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Abstract
The status-seeking of actors in the international arena is not 
necessarily based on a specific driver. What variables actors in 
foreign policy are most influenced by will play a decisive role in 
orienting it towards prestige is a disputed issue in international 
politics. Some other analysts point out that the status-seeking of 
world powers in the international system should be divided into 
large and small countries. In fact, according to researchers, the 
status-seeking of large powers is quite different from that of small 
powers. Russia as a big power in the Middle East could be regarded 
as status-seeking power in today’s international system. Although 
the role of personal concerns can be traced to the direction 
of the country’s foreign policy, other factors still dominate the 
country’s foreign policy. Russia’s foreign policy drives seem to be 
significantly similar to its domestic policy drives. Consolidating 
Russia’s economy to maintain domestic economic growth, gain and 
maintain international prestige and prestige to define and pursue 
future interests, and maintain its security are among the most 
important drivers of its foreign policy. Russia’s foreign policy is a 
relatively secure government foreign policy with serious security 
concerns, and it is also influenced by government foreign policy, 
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which often uses the military option to achieve its goals, rather 
than relying on soft options. Russian foreign policy scholars place 
particular emphasis on the extension of Russia’s domestic foreign 
policy. In other words, the role of domestic variables in the foreign 
policy of the Russian Federation is so significant and influential 
that without considering and examining these internal elements, a 
proper understanding of the foreign policy of this country cannot 
be done. According to some experts, the foreign policy of the 
Russian Federation does not reflect the ordinary interests of a 
state, but its most important feature is the influence of currents, 
groups, and competition between networks of power within the 
country. In addition, the role of cultural ideas in seeking prestige 
in Russian foreign policy cannot be ignored. The component of 
national culture has a significant role in shaping Russia’s foreign 
policy so that its traces can be seen in all foreign policy actions 
of this country. By studying the strategic culture of this country, 
one can better see the relationship between the goals, motives, and 
international actions of this great actor and evaluate its behavioral 
patterns in managing international crises such as Ukraine and Syria. 
Some Domestic Foreign Policy Observers What was most evident 
in Putin’s foreign policy during this period was the dominance 
of an identity-oriented approach in Russian foreign policy. From 
Putin’s point of view, power and influence are strongly dependent 
on the question of national identity and the extent to which the 
citizens of a country consider themselves a nation and relate to 
their history, values, and traditions. Therefore, during this period, 
he made great efforts to restore Soviet power in the international 
arena; In other words, the focal point of Putin’s foreign policy 
behavior during this period was based on the strengthening of 
national identity and nationalist ideas.
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In this sense, for the Russians, the concept of great power is 
psychological and emotional. The Russians believe that Russia 
has the right to be considered a great power, given its vast 
geography, vast resources, and history. Russia has always been 
a leader in history. The leader of international communism, the 
conductor of European concerts in the nineteenth century, and one 
of the two world superpowers in the twentieth century has always 
made Russia an identity of great power in the eyes of its people 
and politicians. It must be acknowledged, however, that Russia’s 
ambition has relied heavily on Putin’s particular foreign policy 
personality and approach.

Status seeking as an analytical framework in foreign policy 
shows how Russia plays different roles in geopolitical crises. 
Influenced by Russia’s geopolitical vision and historical identity, 
Russia’s status-seeking has made it an influential actor in the 
Middle East’s geopolitical crises. In this regard, the main issue of 
research is to understand the relationship between status-seeking in 
Russian foreign policy and its different performance in the Middle 
East geopolitical crises. The main question of this article is what 
the equation between Russian status-seeking is and Moscow’s 
different performance in There have been two geopolitical crises 
in Syria and Yemen. In answer to this question, the research 
hypothesis is that the geopolitical crises in the Middle East affect 
Russia’s status quo behavior to the extent that they affect both the 
components of Russia’s historical identity and its geopolitical and 
geo-economic scope. The findings show that the Yemeni crisis, 
unlike Syria, lacked the necessary geopolitical potential for Russia 
to play the role of world power. In the face of the Syrian crisis, due 
to the interplay of regional and global geopolitical variables, as 
well as its historical connection to Russian identity and the Soviet 
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empire, it was a good opportunity to advance Russia’s strategy of 
prestige. The equation of Russian status-seeking and geopolitical 
crises in the Middle East has made Moscow reluctant to enter into 
patterns of friendship-hostility in the Middle East. In other words, 
in the Russian equation, strengthening or weakening the axis of 
resistance or compromise is not the main issue.
Keywords: Russia, Status seeking, Geopolitical crisis, Yemen, Syria
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چكیده
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــت خارج ــی در سیاس ــوب تحلیل ــک چارچ ــۀ ی ــی به مثاب منزلت طلب

چگونــه روســیه در بحران هــای ژئوپلیتیکــی، نقش هــای متفاوتــی ایفــا می کنــد. منزلت طلبــی 

ــن  ــدن ای ــبب تبدیل ش ــیه، س ــی روس ــت تاریخ ــک و هوی ــش ژئوپلیتی ــر از بین ــی، متأث روس

ــت.  ــوده اس ــام ب ــان اس ــی جه ــای ژئوپلیتیک ــذار در بحران ه ــگر تأثیرگ ــک کنش ــه ی ــور ب کش

ــیه و  ــی روس ــت خارج ــی در سیاس ــان منزلت طلب ــاط می ــش ارتب ــن پژوه ــی ای ــئلۀ اصل مس

ــن پرســش  ــه اســت. ای ــن کشــور در بحران هــای ژئوپلیتیکــی خاورمیان ــاوت ای عملکــرد متف

مطــرح می شــود کــه چــه معادلــه ای میــان منزلت طلبــی روســی و عملکــرد متفــاوت مســکو 

در دو بحــران ژئوپلیتیکــی ســوریه و یمــن وجــود داشــته اســت؟ در پاســخ ایــن فرضیــه می آیــد 

ــی و  ــت تاریخ ــۀ هوی ــر دو مؤلف ــه ب ــدازه ای ک ــه ان ــه ب ــی خاورمیان ــای ژئوپلیتیک ــه بحران ه ک

ــیه  ــۀ روس ــار منزلت طلبان ــد، رفت ــر می گذارن ــیه تأثی ــک روس ــک و ژئواکونومی ــترۀ ژئوپلیتی گس

ــوریه،  ــاف س ــن برخ ــران یم ــد بح ــان می ده ــا نش ــد. یافته ه ــرار می ده ــر ق ــت تأثی را تح

ــیه را  ــوی روس ــی از س ــدرت جهان ــک ق ــای نقــش ی ــرای ایف ــی الزم ب ــای ژئوپلیتیک ظرفیت ه

نداشــته اســت. در مقابــل، بحــران ســوریه به دلیــل تداخــل متغیرهــای ژئوپلیتیکــی منطقــه ای 
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و جهانــی و همچنیــن ارتبــاط تاریخــی آن بــا هویــت روســی و امپراتــوری شــوروی، فرصــت 

ــی و  ــی روس ــۀ منزلت طلب ــود. معادل ــیه ب ــی روس ــرد منزلت طلب ــبرد راهب ــرای پیش ــبی ب مناس

بحران هــای ژئوپلیتیــک در خاورمیانــه ســبب شــده اســت تــا مســکو تمایلــی بــرای ورود بــه 

الگوهــای دوســتی و دشــمنی در منطقــۀ خاورمیانــه نداشــته باشــد. بــه بیــان دیگــر در معادلــۀ 

روســی، تقویــت یــا تضعیــف محــور مقاومــت یــا ســازش اصالــت نــدارد.

کلیدواژه ها: بحران ژئوپلیتیکی، روسیه، سوریه، منزلت طلبی، یمن. 

2. مقدمه
روســیه از دیربــاز،  نگــرش ویژهــای بــه منطقــۀ خاورمیانــه و به ویژه کشــورهای اســامی داشــته 

ــاز  ــۀ قفق ــه منطق ــه ب ــن منطق ــی ای ــی جغرافیای ــل نزدیک ــکو به دلی ــد مس ــر می رس ــت. به نظ اس

جنوبــی و مرزهــای جنوبــی روســیه، نگاهــی مبتنــی بــر منافــع ژئوپلیتیــک و امنیت محــور بــه 

منطقــۀ غــرب آســیا دارد. از ایــن رو، همــواره بــرای ایجــاد ثبــات و پیشــبرد تحــوالت به ســوی 

ــه، برنامه هــا و راهبردهــای مشــخصی داشــته اســت.  ــن منطق ــردی خویــش در ای ــع راهب مناف

ــی  ــی و گفتمان ــن فرهنگ ــی و همچنی ــی و سیاس ــه امنیت ــۀ خاورمیان ــه منطق ــن ب ــرد پوتی رویک

ــن  ــد. همچنی ــرار کن ــی برق ــاط خوب ــلمان ارتب ــای مس ــا ملت ه ــد ب ــن می خواه ــت. پوتی اس

ــا  ــد ب ــه داخــل روســیه را دارد. از ایــن رو، تــاش می کن بیــم تســری بی ثباتــی و افراط گرایــی ب

همــکاری کشــورهای اســامی، سیاســت خارجــی خــود را مدافــع مســلمانان نشــان دهــد و از 

گســترش شــورش های اجتماعــی و سیاســی در داخــل ایــن کشــور جلوگیــری کنــد.

ــور در  ــن کش ــی ای ــور نظام ــام، حض ــان اس ــر در جه ــال های اخی ــکو در س ــش مس  اوج کن

بحــران ســوریه اســت. روســیه در بحــران ســوریه آشــکارا نشــان داد تــا چــه انــدازه بــه معــادالت 

سرنوشت ســاز امنیتــی در منطقــه خاورمیانــه اهمیــت می دهــد و حاضــر بــه واگــذاری زمیــن بــازی 

بــه رقبــا نیســت. از ایــن رو،  نــه تنهــا کنــش فعــال دیپلماتیــك در حمایــت از نظــام سیاســی ســوریه 

را در پیــش گرفــت، بلکــه دامنــۀ اقدامــات فرامنطقــه ای خــود در خاورمیانــه را وارد عرصــۀ نظامــی و 

دفاعــی کــرد و بــه مقابلــۀ جــدی بــا افراط گرایــی پرداخــت. ایــن سیاســت نشــان داد کــه تحــوالت 

ســوریه بــرای روســیه اهمیتــی راهبــردی دارد و فراتــر از یــك جنــگ یــا نبــرد علیــه تروریســم اســت. 

بــا ایــن حــال، در بحــران یمــن،  شــاهد کنشــگری متفــاوت روســیه در قبــال یــك بحــران انســانی و 

نظامــی دیگــر بودیــم. پــس از نقش آفرینــی روســیه در بحــران ســوریه در نبــرد بــا داعــش و همچنین 

شکســت جایــگاه آمریــکا، ایــن پرســش مطــرح شــد کــه میــان منزلت طلبــی در سیاســت خارجی 
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ــه  ــن چ ــوریه و یم ــه، س ــای خاورمیان ــم منطقه ــران مه ــور در دو بح ــن کش ــرد ای ــیه و عملک روس

معادلــه ای برقــرار اســت؟ مســئلۀ ایــن پژوهــش نیــز کشــف و تبییــن چگونگــی ارتبــاط مســکو بــا 

بحرانهــای ژئوپلیتیکــی جهــان اســام اســت. بــه ایــن منظــور در مقالــۀ حاضــر بــا تکیــه بــر نظریۀ 

منزلت جویــی در سیاســت خارجــی،  عملکــرد ایــن کشــور در دو بحــران مهــم محــور مقاومــت 

یعنــی بحــران ســوریه و یمــن را تبییــن می کنیــم. دســتیابی بــه درك و تحلیــل مشــخصی از اینکــه 

تــا چــه انــدازه روســیه خــود را بــا گفتمــان مقاومــت هم ســو میبینــد و تــا چــه انــدازه ایــن مهــم در 

سیاســت خارجــی روســیه اصالــت دارد، هــدف اصلــی ایــن مقالــه اســت. 

3. پیشینۀ پژوهش
در زمینــۀ موضــوع ایــن پژوهــش  مقاله هایــی نوشــته شــده اســت کــه در ادامــه می آوریــم. 

تخشــید و شــجاع )1398( در مقالــۀ »حفــظ قلمــروی نفــوذ: تبیینــی بــر سیاســت 

ــی  ــیه از نقش آفرین ــداف روس ــا و اه ــوریه« انگیزه ه ــران س ــر بح ــیه در براب ــی روس خارج

ــر  ــز ب ــه، تمرک ــن مقال ــی ای ــدۀ اصل ــد. ای ــی می کنن ــوریه را بررس ــران س ــکو در بح مس

مفهــوم قلمــروی نفــوذ در سیاســت خارجــی روســیه در بحــران ســوریه اســت. بزرگمهــری 

یی  و نجفــی )1398( در مقالــۀ »تحلیــل راهبــرد چیــن و روســیه در بحــران یمــن؛ هم ســو

ــاره  ــن اش ــران یم ــیه در بح ــش روس ــای کن ــه انگیزه ه ــران« ب ــا ای ــعودی ی ــتان س ــا عربس ب

 
ً
کرده انــد. یافته هــای آن هــا نشــان می دهــد روســیه در بحــران یمــن، نگاهــی کامــا

هنجــاری و دیپلماتیــك در پیــش گرفتــه اســت و تمایلــی بــه ایفــای نقشــی مؤثــر همچــون 

ــا نگاهــی تطبیقــی بــه بحــران ســوریه ایــن پژوهــش  یســندگان ب ســوریه نــدارد. اگرچــه نو

ــی  ــران امنیت ــۀ »واکاوی بح ــازی )1395( در مقال ــی و اعج ی ــد. نیاکو ــل نکرده ان را تکمی

ــه ها  ــه ریش ــن، ب ــران یم ــر بح ــز ب ــا تمرک ــا )2016-2011(«، ب ــل و زمینه ه ــن: عل در یم

 )1400( همــکاران  و  واحدپــور  می پردازنــد.  بحــران  ایــن  شــکل گیری  زمینه هــای  و 

ــترش  ــو گس ــه در پرت ــیه در خاورمیان ــی روس ــت خارج ــرد سیاس ــی راهب ــۀ »بررس در مقال

پلیتیکــی جهــان اســام در  افراط گرایــی دینــی در قــرن بیســت ویکم« متغیرهــای ژئو

سیاســت خارجــی روســیه را بررســی می کننــد. آن هــا سیاســت خارجــی روســیه در قبــال 

ــیه  ــه روس ــد ک ــان می دهن ــد و نش ــی می کنن ــوریه را بررس ــتان و س ــران،  عربس ــه،  ای ترکی

ــز  ــه نی ــن مقال ــت. در ای ــام اس ــان اس ــی در جه ــترش افراط گرای ــران گس ــان نگ همچن

ــت. ــده اس ــی نش ــران یمــن بررس بح
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4. چارچوب نظری: منزلت طلبی در سیاست خارجی
ــار سیاســت خارجــی روســیه، پژوهشــگران از نظریه هــای مختلفــی اســتفاده  ــن رفت در تبیی

ــرم، بعضــی  ــدرت ن ــۀ ق ــر چارچوب هــای نظری ــی ب ــار روســیه را مبتن ــد. برخــی رفت می کنن

ــاص  ــار خ ــن رفت ــه تبیی ــالمت آمیز ب ــتی مس ــا هم زیس ــدرت ی ــذار ق ــۀ گ ــا نظری ــر ب دیگ

مســکو در عرصــۀ سیاســت خارجــی می پردازنــد. امــا به نظــر می رســد آنچــه بهتــر 

و دقیق تــر می توانــد سیاســت خارجــی روســیه را به ویــژه در ســال های اخیــر تبییــن 

ــارۀ  ــی درب ــت، ایده های ــت. منزل ــی اس ــت خارج ــت در سیاس ــوم منزل ــر مفه ــه ب ــد،  تکی کن

ــادی  ــی و اقتص ــی،  اجتماع ــی، نظام ــه مراتبی سیاس ــام سلس ــور در نظ ــگاه کش ــه و جای رتب

ــادی و  ــدرت م ــای ق ــی از مؤلفه ه ــای ارزیاب ــر مبن ــدی ب ــن رتبه بن ــت. ای ــل اس بین المل

ــی در  ــر ارزیاب ــن می شــود. عــاوه ب ــا دیگــران تعیی ــی کشــور در مقایســه ب ــن معنای همچنی

ــارۀ  ــی درب ــامل ایده های ــد ش ــی می توان ــت بین الملل ــوب، منزل ــت مطل ــوص وضعی خص

ــل  ــام بین المل ــت در نظ ــرای دول ــته ای ب ــگاه شایس ــه جای ــد. اینک ــوب باش ــت مطل وضعی

ــه  ــت ک ــی اس ــخ گوی رفتارهای ــت، پاس ــۀ منزل ــت (Nouri, 2013: 16). نظری ــدام اس ک

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن نظری ــروض ای ــرد. مف ــن ک ــادی تبیی ــای م ــا متغیره ــوان آن را ب نمی ت

ــد و  ــل نمی کنن ــی عم ــع مل ــاس مناف ــر اس ــط ب ــی،  فق ــت خارج ــۀ سیاس ــا در عرص دولت ه

ــا  ــا منافــع مــادی ی گاه تــاش بــرای ارتقــای منزلــت بین المللــی و منطقــه ای در تعــارض ب

ــرد.  ــرار می گی ــت ق ــك دول ــادی ی اقتص

ــه  ــکل گرفت ــر ش ــای پیش بینی ناپذی ــا الگوه ــت ب ــار دول ــی، رفت ــن عوامل ــۀ چنی در نتیج

اســت و نمی تــوان درك واقع بینانــه ای از عملکــرد آن ارائــه داد. از پیشــران های اصلــی 

در بــروز چنیــن رفتارهایــی از یــك دولــت در عرصــۀ سیاســت خارجــی،  نارضایتــی 

ــت و  ــت داده اس ــود را از دس ــتۀ خ ــگاه گذش ــه جای ــی ک ــت. دولت ــی اس ــت کنون از منزل

ــای گذشــته،   ــرای احی ــا بین المللــی خــود اســت، ب ــون ناراضــی از منزلــت منطقــه ای ی اکن

ــد. ممکــن اســت  ــاز یاب ــار گذشــتۀ خــود را ب ــد اعتب ــد کــه بتوان ــال می کن ــی را دنب رفتارهای

 .)Renshon, 2017: 33( ــد ــر نباش ــادی تبیین پذی ــای م ــا متغیره  ب
ً
ــا ــا لزوم ــن رفتاره ای

رهیافــت  در  دارد.  وجــود  کشــورها  منزلت طلبــی  تبییــن  در  متعــددی  رهیافت هــای 

اجتماعــی- روان شــناختی، متغیرهایــی همچــون عــزت نفــس، وجهــه، همدلــی،  افتخــار، 

 Sergunin,( ــار یــك دولــت برخــوردار هســتند ــن رفت ــادی در تبیی کرامــت از اهمیــت زی

ــل در  ــن دلی ــه ای ــا ب ــد دولت ه ــز معتقدن ــاخته گرایانه نی ــای برس 59 :2016(. رهیافت ه
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یــت خــود  پــی ارتقــای منزلــت خــود در عرصــۀ سیاســت خارجــی هســتند کــه بتواننــد هو

ــی  یت ــده و هو ــر ای ــا تغیی ــت ی ــال تثبی ــا به دنب ــر، دولت ه ــن منظ ــازنند. از ای ــق س را محق

ــری  ــت دیگ ــود دارد. در رهیاف ــور وج ــن کش ــه ای ــبت ب ــران نس ــوی دیگ ــه از س ــتند ک هس

ــای  ــال ارتق ــر به دنب ــن نظ ــا از ای ــاد، دولت ه ــام نه ــزاری ن ــوان آن را عقایی-اب ــه می ت ک

منزلــت خــود در عرصــۀ سیاســت بین الملــل هســتند کــه بــا آن بتواننــد امتیازهــا و حقــوق 

 .)Gotz, 2020: 16( ــد ــب کنن ــی کس ــط جهان ــتری را در محی بیش

 مبتنــی بــر یــک پیشــران 
ً
 منزلت طلبــی کنشــگران در عرصــۀ بین المللــی لزومــا

ــر  مشــخص نیســت. اینکــه بازیگــران در سیاســت خارجــی بیشــتر از چــه متغیرهــای تأثی

ــت.  ــد داش ــا خواه ــی آن ه ــری منزلت طلب ــده ای در جهت گی ــش تعیین کنن ــد، نق می پذیرن

ــا  ــی قدرت ه ی ــه منزلت جو ــد ک ــاره می کنن ــه اش ــن نکت ــه ای ــران ب ــر از تحلیلگ ــی دیگ برخ

ــرد. در  ــیم ک ــك تقس ــزرگ و کوچ ــورهای ب ــته کش ــه دو دس ــد ب ــل را بای ــام بین المل در نظ

 متفــاوت از 
ً
یــی قدرت هــای بــزرگ کامــا حقیقــت، از نظــر پژوهشــگران، منزلت جو

ــا  ــی آن ه ــت و بزرگ ــد عظم ــاز دارن ــزرگ نی ــای ب ــت. قدرت ه ــك اس ــای کوچ قدرت ه

ــا  ــن قدرت ه ــه ای ــد ک ــراف کنن ــا اعت ــود و آن ه ــان ش ــك بی ــای کوچ ــوی قدرت ه از س

ــط  ــك و متوس ــای کوچ ــر، قدرت ه ــن نظ ــتند. از ای ــوردار هس ــیاری برخ ــی بس از بزرگ

یــی قدرت هــای بــزرگ در نظــام بین الملــل نقــش مهمــی دارنــد  نیــز در منزلت جو

)Wohlforth, Carvalho, Leira, Neumann, 2017: 528(. بــه همیــن دلیــل، 

 قدرت هــای بــزرگ بیشــتر بــرای اینکــه جایــگاه خــود را در نــزد دیگــر قدرت هــای بــزرگ 

ــد  ــگ می زنن ــه جن ــاص ورود ب ــور خ ــه و به ط ــای پرهزین ــه رفتاره ــت ب ــد،  دس ــان دهن نش

یــی در عرصــۀ سیاســت  ) Paci, Sambanis, Wohlforth, 2020: 66(. منزلت جو
ــدرت  ــك ق ــه ی ــود. اینک ــل می ش ــار تحلی ــای اعتب ــایی و احی ــۀ شناس ــا دو مولف ــی ب خارج

 
ً
ــوال ــاوت و معم ــای متف ــك رفتاره ــا کم ــد ب ــا می کوش ــران دارد ی ــین دیگ ــه تحس ــاز ب نی

ــرای  ــاش ب ــی از ت ــد،  ناش ــان ده ــزرگ نش ــدرت ب ــك ق ــطح ی ــود را در س ــه، خ پرهزین

ــار و  ــای اعتب ــن احی ــران و همچنی ــوی دیگ ــزرگ از س ــدرت ب ــك ق ــوان ی ــایی به عن شناس

ــت. ــش اس ی ــکوه خو ــتۀ پرش گذش

5. منزلت طلبی در سیاســت خارجی روسیه
ــن  ــی ای ــع مل ــبرد مناف ــف و پیش ــرای تعری ــی ب ــی تکامل ــیه کوشش ــی روس ــت خارج سیاس
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ــت  ــی سیاس ــخصی را در جهت یاب ــای ش ــش دغدغه ه ــوان نق ــه می ت ــت. اگرچ ــور اس کش

ــن  ــی ای ــت خارج ــر سیاس ــل ب ــر عوام ــان دیگ ــرد، همچن ــری ک ــور پیگی ــن کش ــی ای خارج

ــا میــزان  کشــور مســلط هســتند. به نظــر می رســد پیشــران های سیاســت خارجــی روســیه ت

یــت  قابــل  توجهــی مشــابه پیشــران های سیاســت داخلــی ایــن کشــور باشــد. تحکیــم و تقو

ــار و  ــظ اعتب ــب و حف ــل، کس ــادی در داخ ــد اقتص ــظ رش ــور حف ــیه به منظ ــاد روس اقتص

جایــگاه بین المللــی بــرای تعریــف و پیگیــری منافــع در آینــده و حفــظ امنیــت ایــن کشــور 

از مهم تریــن پیشــران های سیاســت خارجــی ایــن کشــور باشــند. سیاســت خارجــی 

ــی  ــدی امنیت ــای ج ــه دغدغه ه ــت ک ــن اس ــبت ام ــی به نس ــی دولت ــت خارج ــیه، سیاس روس

ــه اهــداف  ــرای دســتیابی ب ــر از سیاســت خارجــی دولتــی اســت کــه ب دارد. همچنیــن متأث

ــۀ نظامــی اســتفاده  ــه شــکل غالبــی از گزین ــرم، ب ــر گزینه هــای ن ــه ب یــش، به جــای تکی خو

.(Loiter, Crane, Schwartz, Yusupov,2009: 5-6( می کنــد

ــن  ــی ای ــت داخل ــداد سیاس ــر امت ــژه  ب ــیه به  وی ــی روس ــت خارج ــگران سیاس پژوهش

ــی  ــای داخل ــش متغیره ــی، نق ــه بیان ــد. ب ــد دارن کی ــی تأ ــت خارج ــۀ سیاس ــور در عرص کش

در سیاســت خارجــی فدراســیون روســیه بســیار پررنــگ و تأثیرگــذار اســت. به گونــه ای کــه 

ــت  ــتی از سیاس ــم درس ــوان فه ــی نمی ت ــر داخل ــن عناص ــی ای ــن و بررس ــدون درنظرگرفت ب

خارجــی ایــن کشــور داشــت. برخــی از کارشناســان، سیاســت خارجــی فدراســیون روســیه 

ــوذ  ــی آن نف ــن ویژگ ــه مهم تری ــد، بلک ــت نمی دانن ــک دول ــادی ی ــع ع ــدۀ مناف را منعکس کنن

ــت  ــور اس ــن کش ــل ای ــدرت در داخ ــبکه های ق ــان ش ــت می ــا و رقاب ــا، گروه ه جریان ه

در سیاســت  یــی  منزلت جو در  فرهنگــی  ایده هــای  )Mартен, 2013: 1-2(. نقــش 

خارجــی روســیه مهــم اســت. مؤلفــۀ فرهنــگ ملــی، نقــش بســزایی در شــکل گیری 

ــای  ــۀ کنش ه ــای آن در هم ــه ردپ ــه ای ک ــت، به گون ــته اس ــیه داش ــی روس ــت خارج سیاس

ــن کشــور  ــردی ای ــگ راهب ــا مطالعــۀ فرهن ــد می شــود. ب ــن کشــور دی سیاســت خارجــی ای

ــزرگ  ــر ب ــن بازیگ ــی ای ــای بین الملل ــا و کنش ه ــداف، انگیزه ه ــان اه ــاط می ــوان ارتب می ت

را بهتــر دیــد و الگوهــای رفتــاری آن را در مدیریــت بحران هــای بین المللــی همچــون 

ــرد.  ــی ک ــوریه ارزیاب ــن و س اوکرای

ــرای  ــاش ب ــزرگ و ت ــدرت ب ــۀ ق ــعه طلبانه، اندیش ــگاه توس ــک و ن پلیتی ــای ژئو ویژگی ه

ــت  ی ــی و هو ــی روس ــان ملی گرای ــب، گفتم ــی غال ــدن، اقتدارگرای ــه ای ش ــون منطق هژم

اســاو-ارتدکس و تصــور تهدیــد مؤلفه هایــی هســتند کــه ریشــۀ فرهنــگ راهبــردی روســیه 
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را شــکل می دهنــد. در همــان حــال بــر تصمیم گیــری راهبــردی و سیاســت خارجــی 

ــت  ــان سیاس ــدی گفتم ــیه، در مفصل بن ــته اند. روس ــق داش ــر عمی ــیه تأثی ــیون روس فدراس

ــته  ــا گذاش ــن مؤلفه ه ــه ای ــه ب ــر توج ــه را ب ــود، پای ــردی خ ــازی راهب ــی و تصمیم س خارج

ــون  ــی همچ ــی، راهبردهای ــت خارج ــۀ سیاس ــیه در عرص ــاس، روس ــن اس ــر ای ــت. ب اس

ــزرگ  ــدرت ب ــرد ق ــی، راهب ــر چندجانبه گرای ــد ب کی ــرم و تأ ــی ن تعامــل گزینشــی، موازنه گرای

ــل  ــرق، تقاب ــه ش ــگاه ب ــت ن ــی، سیاس ــت خارج ــردن سیاس ــد، اقتصادی ک ــدرن هنجارمن م

ــۀ  ــور در منطق ــی روس مح ــی و امنیت ــی سیاس ــز نهادگرای ــم و نی ــی و تروریس ــا بنیادگرای ب

.(Zahrani, Shiravand, 2017: 131) ــت ــته اس ــه کار بس ــیا را ب اوراس

ــک و  پلیتی ــط ژئو ــم مرتب ــان به ه ــور دو گفتم ــر ظه ــیه از نظ ــی روس ــت خارج سیاس

ــاط سیاســت  ــن دو گفتمــان نشــانه ای از وجــود ارتب ــل بررســی اســت. ای اورســیاگرایی قاب

ــم  ــای مه ــا و چالش ه ــژه در بحران ه ــه به وی ــت ک ــیه اس ــی روس ــت سیاس ی ــی و هو خارج

ــژه در چالش هــای مهــم  پلیتیکــی روســیه به وی ــت ژئو ی خــود را نشــان  می دهــد. حــس هو

ــی،  ــه بیان ــت (Zarei .and others, 2019: 1100) ب ــده اس ــت ش ی ــوروی تقو پساش

روســیه راهبردهــای برون مــرزی خــود را بــر محــور جغرافیــا و سیاســت های برگرفتــه از آن 

قــرار داده اســت (Rabei and others, 2020: 837). ایــن مســئله به وضــوح در تحلیــل 

ــای  ــرای ارتق ــیه ب ــل روس ــود. تمای ــده می ش ــیه دی ــی روس ــت خارج ــمندان از سیاس اندیش

ــن  ــردد. همچنی ــاز  می گ ــور ب ــن کش ــی ای ــت تاریخ ی ــه هو ــی ب ــطح بین الملل ــت در س منزل

تحقیــری تاریخــی مســکو از ســوی رهبــران غــرب نیــز نقــش مؤثــری در تــاش بــرای احقاق 

یــت روســیه  یــت تاریخــی ایــن کشــور داشــته اســت. هنگامــی کــه بیــل کلینتــون عضو هو

ــن  ــود وضعیــت اقتصــادی و همچنی ــه بهب ــی تجــارت و گــروه هفــت را ب در ســازمان جهان

اجراکــردن اصــول لیبــرال دموکراســی مشــروط کــرد؛ بــه روســیه فهمانــد کــه جایــگاه ایــن 

ــه  ــزل یافت ــیار تن ــیخته، بس ــامان و ازهم گس  نابس
ً
ــا ــاد کام ــاد، اقتص ــۀ فس ــور در نتیج کش

اســت (Larson, Shevchenko, 2010: 1). بنابرایــن بخــش مهمــی از تــاش روســیه 

یــت تاریخــی  بــرای منزلت طلبــی در عرصــۀ سیاســت بین المللــی و منطقــه ای بــه هو

ــاز  می گــردد. آســیب دیــدۀ ایــن کشــور در چنــد دهــۀ گذشــته ب

ــت  ــه در سیاس ــش از هم ــه بی ــی آنچ ــت خارج ــی سیاس ــران داخل ــی ناظ ــر برخ به نظ

ــت  ــه در سیاس یت گرایان ــرد هو ــلط رویک ــود، تس ــکار ب ــن دوره آش ــن در ای ــی پوتی خارج

ــه  ــدیدی ب ــتگی ش ــوذ، وابس ــدرت و نف ــن ق ــدگاه پوتی ــت. از دی ــوده اس ــیه ب ــی روس خارج
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ــدازه خــود را یــک ملــت  ــا چــه ان یــت ملــی و اینکــه شــهروندان یــک کشــور ت مســئلۀ هو

ــد.  ــرار می کنن ــه برق ــش، رابط ی ــنت های خو ــا و س ــخ، ارزش ه ــه تاری ــبت ب ــته و نس دانس

بنابرایــن در ایــن دوره نیــز تــاش فراوانــی بــرای احیــای قــدرت اتحــاد شــوروی در محیــط 

ــن در  ــی پوتی ــت خارج ــای سیاس ــور رفتاره ــی، مح ــه بیان ــت. ب ــه کار بس ــی ب بین الملل

ــد  ــرار داده ش ــه ق ــای ملی گرایان ــی و انگاره ه ــت مل ی ــت هو ی ــاس تقو ــر اس ــن دوره ب ای

ــی  ــزرگ مفهوم ــدرت ب ــوم ق ــا، مفه ــرای روس ه ــر ب ــن نظ (Leveler, 2016: 8). از ای
ــی،  ــترۀ جغرافیای ــه گس ــه ب ــا توج ــد ب ــا معتقدن ــت. روس ه ــی اس ــناختی و احساس روان ش

ــزرگ  ــی ب ــه قدرت ــت ک ــیه اس ــق روس ــور، ح ــن کش ــخ ای ــن تاری ــترده و همچنی ــع گس مناب

ــر  ــت. رهب ــرده اس ــا ک ــر را ایف ــک رهب ــش ی ــخ، نق ــواره در تاری ــیه هم ــود. روس ــناخته ش ش

ــدرت  ــی از دو ابرق ــم و یک ــرن نوزده ــا در ق ــرت اروپ ــر کنس ــی، رهب ــم بین الملل کمونیس

جهــان در قــرن بیســتم، ســبب شــده اســت همــواره روســیه در نــزد مــردم و سیاســت مداران 

یــت یــک قــدرت بــزرگ را تداعــی کنــد )Smith, 2012: 39(. بــا وجــود  ایــن کشــور هو

ــن در  ــاص پوتی ــرد خ ــخصیت و رویک ــر ش ــی ب ــدت متک ــیه به ش ــی روس ــن، منزلت طلب ای

ــت.  ــی اس ــت خارج ــۀ سیاس عرص

ــت.  ــوده اس ــت نب ی ــد هو ــر بع ــی ب ــط متک ــن فق ــیه در دورۀ پوتی ــی روس منزلت طلب

ــز  ــور نی ــن کش ــی ای ــادی و مل ــع اقتص ــا مناف ــی را ب ــا منزلت طلب ــید ت ــن کوش ــه پوتی بلک

ــی  ــت تاریخ ی ــای هو ــر احی ــن ب ــد پوتی کی ــد تأ ــر می رس ــه به نظ ــی ک ــد. در حال ــو کن هم س

ــوژی  ــود. ایدئول ــام می ش ــود انج ــی خ ــدان داخل ــبکۀ متح ــت ش ی ــدف تقو ــا ه ــیه ب روس

ــن  ــی از پوتی ــای سیاس ــتر نیروه ــا بیش ــت ت ــده اس ــبب ش ــوروی س ــدرت ش ــت ق بازگش

حمایــت کننــد و بــا وی متحــد شــوند )Nitoiu, 2016: 8(. از اواخــر دهــۀ 1990 

ــدرت  ــد در عرصــۀ ق ــزرگ هنجارمن ــدرت ب ــۀ ق ــداران نظری ــن، طرف ــا روی کارآمــدن پوتی ب

سیاســی ظاهــر شــدند. پوتیــن در چارچــوب ایــن نظریــه، ســه اصــل نوســازی، دســتیابی 

ــیه در  ــگاه روس ــدن جای ــی و بازگردان ــای جهان ــد رقابت ه ــته در فراین ــی بایس ــه جایگاه ب

ــوان یــك قــدرت بــزرگ جدیــد را مبنــای سیاســت خارجــی خــود  عرصــۀ بین الملــل به عن

قــرار دهــد (Kozehgar, 2017: 194-195). بــا چنیــن برداشــتی از سیاســت خارجــی، 

ــی  یت ــۀ هو ــت منزلت طلبان ــخص رهیاف ــور مش ــن به ط ــیه در دورۀ پوتی ــت روس ــکار اس آش

ــد.  ــال می کن ــت را دنب ــا عقانی ــراه ب هم

از  پــس  مشــخص  به طــور  روســیه  خارجــی  سیاســت  در  منزلت طلبــی  رویکــرد 
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ــید  ــیه می کوش ــش از آن روس ــا پی ــه ت ــان داد. اگرچ ــود را نش ــی خ ب ــه خو ــه ب ــرف کریم تص

ــری  ــی رهب ــه ای به نوع ــای منطق ــازمان ها و پیمان ه ــاد س ــون ایج ــی همچ ــا راهکارهای ب

ــی  ــس از بحــران کریمــه نشــان داد کــه در راســتای منزلت طلب ــد، پ ــت کن ــه ای را تثبی منطق

ــا  ــه ب ــه ک ــرف کریم ــد. تص ــرار نمی ده ــدف ق ــادی را ه ــادی و اقتص ــر م ــش عناص ی خو

تحریم هــای گســتردۀ غــرب همــراه شــد، اگرچــه فشــار اقتصــادی فراوانــی بــر روســیه وارد 

ــی  یت ــای هو ــر رهیافت ه ــود را ب ــۀ خ ــرد منزلت طلبان ــن رویک ــه پوتی ــان داد ک ــرد، نش ک

از  را  کشــور  ایــن  نمی توانــد  اقتصــادی  انگیزه هــای  و  اســت  نهــاده  بنــا  تاریخــی  و 

ــه تنهــا اهــداف  ــا ن ــۀ منزلــت روســی، جغرافی یــش دور کنــد. در معادل توســعۀ منزلــت خو

ــز  ــور نی ــن کش ــی ای ــت مل ــرد امنی ــه در راهب ــد، بلک ــت  می کن ــیه را هدای ــک روس پلیتی ژئو

ــن رو پــس از تحریم  هــای  ــده ای دارد )Rumer, 2019: 3(. از ای ــن کنن  تعیی
ً
نقــش کامــا

گســتردۀ غــرب و فشــاری سیاســی کــه آمریــکا و اتحادیــۀ اروپــا بــا اخــراج روســیه از هشــت 

ــی را  ــت خارج ــی در سیاس ــا منزلت طلب ــه تنه ــکو ن ــد، مس ــان آوردن ــی جه ــور صنعت کش

ــی و  ــز دچــار بی ثبات ــۀ غــرب آســیا کــه به شــدت نی ــر منطق ــا تمرکــز ب رهــا نکــرد، بلکــه ب

ــه ایــن دلیــل  ــد. ب ــار سیاســی و هنجــاری خــود را بازیاب ــود، کوشــید اعتب مخاطــره شــده ب

ــی  ــط قدرت ــد فق ــان ده ــد نش ــیه می توان ــه روس ــت ک ــی اس ــا محیط ــیا، تنه ــرب آس ــه غ ک

منطقــه ای بــا رویکــردی تجدیدنظرطلباِنــه نیســت، بلکــه کنشــگر جهانــی بــا قــدرت تغییــر 

ــل  ــن دالی ــی از مهم تری ــت (Baev, 2015: 1). یک ــم اس ــات مه ــت منازع از راه مدیری

حضــور روســیه در ســوریه، تــاش بــرای احیــای نقــش روســیه به عنــوان یــك ابرقــدرت در 

برابــر آمریــکا اســت کــه البتــه ایــن موضــوع بــه دیگــر مناطــق از جملــه فلســطین، عــراق و 

(Koshki,Taheribazi,2015: 43) ــرد ــرایت ک ــن س یم

 بــا وجــود ایــن، سیاســت خارجــی روســیه پــس از اتحــاد شــوروی در برابــر 

اســت. روســیه  بــوده  پرشــماری همــراه  فرازونشــیب های  بــا  آســیا  منطقــۀ غــرب 

ــر  ــور تأثی ــن کش ــی ای ــت خارج ــر سیاس ــه ب ــی ک ــای گوناگون ــا و متغیره ــر مؤلفه ه بناب

ــال  ــه دنب ــن منطق ــال ای ــی را در قب ــای متفاوت یکرده ــته رو ــال های گذش ــذارد، در س می گ

کــرده اســت (Athari, Bahman, 2012: 62). ایــن موضــوع نیــز در ســال های 

ــت  ــه را تح ــن منطق ــال ای ــیه در قب ــی روس ــت خارج ــار سیاس ــدی رفت ــور ج ــر به ط اخی

ــا پوتیــن  ــران ب ــژه پــس از مذاکــرات جمهــوری اســامی ای ی ــرار داده اســت. به و ــر ق تأثی

ــت.  ــی یاف ــود عین ــوریه، نم ــران س ــور در بح ــن کش ــور ای ــورد حض در م
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Source: Author

شکل 1. معادلۀ منزلت طلبی روسی و بحران ژئوپلیتیک در جهان اسام

6. معادلۀ منزلت طلبی روسی و بحران  ژئوپلیتیک در خاورمیانه
ــك و رقابت هــای  ــی بحران هــای ژئوکالچــر، ژئواکونومی ــی و به طــور کل بحران هــای قومی مذهب

ــۀ قدرت هــای  ــۀ نفــوذ و مداخل ــان قدرت هــای منطقــه ای در جهــان اســام، زمین اقتصــادی می

 .)Ahmadi, and others, 2020: 11( ــت ــرده اس ــم ک ــه فراه ــه ای را در خاورمیان فرامنطق

هنجارگرایــی غربــی عامــل تــداوم تضادهــای سیاســی و راهبــردی آنــان علیه جهان اســام اســت، 

ــده  ــاری دی ــاد هنج ــاوت و تض ــی از تف ــی، جلوه های ــای بین الملل ــوع از جدال ه ــر ن ــی در ه ول
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ــه ای  ــری فرامنطق ــوان بازیگ ــیه به عن ــن، روس ــود ای ــا وج ــود (Alidadi, 2012: 177). ب می ش

ــام  ــان اس ــمنی در جه ــدۀ دوستی دش ــای پیچی ــه الگوه ــت از ورود ب ــرده اس ــاش ک ــواره ت هم

ــه  ــش از هم ــد (Moradinia and others, 2019: 246). بی ــد و آن را دور بزن ــودداری کن خ

ــت  ــدی اس ــرد، تهدی ــام ک ــان اس ــی جه ــای ژئوپلیتیک ــت در بحران ه ــه دخال ــیه را وادار ب روس

کــه ایــن کشــور از ســمت جنــوب و در محاصــرۀ کمربنــد ســبز کشــورهای اســامی بــرای خــود 

ارزیابــی می کنــد. ایــن کمربنــد کــه در چهارالیــه بــه دور روســیه کشــیده شــده، همــواره از جنبــۀ 

ظرفیــت بی ثبات ســازی و ضربــه زدن بــه تمامیــت ارضــی روســیه مــورد توجــه ایــن کشــور بــوده 

. (Vahedpour and others, 2022: 710)ــت اس

روســیه دو شــیوۀ متفــاوت را در برخــورد بــا ایــن دو بحــران ژئوپلیتیــک برگزیــد. پژوهش هــا 

ــی از  ــن تابع ــتقیم در یم ــوریه و غیرمس ــران س ــیه در بح ــتقیم روس ــش مس ــد کن ــان  می ده نش

معادلــۀ منزلــت در سیاســت خارجــی روســیه اســت. رهبــران روس در هــر دو بحــران بــا راهبرد 

چانه زنــی بــه منطقــۀ خاورمیانــه وارد شــده و تــاش  می کننــد اهرم هــای سیاســی  نظامی خــود 

ــک  ــادی و ژئواکونومی ــای اقتص ــه کارت ه ــل ب ــه تبدی ــن منطق ــک ای ــای ژئوپلیتی را در بحران ه

کننــد. ایــن معادلــه ســبب شــده اســت تــا برخــی روســیه را کنشــگری دو ســطحی در منطقــۀ 

خاورمیانــه معرفــی کننــد )Issaev, Kozhanov, 2021: 2). ایــن کنــش دو ســطحی ناشــی 

ــرد  ــخ منحصربه ف ــامل تاری ــه ش ــت ک ــیه اس ــی روس ــت خارج ــن در سیاس ــل بنیادی از دو اص

ــت  ــی اس ــطح جهان ــیه در س ــک روس ــداف ژئواکونومی ــار اه ــی در کن ــترۀ ژئوپلیتیک و گس

(Simbar, Shiravand, 2016: 108). تحلیــل معادلــۀ منزلــت و بحران هــای ژئوپلیتیکــی 
ــد. ــس می کن ــت را منعک ــن واقعی ــی ای ــه به خوب خاورمیان

یه الف( سور

ــه  ــت ک ــی اس ــه ای و بین الملل ــبات منطق ــادالت و مناس ــول مع ــوریه معل ــای س ناآرامی ه

ایــن کشــور را بــه اردوگاهــی بــرای رقابت هــای راهبــردی تبدیــل کــرده اســت. اهمیــت و نقــش 

ــادالت  ــك و مع ــای ژئوپلیتی ــی و رقابت ه ــه ای و بین الملل ــبات منطق ــوریه در مناس ــردی س راهب

 .(Zahre, Ahmadi, راهبــردی بیشــترین ســهم را در ایجــاد ناآرامی هــای ســوریه داشــته اســت

(25 :2016ایــن اهمیــت ســبب شــد بازیگرانــی همچــون روســیه نیــز بــا درك موقعیــت و تاش 
بــرای بهره بــرداری از آن،  بــه میــدان بیاینــد و در برابــر ســقوط دولــت اســد بایســتند. در ایــن میــان 

ــین  ــدرت پیش ــراث ابرق ــوذ و می ــۀ نف ــظ دامن ــوریه،  حف ــیه در س ــع روس ــن مناف ــی از مهم تری یک

ــژه در جهــان  ــگاه بین المللــی روســیه در جهــان و به وی ــن حفــظ منزلــت و جای اســت. همچنی
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ــم  ــای مه ــت. از انگیزه ه ــه اس ــه خاورمیان ــیه در منطق ــش روس ــای کن ــر انگیزه ه ــام از دیگ اس

ــازی  ــی و بازس ــت بین الملل ــای منزل ــدرت و ارتق ــش ق ــد،  نمای ــت اس ــیه از دول ــت روس حمای

ــن  ــت (Hajiloo and others, 2017: 67).ای ــوده اس ــیه ب ــنتی روس ــی و س ــگاه تاریخ جای

انگیزه هــا ناشــی از موقعیــت و ظرفیــت بســیار بــاالی ســوریه در معــادالت ژئوپلیتیــك اســت. 

ــن  ــا از باالتری ــا و آفریق ــیا، اروپ ــارۀ آس ــه ق ــال س ــۀ اتص ــن در نقط ــل قرارگرفت ــور به دلی ــن کش ای

 .(Afzali and others, 2016: 391) ــت ــوردار اس ــتراتژیك برخ ــك و ژئواس ــر ژئوپلیتی منظ

ــدت گرفتن  ــا ش ــت. ب ــور داش ــن کش ــه ای ــی ب ــی خنث ــیه نگاه ــوریه، روس ــران س ــدای بح در ابت

ــش  ــا نق ــید ت ــکو کوش ــن دوران، مس ــا در ای ــدن صف بندی ه ــیه و مشخص ش ــران در روس بح

 (Mirzaee and .others, 2016: 14) میانجیگــر را در مقابــل کشــورهای دیگــر بــازی کنــد

روســیه موضعــی تدریجــی و تکاملــی در قبــال تحــوالت ســوریه داشــت. همیــن سیاســت نشــان 

ــه رفتارهــای تهاجمــی در تحــوالت محــور مقاومــت نــدارد. می دهــد کــه مســکو تمایلــی ب

ــمال  ــی ش ــای ژئوپلیتیک ــال بحران ه ــکو در قب ــه مس ــی ک ــوع واکنش ــن،  ن ــود ای ــا وج ب

ــا  ــن کشــور ب  متفــاوت از برخــورد ای
ً
ــی داشــت،  کامــا آفریقــا همچــون مصــر،  تونــس و لیب

ــار را  ــر و انتظ ــرد صب ــور،  رویک ــن کش ــوالت ای ــه تح ــبت ب ــکو نس ــود. مس ــوریه ب ــران س بح

در پیــش گرفــت، امــا در بحــران ســوریه،  به طــور جــدی وارد صحنــۀ نظامــی شــد. برخــی در 

ــوالت  ــن تح ــم در ای ــح و محک ــی صری ــن اقدام ــد در به کار گرفت ــد، تردی ــه معتقدن ــن زمین ای

ــود  ــۀ ناموفقــی ب ــه منافــع روســیه آســیب جــدی وارد کــرد. بنابرایــن در نتیجــۀ چنیــن تجرب ب

 (Ashrafi, Babazadeh, 2014: 56) صریــح را دنبــال کــرد 
ً
کــه مســکو در بحــران ســوریه،  موضعــی کامــا

ــق  ــۀ ناموف ــه تجرب ــوریه ب ــران س ــیه در بح ــار روس ــل رفت ــم از تحلی ــد مه ــك بع ــن ی . بنابرای

ــر  ــد دیگ ــردد. ُبع ــاز می گ ــام ب ــان اس ــوالت جه ــور در تح ــن کش ــردی ای ــت های راهب سیاس

رفتــاری روســیه در بحــران ســوریه را بایــد در مخالفــت ذاتــی ایــن کشــور بــا تغییــر رژیــم بــا 

ــر از آن  ــی فرات ــه و حت ــیه در خاورمیان ــار روس ــرد. رفت ــی ک ــارج ارزیاب ــر زور و از خ ــل ب توس

ــی  ــت. در حال ــات اس ــه اقدام ــف این گون ــدت مخال ــور به ش ــن کش ــه ای ــد ک ــان می ده نش

کــه سیاســت خارجــی روســیه در دهــۀ 2000 و پــس از آن بیشــتر ماهیتــی عملگرایانــه و غیــر 

ــود.  ــناخته می ش ــی ش ــبی گرایی فرهنگ ــی از نس ــطح باالی ــا س ــت و ب ــته اس ــك داش ایدئولوژی

مســکو از یك ســو بــا تغییــر رژیــم از خــارج و بــا توســل بــه زور مخالفــت می کنــد. همچنیــن 

نســبت بــه وجــود گرایش هــای فرهنگــی و ایدئولوژیــك مختلــف در دیگــر مناطــق، رویکــردی 

ــه  ــت ک ــی اس ــورهای غرب ــکا و کش ــار آمری ــاف رفت ــت برخ ــن سیاس ــاز دارد. ای ــبت ب به نس
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ــال توســعۀ ارزش هــای لیبرالــی و غربــی هســتند  ــود دموکراســی به دنب ــا طــرح ایده هــای بهب ب

 .)Stepanova, 2016: 2(

ــات نظامــی روســیه در بحــران  ــوع عملی از منظــر صاحب نظــران و تحلیلگــران روســیه، ن

ــد الگــوی رفتــاری ایــن کشــور را تبییــن کنــد. برخــاف تهاجــم نظامــی  ســوریه نیــز می توان

شــوروی بــه افغانســتان در دهــۀ 1980 کــه بیشــتر مبتنــی بــر نیــروی پیاده نظــام بــود،  مســکو 

ــه  ــی تکی ــۀ زمین ــور در عرص ــن کش ــت ای ــدان دول ــر متح ــوری و دیگ ــروی س ــر نی ــتر ب بیش

ــای  ــا،  عملیات ه ــن نیروه ــتیبانی از ای ــه پش ــی ب ــی و هوای ــۀ دریای ــز در عرص ــکو نی ــرد. مس ک

مشــخصی را طراحــی و اجــرا کــرد. تحلیلگــران معتقدنــد ایــن الگــوی رفتــار نظامــی روســیه 

در بحــران ســوریه نشــان دهندۀ راهبــرد جدیــد نظامــی ایــن کشــور اســت. مســکو در بحــران 

ســوریه تــاش کــرد قــدرت خــود بــرای اجراکــردن یــك راهبــرد نظامــی قابــل اعتمــاد را نشــان 

.)Jones, 2020: 1( ــد ده

ــران  ــز در بح ــك نی ــی و دیپلماتی ــای سیاس ــیه از ابزاره ــی، روس ــخت و نظام ــد س ــار بع در کن

ســوریه به خوبــی اســتفاده کــرده اســت. نبایــد کنــش روســیه در بحــران ســوریه را تنهــا در ابعــاد 

ســخت و نظامــی خاصــه کــرد، بلکــه بخش مهمــی از الگــوی رفتــاری روســیه در بحران ســوریه، 

بــه تاش هــای دیپلماتیــك ایــن کشــور بــاز می گــردد. روســیه پــس از اینکــه بــا حملــه بــه مواضــع 

مخالفــان اســد، آن هــا را در موضــع ضعــف قــرار داد، تاش هایــی بــرای ایجــاد ســازوکار سیاســی 

 Rodkiewicz,( بــه کار بســت تــا بتواند بــا ایفای نقشــی مؤثــر،  جنــگ را به نفــع اســد پایــان دهــد

21 :2017(. خــروج نیروهــای روســی از ســوریه بــه همــان انــدازه غیرمنتظــره بــود کــه مداخلــۀ 
نظامــی ایــن کشــور و حملــه بــه مواضــع تروریســت ها،  تعجــب بســیاری را برانگیخــت. مســکو با 

خارج کــردن نیروهــای خــود از ســوریه،  پیــام مهمــی را بــه همــۀ طرف هــای درگیــر در ایــن بحــران 

ــۀ  ــرد چندجانبه گرایان ــد رویک ــه می خواه ــان داد ک ــدام نش ــن اق ــا ای ــکو ب ــو مس ــتاد. از یك س فرس

خــود را در دســتور کار ســازمان ملــل دنبــال کنــد. از ســوی دیگــر، می خواهــد جلوگیــری کنــد از 

افتــادن در دامــی کــه ایــاالت متحــده،  ترکیه و عربســتان ســعودی بــدان دچار شــده بودنــد. همچنین 

ــد  ــه نمی توان ــتاد ک ــد فرس ــه اس ــام را ب ــن پی ــوریه،  ای ــود از س ــش خ ــردن ارت ــا خارج ک ــکو ب مس

همــواره بــه حضــور نظامــی مســکو در ســوریه امیــدوار باشــد و منطــق و فراینــد مذاکــرات صلــح 

ــن  ــر ای ــه ب ــۀ خاورمیان ــیه در منطق ــت روس ــرد )Stepanova, 2016: 10(. سیاس ــده بگی را نادی

اســاس شــکل گرفتــه اســت کــه مســکو هرگــز خــود را شــریکی قابــل اعتمــاد تعریــف نمی کنــد 

.(Bozorgmehri, Najafi, 2019: 143)
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برخــی معتقدنــد اهــداف سیاســت خارجــی پوتیــن در نســبت مفهومــی بــا کهن الگوهــای 

ــت.  ــده اس ــم ش ــردی تنظی ــگ س ــت جن ــاس ذهنی ــر اس ــوروی و ب ــی ش ــت خارج سیاس

نمونه هــای عینــی پرشــماری از تــاش روســیه بــرای بازگشــت بــه شــکوه گذشــته در سیاســت 

خارجــی پوتیــن وجــود دارد کــه یکــی از مصادیــق بــارز آن را بایــد در تحوالت ســوریه جســت. 

ــی  ــی و آزمون ــد روســیه در عرصــۀ جهان ــی از بازیگــری قدرتمن ــۀ گویای بحــران ســوریه، نمون

بــرای کارآمــدی ایده هــای پوتیــن بــرای بازگردانــدن جایــگاه روســیه در جهــان بــوده اســت. در 

نــگاه بســیاری، حمایــت قاطــع مســکو از ســوریه و توافــق بــا آمریــکا بــرای حــل بحــران ایــن 

کشــور، یــادآور دوران تــوازن قــوا بیــن دو ابرقــدرت آمریــکا و شــوروی اســت. به نظــر می رســد 

موضع گیری هــای روســیه در قبــال بحــران ســوریه، شــاخصی از رفتــار ابرقدرتــی زخم خــورده 

 .(Masoudi, 2013: 6)در لبــاس قدرتــی بــه پاخاســته اســت

نــوع رفتــاری کــه روســیه در بحــران ســوریه نشــان داد، عــاوه بــر اینکــه نشــان از تــاش 

ایــن کشــور بــرای ایفــای نقــش یــك هژمــون منطقــه ای دارد،  به دلیــل شــکافی کــه در روابــط 

ــه  ــۀ خاورمیان ــر از منطق ــردی فرات ــت،  کارک ــود داش ــوریه وج ــوع س ــا در موض ــکا و اروپ آمری

ــی  ــی و امنیت ــگری نظام ــدی کنش ــور ج ــا را به ط ــۀ اروپ ــکا، اتحادی ــت. آمری ــرا گذاش ــه اج ب

ــدل  ــر، م ــن نظ ــد. از ای ــی نمی کن ــی ارزیاب ــای ژئوپلیتیک ــاد در بحران ه ــل اعتم ــریك قاب و ش

ــا  ــان اروپ ــا از اختــاف می ــاری کــه روســیه در بحــران ســوریه نشــان داد و تــاش کــرد ت رفت

ــی،   ــت سیاس ــرای هدای ــو ب ــا و نات ــۀ اروپ ــات در درون اتحادی ــن اختاف ــکا و همچنی و آمری

 
ً
ــا ــاری کام ــکو رفت ــه مس ــان داد ک ــی نش ــد،  به نوع ــتفاده کن ــوریه اس ــی س ــك و نظام دیپلماتی

ــکارا  ــوریه، آش ــران س ــیه در بح ــش روس ــد. نمای ــال می کن ــوریه دنب ــران س ــك در بح هژمونی

ــده و چندبعــدی سیاســت خارجــی  کاســتی های اتحــاد فراآتانتیکــی را در موضوعــات پیچی

نشــان داد. مســکو، اتحادیــۀ اروپــا را در امتــداد تهدیــد آمریــکا ارزیابــی می کنــد. از ایــن نظــر 

ــورها را  ــن کش ــع ای ــد مناف ــکا نمی توان ــا آمری ــی ب ــه همراه ــد ک ــا بفهمان ــه اروپ ــد ب می کوش

ــا پررنــگ جلــوه دادن حضــور  تأمیــن کنــد )Didier, 2017: 19-22(. روســیه می خواهــد ب

نظامــی خــود در شــرق مدیترانــه و بحــران منطقــه ای ســوریه، کانــون توجهــات را از خــود دور 

 .(Sadeqi, ــد ــدرت را بازگردان ــور ابرق ــك کش ــوان ی ــود به عن ــی خ ــار بین الملل ــد و اعتب کن

ــه  ــن زمین ــی الزم در ای ــت ژئوپلیتیک ــی از ظرفی ــوریه به خوب ــران س (Lotfi, 2016: 119بح
برخــوردار بــوده اســت. بحــران ســوریه در اصــل ماهیتــی ژئوپلیتیکــی داشــته اســت و به دلیــل 

تداخــل منافــع بازیگــران جهانــی، بحرانــی نــه تنهــا در ســطح منطقــه بلکــه بحرانــی جهانــی 
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.(Janparvar and others, 2020: 89) در ســطح بــراورد می شــود

ــگاه  ــف جای ــرای تضعی ــن ب ــرد پوتی ــی از رویک ــوریه، تابع ــران س ــیه در بح ــار روس  رفت
ــوده  ــی ب ــکا در ســطح منطقــه ای و در گام بعــدی ســطح جهان ــزاری آمری ســخت افرازی و نرم اف

اســت. مســکو عــاوه بــر انجــام عملیات هــای نظامــی و پشــتیبانی از دولــت اســد، در عرصــۀ 

دیپلماتیــك نیــز رفتــار به شــدت فعالــی را دنبــال کــرد تــا بتوانــد هرچــه بیشــتر تــوان خــود را در 

ــه  ــد. این گون ــان ده ــرب نش ــه غ ــه ای ب ــده و فرامنطق ــی پیچی ــات بین الملل ــل منازع حل وفص

برداشــت می شــود کــه رفتــار روســیه در بحــران ســوریه و حرکــت در مــدار قوانیــن و کنش هــای 

هنجارمنــد و حقوقــی،  بــرای خنثی کــردن تاش هــای غــرب بــرای ســاختن چهــره ای نامشــروع از 

قــدرت در حــال ظهــور روســیه پــس از بحــران اوکرایــن بــود. کنــش فعــال نظامــی ایــن کشــور در 

بحــران ســوریه بــرای حفــظ اســد ایــن پیــام را بــه دیگــر کنشــگران ژئوپلیتیکــی منطقــۀ خاورمیانه 

فرســتاد کــه مســکو شــریکی قابــل اعتمــاد حتــی در ســطح بحران هــای منطقــه ای اســت. اکنــون 

بــه ســختی  می تــوان انــکار کــرد کــه بــا کنــش مســتقیم نظامــی روســیه در ســوریه، مســکو پــس 

از چندیــن دهــه برتــری نظامــی آمریــکا خــود را یــک کنشــگر نظامی-ژئوپلیتیــک مهــم در در 

 .)Rumer, 2019: 2( ســطح جهــان مطــرح کــرده اســت

 مســکو بــا اقداماتــی کــه در بحــران ســوریه انجــام داد،  نشــان داد کــه نــه تنهــا 

ــرای حفــظ هنجارهــا و ســاختارهای مشــروع  خشــونت طلب و هنجارشــکن نیســت،  بلکــه ب

بین المللــی،  حاضــر بــه ایفــای نقــش نظامــی و دیپلماتیــك اســت. بــر ایــن اســاس،  

ــوت«  ــوریه را »دع ــران س ــود در بح ــۀ خ ــای مداخل ــمی مبن ــکل رس ــیه،  به ش ــت روس دول

ــن موضــع، دیگــر  ــرار داد. ای ــا گروه هــای تروریســتی ق ــه ب ــرای مقابل رئیس جمهــور ســوریه ب

کشــورها را در برابــر یــك اســتدالل حقوقــی قــرار داده اســت کــه کنــش روســیه را مبتنــی بــر 

 .(Karamzadeh, Alizadeh, 2020: 102) ــد ــف می کن ــی تعری ــات دولت ــت مقام رضای

بــا وجــود ایــن، برخــاف ایــران و محــور مقاومــت کــه ارتباطــی دو ســویه میــان آن هــا برقــرار 

  (Adami, ــت ــم اس ــران حاک ــار ای ــق رفت ــر منط ــمنی ب ــتی و دش ــوی دوس ــت، الگ ــوده اس ب

(Keshavarzmoghadam, 2015: 17. به نظــر می رســد سیاســت خارجــی روســیه پرهیــز 
از درگیــری مســتقیم بــا کانــون قدرت هــا از جملــه غــرب در خاورمیانــه بــوده اســت و ترجیــح 

می دهــد ایــن اقــدام از ســوی کنشــگر ســومی ماننــد محــور مقاومــت انجــام شــود. ســرانجام 

ــا بهره گیــری از ظرفیت هــای بحــران ســوریه، منزلــت منطقــه ای و جهانــی  روســیه توانســت ب

خــود را بهبــود بخشــد (Takhshid, Shojah, 2019: 322). چــون بحــران ســوریه ضریــب 
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تأثیرگــذاری زیــادی در منزلت طلبــی روســیه داشــت، ســبب شــد ایــن کشــور نیــز بــا رویکــرد 

ــرد  ــد عملک ــران معتقدن ــه تحلیلگ ــور ک ــود. همان ط ــدان ش ــک وارد می ــال نظامی-دیپلماتی فع

روســیه، اذهــان را نســبت بــه مشــارکت راهبــردی روســیه تغییــر داد و نگاه هــا به ســوی مســکو 

ــرب  ــت های غ ــر سیاس ــت تأثی ــه تح ــاد« ک ــل  اعتم ــر قاب ــك »میانجیگ ــوان ی ــت به عن برگش

قــرار نمی گیــرد (Филимонов, 2018: 2). ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه بحــران 

ــد. ــتیبانی کن ــی پش ــی روس ــرد منزلت طلب ــداف و راهب ــت از اه ــوریه، توانس س

ب( یمن

تحــوالت یمــن، منازعــۀ ژئوپلیتیکــی میــان محــور محافظــه کاری در برابــر محــور مقاومت 

ــرب  ــه کار ع ــور محافظ ــی،  مح ــر و لیب ــس،  مص ــای تون ــقوط حکومت ه ــا س ــت. ب ــوده اس ب

تضعیــف شــد و هژمونــی محــور مقاومــت بــر تحــوالت منطقــه چیــره شــد. بنابرایــن روشــن 

اســت کــه کشــورهای محــور محافظــه کاری بــرای توســعۀ نفــوذ خــود می کوشــند جنبش هــای 

 .(Sadeqi, Lotfi, ــد ــف کنن ــن را تضعی ــه یم ــه از جمل ــران در منطق ــا ای ــو ب ــامی هم س اس

(58-57 :2016 رویکــرد روســیه بــه بحــران یمــن نیــز از دریچــۀ تمایــل منزلت طلبانــۀ روســیه 
تحلیل پذیــر اســت. روســیه بحــران یمــن را به مثابــۀ موضوعــی نظام منــد و بلندمــدت تحلیــل 

ــرای ایــن کشــور مزیت هــای اقتصــادی و سیاســی  ــد به طــور مشــخص ب ــد کــه می توان می کن

داشــته باشــد. از ایــن نظــر، نقش آفرینــی روســیه در بحــران یمــن هــم بعــد تاریخــی و هویتــی 

ــی کــه یمــن  ــر اســت. در حال ــت سیاســی و اقتصــادی توجیه پذی دارد و هــم از منظــر عقانی

ــور و  ــترش حض ــا گس ــکو ب ــته، مس ــه ای داش ــط دیرین ــوروی رواب ــاد ش ــا اتح ــنتی ب ــور س به ط

ــا  ــود را احی ــی خ ــای تاریخ ــد پیونده ــی می کوش ــور، به نوع ــن کش ــران ای ــی در بح نقش آفرین

ــا توجــه بــه اینکــه بحــران یمــن،  تبدیــل بــه عرصــۀ رقابــت میــان ایــران و  کنــد. از ســویی،  ب

عربســتان ســعودی شــده اســت،  نفــوذ روســیه در ایــن بحــران می توانــد تبدیــل بــه یــك کارت 

ــه آن هــا  ــاط ب ــه ارتب ــازی در مقابــل دو کشــوری شــود کــه روســیه در غــرب آســیا، بســیار ب ب

 .)Suchkov, 2015:1( ــاز دارد نی

ــران  ــال بح ــیه در قب ــاری روس ــوی رفت ــن،  الگ ــا یم ــه ب ــر در رابط ــن متغی ــود چندی ــا وج ب

ــور  ــاری به ط ــن رفت ــت. چنی ــوریه اس ــال س ــور در قب ــن کش ــار ای ــاوت از رفت  متف
ً
ــا ــن کام یم

ــع  ــود مناف ــت. در نب ــزاری اس ــت اب ــه و عقانی ــای عملگرایان ــر رهیافت ه ــق ب ــل منطب کام

جــدی اقتصــادی بــرای روســیه در یمــن، امکان ســنجی بســیار بعیــد تقویــت قــدرت نظامــی 

ــس  ــژه پ ــعودی در بحــران یمــن به    وی ــش عربســتان س ــرش نق ــن پذی ــود در یمــن و همچنی خ
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ــور  ــوریه به ط ــران س ــی در بح ــاف عرب ــان ائت ــکاف می ــش ش ــك و افزای ــدن مل از روی کارآم

ــا  ــه تنه ــا ن ــت ت ــده اس ــبب ش ــعودی س ــتان س ــی و عربس ــدۀ عرب ــارات متح ــان ام ــاص می خ

مســکو به ســوی ایفــای نقــش قدرتــی موازنه گــر در ایــن بحــران حرکــت نکنــد، بلکــه در کنــار 

ــی روســیه  ــان دیگــر،  منزلت جوی ــه بی ــی بشــود. ب ــه مثلــث یمن ــل ب عربســتان و امــارات تبدی

ــع اقتصــادی و همچنیــن روابــط  ــل توجهــی به دلیــل ضعــف مناف در بحــران یمــن به طــور قاب

دیرینــۀ ایــن کشــور بــا دولت هــای حاشــیۀ خلیــج فــارس محــدود شــده اســت. بــرای مســکو،  

ارتبــاط بــا شیخ نشــین های خلیــج فــارس بیــش از نقش آفرینــی فعــال در بحــران یمــن 

ــد از  ــدارد، می خواه ــردی ن ــع راهب ــن،  مناف ــیه در یم ــه روس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت دارد. ب اهمی

اعــام پایبنــدی خــود بــه ائتــاف عربــی در یمــن به عنــوان اهرمــی بــرای مذاکــرات دوجانبــه 

بــا ابوظبــی و ریــاض اســتفاده کنــد ) Issaev, Korotayev, 2020: 12(.  در تحلیــل چنیــن 

رفتــاری بایــد بــار دیگــر بــر ماهیــت منزلت جویــی روســیه تکیــه کــرد. در حالــی کــه مســکو 

ــران  ــن بح ــور در ای ــن کش ــرد ای ــن دارد، عملک ــا یم ــی ب ــای تاریخ ــی پیونده ــور عمیق به ط

به شــکل کامــل متفــاوت از رویکــرد آن در قبــال بحــران ســوریه اســت. ایــن تمایــز را بایــد در 

ــه ای  ــن به گون ــزاری ایــن کشــور در منزلت جویــی جســت وجو کــرد. پوتی رهیافــت عقایی-اب

ــع اقتصــادی  ــر، مناف ــی مؤث ــی کــرد کــه ضمــن حفــظ وجهــۀ قدرت ــن کشــور نقش آفرین در ای

ــود.  ــد نش ــی تهدی ــای عرب ــا دولت ه ــور ب ــن کش ای

ــری از  ــتر جلوگی ــاخت،  بیش ــن وادار س ــران یم ــی در بح ــه نقش آفرین ــیه را ب ــه روس آنچ

نفــوذ غــرب و همچنیــن حفــظ کنتــرل راهبــردی ایــن کشــور بــر دریــای ســرخ بــوده اســت. 

مســکو اگرچــه بــازی ویــژه ای هماننــد ســوریه در بحــران یمــن پیــاده نکــرد،  امــا اجــازه نــداد 

تــا قدرت هــای غربــی از بحــران ایجــاد شــده بــرای گســترش نفــوذ خــود نیــز اســتفاده کننــد. 

ــود از کنــش عربســتان در بحــران یمــن انتقــاد سرســختانه ای  مســکو در حالــی کــه مراقــب ب

ــن  ــرد در ای ــاش ک ــکو ت ــرد. مس ــت نک ــز حمای ــن نی ــران یم ــی در بح ــدام نظام ــد، از اق نکن

ــران  ــی در بح ــوی نظام ــوی الگ ــد و به س ــی بمان ــك باق ــگر دیپلماتی ــك کنش ــتر ی ــران بیش بح

ســوریه حرکــت کنــد. کارشناســان معتقدنــد، در حالــی کــه روســیه در بحــران ســوریه نقــش 

دالل قــدرت را ایفــا و از انتقــال قــدرت جلوگیــری کــرد،  امــا در بحــران یمــن نقــش خــود را بــه 

یــك حــال مســائل تقلیــل داده اســت (Olazábal, Hamad, 2019: 1). روســیه در بحــران 

ــور  ــن کش ــر ای ــه از نظ ــل اینک ــرد، به دلی ــز ک ــتقیم پرهی ــۀ مس ــه از مداخل ــن اینک ــن ضم یم

ــه و  ــح داد دیپلماســی مخفیان ــود،  ترجی ــه صلــح در کوتاه مــدت ممکــن نب امــکان دســتیابی ب

https://www.ispionline.it/en/bio/itxaso-dominguez-de-olazabal
https://www.ispionline.it/en/bio/leyla-hamad


14
01

هار 
م، ب

ده
 یاز

ارۀ
شم

م، 
هار

ل چ
 سا

الم،
 اس

ان
جه

ی 
برد

کار
ن و 

یادی
ت بن

العا
مط

مۀ 
صلنا

 ف

55

.)Ramani, 2020: 93( ــد ــال کن ــران دنب ــن بح ــی را در ای خاموش

چالــش دیگــر روســیه در بحــران یمــن، نبــود دیــدگاه مشــترك ائتــاف ســعودی بــود. رقابــت 

ــدۀ بحــران در جنــوب ایــن  ــان امــارات و عربســتان در یمــن موجــب ایجــاد مجموعــۀ پیچی می

 .(Hedayati, Babaee, کشــور و همچنیــن ســقوط مشــروعیت ائتــاف عربــی شــده اســت

ــن  ــران یم ــارات در بح ــتان و ام ــان عربس ــه می ــردی ک ــات رویک ــل اختاف (251 :2022 به دلی
ــع  ــل مناف ــکو به دلی ــت. مس ــن را نداش ــران یم ــش در بح ــی کن ــکو توانای ــت، مس ــود داش وج

مشــترك بــا عربســتان و امــارات،  نمی توانســت یــك رویکــرد را به طــور مشــخص انتخــاب کنــد. 

منزلت جویــی روســیه در بحــران به دلیــل موقعیــت ویــژۀ ایــن کشــور و اهمیــت آن در معــادالت 

ــیه ای در  ــش حاش ــوریه نق ــاف س ــن برخ ــت. یم ــوده اس ــدود ب ــیار مح ــیه، بس ــادی روس اقتص

سیاســت خارجــی روســیه ایفــا می کنــد. دلیــل آن ســود اقتصــادی، نبــود امــکان تقویــت حضور 

نظامــی در ایــن کشــور و شناســایی نقــش رســمی عربســتان در بحــران یمــن بوده اســت. این ســه 

دلیــل ســبب شــده اســت مســکو تمایلــی بــه گســترش حــوزۀ نفــوذ نظامــی و سیاســی خــود در 

یمــن نداشــته باشــد )Issaev, Korotayev, 2020: 1(. روســیه بیشــتر در قبــال بحــران یمــن 

یــك ژســت حقــوق بشــری گرفــت و کوشــید روابــط دیپلماتیــك و بــه دور از هرگونــه تنش زایــی 

.)Serebrov, 2017: 8( بــه صلــح و امنیــت در ایــن کشــور کمــك کنــد

بــه همیــن دلیــل، روســیه در بحــران یمــن،  نقــش غیرفعالــی را از خــود نشــان داد و بیشــتر 

ــی  ــه در بررس ــور ک ــد. همان ط ــر ش ــن ظاه ــران یم ــی در بح ــم خارج ــر مزاح ــوان بازیگ به عن

جایــگاه هویــت در سیاســت خارجــی روســیه اشــاره شــد،  پوتیــن اگرچــه مؤلفه هــای هویتــی 

ــت  ــرده اس ــل ک ــی عم ــان عقای ــد،  هم زم ــدت ارج می نه ــود به ش ــی خ ــت خارج را در سیاس

و نقــش ابزارهــای اقتصــادی را نادیــده نمی گیــرد. حجــم گســتردۀ تبــادالت تجــاری عربســتان و 

کشــورهای حاشــیۀ خلیــج فــارس بــا روســیه ســبب شــد ایــن کشــور روابــط مثبــت بــا عربســتان 

را بــه حمایــت از راهبــرد مقاومــت در بحــران ســوریه اولویــت دهــد. بحــران یمــن از نگاه روســیه 

ــیه  ــن روس ــد. بنابرای ــرار ده ــرب ق ــان ع ــر جه ــران در براب ــع ای ــور را به نف ــن کش ــت ای می توانس

تمایلــی بــه تعامــل بــا نیروهــای انقابــی یمــن نداشــت و بیشــتر مســکو کوشــید روابــط سیاســی 

 (Bozorgmehri, Najafi, .2019: 146-154) ــد ــظ کن ــادی را حف ــور ه ــت منص ــا دول ب

مســکو بــا وجــود اختافــات فراوانــی کــه بــا عربســتان ســعودی دارد، به دلیــل نداشــتن منافــع 

حیاتــی و اولیــه در یمــن، مخالفــت بــا حرکت هــای انقابــی و عــدم اطمینــان از پیــروزی یکــی 

از دوطــرف، رویکــرد محافظه کارانــه و مداخله نکــردن در ایــن بحــران را انتخــاب کــرد. بــه ایــن 
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دلیــل کــه روســیه برخــاف یمــن هماننــد ســوریه بــرای مســکو از اهمیــت راهبــردی برخــوردار 

ــار ایــن  ــا احیــای اعتب ــه ترقــی ی ــد ب نبــوده اســت. ایفــای نقــش مؤثــر در ایــن بحــران نمی توان

کشــور کمــك کنــد. عــاوه بــر اینکــه مقابلــۀ مســتقیم و جــدی بــا انصاراللــه یــا حمایــت آشــکار 

ــرار دهــد.  ــش ق ــز در معــرض تن ــران را نی ــا ای ــط مســکو ب ــی، می توانســت رواب ــاف عرب از ائت

ــرد. در  ــال ک ــن دنب ــدۀ یم ــوریه را در پرون ــران س ــاوت از بح ــل متف ــور کام ــاری به ط ــکو رفت مس

ــن یافته هــا آمــده اســت. نمــودار 2 ای

نمودار 2. تداخل مؤلفه های منزلت طلبی روسی با دو بحران ژئوپلیتیکی سوریه و یمن

7. نتیجه 
ــان  ــن نش ــیه و یم ــی روس ــران ژئوپلیتیک ــال دو بح ــیه در قب ــی روس ــت خارج ــی سیاس بررس

می دهــد مســکو سیاســت خارجــی خــود را مســتقل از هرگونــه جهت گیــری سیاســی و 
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انقابــی در منطقــۀ خاورمیانــه تعریــف می کنــد. هویت طلبــی روســیه نشــان  می دهــد 

ــترۀ  ــی و گس ــت تاریخ ــه هوی ــی ک ــه میزان ــه ب ــۀ خاورمیان ــی در منطق ــای ژئوپلیتیک بحران ه

نفــوذ ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیکــی روســیه را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد، نقش هــای متفاوتــی 

ــرای  ــت الزم را ب ــه ظرفی ــل اینک ــن به دلی ــران یم ــد. بح ــروز می کن ــور ب ــن کش ــران ای از رهب

ــر منزلت طلبــی روســیه نداشــت، شــاهد کنــش دیپلماتیــک منفعــل و ضعیــف  تأثیرگــذاری ب

از ســوی روســیه بــود. در مقابــل، بحــران ســوریه از آنجــا کــه تداخــل متغیرهــای ژئوپلیتیکــی 

منطقــه ای و جهانــی و همچنیــن منافــع ژئواکونومیــک روســیه را پوشــش مــی داد، کنــش فعــال 

ــا خــود بــه همــراه آورد. مســکو نــه در بحــران ســوریه و نــه  دیپلماتیــک و نظامــی روســیه را ب

در بحــران یمــن، بــه هیــچ یــک از الگوهــای متفــاوت ایدئولوژیــک توجهــی نداشــته و برتــری 

ــیه  ــی روس ــا منزلت طلب ــه ب ــت دارد ک ــیه اهمی ــرای روس ــی ب ــا زمان ــدام ت ــت هرک ــا شکس ی

ارتبــاط داشــته باشــد. بــه بیانــی، اگــر بحــران یمــن نیــز هماننــد ســوریه از ظرفیت هــای الزم 

برخــوردار بــود، مســکو کنشــی شــبیه بــه بحــران ســوریه را از خــود نشــان مــی داد و چنانچــه 

ــن  ــوروی و همچنی ــاد ش ــت اتح ــای عظم ــرای احی ــای الزم ب ــوریه از ظرفیت ه ــران س بح

ــن  ــرای ایفــای ای ــود، مســکو تمایلــی ب ــن کشــور برخــوردار نب گســترش نفــوذ ژئوپلیتیــک ای

نقــش مهــم نداشــت. 
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