار

گانة قوم، دولیت  )سهتمدن  ومفهوم دولت  رابطه با را در ییگراکند که قومیمسپس از آن دفاع 
 ینییاامن»تییداوم، ثبییات و نظییم و اجتنییاب از   اسییتمراربییه  ازیییکنیید. نیمیی جیتییروو تمییدن( 

 یهیا محیرک  ،یتروما و تراژد ،ییجاه  با جابومرب 2«یشناختیاضطراب هست»و  1«یناختشیهست
 زیبه تجیو  خیتار فیضع درکدهد که یمطالعه نشان م نیهستند. متأسفانه، اگرایی نیپوت یاصل
 یشورو ۀدر دور نیو استال نیرا که لن «یبمب ساعت»دو  نیشود. پوتیمنجر م فیضع یمشخط

 از حد دولت تنها بیه  شیب یو وابستگ یقانون اساس قواعد ؛کندیم ییشناسا ،دندکار گذاشته بو
 فاجعیة  نیتیر بیزرگ »منفجیر شید و    1991( کیه در سیال   سیت یمنبع متحید )حیزب کمون   کی

کننیده از  و متحید  کپارچیه ی یاهیی نظر گرایینیپوترقم زد. در مقابل، را « ستمیقرن ب لیتیکیژئوپ
کیه   یبیه کسی   دندیپرسی  نیپوت جمهوراز رئیس یدهد. وقتیرائه ما هیروس ۀندیگذشته، حال و آ

او پاسیخ   کند،یم هیتوص ، چهپدرخوانده بفهمد ای واگویدکتر ژ وسیلةبهرا  هیکند روسیم تالش
 :داد

 یخیواه : او را با ذهین خیود ن  دیگویکه م میدار یشعر معروف د،ینیدانم. ببینم»
در نیوع خیود    هیروسی  رایی ز ،آیید به چنیگ نمیی   یمعمول یبا برچسب ایگرفت 

و  یچنیدوجه  هی. اما فرهنگ روسی اوریب مانیبه او ا یتوانیاگر م .است مانندیب
 د،یی درک کن ار هیروسی  دیی خواهیاسیت کیه اگیر می     لیدل نیمتنوع است. به هم

چخیوف، گوگیول،    ،یتولسیتو  ماننید  دیی بخوان ییهیا کتیاب  دیبا د،یاحساس کن
میا را تماشیا    کیو باله کالسی  دیگوش ده یکوفسکیچا یقیبه موس و فیتورگن
 (.Herd, 2022: 209-210« )دیکن

 بروکینگیز،  مؤسسیة  در 3گیدی،  کلیفیورد  و هیل فیونا متأثر از چنین ارزیابی تاریخی دقیقی،
 از) تیاریخ  میرد  گرا،دولت: کنندمی توصیف مختلف ویژگی شخصیتی شش بر اساس را پوتین
 دارسیرمایه  واقیع،  در) پشتیبان بیازار آزاد  هوادار بقا، ،(ندکمی تجلیل تزاری روسیة مرداندولت

 (کنید می جلب گیریبا  و دادنرشوه دستکاری، با را مردم اعتماد که) پرونده افسر و 4دوست(،

                                                           
1. ontological insecurity 
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3. Clifford Gaddy 
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Kotkin, 2015: 144-145)). ةبیه حلقی   رد،یی گیرا می  میتصم نیا آشکارا نیکه پوت تیواقع نیا 
 سیت؟ یک سیرئی  کیکالسی  پرسیش دهید کیه پاسیخ بیه     یم مایتر پاو و نخبگان گسترده یدرون

داور  و رنیده یگمیاو تصیم تنهیا  کیه او و   نید ک دیتأک کوشدمی اواست.  نیپوت )احساس کنترل(
بورگیو اسیتدالل    زفمخالف است. جیو  یبا پرسشگر یاندهیطور فزااست، هرچند که به یینها
 استیبه س یمنطق کردیرا بر اساس رو نیپوتهای و اقدامها یمتصمتوان میکه  یکند در حالیم
باشید و   زیی ن 1«قلدر ةفتیخود ش» کیداد، اما او ممکن است  حیتوض یو خارج یداخل راهبردو 

مانند ها یمتصم نیا و دیکن یریگمیدائم نشان دهد که قدرت و استقالل دارد. تصم دیبا نیبنابرا
 (.Herd, 2022: 152) منجر شود «یروزیپ»به  مهیکر سازیپیوسته

نسیان  ا امیور در  «شیانس » ؟دارددر تیییر و تأثیرگذاری دلخواه بر تاریخ  ینقشچه فرد  ث(
نتیرل خیود بیر    کاحساس تر باشد و پذیربینیهرچه جهان سیاسی پیش کند؟چه نقشی بازی می

 ردهکی  را خود تالش تمام پوتین رویدادهای جهان سیاسی بیشتر باشد، نقش شانس کمتر است.
 یندۀآ در روسیه ژئواستراتژیک موقعیت و اقتصادی قدرت دوبارۀ احیای که کند شنرو تا است
 سیتانة آ در روسییه » کشیورش،  آیندۀ دربارۀ مقالة خود در را این پوتین. شودنمی محقق نزدیک
تمیاعی و  اج سیاسیی،  هیای تحیول  خود را برای ظرفیت روسیه». است کرده بیان آشکارا «هزاره

 و بیودن ریرمنطقیی  بیه  بیاور  ایین «. است رادیکال از دست داده اصالحات و تیییرها اقتصادی،
 بیه  او. داردمی باز توسل به ایدئولوژی از احتیا  به را پوتین ناگهانی، یهاتحول بودنریرممکن

 را گرایانیه عمل دیدگاه یک پذیریانعطاف بینیم،می که طورهمان و نیست انقالبی یک وجههیچ
 وا. اسیت  نداشیته  باور کمونیسم به در واقع هرگز (. پوتینDyson, 2001: 338دهد )می ترجیح
 ار کیار  ایین  کیه  زمیانی  حتیی  و کنید می قول نقل مارکس از هامصاحبه یا هاسخنرانی در کمتر
 در فرهنگی برجستة هایشخصیت با دیدار در برای نمونه،. است او از انتقاد برای فقط کند،می
 ایین »: گفیت  شیوخی  بیه  او کرد،می قول نقل انگلس و مارکس از همکارش وقتی ،2014 اوت
 میا  را بیه  آن اینجیا،  بیه  خیود  مارکسیسم صدور با که بودند هاآن مقصرند، که هستند هاآلمانی
   (.Eltchaninoff, 2018: 12) «کردند... تحمیل

 باورهاي ابزاري. 2
طیور  توان بهچگونه می است؟اقدام سیاسی کدام  هایهدفبهترین رویکرد برای انتخاب  الف(

هیای سیوژه در   باور ابزاری با دیدگاه این اقدام پرداخت؟ های اینهدف کردندنبال مؤثرتری به
 باورهیای میا   ها برای خود در جهیان سیاسیی سیروکار دارد.   روشو ها و راهبردها هدفمورد 

او  پیردازی واژه سیخنان و در  ،مشیارکتی و متضیاد  هیای  آزمودنی را در مورد سیودمندی اقیدام  
هیا.  روشهیا و  راهبیرد کنییم:  تقسییم میی  ها کلی از اقدام ةرا به دو دست هاو آن کنیمبررسی می

                                                           
1. Bullying Narcissist 
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هیا از نظیر   روشدر حیالی کیه    (،مشارکتی مختلط، متضیاد ) ها در جهت متفاوت هستندراهبرد
مشارکتی های منطق این است که هر چه خود بیشتر در مورد انجام اقدام .هستندشدت متفاوت 

عکس. ایین شیاخص   رکند و بخود را تعیین می راهبردصحبت کند، او با همکاری بیشتر جهت 
دهد که آزمودنی سیودمندی بیشیتری را بیه    تر نشان میپایین هایهمتییر است. نمر +1تا  -1 از

تر مفیید  ،مشارکتی راهبرددهد که باالتر نشان می هایهدهد. نمرنسبت می آمیزتعارضهای اقدام
 گیروه  کیی کننیده در  کنترل یداند و مسکو را مرکز تمدنیبزرگ م یخود را قدرت هیروساست. 
 هیروس ب،یترت نی. به اردیگیرا در بر م یخیتار یةاز نفوذ که روس یاداند، حوزهیم یکیتیژئوپل
که  کندیم نییتع هیفضا عمل کند. روس نیدر ا «و سپر ریشمش»عنوان دارد که به یخیتار ةفیوظ

خیود را بیا سیه     یامنطقیه  یهژمیون  یادعیا  هیدشمن. روس یدوست است و چه کس یچه کس
 تیی خیود و امن  تیی هو ،یخیبیا نقیش تیار    ینخسیت، هژمیون   :کنید یمی  هیتوج یاستدالل اصل

متقابیل   یو وابسیتگ  یهمکیار  یجیا نفوذ بیه  یهادوم، حوزه ؛شودیسو مهم اشیشناختیهست
 ،یمتناقضی صورت سوم،  به ؛کندیم جادیالملل انیرا در روابط بو ثبات  یریپذینیبشیتعادل، پ
 اسیت  یضیرور  یمتحد در سطح جهیان  االتیا یبا هژمون لهمقاب یدر سطح منطقه برا یهژمون

(Herd, 2022: 214). 
 کیه  شیود  تبیدیل  چیزی به روسیه تا کرد کمک هااین همة متناقضی، صورتبه حال، این با
 و داخیل  در پیوتین  گرانیة چپیاول  هیای سیاسیت . اسیت  نامیده «تنها رتقد» را آن 1شوتسوا لیلیا

 چیین  بیا  تعامیل  برای او تالش و اروپا در راست گرایانافرا  به او بستگیدل کشور، از خار 
 و ندارد واقعی متحد هیچ روسیه. شودمی تبدیل روسیه مؤثر کالن راهبرد به سختیبه قدرتمند،

  .((Kotkin, 2015: 150است  رسانده آسیب لمانآ یعنی خود رابط ترینمهم به
  ذیرفت؟و پ کردسیاسی را محاسبه و کنترل  اقدامناشی از  خطرهایتوان چگونه می ب(
 قیوانین  از ، بخشیی خطرپیذیری کنتیرل   عقیب،  نگاه بیه  و جلو به رو ریزیبرنامه بر عالوه
 ممکین  امیا  داشیت،  جیود و اشقبلیی  ایحرفه دوران در زیادی شواهد که است پوتین عملیاتی
طیور  بیه  پیایین  سیطح  حفیظ  آن در که کند ایجاد مشکالتی دولت رئیس عنوانبه او برای است
 کارهیای  بیرای  خیود  عملکیرد  شییوۀ  در زییادی  ترجیح ترپیش پوتین. است ریرممکن طبیعی

 او»: اسیت  بگکیا  عملکیرد  شییوۀ  اصیلی  ارزش یک این البته. است داده نشان «صحنه پشت»
 و کنید  پرهیز بیهوده گوهایوگفت از کند تالش باشد، محرمانه بسیار خود کار در باید( مأمور)

 بیه  تماییل  از هیایی نشیانه  پیوتین  بیاور،  ایین  بنیابر . «نکنید  افشیا  هارریبه برابر در را خود امور
 کییه طییوریبییه دهیید،میی  نشییان را وزیییرنخسییت/جمهوررئییس  عملکییرد شیییوۀ کییارگرفتنبیه 

 و انگییز تفرقیه  سیاسیی  وظیایف  و مانید میی  بیاقی  سیاسیت  «نزاع از فراتر» بیشتر جمهوررئیس

                                                           
1. Lilia Shevtsova 
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 آنچه ایجاد با تا دهدمی اجازه پوتین به کار تقسیم این. «سپرد» خود وزیرنخست به را ایآشفته
 آتیش  تیا  کنید  کنتیرل  را خیود  موقعییت  خطرهیای  است، نامیده 1«حائل مناطق» گرینشتاین فرد

 کتیاب  در 2یگلیب پاولوفسیک   .( ,2001Dyson :341-342کنید )  دفیع  را خیود  سیاسی مخالفان
 2015تیا   2012 هیای ی سالتیریمدل مد ،«هیروس راهبردیمنابع رفتار  ،هیروس ونیفدراس نظام»
 یناقصی  ۀدیی ا» شانیکند که در آن اطرافیم فیتوص 3«میرمستقیر ریسبک تفس»عنوان را به نیپوت

بیه زبیان آورده    نیرا کیه پیوت   یکنند کلمیات یالش مگرفته شده است و ت میدر مورد آنچه تصم
کنید کیه   یم جادیا یاگونهروابط خود را به» ،نیکه پوت بیندمی یپاولوفسک «بسپارند.یاد است به

 ،میی رژ یبیاال »و او  «دانسیتم و قیول آن را هیم نیدادم    یرا نم نیمن ا»: دیتواند بگویم شهیهم
هنیوز بیا    اواگرچیه  . «کندیم یزندگ ییآن به تنها دسترس ساخته است که در رقابلیر ایطبقه
 نیدتریی جد. ردیی را بر عهده بگ هایریگمیتصم تیمسئول خواهدیارتبا  دارد، اما نم انشیاطراف

سیکوت  »( و سیت ین نیحیق کیرمل   نیی )ا نیکرمل نبودنمربو  به پاسخگو یژگیو نینمونه از ا
 ینامزدها تیرد صالح لیدلبه هیئژو 17در بار  ننخستیاست که هایی در برابر اعتراض «دارامعن

ریاز شید. میارک    آ 2019سیپتامبر   8شهر مسیکو در   یانتخابات دوما یاز برگزار شیپ مخالفان
و  هیا هیدف »بلکیه   سیت، ین وییژه  اتیی عمل آرازگر ایمبتکر  نیکه پوت کندیاستدالل م یگالئوت
 یکردهیا یرو ندر مییا »و سپس « کندیم نییلحن را تع» کند،یرا مشخص م« گسترده یهاآرمان
تیا   دهید یمی  یبه افراد طنیاب کیاف   ای کند،یانتخاب م هانهیگز فهرست. از کندیم یداور بیرق

 (.Herd, 2022: 154) بلند کنند ایکنند  زانیخودشان را آو
چهیارمین بیاور ابیزاری     اسیت؟  چیه زمیانی   فردمنافع  پیشبرد برای اقدامبهترین زمان  پ(

اسیت. میا در اینجیا از دو شیاخص      (پذیری کم تا زیادانعطاف) خود رفتاردی بنمربو  به زمان
اهمییت   . اولیین شیاخص  پردازدمیدر سخنان رهبر  هاکنیم که به بررسی تنوع اقداماستفاده می

درگییری بررسیی   هیای  های رهبر را از نظر همکیاری و اقیدام  تنوع انتخاب ها،بندی اقدامزمان
سنجد. هر دو شاخص رهبر را از نظر توزیع گفتار و کردار می رفتار تنوع، کند. شاخص دوممی
 دییدگاه  پیذیری بیشیتر اسیت.   انعطاف ۀدهندباالتر نشان مقدارهای قرار دارند و  1و  0ن ایدر م
 نیوع  آن مسیتلزم  او از ظریفیی  آشیکارا  تعیادل  ،هیا اقیدام  بنیدی زمیان  بهتیرین  میورد  در پوتین
 تماییل  آن بیه  او کیه  دهدمی نشان عملیاتی رمز تحلیل این که پشت است از دقیق بردارینقشه
 شکسیت  بیه  را منفیی  پیامیدهای  بیشیتر  و کنید نمیی  تأییید  را تیأخیری  هیای اقدام پوتین. دارد
 کسیی  وقتی سگ»: کندمی تأیید دستیپیش خود بر سخنان در پوتین. کندمی مربو  نگریآینده
 ضیربه  بایید  ابتیدا ... کندمی کار چیز یک فقط...رد. گیمی گاز و کندمی احساس ترسد،می آن از

                                                           
1. buffer zones 

2. Gleb Pavlovsky 

3. the style of indirect interpretation 
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 در کیه  اسیت  معتقید  پوتین «.نشود بلند شما حریف که بزنید او ضربه پاهای به قدرآن و بزنید
 هابود، آن نکرده آراز را نظامی عملیات اگر که است معتقد و کرده عمل چچن در درستی زمان
احتمال وجیود دارد   نیا .(Dyson, 2001: 342-343بلعیدند )می را دارستان( چچنی شورشیان)

 شیافیزا  خطرپیذیری  یتحمل او برا رایز ،ابدی شیافزا نیپوت آستانة تحمل ،که با گذشت زمان
 (.Herd, 2022: 149) ابدییم

 ریبیه تصیو   1«یدفیاع  یواکنشی »عنیوان  خود را بیه  ۀزیانگ ،یابزار یبه باورها توجهبا  نیپوت
در محاصره اسیت.   هی. روسکندیم زندهموجود را  تیوضع ،یرطلبدنظیتجد یجاکه به کشدیم

عنیوان  بیه  توانید یمحاصره انجام شود، تنهیا می   یبازدارندگ ایمقابله  یکه برا یهر اقدام نیبنابرا
 یبیرا  نیموجیود در نظیر گرفتیه شیود. پیوت      تیحفیظ وضیع   یبیرا  یتالشی  ،یو واکنش یدفاع
درک  رانهیشیگ یعنوان پرا به دیکند، اما تشدیاقدام م ،دیبه تشد لیاقدام و تما تیدادن ظرفنشان
 نیی بیر اسیاس ا   3.«رانهیشیگ یپ سازیپیوسته»و  2«رانهیشگیاشیال پ» کاربست مفاهیم کند، مانندیم

بیه   یابیدسیت  یاستفاده کند، تنها بیرا  «یتهاجم یاتیعمل-یکیتتاک ابزارهای»از  هیمنطق، اگر روس
 یجنوب یایدر اوست زور یرویاستفاده از ن یبرا یریگمیمتص :است «یدفاع های راهبردیهدف»

 شیوروی جداشیده از   یهیا یشیناختن جمهیور  تیرسیم به نیو همچن 2008در سال  ایو آبخاز
 یدهی عالمیت  ،2014 هیی در فور میه یکر «رانهیشیگ یپ سیازی پیوسته» ،مستقل یعنوان کشورهابه

تیر  گسیترده  یریی درگ کیی از  واننید تیمی  یکیتاکت یاهسته یهاتصور که سالح نیو ا یاهسته
 نظیامی گیاوئر، خبرنگیار   . پاول فلگنهیسوردر در دونباس و مداخله  یبرانداز، کنند یریجلوگ
 نیمتوجه شود که اوکرا نیاگر کرمل»: کندیکه اشاره م یزمان کند،یارائه م یگرید نمونة ه،یروس

کامیل  طیور  به ینظام ةنیگز کی توسل به هاز هم بپاشد، آنگا ستیقرار ن ایدر حال سقو  است 
شود. اگر  مهار دی[ بای]زلنسک نیاوکرا جمهوررئیس»آن،  یمنطق جهیدر نت. «محتمل خواهد بود

 آشیکار حیال،   نیی ا بیا « تواند حمله نکند!ینم هیکند، روسیبه ناتو صحبت م وستنیاو دائم از پ
 هیروسی  گفیت  2021 لیی آور 21خیود در  « خط قرمیز » یدر سخنران نیطور که پوتاست، همان

-Herd, 2022: 147) نه ایپاسخ دهد  ش،شده به منافعهای انجامعرضها و تنیداد به توه حیترج

 پذیر بود.بینیدر نتیجه، حمله به اوکراین از این دیدگاه شاید پیش .(148
 باورهایدر اینجا ما به  چیست؟ فردمنافع  پیشبردفایده و نقش ابزارهای مختلف برای  ت(

قیدرت   ۀ کاربسیت دهنید کیه نشیان  ( کم تا زییاد )های مختلف بر در مورد سودمندی تاکتیکره
ییا در کلمیات    بیندمی جویانهمشارکتدر کارهای سود را مندیم. آیا رهبر عالقه ،سیاسی هستند

                                                           
1. defensive reactive 

2. preventative occupation 

3. preventative annexation 
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کردن ایین  مختلف عمل بسیار مفید باشد. برای عملیاتی ةمتضاد؟ شاید ترکیبی از دو یا سه دست
 هیای همتییر است، بیا نمیر   1تا  0ایم. هر شاخص از ش شاخص مختلف ایجاد کردهباور، ما ش

بیشتر برای هر  بودنبمطلو ۀدهندباالتر نشان هاینمرهکمتر و  بودنمطلوب ۀدهندتر نشانپایین
 :قدرت است. شش فرمول به شرح زیر است کاربستشکل از 

اند، تقسیم بیر  شده رمزگذاری «جازاتم»صورت های خود که بهتنبیه: مجموع تمام گفته. 1
 ؛های خودمجموع تمام گفته

 ةتقسیم بر مجموع همی  ،شدهرمز «تهدید»عنوان بهکه های خود تهدید: مجموع تمام گفته. 2
 ؛هاگفته
تقسیم  ،اندی شدهرمزگذار «مخالفت»صورت های خود که بهمجموع تمام گفته. مخالفت: 3

 ؛های خودگفته ةبر مجموع هم
 ةتقسیم بر مجموع هم «پشتیبانی»عنوان های خود رمزشده بهمجموع تمام گفته: پشتیبانی. 4
 ا؛هگفته

 ،انید اری شیده رمزگیذ  «وعیده  »صیورت های خود که بیه مجموع تمام گفته. قول و وعده: 5
 ؛های خودگفته ةتقسیم بر مجموع هم

تقسییم بیر    ،انید زگذاری شدهرم «پاداش»عنوان های خود که بهپاداش: مجموع تمام گفته. 6
 .خود سخنانمجموع همه 

 گراییی جیزم  و سیخت  و محکیم  اییدئولوژی  بیرای  طبیعیی  طیور بیه  پیوتین  عملییاتی  رمز
جیدا   ژیکایدئولو هایامکان از جنبه حد تا او سخنان و هااقدام و نیست مناسب ناپذیرانعطاف
 دنبیو نیاب  مسائل. است آن موفقیت شانس کنش، یک مقبولیت اصلی معیار پوتین، برای. است

 هنجاری رفتار مرزهای از که دارد سروکار عناصری با اگر مرسوم، اخالق حتی یا ایدئولوژیک،
 بیه  اسیتناد  بیا  تیوان میی ن وجیه  هییچ  بیه . «شکست»: کار نگیریدبه را موارد این اند،شده خار 
 (.Dyson, 2001: 343) «شود توجیه گرا،راست یا گراچ  خواه حزبی، اصول بودنناب

 رمز عملياتی نتيجه: نقد و ارزیابی تحليل
ای از گفتیار خصوصیی بیرای    مجموعهبه ما برای تحلیل رمز عملیاتی پوتین آل، در حالت ایده

ای در دسیترس باشید،   اگیر چنیین مجموعیه    نیاز دارییم؛ های عمومی با آن پردازیواژه ةمقایس
 باورهیای ، هیچ راهی برای ارزییابی  نمونهد. برای ممکن است نتایج ما نیاز به بازبینی داشته باش

 رمیز  کارگیریبه در جور  .(Dyson and Parent, 2017: 13) خصوصی پوتین نداریم طور ذاتی،به
 جانبهیک اما گذارد،می تأثیر گیریتصمیم بر ایاعتقادی نظام چنین» که دهدمی هشدار عملیاتی
 دهد. بهمی شکل را گیرندهتصمیم رفتار که نیست متییری تنها اما مهم، متییر این. کندنمی عمل
 هیا موقعییت  همیة  در رفتارها همة دربارۀ توضیحی یا بینیپیش تواندنمی روش این ترتیب، این
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 فیرد  که موقعیتی نهادی، هایمحدودیت سیاسی و محیط فشارهای ویژه، زمان هر در. دهد ارائه
ای هی اقدام توانندمی است، همراه موقعیت آن با که ریرفتا هنجاری انتظارهای کند یامی اشیال
-Houghton, 2016: 116).« کننید  تعییین  پییش  از» او فردی باورهای به توجه بدون را فرد یک

 از پیشیین  هیای نمونیه  بیا  عملییاتی  رمیز  برنامیة پژوهشیی   آیندۀ بنابراین بهتر است ابعاد (117
 . باشد ساختارگرا و ورکارگزارمح پژوهشی هایبرنامه میان افزاییهم

عمیل   ناپذیربینیای است که در شرایط مبهم و پیشها بازیگر پیچیدهانسان ةپوتین مانند هم
 راهبردسازطلب و نه یک عنوان یک فرصتهای ما از تفسیر پوتین بهکند. عالوه بر این، دادهمی

ی رفتیار او بیدون اطیالع از    بینی تعریف، پیش بنابرکند. این بدان معناست که بزرگ پشتیبانی می
 Dyson) تر، درک او از این شرایط( دشیوار اسیت  است )یا دقیق روروبهشرایط دقیقی که با آن 

and Parent, 2017: 12-13).  گیر و فریبنیده اسیت ییا ییک      بیزرگ حیلیه   راهبردسازآیا پوتین یک
پیوتین[ ییک   »]د: گویی الملیل میی  پرداز روابط بیین نظریه ،جان مرشایمر ؟طلبتاکتیکی فرصت

باید از  ،کشدیک است که هر کسی که او را در سیاست خارجی به چالش می ةدرج راهبردساز
 ،طور که فئودور لوکیانفنیهم .(Dyson and Parent, 2017: 10« )او بترسد و به او احترام بگذارد

دازی انی خیوب اسیت. او چشیم    هیا روشپوتین در » :گویدتحلیلگر سیاست خارجی روسیه می
 راهبیرد  نبیود  .(Dyson and Parent, 2017: 11« )وجود نیدارد  میاندر این  راهبردیاما هیچ  ،دارد
 ی،لیزش اقتصیاد  ةباشد. ادام رممکنیرها و اقدام هاحرکت ینیبشیشده است که پ سبب نیپوت
ص دهید.  را به اقتصاد اختصا یشتریزمان و تالش ب ،ندهیآ یهاکند تا در سالیرا وادار م نیپوت

بهبود  فرصت یسختو به بینجامدومر  هر به او های یمتوان انتظار داشت که تصمیم همچنین
 و سیپس حملیة روسییه بیه     کریمیه  منطقیة  تصیرف  (.Herd, 2022: 153فراهم شود ) یاقتصاد
 .کیرد  پیوتین را بییش از پییش تقوییت     اهمییت بحیث در میورد سرشیت شخصییت      اوکراین،

شیود.  میی  ظاهر قوی شخصیت یک هایجلوه هنگامة بحران یا جنگ، در گویندمی کارشناسان
عنیوان  بیه  شیود،  موفیق  اگیر  و «دیکتیاتور »عنیوان  بخورد، بیه  شکست رهبر سیاسی مواضع اگر
 حیذف  را رهبیر  سیاسیی  نهادهیای  سیسیتم،  صورت، هر در اما. شودمعرفی می «ملت قهرمان»
 طورهمان دهد. افزایش خود سودرا به نسانیا و سیاسی منابع باشد نداشته وقت رهبر کند تامی
 شارل با فرانسه در خروشچف، نیکیتا با شوروی اتحاد در کندی، افجان با متحد ایاالت در که

از ایین دییدگاه،    (.Strelets, 2015: 2)شیود  میی  دییده  تیاچر  مارگیارت  بیا  بریتانیا در و دوگل
توانید موفیق باشید.    در درازمیدت نمیی  سرنوشت پوتین نیز همانند این رهبران خواهد بیود و  

و تهدیدهای بزرگ مانند تهدید به استفاده از تسیلیحات  های عمومی پردازیآوردن به واژهروی
دهندۀ بروز سرخوردگی و تیرس از احسیاس شکسیت و درمانیدگی در پیوتین      ای، نشانهسته
 است.
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