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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.

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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چکیده
منزلتطلبــی بهمثابــۀ یــک چارچــوب تحلیلــی در سیاســت خارجــی نشــان میدهــد کــه
چگونــه روســیه در بحرانهــای ژئوپلیتیکــی ،نقشهــای متفاوتــی ایفــا میکنــد .منزلتطلبــی
روســی ،متأثــر از بینــش ژئوپلیتیــک و هویــت تاریخــی روســیه ،ســبب تبدیلشــدن ایــن
کشــور بــه یــک کنشــگر تأثیرگــذار در بحرانهــای ژئوپلیتیکــی جهــان اســام بــوده اســت.
مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش ارتبــاط میــان منزلتطلبــی در سیاســت خارجــی روســیه و
عملکــرد متفــاوت ایــن کشــور در بحرانهــای ژئوپلیتیکــی خاورمیانــه اســت .ایــن پرســش
مطــرح میشــود کــه چــه معادل ـهای میــان منزلتطلبــی روســی و عملکــرد متفــاوت مســکو
در دو بحـران ژئوپلیتیکــی ســوریه و یمــن وجــود داشــته اســت؟ در پاســخ ایــن فرضیــه میآیــد
كــه بحرانهــای ژئوپلیتیکــی خاورمیانــه بــه انــدازهای کــه بــر دو مؤلفــۀ هویــت تاریخــی و
گســترۀ ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک روســیه تأثیــر میگذارنــد ،رفتــار منزلتطلبانــۀ روســیه
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .یافتههــا نشــان میدهــد بحــران یمــن برخــاف ســوریه،
ظرفیتهــای ژئوپلیتیکــی الزم ب ـرای ایفــای نقــش یــک قــدرت جهانــی از ســوی روســیه را
نداشــته اســت .در مقابــل ،بح ـران ســوریه بهدلیــل تداخــل متغیرهــای ژئوپلیتیکــی منطق ـهای
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و جهانــی و همچنیــن ارتبــاط تاریخــی آن بــا هویــت روســی و امپراتــوری شــوروی ،فرصــت
مناســبی بــرای پیشــبرد راهبــرد منزلتطلبــی روســیه بــود .معادلــۀ منزلتطلبــی روســی و
بحرانهــای ژئوپلیتیــک در خاورمیانــه ســبب شــده اســت تــا مســکو تمایلــی ب ـرای 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.
 .2مقدمه
روســیه از دیربــاز  ،نگــرش ویژهــای بــه منطقــۀ خاورمیانــه و بهویژه كشــورهای اســامی داشــته
اســت .بهنظــر میرســد مســکو بهدلیــل نزدیکــی جغرافیایــی ایــن منطقــه بــه منطقــۀ قفقــاز
جنوبــی و مرزهــای جنوبــی روســیه ،نگاهــی مبتنــی بــر منافــع ژئوپلیتیــک و امنیتمحــور بــه
منطقــۀ غــرب آســیا دارد .از ای ـنرو ،همــواره ب ـرای ایجــاد ثبــات و پیشــبرد تحــوالت بهســوی
منافــع راهبــردی خویــش در ایــن منطقــه ،برنامههــا و راهبردهــای مشــخصی داشــته اســت.
رویکــرد پوتیــن بــه منطقــۀ خاورمیانــه امنیتــی و سیاســی و همچنیــن فرهنگــی و گفتمانــی
اســت .پوتیــن میخواهــد بــا ملتهــای مســلمان ارتبــاط خوبــی برقــرار کنــد .همچنیــن
بیــم تســری بیثباتــی و افراطگرایــی بــه داخــل روســیه را دارد .از ای ـنرو ،تــاش میکنــد بــا
همــکاری کشــورهای اســامی ،سیاســت خارجــی خــود را مدافــع مســلمانان نشــان دهــد و از
گســترش شــورشهای اجتماعــی و سیاســی در داخــل ایــن کشــور جلوگیــری کنــد.
اوج كنــش مســكو در ســالهای اخیــر در جهــان اســام ،حضــور نظامــی ایــن كشــور در
بح ـران ســوریه اســت .روســیه در بح ـران ســوریه آشــکارا نشــان داد تــا چــه انــدازه بــه معــادالت
سرنوشتســاز امنیتــی در منطقــه خاورمیانــه اهمیــت میدهــد و حاضــر بــه واگــذاری زمیــن بــازی
بــه رقبــا نیســت .از ایـنرو،نــه تنهــا كنــش فعــال دیپلماتیــك در حمایــت از نظــام سیاســی ســوریه
را در پیــش گرفــت ،بلكــه دامنــۀ اقدامــات فرامنطقـهای خــود در خاورمیانــه را وارد عرصــۀ نظامــی و
دفاعــی كــرد و بــه مقابلــۀ جــدی بــا افراطگرایــی پرداخــت .ایــن سیاســت نشــان داد كــه تحــوالت
ســوریه بـرای روســیه اهمیتــی راهبــردی دارد و فراتــر از یــك جنــگ یــا نبــرد علیــه تروریســم اســت.
بــا ایــن حــال ،در بحـران یمــن  ،شــاهد كنشــگری متفــاوت روســیه در قبــال یــك بحـران انســانی و
نظامــی دیگــر بودیــم .پــس از نقشآفرینــی روســیه در بحـران ســوریه در نبــرد بــا داعــش و همچنین
شكســت جایــگاه آمریــكا ،ایــن پرســش مطــرح شــد كــه میــان منزلتطلبــی در سیاســت خارجی
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روســیه و عملکــرد ایــن کشــور در دو بح ـران مهــم منطقهــای خاورمیانــه ،ســوریه و یمــن چــه
معادلـهای برقـرار اســت؟ مســئلۀ ایــن پژوهــش نیــز كشــف و تبییــن چگونگــی ارتبــاط مســكو بــا
بحرانهــای ژئوپلیتیکــی جهــان اســام اســت .بــه ایــن منظــور در مقالــۀ حاضــر بــا تكیــه بــر نظریۀ
منزلتجویــی در سیاســت خارجــی  ،عملكــرد ایــن كشــور در دو بح ـران مهــم محــور مقاومــت
یعنــی بحـران ســوریه و یمــن را تبییــن میکنیــم .دســتیابی بــه درك و تحلیــل مشــخصی از اینكــه
تــا چــه انــدازه روســیه خــود را بــا گفتمــان مقاومــت همســو میبینــد و تــا چــه انــدازه ایــن مهــم در
سیاســت خارجــی روســیه اصالــت دارد ،هــدف اصلــی ایــن مقالــه اســت.
 .3پیشینۀ پژوهش
در زمینــۀ موضــوع ایــن پژوه ـش مقالههایــی نوشــته شــده اســت کــه در ادامــه میآوریــم.
تخشــید و شــجاع ( )1398در مقالــۀ «حفــظ قلمــروی نفــوذ :تبیینــی بــر سیاســت
خارجــی روســیه در برابــر بحــران ســوریه» انگیزههــا و اهــداف روســیه از نقشآفرینــی
مســكو در بحــران ســوریه را بررســی میکننــد .ایــدۀ اصلــی ایــن مقالــه ،تمركــز بــر
مفهــوم قلمــروی نفــوذ در سیاســت خارجــی روســیه در بحــران ســوریه اســت .بزرگمهــری
و نجفــی ( )1398در مقالــۀ «تحلیــل راهبــرد چیــن و روســیه در بحــران یمــن؛ همســویی
بــا عربســتان ســعودی یــا ایــران» بــه انگیزههــای كنــش روســیه در بحــران یمــن اشــاره
ً
كردهانــد .یافتههــای آنهــا نشــان میدهــد روســیه در بحــران یمــن ،نگاهــی كامــا
هنجــاری و دیپلماتیــك در پیــش گرفتــه اســت و تمایلــی بــه ایفــای نقشــی مؤثــر همچــون
ســوریه نــدارد .اگرچــه نویســندگان بــا نگاهــی تطبیقــی بــه بحــران ســوریه ایــن پژوهــش
را تكمیــل نكردهانــد .نیاكویــی و اعجــازی ( )1395در مقالــۀ «واكاوی بحــران امنیتــی
در یمــن :علــل و زمینههــا ( ،»)2011-2016بــا تمركــز بــر بحــران یمــن ،بــه ریشــهها
و زمینههــای شــكلگیری ایــن بحــران میپردازنــد .واحدپــور و همــكاران ()1400
در مقالــۀ «بررســی راهبــرد سیاســت خارجــی روســیه در خاورمیانــه در پرتــو گســترش
افراطگرایــی دینــی در قــرن بیســتویکم» متغیرهــای ژئوپلیتیكــی جهــان اســام در
سیاســت خارجــی روســیه را بررســی میكننــد .آنهــا سیاســت خارجــی روســیه در قبــال
تركیــه ،ایــران ،عربســتان و ســوریه را بررســی میکننــد و نشــان میدهنــد كــه روســیه
همچنــان نگــران گســترش افراطگرایــی در جهــان اســام اســت .در ایــن مقالــه نیــز
بحــران یمــن بررســی نشــده اســت.
40

 .4چارچوب نظری :منزلتطلبی در سیاست خارجی
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در تبییــن رفتــار سیاســت خارجــی روســیه ،پژوهشــگران از نظریههــای مختلفــی اســتفاده
میكننــد .برخــی رفتــار روســیه را مبتنــی بــر چارچوبهــای نظریــۀ قــدرت نــرم ،بعضــی
دیگــر بــا نظریــۀ گــذار قــدرت یــا همزیســتی مســالمتآمیز بــه تبییــن رفتــار خــاص
مســكو در عرصــۀ سیاســت خارجــی میپردازنــد .امــا بهنظــر میرســد آنچــه بهتــر
و دقیقتــر میتوانــد سیاســت خارجــی روســیه را بهویــژه در ســالهای اخیــر تبییــن
كنــد ،تكیــه بــر مفهــوم منزلــت در سیاســت خارجــی اســت .منزلــت ،ایدههایــی دربــارۀ
رتبــه و جایــگاه كشــور در نظــام سلســهمراتبی سیاســی ،نظامــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
بینالملــل اســت .ایــن رتبهبنــدی بــر مبنــای ارزیابــی از مؤلفههــای قــدرت مــادی و
همچنیــن معنایــی كشــور در مقایســه بــا دیگــران تعییــن میشــود .عــاوه بــر ارزیابــی در
خصــوص وضعیــت مطلــوب ،منزلــت بینالمللــی میتوانــد شــامل ایدههایــی دربــارۀ
وضعیــت مطلــوب باشــد .اینكــه جایــگاه شایســتهای بــرای دولــت در نظــام بینالملــل
كــدام اســت ) .(Nouri, 2013: 16نظریــۀ منزلــت ،پاســخگوی رفتارهایــی اســت كــه
نمیتــوان آن را بــا متغیرهــای مــادی تبییــن كــرد .مفــروض ایــن نظریــه ایــن اســت كــه
دولتهــا در عرصــۀ سیاســت خارجــی ،فقــط بــر اســاس منافــع ملــی عمــل نمیكننــد و
گاه تــاش بــرای ارتقــای منزلــت بینالمللــی و منطق ـهای در تعــارض بــا منافــع مــادی یــا
اقتصــادی یــك دولــت قــرار میگیــرد.
در نتیجــۀ چنیــن عواملــی ،رفتــار دولــت بــا الگوهــای پیشبینیناپذیــر شــكل گرفتــه
اســت و نمیتــوان درك واقعبینانــهای از عملكــرد آن ارائــه داد .از پیشــرانهای اصلــی
در بــروز چنیــن رفتارهایــی از یــك دولــت در عرصــۀ سیاســت خارجــی ،نارضایتــی
از منزلــت کنونــی اســت .دولتــی كــه جایــگاه گذشــتۀ خــود را از دســت داده اســت و
اكنــون ناراضــی از منزلــت منطق ـهای یــا بینالمللــی خــود اســت ،بــرای احیــای گذشــته،
رفتارهایــی را دنبــال میكنــد كــه بتوانــد اعتبــار گذشــتۀ خــود را بــاز یابــد .ممكــن اســت
ً
ایــن رفتارهــا لزومــا بــا متغیرهــای مــادی تبیینپذیــر نباشــد (.)Renshon, 2017: 33
رهیافتهــای متعــددی در تبییــن منزلتطلبــی كشــورها وجــود دارد .در رهیافــت
اجتماعــی -روان شــناختی ،متغیرهایــی همچــون عــزت نفــس ،وجهــه ،همدلــی ،افتخــار،
كرامــت از اهمیــت زیــادی در تبییــن رفتــار یــك دولــت برخــوردار هســتند ( Sergunin,
 .)2016: 59رهیافتهــای برســاختهگرایانه نیــز معتقدنــد دولتهــا بــه ایــن دلیــل در
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پــی ارتقــای منزلــت خــود در عرصــۀ سیاســت خارجــی هســتند كــه بتواننــد هویــت خــود
را محقــق ســازنند .از ایــن منظــر ،دولتهــا بهدنبــال تثبیــت یــا تغییــر ایــده و هویتــی
هســتند كــه از ســوی دیگــران نســبت بــه ایــن كشــور وجــود دارد .در رهیافــت دیگــری
كــه میتــوان آن را عقالیی-ابــزاری نــام نهــاد ،دولتهــا از ایــن نظــر بهدنبــال ارتقــای
منزلــت خــود در عرصــۀ سیاســت بینالملــل هســتند كــه بــا آن بتواننــد امتیازهــا و حقــوق
بیشــتری را در محیــط جهانــی كســب كننــد (.)Gotz, 2020: 16
ً
منزلتطلبــی کنشــگران در عرصــۀ بینالمللــی لزومــا مبتنــی بــر یــک پیشــران
مشــخص نیســت .اینکــه بازیگــران در سیاســت خارجــی بیشــتر از چــه متغیرهــای تأثیــر
میپذیرنــد ،نقــش تعیینکننــدهای در جهتگیــری منزلتطلبــی آنهــا خواهــد داشــت.
برخــی دیگــر از تحلیلگــران بــه ایــن نكتــه اشــاره میكننــد كــه منزلتجویــی قدرتهــا
در نظــام بینالملــل را بایــد بــه دو دســته كشــورهای بــزرگ و كوچــك تقســیم كــرد .در
ً
حقیقــت ،از نظــر پژوهشــگران ،منزلتجویــی قدرتهــای بــزرگ كامــا متفــاوت از
قدرتهــای كوچــك اســت .قدرتهــای بــزرگ نیــاز دارنــد عظمــت و بزرگــی آنهــا
از ســوی قدرتهــای كوچــك بیــان شــود و آنهــا اعتــراف كننــد كــه ایــن قدرتهــا
از بزرگــی بســیاری برخــوردار هســتند .از ایــن نظــر ،قدرتهــای كوچــك و متوســط
نیــز در منزلتجویــی قدرتهــای بــزرگ در نظــام بینالملــل نقــش مهمــی دارنــد
(  . )Wohlforth, Carvalho, Leira, Neumann, 2017: 528بــه همیــن دلیــل،
قدرتهــای بــزرگ بیشــتر بــرای اینكــه جایــگاه خــود را در نــزد دیگــر قدرتهــای بــزرگ
نشــان دهنــد ،دســت بــه رفتارهــای پرهزینــه و بهطــور خــاص ورود بــه جنــگ میزننــد
(  .)Paci, Sambanis, Wohlforth, 2020: 66منزلتجویــی در عرصــۀ سیاســت
خارجــی بــا دو مولفــۀ شناســایی و احیــای اعتبــار تحلیــل میشــود .اینكــه یــك قــدرت
ً
نیــاز بــه تحســین دیگــران دارد یــا میكوشــد بــا كمــك رفتارهــای متفــاوت و معمــوال
پرهزینــه ،خــود را در ســطح یــك قــدرت بــزرگ نشــان دهــد ،ناشــی از تــاش بــرای
شناســایی بهعنــوان یــك قــدرت بــزرگ از ســوی دیگــران و همچنیــن احیــای اعتبــار و
گذشــتۀ پرشــكوه خویــش اســت.
 .5منزلتطلبی در سیاســت خارجی روسیه
سیاســت خارجــی روســیه کوششــی تکاملــی بــرای تعریــف و پیشــبرد منافــع ملــی ایــن
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کشــور اســت .اگرچــه میتــوان نقــش دغدغههــای شــخصی را در جهتیابــی سیاســت
خارجــی ایــن کشــور پیگیــری کــرد ،همچنــان دیگــر عوامــل بــر سیاســت خارجــی ایــن
کشــور مســلط هســتند .بهنظــر میرســد پیشــرانهای سیاســت خارجــی روســیه تــا میــزان
قاب ـل توجهــی مشــابه پیشــرانهای سیاســت داخلــی ایــن کشــور باشــد .تحکیــم و تقویــت
اقتصــاد روســیه بهمنظــور حفــظ رشــد اقتصــادی در داخــل ،کســب و حفــظ اعتبــار و
جایــگاه بینالمللــی بــرای تعریــف و پیگیــری منافــع در آینــده و حفــظ امنیــت ایــن کشــور
از مهمتریــن پیشــرانهای سیاســت خارجــی ایــن کشــور باشــند .سیاســت خارجــی
روســیه ،سیاســت خارجــی دولتــی بهنســبت امــن اســت کــه دغدغههــای جــدی امنیتــی
دارد .همچنیــن متأثــر از سیاســت خارجــی دولتــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه اهــداف
خویــش ،بهجــای تکیــه بــر گزینههــای نــرم ،بــه شــکل غالبــی از گزینــۀ نظامــی اســتفاده
میکنــد (.(Loiter, Crane, Schwartz, Yusupov,2009: 5-6
پژوهشــگران سیاســت خارجــی روســیه بهویــژه بــر امتــداد سیاســت داخلــی ایــن
کشــور در عرصــۀ سیاســت خارجــی تأکیــد دارنــد .بــه بیانــی ،نقــش متغیرهــای داخلــی
در سیاســت خارجــی فدراســیون روســیه بســیار پررنــگ و تأثیرگــذار اســت .بهگون ـهای کــه
بــدون درنظرگرفتــن و بررســی ایــن عناصــر داخلــی نمیتــوان فهــم درســتی از سیاســت
خارجــی ایــن کشــور داشــت .برخــی از کارشناســان ،سیاســت خارجــی فدراســیون روســیه
را منعکسکننــدۀ منافــع عــادی یــک دولــت نمیداننــد ،بلکــه مهمتریــن ویژگــی آن نفــوذ
جریانهــا ،گروههــا و رقابــت میــان شــبکههای قــدرت در داخــل ایــن کشــور اســت
( .)Mартен, 2013: 1-2نقــش ایدههــای فرهنگــی در منزلتجویــی در سیاســت
خارجــی روســیه مهــم اســت .مؤلفــۀ فرهنــگ ملــی ،نقــش بســزایی در شــکلگیری
سیاســت خارجــی روســیه داشــته اســت ،بهگونــهای کــه ردپــای آن در همــۀ کنشهــای
سیاســت خارجــی ایــن کشــور دیــد میشــود .بــا مطالعــۀ فرهنــگ راهبــردی ایــن کشــور
میتــوان ارتبــاط میــان اهــداف ،انگیزههــا و کنشهــای بینالمللــی ایــن بازیگــر بــزرگ
را بهتــر دیــد و الگوهــای رفتــاری آن را در مدیریــت بحرانهــای بینالمللــی همچــون
اوکرایــن و ســوریه ارزیابــی کــرد.
ویژگیهــای ژئوپلیتیــک و نــگاه توســعهطلبانه ،اندیشــۀ قــدرت بــزرگ و تــاش بــرای
هژمــون منطقــهای شــدن ،اقتدارگرایــی غالــب ،گفتمــان ملیگرایــی روســی و هویــت
اســاو-ارتدکس و تصــور تهدیــد مؤلفههایــی هســتند کــه ریشــۀ فرهنــگ راهبــردی روســیه
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را شــکل میدهنــد .در همــان حــال بــر تصمیمگیــری راهبــردی و سیاســت خارجــی
فدراســیون روســیه تأثیــر عمیــق داشــتهاند .روســیه ،در مفصلبنــدی گفتمــان سیاســت
خارجــی و تصمیمســازی راهبــردی خــود ،پایــه را بــر توجــه بــه ایــن مؤلفههــا گذاشــته
اســت .بــر ایــن اســاس ،روســیه در عرصــۀ سیاســت خارجــی ،راهبردهایــی همچــون
تعامــل گزینشــی ،موازنهگرایــی نــرم و تأکیــد بــر چندجانبهگرایــی ،راهبــرد قــدرت بــزرگ
مــدرن هنجارمنــد ،اقتصادیکــردن سیاســت خارجــی ،سیاســت نــگاه بــه شــرق ،تقابــل
بــا بنیادگرایــی و تروریســم و نیــز نهادگرایــی سیاســی و امنیتــی روسمحــور در منطقــۀ
اوراســیا را بــه کار بســته اســت ).(Zahrani, Shiravand, 2017: 131
سیاســت خارجــی روســیه از نظــر ظهــور دو گفتمــان بههــم مرتبــط ژئوپلیتیــک و
اورســیاگرایی قابــل بررســی اســت .ایــن دو گفتمــان نشــانهای از وجــود ارتبــاط سیاســت
خارجــی و هویــت سیاســی روســیه اســت کــه بهویــژه در بحرانهــا و چالشهــای مهــم
خــود را نشــان میدهــد .حــس هویــت ژئوپلیتیکــی روســیه بهویــژه در چالشهــای مهــم
پساشــوروی تقویــت شــده اســت ) (Zarei .and others, 2019: 1100بــه بیانــی،
روســیه راهبردهــای برونمــرزی خــود را بــر محــور جغرافیــا و سیاس ـتهای برگرفتــه از آن
قــرار داده اســت ) .(Rabei and others, 2020: 837ایــن مســئله بهوضــوح در تحلیــل
اندیشــمندان از سیاســت خارجــی روســیه دیــده میشــود .تمایــل روســیه بــرای ارتقــای
منزلــت در ســطح بینالمللــی بــه هویــت تاریخــی ایــن کشــور بــاز میگــردد .همچنیــن
تحقیــری تاریخــی مســکو از ســوی رهبــران غــرب نیــز نقــش مؤثــری در تــاش بــرای احقاق
هویــت تاریخــی ایــن کشــور داشــته اســت .هنگامــی کــه بیــل کلینتــون عضویــت روســیه
در ســازمان جهانــی تجــارت و گــروه هفــت را بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی و همچنیــن
اجراکــردن اصــول لیبــرال دموکراســی مشــروط کــرد؛ بــه روســیه فهمانــد کــه جایــگاه ایــن
ً
کشــور در نتیجــۀ فســاد ،اقتصــاد کامــا نابســامان و ازهمگســیخته ،بســیار تنــزل یافتــه
اســت ) .(Larson, Shevchenko, 2010: 1بنابرایــن بخــش مهمــی از تــاش روســیه
بــرای منزلتطلبــی در عرصــۀ سیاســت بینالمللــی و منطقــهای بــه هویــت تاریخــی
آســیب دیــدۀ ایــن کشــور در چنــد دهــۀ گذشــته بــاز میگــردد.
بهنظــر برخــی ناظــران داخلــی سیاســت خارجــی آنچــه بیــش از همــه در سیاســت
خارجــی پوتیــن در ایــن دوره آشــکار بــود ،تســلط رویکــرد هویتگرایانــه در سیاســت
خارجــی روســیه بــوده اســت .از دیــدگاه پوتیــن قــدرت و نفــوذ ،وابســتگی شــدیدی بــه
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مســئلۀ هویــت ملــی و اینکــه شــهروندان یــک کشــور تــا چــه انــدازه خــود را یــک ملــت
دانســته و نســبت بــه تاریــخ ،ارزشهــا و ســنتهای خویــش ،رابطــه برقــرار میکننــد.
بنابرایــن در ایــن دوره نیــز تــاش فراوانــی بــرای احیــای قــدرت اتحــاد شــوروی در محیــط
بینالمللــی بــه کار بســت .بــه بیانــی ،محــور رفتارهــای سیاســت خارجــی پوتیــن در
ایــن دوره بــر اســاس تقویــت هویــت ملــی و انگارههــای ملیگرایانــه قــرار داده شــد
) .(Leveler, 2016: 8از ایــن نظــر بــرای روسهــا ،مفهــوم قــدرت بــزرگ مفهومــی
روانشــناختی و احساســی اســت .روسهــا معتقدنــد بــا توجــه بــه گســترۀ جغرافیایــی،
منابــع گســترده و همچنیــن تاریــخ ایــن کشــور ،حــق روســیه اســت کــه قدرتــی بــزرگ
شــناخته شــود .روســیه همــواره در تاریــخ ،نقــش یــک رهبــر را ایفــا کــرده اســت .رهبــر
کمونیســم بینالمللــی ،رهبــر کنســرت اروپــا در قــرن نوزدهــم و یکــی از دو ابرقــدرت
جهــان در قــرن بیســتم ،ســبب شــده اســت همــواره روســیه در نــزد مــردم و سیاسـتمداران
ایـ�ن کشـ�ور هویـ�ت یـ�ک قـ�درت بـ�زرگ را تداعـ�ی کنـ�د ( .)Smith, 2012: 39بــا وجــود
ایــن ،منزلتطلبــی روســیه بهشــدت متکــی بــر شــخصیت و رویکــرد خــاص پوتیــن در
عرصــۀ سیاســت خارجــی اســت.
منزلتطلبــی روســیه در دورۀ پوتیــن فقــط متکــی بــر بعــد هویــت نبــوده اســت.
بلکــه پوتیــن کوشــید تــا منزلتطلبــی را بــا منافــع اقتصــادی و ملــی ایــن کشــور نیــز
همســو کنــد .در حالــی کــه بهنظــر میرســد تأ کیــد پوتیــن بــر احیــای هویــت تاریخــی
روســیه بــا هــدف تقویــت شــبکۀ متحــدان داخلــی خــود انجــام میشــود .ایدئولــوژی
بازگشــت قــدرت شــوروی ســبب شــده اســت تــا بیشــتر نیروهــای سیاســی از پوتیــن
حمایــت کننــد و بــا وی متحــد شــوند (  . )Nitoiu, 2016: 8از اواخــر دهــۀ 1990
بــا رویكارآمــدن پوتیــن ،طرفــداران نظریــۀ قــدرت بــزرگ هنجارمنــد در عرصــۀ قــدرت
سیاســی ظاهــر شــدند .پوتیــن در چارچــوب ایــن نظریــه ،ســه اصــل نوســازی ،دســتیابی
بــه جایگاهــی بایســته در فراینــد رقابتهــای جهانــی و بازگردانــدن جایــگاه روســیه در
عرصــۀ بینالملــل بهعنــوان یــك قــدرت بــزرگ جدیــد را مبنــای سیاســت خارجــی خــود
قــرار دهــد ) .(Kozehgar, 2017: 194-195بــا چنیــن برداشــتی از سیاســت خارجــی،
آشــکار اســت روســیه در دورۀ پوتیــن بهطــور مشــخص رهیافــت منزلتطلبانــۀ هویتــی
همــراه بــا عقالنیــت را دنبــال میكنــد.
رویکــرد منزلتطلبــی در سیاســت خارجــی روســیه بهطــور مشــخص پــس از
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تصــرف کریمــه بــه خوبــی خــود را نشــان داد .اگرچــه تــا پیــش از آن روســیه میکوشــید
بــا راهکارهایــی همچــون ایجــاد ســازمانها و پیمانهــای منطقــهای بهنوعــی رهبــری
منطق ـهای را تثبیــت کنــد ،پــس از بحــران کریمــه نشــان داد کــه در راســتای منزلتطلبــی
خویــش عناصــر مــادی و اقتصــادی را هــدف قــرار نمیدهــد .تصــرف کریمــه کــه بــا
تحریمهــای گســتردۀ غــرب همــراه شــد ،اگرچــه فشــار اقتصــادی فراوانــی بــر روســیه وارد
کــرد ،نشــان داد کــه پوتیــن رویکــرد منزلتطلبانــۀ خــود را بــر رهیافتهــای هویتــی
و تاریخــی بنــا نهــاده اســت و انگیزههــای اقتصــادی نمیتوانــد ایــن کشــور را از
توســعۀ منزلــت خویــش دور کنــد .در معادلــۀ منزلــت روســی ،جغرافیــا نــه تنهــا اهــداف
ژئوپلیتیــک روســیه را هدایــت میکنــد ،بلکــه در راهبــرد امنیــت ملــی ایــن کشــور نیــز
ً
نقــش کامــا تعییــن کننــدهای دارد ( .)Rumer, 2019: 3از ای ـنرو پــس از تحریمهــای
گســتردۀ غــرب و فشــاری سیاســی کــه آمریــکا و اتحادیــۀ اروپــا بــا اخــراج روســیه از هشــت
کشــور صنعتــی جهــان آوردنــد ،مســکو نــه تنهــا منزلتطلبــی در سیاســت خارجــی را
رهــا نکــرد ،بلکــه بــا تمرکــز بــر منطقــۀ غــرب آســیا کــه بهشــدت نیــز دچــار بیثباتــی و
مخاطــره شــده بــود ،کوشــید اعتبــار سیاســی و هنجــاری خــود را بازیابــد .بــه ایــن دلیــل
كــه غــرب آســیا ،تنهــا محیطــی اســت کــه روســیه میتوانــد نشــان دهــد فقــط قدرتــی
تجدیدنظرطلبانــه نیســت ،بلکــه کنشــگر جهانــی بــا قــدرت تغییــر
منطقـهای بــا رویکــردی
ِ
از راه مدیریــت منازعــات مهــم اســت ) .(Baev, 2015: 1یكــی از مهمتریــن دالیــل
حضــور روســیه در ســوریه ،تــاش بــرای احیــای نقــش روســیه بهعنــوان یــك ابرقــدرت در
برابــر آمریــكا اســت كــه البتــه ایــن موضــوع بــه دیگــر مناطــق از جملــه فلســطین ،عــراق و
یمــن ســرایت کــرد )(Koshki,Taheribazi,2015: 43
بــا وجــود ایــن ،سیاســت خارجــی روســیه پــس از اتحــاد شــوروی در برابــر
منطقــۀ غــرب آســیا بــا فرازونشــیبهای پرشــماری همــراه بــوده اســت .روســیه
بنابــر مؤلفههــا و متغیرهــای گوناگونــی کــه بــر سیاســت خارجــی ایــن کشــور تأثیــر
میگــذارد ،در ســالهای گذشــته رویکردهــای متفاوتــی را در قبــال ایــن منطقــه دنبــال
کــرده اســت ) .(Athari, Bahman, 2012: 62ایــن موضــوع نیــز در ســا لهای
اخیــر بهطــور جــدی رفتــار سیاســت خارجــی روســیه در قبــال ایــن منطقــه را تحــت
تأثیــر قــرار داده اســت .بهویــژه پــس از مذاکــرات جمهــوری اســامی ایــران بــا پوتیــن
در مــورد حضــور ایــن کشــور در بحــران ســوریه ،نمــود عینــی یافــت.
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Source: Author

بحرانهــای قومیمذهبــی و بهطــور كلــی بحرانهــای ژئوكالچــر ،ژئواكونومیــك و رقابتهــای
اقتصــادی میــان قدرتهــای منطق ـهای در جهــان اســام ،زمینــۀ نفــوذ و مداخلــۀ قدرتهــای
فرامنطقــهای را در خاورمیانــه فراهــم كــرده اســت (.)Ahmadi, and others, 2020: 11
هنجارگرایــی غربــی عامــل تــداوم تضادهــای سیاســی و راهبــردی آنــان علیه جهان اســام اســت،
ولــی در هــر نــوع از جدالهــای بینالمللــی ،جلوههایــی از تفــاوت و تضــاد هنجــاری دیــده
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میشــود ) .(Alidadi, 2012: 177بــا وجــود ایــن ،روســیه بهعنــوان بازیگــری فرامنطق ـهای
همــواره تــاش كــرده اســت از ورود بــه الگوهــای پیچیــدۀ دوستیدشــمنی در جهــان اســام
خــودداری کنــد و آن را دور بزنــد ) .(Moradinia and others, 2019: 246بیــش از همــه
روســیه را وادار بــه دخالــت در بحرانهــای ژئوپلیتیكــی جهــان اســام كــرد ،تهدیــدی اســت
كــه ایــن كشــور از ســمت جنــوب و در محاصــرۀ كمربنــد ســبز كشــورهای اســامی بـرای خــود
ارزیابــی میكنــد .ایــن كمربنــد كــه در چهارالیــه بــه دور روســیه كشــیده شــده ،همــواره از جنبــۀ
ظرفیــت بیثباتســازی و ضربـهزدن بــه تمامیــت ارضــی روســیه مــورد توجــه ایــن كشــور بــوده
اســت). (Vahedpour and others, 2022: 710
روســیه دو شــیوۀ متفــاوت را در برخــورد بــا ایــن دو بحـران ژئوپلیتیــک برگزیــد .پژوهشهــا
نشــان میدهــد کنــش مســتقیم روســیه در بحــران ســوریه و غیرمســتقیم در یمــن تابعــی از
معادلــۀ منزلــت در سیاســت خارجــی روســیه اســت .رهبـران روس در هــر دو بحـران بــا راهبرد
چانهزنــی بــه منطقــۀ خاورمیانــه وارد شــده و تــاش میکننــد اهرمهــای سیاس ـینظامی خــود
را در بحرانهــای ژئوپلیتیــک ایــن منطقــه تبدیــل بــه کارتهــای اقتصــادی و ژئواکونومیــک
کننــد .ایــن معادلــه ســبب شــده اســت تــا برخــی روســیه را کنشــگری دو ســطحی در منطقــۀ
خاورمیانــه معرفــی کننــد ( .(Issaev, Kozhanov, 2021: 2ایــن کنــش دو ســطحی ناشــی
از دو اصــل بنیادیــن در سیاســت خارجــی روســیه اســت کــه شــامل تاریــخ منحصربهفــرد
و گســترۀ ژئوپلیتیکــی در کنــار اهــداف ژئواکونومیــک روســیه در ســطح جهانــی اســت
) .(Simbar, Shiravand, 2016: 108تحلیــل معادلــۀ منزلــت و بحرانهــای ژئوپلیتیکــی
خاورمیانــه بهخوبــی ایــن واقعیــت را منعکــس میکنــد.
الف) سوریه
ناآرامیهــای ســوریه معلــول معــادالت و مناســبات منطقــهای و بینالمللــی اســت كــه
ایــن كشــور را بــه اردوگاهــی بـرای رقابتهــای راهبــردی تبدیــل كــرده اســت .اهمیــت و نقــش
راهبــردی ســوریه در مناســبات منطق ـهای و بینالمللــی و رقابتهــای ژئوپلیتیــك و معــادالت
راهبــردی بیشــترین ســهم را در ایجــاد ناآرامیهــای ســوریه داشــته اســت .(Zahre, Ahmadi,
)2016: 25ایــن اهمیــت ســبب شــد بازیگرانــی همچــون روســیه نیــز بــا درك موقعیــت و تالش
بـرای بهرهبــرداری از آن  ،بــه میــدان بیاینــد و در برابــر ســقوط دولــت اســد بایســتند .در ایــن میــان
یكــی از مهمتریــن منافــع روســیه در ســوریه  ،حفــظ دامنــۀ نفــوذ و می ـراث ابرقــدرت پیشــین
اســت .همچنیــن حفــظ منزلــت و جایــگاه بینالمللــی روســیه در جهــان و بهویــژه در جهــان
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اســام از دیگــر انگیزههــای كنــش روســیه در منطقــه خاورمیانــه اســت .از انگیزههــای مهــم
حمایــت روســیه از دولــت اســد  ،نمایــش قــدرت و ارتقــای منزلــت بینالمللــی و بازســازی
جایــگاه تاریخــی و ســنتی روســیه بــوده اســت ).(Hajiloo and others, 2017: 67ایــن
انگیزههــا ناشــی از موقعیــت و ظرفیــت بســیار بــاالی ســوریه در معــادالت ژئوپلیتیــك اســت.
ایــن كشــور بهدلیــل قرارگرفتــن در نقطــۀ اتصــال ســه قــارۀ آســیا ،اروپــا و آفریقــا از باالتریــن
منظــر ژئوپلیتیــك و ژئواســتراتژیك برخــوردار اســت ).(Afzali and others, 2016: 391
در ابتــدای بح ـران ســوریه ،روســیه نگاهــی خنثــی بــه ایــن کشــور داشــت .بــا شــدتگرفتن
بحــران در روســیه و مشخصشــدن صفبندیهــا در ایــن دوران ،مســکو کوشــید تــا نقــش
میانجیگــر را در مقابــل کشــورهای دیگــر بــازی کنــد )(Mirzaee and .others, 2016: 14
روســیه موضعــی تدریجــی و تکاملــی در قبــال تحــوالت ســوریه داشــت .همیــن سیاســت نشــان
میدهــد کــه مســکو تمایلــی بــه رفتارهــای تهاجمــی در تحــوالت محــور مقاومــت نــدارد.
بــا وجــود ایــن ،نــوع واكنشــی كــه مســكو در قبــال بحرانهــای ژئوپلیتیكــی شــمال
ً
آفریقــا همچــون مصــر،تونــس و لیبــی داشــت ،كامــا متفــاوت از برخــورد ایــن كشــور بــا
بحــران ســوریه بــود .مســكو نســبت بــه تحــوالت ایــن كشــور ،رویكــرد صبــر و انتظــار را
در پیــش گرفــت ،امــا در بحـران ســوریه ،بهطــور جــدی وارد صحنــۀ نظامــی شــد .برخــی در
ایــن زمینــه معتقدنــد ،تردیــد در بهكارگرفتــن اقدامــی صریــح و محكــم در ایــن تحــوالت
بــه منافــع روســیه آســیب جــدی وارد كــرد .بنابرایــن در نتیجــۀ چنیــن تجربــۀ ناموفقــی بــود
ً
كــه مســكو دربحـرانســوریه،موضعــیكامــاصریــحرادنبــالكــرد)(Ashrafi, Babazadeh, 2014: 56
.بنابرایــن یــك بعــد مهــم از تحلیــل رفتــار روســیه در بحــران ســوریه بــه تجربــۀ ناموفــق
سیاس ـتهای راهبــردی ایــن كشــور در تحــوالت جهــان اســام بــاز میگــرددُ .بعــد دیگــر
رفتــاری روســیه در بحـران ســوریه را بایــد در مخالفــت ذاتــی ایــن كشــور بــا تغییــر رژیــم بــا
توســل بــر زور و از خــارج ارزیابــی كــرد .رفتــار روســیه در خاورمیانــه و حتــی فراتــر از آن
نشــان میدهــد كــه ایــن كشــور بهشــدت مخالــف اینگونــه اقدامــات اســت .در حالــی
كــه سیاســت خارجــی روســیه در دهــۀ  2000و پــس از آن بیشــتر ماهیتــی عملگرایانــه و غیــر
ایدئولوژیــك داشــته اســت و بــا ســطح باالیــی از نســبیگرایی فرهنگــی شــناخته میشــود.
مســكو از یكســو بــا تغییــر رژیــم از خــارج و بــا توســل بــه زور مخالفــت میكنــد .همچنیــن
نســبت بــه وجــود گرایشهــای فرهنگــی و ایدئولوژیــك مختلــف در دیگــر مناطــق ،رویكــردی
بهنســبت بــاز دارد .ایــن سیاســت برخــاف رفتــار آمریــكا و كشــورهای غربــی اســت كــه
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بــا طــرح ایدههــای بهبــود دموكراســی بهدنبــال توســعۀ ارزشهــای لیبرالــی و غربــی هســتند
(.)Stepanova, 2016: 2
از منظــر صاحبنظ ـران و تحلیلگ ـران روســیه ،نــوع عملیــات نظامــی روســیه در بح ـران
ســوریه نیــز میتوانــد الگــوی رفتــاری ایــن كشــور را تبییــن كنــد .برخــاف تهاجــم نظامــی
شــوروی بــه افغانســتان در دهــۀ  1980كــه بیشــتر مبتنــی بــر نیــروی پیادهنظــام بــود ،مســكو
بیشــتر بــر نیــروی ســوری و دیگــر متحــدان دولــت ایــن كشــور در عرصــۀ زمینــی تكیــه
كــرد .مســكو نیــز در عرصــۀ دریایــی و هوایــی بــه پشــتیبانی از ایــن نیروهــا،عملیاتهــای
مشــخصی را طراحــی و اجـرا كــرد .تحلیلگـران معتقدنــد ایــن الگــوی رفتــار نظامــی روســیه
در بح ـران ســوریه نشــاندهندۀ راهبــرد جدیــد نظامــی ایــن كشــور اســت .مســكو در بح ـران
ســوریه تــاش كــرد قــدرت خــود بـرای اجراکــردن یــك راهبــرد نظامــی قابــل اعتمــاد را نشــان
دهــد (.)Jones, 2020: 1
در كنــار بعــد ســخت و نظامــی ،روســیه از ابزارهــای سیاســی و دیپلماتیــك نیــز در بح ـران
ســوریه بهخوبــی اســتفاده كــرده اســت .نبایــد كنــش روســیه در بح ـران ســوریه را تنهــا در ابعــاد
ســخت و نظامــی خالصــه كــرد ،بلكــه بخش مهمــی از الگــوی رفتــاری روســیه در بحران ســوریه،
بــه تالشهــای دیپلماتیــك ایــن كشــور بــاز میگــردد .روســیه پــس از اینكــه بــا حملــه بــه مواضــع
مخالفــان اســد ،آنهــا را در موضــع ضعــف قـرار داد ،تالشهایــی بـرای ایجــاد ســازوكار سیاســی
بـهكار بســت تــا بتواند بــا ایفای نقشــی مؤثــر  ،جنــگ را بهنفــع اســد پایــان دهــد (Rodkiewicz,
 .)2017: 21خــروج نیروهــای روســی از ســوریه بــه همــان انــدازه غیرمنتظــره بــود كــه مداخلــۀ
نظامــی ایــن كشــور و حملــه بــه مواضــع تروریسـتها  ،تعجــب بســیاری را برانگیخــت .مســكو با
خارجكــردن نیروهــای خــود از ســوریه  ،پیــام مهمــی را بــه همــۀ طرفهــای درگیــر در ایــن بحـران
فرســتاد .از یكســو مســكو بــا ایــن اقــدام نشــان داد كــه میخواهــد رویكــرد چندجانبهگرایانــۀ
خــود را در دســتور کار ســازمان ملــل دنبــال كنــد .از ســوی دیگــر ،میخواهــد جلوگیــری كنــد از
افتــادن در دامــی كــه ایــاالت متحــده،تركیه و عربســتان ســعودی بــدان دچار شــده بودنــد .همچنین
مســكو بــا خارجكــردن ارتــش خــود از ســوریه  ،ایــن پیــام را بــه اســد فرســتاد كــه نمیتوانــد
همــواره بــه حضــور نظامــی مســكو در ســوریه امیــدوار باشــد و منطــق و فراینــد مذاكـرات صلــح
را نادیــده بگیــرد ( .)Stepanova, 2016: 10سیاســت روســیه در منطقــۀ خاورمیانــه بــر ایــن
اســاس شــكل گرفتــه اســت كــه مســكو هرگــز خــود را شــریكی قابــل اعتمــاد تعریــف نمیكنــد
).(Bozorgmehri, Najafi, 2019: 143
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برخــی معتقدنــد اهــداف سیاســت خارجــی پوتیــن در نســبت مفهومــی بــا کهنالگوهــای
سیاســت خارجــی شــوروی و بــر اســاس ذهنیــت جنــگ ســردی تنظیــم شــده اســت.
نمونههــای عینــی پرشــماری از تــاش روســیه بـرای بازگشــت بــه شــکوه گذشــته در سیاســت
خارجــی پوتیــن وجــود دارد کــه یکــی از مصادیــق بــارز آن را بایــد در تحوالت ســوریه جســت.
بح ـران ســوریه ،نمونــۀ گویایــی از بازیگــری قدرتمنــد روســیه در عرصــۀ جهانــی و آزمونــی
بـرای کارآمــدی ایدههــای پوتیــن بـرای بازگردانــدن جایــگاه روســیه در جهــان بــوده اســت .در
نــگاه بســیاری ،حمایــت قاطــع مســکو از ســوریه و توافــق بــا آمریــکا بـرای حــل بحـران ایــن
کشــور ،یــادآور دوران تــوازن قــوا بیــن دو ابرقــدرت آمریــکا و شــوروی اســت .بهنظــر میرســد
موضعگیریهــای روســیه در قبــال بح ـران ســوریه ،شــاخصی از رفتــار ابرقدرتــی زخمخــورده
در لبــاس قدرتــی بــه پاخاســته اســت).(Masoudi, 2013: 6
نــوع رفتــاری كــه روســیه در بح ـران ســوریه نشــان داد ،عــاوه بــر اینكــه نشــان از تــاش
ایــن كشــور ب ـرای ایفــای نقــش یــك هژمــون منطق ـهای دارد ،بهدلیــل شــكافی كــه در روابــط
آمریــكا و اروپــا در موضــوع ســوریه وجــود داشــت ،كاركــردی فراتــر از منطقــۀ خاورمیانــه
بــه اجــرا گذاشــت .آمریــكا ،اتحادیــۀ اروپــا را بهطــور جــدی كنشــگری نظامــی و امنیتــی
و شــریك قابــل اعتمــاد در بحرانهــای ژئوپلیتیكــی ارزیابــی نمیكنــد .از ایــن نظــر ،مــدل
رفتــاری كــه روســیه در بح ـران ســوریه نشــان داد و تــاش كــرد تــا از اختــاف میــان اروپــا
و آمریــكا و همچنیــن اختالفــات در درون اتحادیــۀ اروپــا و ناتــو بــرای هدایــت سیاســی،
ً
دیپلماتیــك و نظامــی ســوریه اســتفاده كنــد،بهنوعــی نشــان داد كــه مســكو رفتــاری كامــا
هژمونیــك در بحــران ســوریه دنبــال میكنــد .نمایــش روســیه در بحــران ســوریه ،آشــکارا
كاســتیهای اتحــاد فراآتالنتیكــی را در موضوعــات پیچیــده و چندبعــدی سیاســت خارجــی
نشــان داد .مســكو ،اتحادیــۀ اروپــا را در امتــداد تهدیــد آمریــكا ارزیابــی میكنــد .از ایــن نظــر
میکوشــد بــه اروپــا بفهمانــد كــه همراهــی بــا آمریــكا نمیتوانــد منافــع ایــن كشــورها را
تأمیــن كنــد ( .)Didier, 2017: 19-22روســیه میخواهــد بــا پررنــگ جلــوهدادن حضــور
نظامــی خــود در شــرق مدیترانــه و بحـران منطقـهای ســوریه ،كانــون توجهــات را از خــود دور
کنــد و اعتبــار بینالمللــی خــود بهعنــوان یــك كشــور ابرقــدرت را بازگردانــد .(Sadeqi,
)Lotfi, 2016: 119بحــران ســوریه بهخوبــی از ظرفیــت ژئوپلیتیكــی الزم در ایــن زمینــه
برخــوردار بــوده اســت .بحـران ســوریه در اصــل ماهیتــی ژئوپلیتیكــی داشــته اســت و بهدلیــل
تداخــل منافــع بازیگ ـران جهانــی ،بحرانــی نــه تنهــا در ســطح منطقــه بلكــه بحرانــی جهانــی
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در ســطح بــراورد میشــود ).(Janparvar and others, 2020: 89
رفتــار روســیه در بحــران ســوریه ،تابعــی از رویكــرد پوتیــن بــرای تضعیــف جایــگاه
ســختافرازی و نرماف ـزاری آمریــكا در ســطح منطق ـهای و در گام بعــدی ســطح جهانــی بــوده
اســت .مســكو عــاوه بــر انجــام عملیاتهــای نظامــی و پشــتیبانی از دولــت اســد ،در عرصــۀ
دیپلماتیــك نیــز رفتــار بهشــدت فعالــی را دنبــال كــرد تــا بتوانــد هرچــه بیشــتر تــوان خــود را در
حلوفصــل منازعــات بینالمللــی پیچیــده و فرامنطقــهای بــه غــرب نشــان دهــد .اینگونــه
برداشــت میشــود كــه رفتــار روســیه در بحـران ســوریه و حركــت در مــدار قوانیــن و كنشهــای
هنجارمنــد و حقوقــی  ،بـرای خنثیكــردن تالشهــای غــرب بـرای ســاختن چهــرهای نامشــروع از
قــدرت در حــال ظهــور روســیه پــس از بحـران اوكرایــن بــود .کنــش فعــال نظامــی ایــن کشــور در
بحـران ســوریه بـرای حفــظ اســد ایــن پیــام را بــه دیگــر کنشــگران ژئوپلیتیکــی منطقــۀ خاورمیانه
فرســتاد کــه مســکو شــریکی قابــل اعتمــاد حتــی در ســطح بحرانهــای منطقـهای اســت .اکنــون
ی میتــوان انــکار کــرد کــه بــا کنــش مســتقیم نظامــی روســیه در ســوریه ،مســکو پــس
بــه ســخت 
از چندیــن دهــه برتــری نظامــی آمریــکا خــود را یــک کنشــگر نظامی-ژئوپلیتیــک مهــم در در
ســطح جهــان مطــرح کــرده اســت (.)Rumer, 2019: 2
مســكو بــا اقداماتــی كــه در بحــران ســوریه انجــام داد،نشــان داد كــه نــه تنهــا
خشــونتطلب و هنجارشــكن نیســت،بلكــه ب ـرای حفــظ هنجارهــا و ســاختارهای مشــروع
بینالمللــی ،حاضــر بــه ایفــای نقــش نظامــی و دیپلماتیــك اســت .بــر ایــن اســاس،
دولــت روســیه ،بهشــکل رســمی مبنــای مداخلــۀ خــود در بحــران ســوریه را «دعــوت»
رئیسجمهــور ســوریه ب ـرای مقابلــه بــا گروههــای تروریســتی ق ـرار داد .ایــن موضــع ،دیگــر
كشــورها را در برابــر یــك اســتدالل حقوقــی ق ـرار داده اســت كــه كنــش روســیه را مبتنــی بــر
رضایــت مقامــات دولتــی تعریــف میكنــد ).(Karamzadeh, Alizadeh, 2020: 102
بــا وجــود ایــن ،برخــاف ایـران و محــور مقاومــت كــه ارتباطــی دو ســویه میــان آنهــا برقـرار
بــوده اســت ،الگــوی دوســتی و دشــمنی بــر منطــق رفتــار ای ـران حاكــم اســت (Adami,
) .Keshavarzmoghadam, 2015: 17بهنظــر میرســد سیاســت خارجــی روســیه پرهیــز
از درگیــری مســتقیم بــا كانــون قدرتهــا از جملــه غــرب در خاورمیانــه بــوده اســت و ترجیــح
میدهــد ایــن اقــدام از ســوی كنشــگر ســومی ماننــد محــور مقاومــت انجــام شــود .سـرانجام
روســیه توانســت بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای بح ـران ســوریه ،منزلــت منطق ـهای و جهانــی
خــود را بهبــود بخشــد ) .(Takhshid, Shojah, 2019: 322چــون بحـران ســوریه ضریــب
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تأثیرگــذاری زیــادی در منزلتطلبــی روســیه داشــت ،ســبب شــد ایــن کشــور نیــز بــا رویکــرد
فعــال نظامی-دیپلماتیــک وارد میــدان شــود .همانطــور كــه تحلیلگ ـران معتقدنــد عملكــرد
روســیه ،اذهــان را نســبت بــه مشــارکت راهبــردی روســیه تغییــر داد و نگاههــا بهســوی مســكو
برگشــت بهعنــوان یــك «میانجیگــر قابــلاعتمــاد» كــه تحــت تأثیــر سیاســتهای غــرب
ق ـرار نمیگیــرد ( .)Филимонов, 2018: 2ایــن موضــوع نشــان میدهــد كــه بح ـران
ســوریه ،توانســت از اهــداف و راهبــرد منزلتطلبــی روســی پشــتیبانی كنــد.
ب) یمن
تحــوالت یمــن ،منازعــۀ ژئوپلیتیكــی میــان محــور محافظـهكاری در برابــر محــور مقاومت
بــوده اســت .بــا ســقوط حكومتهــای تونــس ،مصــر و لیبــی ،محــور محافظــهكار عــرب
تضعیــف شــد و هژمونــی محــور مقاومــت بــر تحــوالت منطقــه چیــره شــد .بنابرایــن روشــن
اســت كــه كشــورهای محــور محافظـهكاری بـرای توســعۀ نفــوذ خــود میکوشــند جنبشهــای
اســامی همســو بــا ای ـران در منطقــه از جملــه یمــن را تضعیــف كننــد .(Sadeqi, Lotfi,
) 2016: 57-58رویكــرد روســیه بــه بحـران یمــن نیــز از دریچــۀ تمایــل منزلتطلبانــۀ روســیه
تحلیلپذیــر اســت .روســیه بح ـران یمــن را بهمثابــۀ موضوعــی نظاممنــد و بلندمــدت تحلیــل
میكنــد كــه میتوانــد بهطــور مشــخص ب ـرای ایــن كشــور مزیتهــای اقتصــادی و سیاســی
داشــته باشــد .از ایــن نظــر ،نقشآفرینــی روســیه در بحـران یمــن هــم بعــد تاریخــی و هویتــی
دارد و هــم از منظــر عقالنیــت سیاســی و اقتصــادی توجیهپذیــر اســت .در حالــی كــه یمــن
بهطــور ســنتی بــا اتحــاد شــوروی روابــط دیرین ـهای داشــته ،مســكو بــا گســترش حضــور و
نقشآفرینــی در بحــران ایــن كشــور ،بهنوعــی میکوشــد پیوندهــای تاریخــی خــود را احیــا
كنــد .از ســویی،بــا توجــه بــه اینكــه بح ـران یمــن  ،تبدیــل بــه عرصــۀ رقابــت میــان ای ـران و
عربســتان ســعودی شــده اســت ،نفــوذ روســیه در ایــن بحـران میتوانــد تبدیــل بــه یــك كارت
بــازی در مقابــل دو كشــوری شــود كــه روســیه در غــرب آســیا ،بســیار بــه ارتبــاط بــه آنهــا
نیــاز دارد (.)Suchkov, 2015:1
بــا وجــود چندیــن متغیــر در رابطــه بــا یمــن ،الگــوی رفتــاری روســیه در قبــال بح ـران
ً
یمــن كامــا متفــاوت از رفتــار ایــن كشــور در قبــال ســوریه اســت .چنیــن رفتــاری بهطــور
كامــل منطبــق بــر رهیافتهــای عملگرایانــه و عقالنیــت ابــزاری اســت .در نبــود منافــع
جــدی اقتصــادی ب ـرای روســیه در یمــن ،امكانســنجی بســیار بعیــد تقویــت قــدرت نظامــی
خــود در یمــن و همچنیــن پذیــرش نقــش عربســتان ســعودی در بح ـران یمــن بهویــژه پــس
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از رویكارآمــدن ملــك و افزایــش شــكاف میــان ائتــاف عربــی در بحــران ســوریه بهطــور
خــاص میــان امــارات متحــدۀ عربــی و عربســتان ســعودی ســبب شــده اســت تــا نــه تنهــا
مســكو بهســوی ایفــای نقــش قدرتــی موازنهگــر در ایــن بحـران حركــت نكنــد ،بلكــه در كنــار
عربســتان و امــارات تبدیــل بــه مثلــث یمنــی بشــود .بــه بیــان دیگــر،منزلتجویــی روســیه
در بح ـران یمــن بهطــور قابــل توجهــی بهدلیــل ضعــف منافــع اقتصــادی و همچنیــن روابــط
دیرینــۀ ایــن كشــور بــا دولتهــای حاشــیۀ خلیــج فــارس محــدود شــده اســت .بـرای مســكو،
ارتبــاط بــا شیخنشــینهای خلیــج فــارس بیــش از نقشآفرینــی فعــال در بحــران یمــن
اهمیــت دارد .بــا توجــه بــه اینكــه روســیه در یمــن ،منافــع راهبــردی نــدارد ،میخواهــد از
اعــام پایبنــدی خــود بــه ائتــاف عربــی در یمــن بهعنــوان اهرمــی بـرای مذاكـرات دوجانبــه
بــا ابوظبــی و ریــاض اســتفاده كنــد (  .)Issaev, Korotayev, 2020: 12در تحلیــل چنیــن
رفتــاری بایــد بــار دیگــر بــر ماهیــت منزلتجویــی روســیه تكیــه كــرد .در حالــی كــه مســكو
بهطــور عمیقــی پیوندهــای تاریخــی بــا یمــن دارد ،عملكــرد ایــن كشــور در ایــن بحــران
بهشــکل كامــل متفــاوت از رویكــرد آن در قبــال بحـران ســوریه اســت .ایــن تمایــز را بایــد در
رهیافــت عقالیی-اب ـزاری ایــن كشــور در منزلتجویــی جس ـتوجو كــرد .پوتیــن بهگون ـهای
در ایــن كشــور نقشآفرینــی كــرد كــه ضمــن حفــظ وجهــۀ قدرتــی مؤثــر ،منافــع اقتصــادی
ایــن كشــور بــا دولتهــای عربــی تهدیــد نشــود.
آنچــه روســیه را بــه نقشآفرینــی در بحــران یمــن وادار ســاخت ،بیشــتر جلوگیــری از
نفــوذ غــرب و همچنیــن حفــظ كنتــرل راهبــردی ایــن كشــور بــر دریــای ســرخ بــوده اســت.
مســكو اگرچــه بــازی ویــژهای هماننــد ســوریه در بحـران یمــن پیــاده نكــرد،امــا اجــازه نــداد
تــا قدرتهــای غربــی از بحـران ایجــاد شــده بـرای گســترش نفــوذ خــود نیــز اســتفاده كننــد.
مســكو در حالــی كــه مراقــب بــود از كنــش عربســتان در بح ـران یمــن انتقــاد سرســختانهای
نکنــد ،از اقــدام نظامــی در بحــران یمــن نیــز حمایــت نكــرد .مســكو تــاش كــرد در ایــن
بحــران بیشــتر یــك كنشــگر دیپلماتیــك باقــی بمانــد و بهســوی الگــوی نظامــی در بحــران
ســوریه حركــت كنــد .كارشناســان معتقدنــد ،در حالــی كــه روســیه در بح ـران ســوریه نقــش
دالل قــدرت را ایفــا و از انتقــال قــدرت جلوگیــری كــرد ،امــا در بحـران یمــن نقــش خــود را بــه
یــك حــال مســائل تقلیــل داده اســت ) .(Olazábal, Hamad, 2019: 1روســیه در بحـران
یمــن ضمــن اینكــه از مداخلــۀ مســتقیم پرهیــز کــرد ،بهدلیــل اینكــه از نظــر ایــن كشــور
امــكان دســتیابی بــه صلــح در كوتاهمــدت ممكــن نبــود،ترجیــح داد دیپلماســی مخفیانــه و
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خاموشــی را در ایــن بح ـران دنبــال كنــد (.)Ramani, 2020: 93
چالــش دیگــر روســیه در بحـران یمــن ،نبــود دیــدگاه مشــترك ائتــاف ســعودی بــود .رقابــت
میــان امــارات و عربســتان در یمــن موجــب ایجــاد مجموعــۀ پیچیــدۀ بح ـران در جنــوب ایــن
كشــور و همچنیــن ســقوط مشــروعیت ائتــاف عربــی شــده اســت .(Hedayati, Babaee,
) 2022: 251بهدلیــل اختالفــات رویكــردی كــه میــان عربســتان و امــارات در بحــران یمــن
وجــود داشــت ،مســكو توانایــی كنــش در بحــران یمــن را نداشــت .مســكو بهدلیــل منافــع
مشــترك بــا عربســتان و امــارات  ،نمیتوانســت یــك رویكــرد را بهطــور مشــخص انتخــاب كنــد.
منزلتجویــی روســیه در بحـران بهدلیــل موقعیــت ویــژۀ ایــن كشــور و اهمیــت آن در معــادالت
اقتصــادی روســیه ،بســیار محــدود بــوده اســت .یمــن برخــاف ســوریه نقــش حاشــیهای در
سیاســت خارجــی روســیه ایفــا میكنــد .دلیــل آن ســود اقتصــادی ،نبــود امــكان تقویــت حضور
نظامــی در ایــن كشــور و شناســایی نقــش رســمی عربســتان در بحـران یمــن بوده اســت .این ســه
دلیــل ســبب شــده اســت مســكو تمایلــی بــه گســترش حــوزۀ نفــوذ نظامــی و سیاســی خــود در
یمــن نداشــته باشــد ( .)Issaev, Korotayev, 2020: 1روســیه بیشــتر در قبــال بحـران یمــن
شزایــی
یــك ژســت حقــوق بشــری گرفــت و کوشــید روابــط دیپلماتیــك و بــه دور از هرگونــه تن 
بــه صلــح و امنیــت در ایــن كشــور كمــك كنــد (.)Serebrov, 2017: 8
بــه همیــن دلیــل ،روســیه در بح ـران یمــن،نقــش غیرفعالــی را از خــود نشــان داد و بیشــتر
بهعنــوان بازیگــر مزاحــم خارجــی در بحــران یمــن ظاهــر شــد .همانطــور كــه در بررســی
جایــگاه هویــت در سیاســت خارجــی روســیه اشــاره شــد  ،پوتیــن اگرچــه مؤلفههــای هویتــی
را در سیاســت خارجــی خــود بهشــدت ارج مینهــد  ،همزمــان عقالیــی عمــل كــرده اســت
و نقــش ابزارهــای اقتصــادی را نادیــده نمیگیــرد .حجــم گســتردۀ تبــادالت تجــاری عربســتان و
كشــورهای حاشــیۀ خلیــج فــارس بــا روســیه ســبب شــد ایــن كشــور روابــط مثبــت بــا عربســتان
را بــه حمایــت از راهبــرد مقاومــت در بحـران ســوریه اولویــت دهــد .بحـران یمــن از نگاه روســیه
میتوانســت ایــن كشــور را بهنفــع ایــران در برابــر جهــان عــرب قــرار دهــد .بنابرایــن روســیه
تمایلــی بــه تعامــل بــا نیروهــای انقالبــی یمــن نداشــت و بیشــتر مســكو کوشــید روابــط سیاســی
بــا دولــت منصــور هــادی را حفــظ كنــد )(Bozorgmehri, Najafi, .2019: 146-154
مســكو بــا وجــود اختالفــات فراوانــی كــه بــا عربســتان ســعودی دارد ،بهدلیــل نداشــتن منافــع
حیاتــی و اولیــه در یمــن ،مخالفــت بــا حركتهــای انقالبــی و عــدم اطمینــان از پیــروزی یكــی
از دوطــرف ،رویكــرد محافظهکارانــه و مداخلهنکــردن در ایــن بح ـران را انتخــاب كــرد .بــه ایــن

55

دلیــل كــه روســیه برخــاف یمــن هماننــد ســوریه بـرای مســكو از اهمیــت راهبــردی برخــوردار
نبــوده اســت .ایفــای نقــش مؤثــر در ایــن بح ـران نمیتوانــد بــه ترقــی یــا احیــای اعتبــار ایــن
كشــور كمــك كنــد .عــاوه بــر اینكــه مقابلــۀ مســتقیم و جــدی بــا انصاراللــه یــا حمایــت آشــكار
از ائتــاف عربــی ،میتوانســت روابــط مســكو بــا ای ـران را نیــز در معــرض تنــش ق ـرار دهــد.
مســكو رفتــاری بهطــور كامــل متفــاوت از بح ـران ســوریه را در پرونــدۀ یمــن دنبــال كــرد .در
نمــودار  2ایــن یافتههــا آمــده اســت.

نمودار  .2تداخل مؤلفههای منزلتطلبی روسی با دو بحران ژئوپلیتیكی سوریه و یمن

 .7نتیجه
بررســی سیاســت خارجــی روســیه در قبــال دو بحــران ژئوپلیتیکــی روســیه و یمــن نشــان
میدهــد مســكو سیاســت خارجــی خــود را مســتقل از هرگونــه جهتگیــری سیاســی و
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انقالبــی در منطقــۀ خاورمیانــه تعریــف میكنــد .هویتطلبــی روســیه نشــان میدهــد
بحرانهــای ژئوپلیتیکــی در منطقــۀ خاورمیانــه بــه میزانــی کــه هویــت تاریخــی و گســترۀ
نفــوذ ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیکــی روســیه را تحــت تأثیــر ق ـرار دهنــد ،نقشهــای متفاوتــی
از رهبــران ایــن کشــور بــروز میکنــد .بحــران یمــن بهدلیــل اینکــه ظرفیــت الزم را بــرای
تأثیرگــذاری بــر منزلتطلبــی روســیه نداشــت ،شــاهد کنــش دیپلماتیــک منفعــل و ضعیــف
از ســوی روســیه بــود .در مقابــل ،بحـران ســوریه از آنجــا کــه تداخــل متغیرهــای ژئوپلیتیکــی
منطقـهای و جهانــی و همچنیــن منافــع ژئواکونومیــک روســیه را پوشــش مـیداد ،کنــش فعــال
دیپلماتیــک و نظامــی روســیه را بــا خــود بــه هم ـراه آورد .مســکو نــه در بح ـران ســوریه و نــه
در بحـران یمــن ،بــه هیــچ یــک از الگوهــای متفــاوت ایدئولوژیــک توجهــی نداشــته و برتــری
یــا شکســت هرکــدام تــا زمانــی بــرای روســیه اهمیــت دارد کــه بــا منزلتطلبــی روســیه
ارتبــاط داشــته باشــد .بــه بیانــی ،اگــر بح ـران یمــن نیــز هماننــد ســوریه از ظرفیتهــای الزم
برخــوردار بــود ،مســکو کنشــی شــبیه بــه بح ـران ســوریه را از خــود نشــان م ـیداد و چنانچــه
بحــران ســوریه از ظرفیتهــای الزم بــرای احیــای عظمــت اتحــاد شــوروی و همچنیــن
گســترش نفــوذ ژئوپلیتیــک ایــن کشــور برخــوردار نبــود ،مســکو تمایلــی ب ـرای ایفــای ایــن
نقــش مهــم نداشــت.

57

Refrences
1. Adami,Ali, Keshavarze Moghdam, Elham (2015), The Security
Complex of Axis of Resistance in Foreign Policies of Islamic
Republic of Iran, Political Studies of Islamic World, Volume 4,
Issue 2 - Serial Number 2 [in Persian]
2. Afzali,R. Dastjerdi,H.K. Dashti M.H (2016)The Study and Analysis
of Geopolitical Outcomes of Syrian Crisis on National Security of the
Islamic Republic of Iran, Geography, Volume:14 Issue: 50[in Persian]
3. Ahmadi, Seyed Abas, Ranjbari Kamal and Sharifi, Abdollah(2020),
The role of trans-Regional powers in the Geopolitical crises of the
Islamic world, Journal of Fundamental and Applied Studies of the
Islamic World, Volume:2 Issue: 3[in Persian]
4. Alidadi, Shahrbano (2012),Iran’s Revolution and Geo-Culture of
Resistance in International Politics (1979-2011),Political Quartely,
Volume:41 Issue: 4[in Persian]
5.

Amiri,Sourosh, Kiani, Javad (2019),Shahid Soliemani’s Discourse
in Diploamcy and International Relations Defah Moqadas Quaterly,
Vol.5, No 2[in Persian]

6. Ashrafi, Akbar, Babazadeh Judi, Amirsaeid(2016), Russia and
America's Foreign Policy toward the Syrian Crisis, Studies of
International Relations Journal, Volume:8 Issue: 32[in Persian]
7. Athary,Seyed Asadollah, Bahman, Shuaib (2012), Russia and
the New Middle East; Strategies and Challenges, Studies of
International Relations Journal, Volume:4 Issue: 17[in Persian]
8. Baev, Pavel (2015), Russia as Opportunist or Spoiler in the Middle
East? Italian Journal of International Affairs, Volume 50, Issue 2
9. Borshchevskaya, Anna(2016), Russia in the Middle East Motives,
Consequences, Prospects, The Washington Institute, Policy Focus 142

58

10. Bozorgmehri,Majid, Najafi. Shahla(2019) Analysis of China-Russia
strategy in the Yemeni crisis; Alignment with Saudi Arabia or Iran,
Quarterly Foreign Relations, Volume:11 Issue: 42[in Persian]
11. Didier, Brice (2017), the Syrian Conflict and Russia’s Search for
Regional Hegemony in a Contested Middle East: Implications for

1401  بهار، شمارۀ یازدهم، سال چهارم،فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم

the Euro-Atlantic Community, Department of EU International
Relations and Diplomacy Studies
12. Ebrahimikiapei Hadi(2019), Historical background of strategic
culture of "egalitarianism" in foreign policy of Shah Abbas Safavi,
Journal of Political Research in Islamic World, Volume:9 Issue: 2
[in Persian]
13. Gotz, Elis(2020), Status Matters in World Politics, International
Studies Review
14. Hajiloo,Mohammad

hossien,VandshokriHossein,

Rouhallah,

Zahra, Qasemaqdami(2018),Review of Reasons in Russian acting
in Syrian crisis, New attitudes in Human Geography, Vol 11, No 1
[in Persian]
15. Hedayati Shahidani, Mehdi, Babaie, Mohammad Reza(2022), The
Fragile Coalition and Political Competition UAE and Saudi Arabia
in Yemen (2015-2020), Journal of Strategic Research of Politics,
Volume:10 Issue: 38, 2022[in Persian]
16. Olazábal, txaso Domínguez de, Hamad, Leyla(2019), Russia’s
Multidimensional Approach to the Yemen War, https://www.
ispionline.it/en/pubblicazione/russias-multidimensional-approachyemen-war-24697
17. Issaev, Leonid, Korotayev, Andrey (2020), Russia’s Policy towards
the Middle East: The Case of Yemen, The International Spectator
18. Jan Parvar, Mohsen Saleh Abadi, Reyhaneh, Bahrami, Jaf Sajed

59

(2021)Analysis and explanation of the geopolitical crises of the
Islamic world, Journal of Fundamental and Applied Studies of the
Islamic World, Volume:2 Issue: 6
19. Jones, Seth G.(2020), Moscow's War in Syria, CSIS Transnational
Threats Project
20. Karamzadeh, Siamak, Alizadeh, Masoud (2019),The Syrian Crisis
and the Principle of Non-Intervention in Civil War ,Public Law
Studies Quarterly, Volume:50 Issue: 1[in Persian]
21. Koshki, Mohammad Sadegh, Taheri Bezi, Ebrahim(2015) Presence
of Russia in the Middle East Under Putin(The revival of Russian
influence in the former communist countries), Central Eurasia
Studies quarterly, Volume 8, Issue: 1[in Persian]
22. Kouzehgar Kaleji, Vali (2017),The Russian Federation's Discursive
Transformation in Central Asia: From Euro-Atlanticism to a
Normalized Modern Great Power (1991-2016), Journal of Central
Asia and The Caucasus Studies, No. 97 [in Persian]
23. Larson, Deborah Welch, Shevchenko, Alexei(2010), Prestige
Matters: Chinese and Russian Status Concerns and U.S. Foreign
Policy, Belfer Center for Science and International Affairs
24. Masoudi,Heydarali(2013),Russian Aims and Motivations to active
Presence in Syrian Crisis, Research Center of Iran Parliament ,No
13287[in Persian]
25. Mirzaee,

Fatemeh,

Heydarpour,Mashallah,

Mohammad,

Torabi(2015),Syrian crisis, Iran and Balance of Regional and Global,
Research on Sciences and Technology, Berlin, Germany[in Persian]
26. Moradinia,Sajad, Pishgahifard, Zahra, Yazdanpanah, Kumars,
Zarhi, Bahdor(2019),Impact of geopolits of Russia-US relatons
on Their Competitions in the Southwest of Asia, New attitudes in

60

Human Geography, Vol 11, No 1[in Persian]
27. Nitoiu, Cristian(2016), Aspirations to Great Power Status: Russia’s
Path to Assertiveness in the International Arena under Putin,
Political Studies Review
28. Nouri ,Vahid(2013), Status-seeking as a foreign policy: An analytic

1401  بهار، شمارۀ یازدهم، سال چهارم،فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم

framework for I.R.I Foreign policy,Journal of Strategic Studies,
Volume:16 Issue: 2 [in Persian]
29. Paci,Simone, Sambanis,Nicholas and William C. Wohlforth(2020),
Status-Seeking and Nation-Building: The “Piedmont Principle”
Revisited, Journal of Interdisciplinary History, LI:I
30. Rabiei, Hossin, Heyvadi, MohammadReza, Mottaghi,Afshin,
Amirahmadian Bahram(2020) Analyzing of Russia Federation’s
Strategy to the contrary of Neighbors at the point of the Strategic
Geography View,Human Geography Research Quarterly, Volume:52
Issue: 113[in Persian]
31. Ramani, Samuel(2020), The Russian Role in the Yemen Crisis, in
Global, Regional, and Local Dynamics in the Yemen Crisis, by S.
W. Day, N. Brehony
32. Renshon, Jonathan(2017), Fighting for Status :Hierarchy and
conflict in world politics, USA: Princeton University press
33. Rodkiewicz, Witold(2017), Russia’s Middle eastern Policy,
Regional ambitions, Global obejctives, center for eastern studies
34. Rumer وEugene(2019), Russia in the Middle East: Jack of All Trades,
Master of None, Carnegie Endowment for International Peace
35. Sadeghi, Seyed Shamsoldin, Lotfi. Kameran(2016), Yemen Crisis
and Geopolitical Struggle between the Conservative and Resistance
Islamic Axis,World Politics, Volume 5, Issue 1 – No: 1[in Persian]
36. Sadeghi,Seyed Shamseddin, Lotfi, Kamran(2016)Strategic Position

61

of Syria in the Military - Security Equations of Russia ,Journal of
Central Asia and The Caucasus Studies, No. 93 [in Persian]
37. Serebrov, Sergey (2017), Yemen Crisis: Causes, Threats and
Resolution Scenarios, Russian International Affairs Council, No. 14
38. Sergunin, Alexander (2016), Explaining Russian Foreign Policy
Behavior, Germany: ibidem-Verlag
39. Simbar, Reza Shiravand, Sarem (2016)The Relationship of
Geopolitical Genome to Foreign Policy: the Case of Russian
Federation and Georgia, Journal of Central Asia and The Caucasus
Studies, No. 92 [in Persian]
40. Smith, Hanna(2012), Domestic Influences on Russian Foreign
Policy: Status, Interests and Ressentiment, in book Russia and its
Near Neighbours, by Maria Raquel Freire and Roger E. Kanet,
London: Palgrave Macmillan
41. Stepanova, Ekaterina(2016) Russia in the Middle East: Back to a
“Grand Strategy” or Enforcing Multilateralism, politique étrangère
42. Suchkov, Maxim(2015), Moscow Handling Yemen Dilemma,
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/
moscow-handling-yemen-dilemma/#detail
43. Takhshid, MohammadReza Shoja, Morteza(2019) , Maintaining of
Sphere of Influence: Explaining of Russia's Foreign Policy In Syria
Crisis, Central Eurasia Studies, Volume:12 Issue: 25[in Persian]
44. Vahedpour, Seyed Noureddin Diant, Mohsen, Roshan Cheshm
Hamed(2021), Examining Russia's foreign policy strategy in the
Middle East in the light of the spread of religious extremism in
the 21st century,Quarterly of Geography (Regional Planing),
Volume:12, Issue: 1 [in Persian]
45. Wohlforth, William C., Carvalho, Benjamin de , Leira , Halvard ,

62

Neumann , Iver B(2017),Moral authority and status in International
Relations: Good states and the social dimension of status seeking,
Review of International Studies, Vol. 44, part 3, pp. 526–546
46. Zahrani,Mostafa, Shiravand Sarem(2017), Study on the impact of
strategic culture on foreign policy of Russian Federation, Central

1401  بهار، شمارۀ یازدهم، سال چهارم،فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم

Asia and The Caucasus Journal, Volume 23, Issue 97[in Persian]

63

47. Zare, Sediqeh, Ahmadi, Hamid(2016) Identication of Shiite and
Religious Conflict in the Middle East ,International Relations
Research Quarterly, Volume:6 Issue: 1 [in Persian]
48. Zarei,B. Kolaee,Elahe, Pishgahi Fard, Zahra, Asadikia, Behnaz
(2020), Explaining Geopolitical Thinking in Russian Foreign
Policy ,Human Geography Research Quarterly, Volume:51 Issue:
110 [in Persian]
49. Мартен, Кимберли(2013), Новая Трактовка Российской Внешней
Политикиж; Влияние неформалъныx патронажно-клентельныx
Cetей, ПОНАРС Евразия,Аналитическая записка, № 274
50. Филимонов, Олег(2018)Кризис в Йемене: перспективы для
российской дипломатии?, https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/krizis-v-yemene-perspektivy-dlya-rossiyskoydiplomatii/http://www.iras.ir/fa/doc/note/1966

