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چکيده
مبارزه برای شناسایی یکی از دلیل های بروز کشمکش و منازعه در عرصۀ سیاست جهانی و عامل
تأثیرگذار بر رفتار بازیگران بینالمللی ،مورد توجه پژوهشگران رشتۀ روابط بینالملل قرار گرفته
است .هویت بازیگران از راه شناساییشدن یا شناسایینشدن «دیگران» شکل میگیرد و در تأثیر
دیگران ،همواره بازتعریف میشود .از این دیدگاه ،تشدید تنش میان روسیه و ایاالت متحد بیشتر
به شناسایینشدن غرب از جایگاه روسیه بهعنووان «قودرت بوگر » و شوریکی برابور در نظوام
بینالملل مربوط میشود .بحث اصلی نویسندگان نوشتار این است کوه خواسوت روسویه بورای
شناسایی جایگاه قدرت بگر و سازگارنبودن این خودانگاره با تصویر غرب از روسیه در کنار
آرمان این کشور برای دستیابی به این جایگاه ،روایت اصلی گفتمان سیاست خارجی روسویه را
شکل داده است .در حال حاضر ،روسیه با بهکارگیری سیاست خارجی مبارزهجویانه بهویوژه در
اوکراین و سوریه بهدنبوال تببیوت و شناسوایی جایگواه خوود در نظوام بوینالملول و مبوارزه بوا
یکجانبهگرایی ایاالت متحد در بحرانهای بینالمللی است .یافتههای این نوشتار نشان میدهود
که استفاده از مفهوم شناسایی ،درک بهتری از تالش روسیه برای ارتقای جایگواهش در عرصوۀ
جهانی ارائه میکند و فهم انگیگههای رفتار سیاست خارجی این کشور را آسانتر میسازد .در این
نوشتار تالش میکنیم تا با بهرهگیری از مفهوم سیاست شناسایی در چارچوب نظریۀ سازهانگاری
به تحلیل رفتار سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه توجه و بر این نکته تأکید کنویم کوه فهوم
گفتمان سیاست خارجی روسیه با رویکردهای غالب اثباتگرایانه و واقعگرایانه مانند واقعگرایی
و بدون توجه به عنصر هویت و سیاست شناسایی ،بهدرستی دستیافتنی نیست.
كليدواژهها
خاورمیانه ،روسیه ،سازهانگاری ،سیاست خارجی ،سیاست شناسایی.
*
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مقدمه
از زمان ظهور روسیه در عرصۀ سیاست بینالملل ،این کشور خود را بهعنوان قدرتی بوگر در
سیاست جهانی در نظر میگرفت؛ اما این فهم وجودی از «خود» و جایگاه این کشوور را سوایر
بازیگران بینالمللی به جگ در زمان کوتاهی مورد شناسایی قرار ندادند .پس از فروپاشوی اتحواد
شوروی ،روسیه با بازتعریف نقش و هویت خود در سیاست بوینالملول بوهدنبوال دسوتیابی بوه
جایگاه «قدرت بگر » و تأثیرگذاری بر معادالت جهانی بوده است .این مسئله که با تغییرهوای
مکرر در دامنه و جهتگیریهای سیاسوت خوارجی هموراه بوود ،سیاسوت خوارجی روسویه را
بهظاهر دچار نوعی بیثباتی کرد .بهبود نسبی شرایط اقتصادی روسیه و انفعال ایاالت متحود در
سیاستهای جهانی و منطقهای ،فرصتی برای این کشور فراهم کرده اسوت توا بوا بوهکوارگرفتن
سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه ،آرمان دستیابی به قدرت بگر

که ریشه در هویت و تواریخ

این کشور داشته را دنبال کند .اقدامهای مسوکو در بحورانهوای اوکوراین و سووریه نشوان داد
روسیه سیاست خارجی قاطع و مبارزهجویانهای بهکار گرفته است که نشانهای از آرمانهای این
کشور برای دستیابی به جایگاه قدرت بگر

در عرصۀ بینالمللی و شناسایی این جایگاه توسط

سایر بازیگران است ( .)Sakwa, 2008: 241-267تالش برای دستیابی به جایگاه قدرت بوگر
با منافع جهانی و شناسایی آن ،سنگ بنای سیاست خارجی روسویه بورای قورنهوا بووده اسوت
).(Tsygankov, 2012: 87

در حال حاضر ،مسئلۀ شناسایینشدن جایگاه روسیه در گفتمان رسمی این کشوور در برابور
غرب برجسته شده است .برای رهبران روسیه ،جایگاه ایون کشوور از ویژگویهوای موورد نیواز
سیاست بینالملل است و اهمیتی حیواتی دارد ) .(Renshon, 2017: 2-3از آنجوایی کوه مفهووم

جایگاه 5با مفهوم شناسایی ارتباط مستقیم دارد ،هیچ جایگاهی بدون شناسایی آن توسوط سوایر
بازیگران وجود نخواهد داشت ) .(Wohlforth and Others, 2017: 3بنابراین روسویه بوهدنبوال
شناسایی از سوی همتایان غربی خود «بهعنووان نظوامی مشورو از ارزشهوا و نهادهوا» اسوت
) .(Tsygankov, 2014: 7همزمان ،تمایلنداشتن غرب در پذیرش جایگاه روسیه سبب ناامیدی،
ترس و خشم مسکو شده است .شدت این احساسات هنگامی افگایش مییابد که مسائل مهمی
ماننوود ثبووات راهبووردی ،حکمرانوی جهووانی ی وا شووناخت حوووزۀ نفووور روسویه در میووان باشوود
( .)Tsygankov, 2014: 51; Troitskiy, 2016: 29برای نخبگان روس ،جایگواه ایون کشوور در
نظم جهانی ارزشی برابر یا حتی مهمتر از نگرانیهای امنیتی و اقتصادی دارد .بنابراین در حوال
حاضر ،روسیه با حضور فعال و تعیینکننوده در بحورانهوای بوینالمللوی و منطقوهای بوهدنبوال
دستیابی به جایگاهی همسطح ایاالت متحد در نظام بینالملل است و بر این نکته تأکید میکنود

1. Status
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که بدون درنظرگرفتن نقش مسکو ،دستیابی به راهکاری برای حل بحرانهای بوینالمللوی غیور
ممکن است .در این زمینه ،از هدفهای اصلی حضور نظامی روسیه در بحوران سووریه ،تأییود
است (.)Trenin, 2010

جایگاه این کشور بهعنوان یک قدرت بگر جهانی
این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست شناسایی چه نقشی در جهتدهوی
سیاست خارجی روسیه در معادالت جهانی و منطقهای ،بهویژه در خاورمیانه دارد؟ بحث اصلی
این است که خواست روسویه بورای شناسوایی جایگواه قودرت بوگر

و انطبواقنداشوتن ایون

خودانگاره با تصویر غرب از روسیه ،درکنار آرمان این کشور بورای دسوتیابی بوه ایون جایگواه،
روایت اصلی گفتمان سیاست خارجی روسیه را بهویژه در منطقۀ خاورمیانوه شوکل داده اسوت.
به لحاظ نظری ،سیاست شناسایی در چارچوب نظریوۀ سوازهانگواری ،فهوم بهتوری از گفتموان
سیاست خارجی روسیه در مقایسه با رویکردهوای غالوب اثبواتگرایانوه و واقوعگرایانوه ارائوه
میدهد .در این زمینه ،نویسندگان معتقدند که مسئلۀ شناسایی هویتی جایگواه روسویه در نظوام
بینالملل توسط غرب در شکلگیری منافع ملی این کشور نقشی اصلی داشته است.
سازهانگاري ،چارچوبی نظري براي فهم گفتمان سياست خارجی روسيه
دیدگاه رایج در بررسی گفتمان سیاست خارجی روسیه ،استفاده از نظریههای اثبواتگورا اسوت
که نقش عنصر هویت و افتخار در تکوین منافع ملی و سیاست خارجی را در نظر نمویگیرنود.
از دید واقعگرایانی مانند کنت والتگ ،ساختار آنارشیک نظام بینالملل ،رفتار واحدها را تعریوف
میکند و سبب میشود دولتها بهدور از ویژگیهای درونی یوا هویتشوان در عرصوۀ سیاسوت
بینالملل رفتاری مشابه داشته باشند ( .)Waltz, 1979: 163واقعگرایان و لیبرالها مسائل مربوط
به روند شکلگیری منافع را در نظر نمیگیرند؛ بلکه آن را بوهصوورت امووری مسولم از پویش
تعیینشده مینگرند که پیش از تعامل اجتماعی وجود

داشتهاند ( Price and Reus-Smit, 1998:

 .)261در چارچوب رهیافت واقعگرایی ،سیاست خارجی روسویه بوهویوژه درگیوریهوای ایون
کشور با ایاالت متحد در زمینۀ مسائل مربوط به گسترشنیافتن تسولیحات هسوتهای ،گسوترش
ناتو به شرق و دخالت آمریکا در مسائل داخلی کشورهای نواستقالل اتحواد شووروی ،بازتواب
منافع متناقض دوجانبه است.
راهبرد سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،بهویوژه در دوران پووتین را
نمیتوان فقط با تکیه بر نظریههای اثباتگرا که اتکایشان توجه به مسائل مادی در شوکلگیوری
منافع ملی و کنش خارجی کشورهاست ،تجگیه و تحلیل کورد .در ایون دوران ،هویوت روسویه
بهعنوان عاملی مهم در تکوین منافع و سیاست خارجی این کشور نقش داشوته اسوت .هویوت،
مجموعهای از باورها در مورد خود ،دیگران و روابط میان آنهوا اسوت (

Fearon and Wendt,
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 .)2005: 64به گفتۀ الکساندر ونت 5،هویت دولتها که در طول تواریخ و در تعامول بوا دیگور
هویتها شکل گرفته ،رفتار کشورها در صحنۀ نظام بینالملل را شکل

میدهد ( Wendt, 2005:

 .)326سازهانگاران معتقدند هویت ،کیستی دولتها را میسازد و برتریها و منوافع کشوورها را
شکل میدهد .هویت امری ثابت نیست و دستخوش تحول میشوود ،در نتیجوه رفتوار بیرونوی
کشورها نیگ تغییر میکند ) .(Wendt, 2005: 329سازهانگاری تأثیر عامولهوای موادی را نادیوده
نمیگیرد؛ بلکه معتقد است جنبههای فرهنگی ،هنجارها و هویتها بهشدت عاملهای موادی را
در تأثیر قرار میدهند .در این رویکرد ،عگت نفس 2بهعنوان یکوی از عامولهوای تأثیرگوذار بور
).(Wendt, 1999: 137

روند شکلگیری کنش بیرونی بازیگران در نظر گرفته میشود
سازهانگواران بوا بحوث در موورد بنیوانهوای غیرموادی ،فور

هوای جریوان اصولی را رد

میکنند و مفهوم «معانی» را در مرکگ درک اقدام اجتماعی قرار مویدهنود ).(Hopf, 1998: 191
آنها معتقدند زمینههای خاص اجتمواعی ،منوافع ملوی را تعریوف مویکنود؛ بنوابراین بوهجوای
اینکه فقط به منطقی یا غیرمنطقی بودن اقدامها توجه شود باید روند شکلگیری منوافع مطالعوه
شود ) .(Wendt, 1999: 133سیاست بینالملل آنگونه که واقعگرایان و لیبرالها میگویند فقوط
تالش برای بهدستآوردن قدرت و ثروت نیسوت ،بلکوه بیشوتر تالشوی بورای بوهدسوتآوردن
شناسایی و احترام است و در این راه دولتها ممکن است سیاست خارجی بهکار گیرند کوه از
نظر واقعگرایان یا لیبرالها غیرعقالنی بهنظر برسد ) .(Wendt, 2005: 19زیرا هور کشووری در
شرایط اجتماعی متمایگ عمل میکند و نگرانیهای منحصربهفردی دارد .به همین دلیل ،جهان را
به شیوۀ خاص خود در نظر میگیرد .هویت دولتها یعنوی گورایشهوای شوناختی ،عواطفی و
ارزیابی نسبت به «خود» و «دیگری» 3،بر ادراک آنها از تهدیدها و فرصتها توأثیر مویگوذارد.
ونت معتقد است میان هویت ،تصمیم و کنش بازیگران رابطۀ مستقیم وجود دارد .بنوابراین هور
بازیگرى در ارتباط با دیگران برداشتهاى خاص خوود را دارد و براسواس آنهوا ،انگوارههوای
خود و دیگری شکل میگیرد ) .(Wendt, 2005: 328در این دیدگاه ،نحوۀ درک کوارگگاران از
روابط جهانی و سایر بازیگران ،کنشهای خوارجی آنهوا را شوکل مویدهود .روابوط بوا سوایر
کشورها و معانی راتی که از راه این روابط ایجاد شده است ،زمینهای برای تعیین هویت کشوور
ایجاد میکند.
هر دو رویکرد سازهانگاری و واقعگرایی توافق دارند کوه اصوول کلوی سیاسوت خوارجی
روسیه بازتابی از روابط این کشور با سایر کشورها ،بهویژه ایواالت متحود اسوت .تفواوت ایون
رویکردها در تأکید بر فاکتورهای مادی یا اجتماعی در توضیح گفتمان سیاست خارجی اسوت.
1. Alexander Wendt
2. Self Esteem
3. Self and other
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سازهانگاران با تأکید بر فرایند جامعهپذیری به تأثیر شناسایی اجتماعی و خودانگوارۀ 5کشوورها
در شکلگیری سیاست خارجی توجوه مویکننود ( .)Tsygankov, 2010: 672در هموین زمینوه،
روسها بر اساس هویت ملیشان 2در طول تاریخ ،خود را جگئی از مجموعۀ غرب میدانند؛ اما
همزمان باور دارند که از سوی آنها تحقیر شدهاند .به همین دلیل ،غرب و بوهویوژه آمریکوا را

بهعنوان دگر 3روسیه تعریف میکنند .روسیه در طوول تواریخ پور فرازونشویب خوود خواسوتار
پذیرش جایگاهش بهعنوان قدرتی بگر

از سوی غرب بوده اسوت .در قورنهوای هجودهم و

نوزدهم ،روسیه تمایل داشت که بخشی از اروپا باشد و پس از انقالب بلشویک ،اتحاد شوروی
به پذیرش مشروعیت نظام جدید از سوی غرب نیاز داشوت .در دهوۀ  ،5198روسویه بوهدنبوال
توجه غرب به موقعیت قدرت بگر خود و شناسایی این موقعیت ویوژه در اوج دوران جنوگ
سرد بود

).(Ringmar, 2002: 112

از نظور سووازهانگوواری فروپاشوی اتحوواد شوووروی و تبودیل روسوویه از ابرقوودرتی در سووطح
جهانی به قدرت متوسط منطقهای دلیل اصلی بحران هویت و عوگت نفوس پوایین ایون کشوور
بود که سبب شکلگیری گفتمان سیاست خوارجی روسویه در دوران پووتین شود .بوه گفتوۀ آن

کلونان« ،9خواست روسیه برای بهدستآوردن حق مشروعش مبنی بور بازیوابی جایگواه قودرت
بگر

ریشۀ بیثباتی نسبی و تنواقض در راهبورد سیاسوت خوارجی روسویه پوس از فروپاشوی

اتحاد شوروی است») .(Clunan, 2009: 112از دیدگاه سازهانگواری عالقوۀ روسویه بوه قلمورو
پساشوروی نیگ به این دلیل است که با هویت ملی یا تصویر «خود» مطابقت دارد .از دستدادن
سرزمینهایی که از نظر تاریخی بخشی از روسیه بودهانود ،هویوت ایون کشوور را بوا گسسوت
روبهرو ساخته و حفظ نفور در کشورهای اتحاد شووروی بورای توداوم هویوت روسویۀ جدیود
مهم است که خود را وارث روسیۀ امپریالیست و اتحاد شووروی معرفوی مویکنود .بور اسواس
نظریۀ سازهانگاری ،منطق حاکم بر سیاست خارجی روسیه فقط مبتنی بر الگوی سوادۀ هگینوه-
فایده ،آنگونه که واقعگرایان و لیبرالها اعتقواد دارنود ،نیسوت و شوبکۀ پیچیودهای از باورهوا،
هویت ،فرهنگ و تاریخ بر منافع ملی و سیاست خارجی روسیه تأثیر میگذارد .در این نوشوتار،
مبارزه برای شناسایی ،متغیری اساسی برای ادراک درست از سیاست خارجی روسیه اسوت کوه
در کنار مفاهیمی مانند هویت و خودانگاره به گفتمان کنونی سیاست خارجی روسیه شکل داده
است.

1. Self Image
2. Russian Identity
3. other
4. Anne Clunan
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الف) مفهوم سياست شناسایی
نخستین بار هگل به مفهوم شناسایی بهعنوان چارچوبی برای حرکت از وضعیت طبیعی بهسوی
تشکیل دولت توجه کرد .در نظریۀ هگل ،انسان نخستین برای رسیدن به خودآگاهی تمایول بوه
شناخته شدن دارد و این مسئله موجب مبارزهای بیپایان در طول تواریخ مویشوود (Honneth,
) .1995: 42از نظر هگل از آنجا که دولتها در عرصۀ سیاسوت جهوانی همچنوان در وضوعیت
طبیعی به سر میبرند ،روابط بینالملل عرصۀ مبارزه برای شناسوایی میوان دولوتهوا اسوت .بوا

الهامگرفتن از مفهوم شناسوایی هگول ،اکسول هونوث 5و چوارلگ تیلوور 2،سیاسوت شناسوایی را
بهعنوان پارادایمی نوین وارد ادبیات علوم اجتماعی کردند .از نظر تیلور ،تقاضا بورای شناسوایی
ارتباط مستقیمی با هویت دارد ،چرا که هویت ما بهعنوان انسان ،با فهوم موا از خوود بوهعنووان
کسی که هستیم شکل میگیرد و این هویت بوهوسویلۀ شناسوایی یوا شناسوایینکوردن دیگوران

صورتبندی میشود .فرد یا گروه اگر با شناسایینشدن یا کژشناسایی 3از سوی دیگران روبهرو
شوند ،با مشکالت هویتی زیادی روبهرو میشوند کوه رفتوار آنهوا را در توأثیر قورار مویدهود
( .)Taylor, 1992: 36اکسل هونث هم با تأکید بر اهمیت مسئلۀ شناسایی معتقد است که ریشۀ
بسیاری از منازعات و رفتار بازیگران در عرصۀ بینالمللی ریشه در مسئله شناسوایینشودن دارد
(.)Honneth, 2015: 75

بسویاری از اندیشوومندان روابووط بووینالملول بووا اشوواره بووه ارتبواط میووان شناسووایینشوودن و
وقو منازعات در سیاست جهانی ،مبارزه برای شناسایی را دلیل وقو بیشتر جنگهوا در طوول

تاریخ دانستهاند .فرضیۀ اصلی توماس لیندمن 9در کتاب «دلیلهای جنگ :تالش برای شناسایی»
این است که شناسوایینشودن بوه هموان انودازه مهوم اسوت کوه سوایر متغیرهوا ماننود تهدیود،
بهدستآوردن قدرت یا ثروت در وقو جنگ و صلح اهمیت دارند ).)Lindemann, 2011: 73
اریک رینگمار 1از دیگر نظریهپردازانی است که با تکیه بر مفهووم هویوت کشوورها ،بوه مسوئلۀ

شناسایی توجه میکند .او با انتقاد از نظریههای پوزیتویستی بوه ایون نکتوه اشواره مویکنود کوه
کشورها با وجود دنبالکردن منافع مادی بهدنبال تببیت هویتهایی مشخص هستند که به کسب
اعتبار و شناسایی مربوط است ) .(Ringmar, 2012: 87از نظور رینگموار روسویه چوه در زموان
اتحاد شوروی و چه در دوران پس از فروپاشی از سوی غرب بوهعنووان قودرتی بوگر

موورد

شناسایی قرار نگرفت .همین مسئله دلیل رفتار تجدید نظرطلبانۀ این کشور در قرن بیستم بووده
است.
1. Axel Honeth
2. Charles Taylor
3. Misrecognition
4. Thomas Lindemann
5. Eric Ringmar
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الکساندر ونت در مقالهای با عنووان «چورا یوک دولوت جهوانی اجتنوابناپوذیر اسوت» دو

نو شناسایی را تعریف میکند .شناسوایی حوداقلی 5کوه در آن کشوورها بوهدنبوال بوهرسومیت
شناختهشدن حاکمیت مستقل خود برای ورود به عرصوۀ سیاسوت جهوانی هسوتند و شناسوایی
حداکبری 2که در این مودل کشوورها بوهدنبوال بوهرسومیت شوناختهشودن جایگواه یوا ویژگوی
خاص خوود هسوتند ) .(Wendt, 2003: 502شناسوایی حوداقلی بوه مفهووم حقووقی شناسوایی
بهویژه در حقوق بینالملل مربوط است؛ در حالی که سوژۀ شناسایی حداکبری بهدلیول ویژگوی
خاصی که دارد مورد احترام دیگران قرار میگیرد .ونت مفهوم شناسوایی را ایونگونوه تعریوف
میکند :دولتها با شناسایی یکدیگر به موجودیت طرف مقابل احترام میگذارند .در نتیجه ،بوه
حق حیات در عرصۀ بینالمللی دست موییابنود .شناسوایی کشوورها از سووی دیگوران سوبب
میشود تا آنها بهعنوان سوژهای مستقل در جامعۀ بینالمللی شوناخته شووند (

Wendt, 2003:

.)526
تالش برای شناسایی با مفهوم عگت نفس ملی رابطه مستقیم دارد .به این معنا کوه دیگوران
«خود» ملی را بهعنوان شریکی برابر در عرصۀ سیاست جهانی به رسومیت بشناسوند ( Wendt,
 .)2005: 18بر اساس نظریۀ ونت ،در طول تاریخ کشورهایی که عگت نفوس پوایینی را تجربوه
کردهاند همواره بهدنبال تغییر وضع موجود و تجدیدنظرطلبی در سیاست بوینالملول بوودهانود.
همین مسئله مبنای اصلی کنشهای خارجی آنها را شکل داده اسوت ،ماننود آلموانهوا پوس از
جنگ جهانی اول و روسها پس از فروپاشی اتحاد شوروی ) .(Wendt, 2005: 18بنوابراین در
روابط بینالملل بازیِ شناسایی است و سیاست خوارجی کشوورها نتیجوۀ ادراک و توصویف از
«دیگران» و «خود» است

).(Tsygankov, 2010: 669

روسیه که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی با دردسرهای زیوادی بورای بوازتعریف نقوش و
جایگاه خود در عرصۀ سیاست بینالملل روبهرو بوده است ،اکنوون بوا تکیوه بور هویوت ملوی،
تاریخ باشکوه و فرهنگ راهبردی خود بهدنبال بازیابی جایگاه قدرت بگر

در نظام بینالملل و

شناسایی این جایگاه توسط آمریکا و غرب اسوت ) .(Tsygankov, 2013: 75در هموین زمینوه،
هویت متضاد روسیه (آیا روسیه کشوری غربی یا تمدن منحصر به فرد است) و شناسایینشودن
جایگاهش توسط سایر کشورها ،بهعنوان دلیل های پیروینکوردن کامول روسویه از هنجارهوا و
مقررات بینالمللی

است.

ب) خودانگارة «قدرت بزرگ» و گفتمان سياست خارجی روسيه
به قدرت رسیدن والدمیر پوتین در سال  2888سبب شود توا سیاسوتهوای روسویه در جهتوی
1. Thin Recognition
2. Thick Recognition
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بهشکل کامل متفاوت از دولت یلتسین و سایر طرفداران غربگرایی5حرکت کند .آیین سیاست
خارجی پوتین با تأکید بر جایگاه قدرت بگر  ،گفتمان ژئوپلیتیکی ایجاد کرد که روسویه را در
تقابل با آمریکا قرار داد .پوتین تجلی ظهور هویت جدیدی در روسیه است ،هویتی که نه غربی
و نه اوراسیایی است؛ بلکه هویتی اصیل مبتنی بور ویژگویهوای منحصوربوهفورد روسویه اسوت
) .(Bahrami Moghadam and Sotoodeh, 2014: 37در این دوران ،روسیه پوایینتورین درجوۀ
عگت نفس در تاریخ خود را تجربه میکورد و پووتین درصودد بازسوازی آن بوود .تحوولهوای
بینالمللی از جمله گسترش ناتو به شرق ،یکجانبهگراییهای آمریکوا در زمینوۀ پیموان کواهش
سالحهای راهبردی ،حمله به عراق ،دخالت در امور داخلی کشورهایی کوه بوهطوور سونتی در
حوزۀ نفور روسیه قرار دارند ،مانند گرجستان و اوکراین و نادیدهگرفتن نقش روسویه حتوی در
منطقۀ خارج نگدیک خود ،همگی حس ضعف در روسیه را تقویت میکرد

(.)Hopf, 2004

آندره تسیگانکو از مفهوم افتخار2بهعنوان مقولهای حیاتی در رابطه با جایگاه روسیه در نظام

بینالملل استفاده میکند ) .(Tsygankov, 2014: 347با اسوتفاده از ایون اصوطالح او کراموت و
شکوه را با عنوان افتخار طبقهبندی میکند .حس افتخار روسویه ،ایودهای متموایگ از خوود ملوی
است و محدود به حفاظت از جایگاه بینالمللی کشور نیست .تغییر احساسات کورملین از امیود
(هنگامی که شأن روسیه مورد احترام است) به ناامیدی ،ترس و خشوم (زموانی کوه هویوت یوا
افتخار روسیه مورد شناسایی قرار نمیگیرد) نبایود فقوط بوه مسوئلۀ پویوایی قودرت و جایگواه
).(Tsygankov, 2010: 678

بینالمللی این کشور تقلیل یابد
در این دوران ،روسها به این نتیجه رسیدند که آمریکا و غورب ،ایون کشوور را بوهعنووان
شریکی برابر در عرصۀ سیاست بینالملل شناسایی نمیکنند؛ بنابراین آنها با بازتعریف دسوتور
کار سیاست خارجی بر سه هدف اصلی متمرکگ شدند :سلطۀ نرم در منطقۀ اوراسیا ،برابوری بوا
قدرتهای بگر

جهوان و عضوویت فعوال در نظوام چنودقطبی جهوانی (.)Trenin, 2009: 17

روسیه با رهبری پوتین تالش کرد تا با دسترسی به این هودفهوا در روابوط جهوانی ،نقوش و
تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد .در این دوران راهبرد کالن سیاست خوارجی روسویه در قالوب
نظریۀ «قدرت بگر

مدرن هنجارمند» 3تئوریگه شد .بر مبنای این راهبرد ،همگرایوی مبتنوی بور

فایده با نظام بینالملل و رابطۀ برابر با آمریکا و کشورهای غربی و حفظ حاکمیوت و اسوتقالل
بهعنوان راهکاری منطقی برای بازگرداندن جایگاه روسیه بهعنوان قدرتی بگر در نظم جدیود
مورد تأکید قورار گرفوت )« .(Koolaee and Noori, 2007: 382نظریوۀ قودرت بوگر مودرن

1. Westernizers
2. Honor
3. Normalized Modern Great Power
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هنجارمند» بهدنبال تبدیل روسیه به قدرت بگر  5و شناسوایی ایون وضوعیت توسوط غورب و
آمریکا است .بر اساس این گفتمان ،روسیه توالش مویکنود جایگواه خوود را در سواختار نظوام
بینالملل خارج از نظم هژمونیک غربی تعریف کنود (
.)2014: 34

Bahrami Moghadam and Sotoodeh,

الگوي تداوم و استمرار در گفتمانهاي سياست خارجی روسيه
فرهنگ و هویت ملی در فرایند شکلگیری گفتمان سیاست خارجی کشورها بسویار بوا اهمیوت
هستند .باورهای فلسفی اساسی در مورد خودانگارۀ کشور ،ادراک در مورد دوسوتان و دشومنان
و فر ها در مورد جریان تاریخ و ماهیت روابط بینالملل ،ایدهها و مفاهیم سیاسوت خوارجی
را شکل میدهند ) .(Dyson, 2001: 340درک گفتمان سیاست خوارجی روسویه یوا پویشبینوی
آینده بدون درک درستی از گذشته اگر غیرممکن نباشد ،بسیار دشوار است .با وجود تغییرهوای
مهمی که در محیط داخلی روسیه رخ داده است ،سیاست خارجی ایون کشوور پویش از اتحواد
شوروی ،در دوران شوروی و پس از جنگ سرد بر اساس اصول واحودی توداوم داشوته اسوت
) .(LeDonne, 1997: 35-76از دیدگاه تاریخی ،این کشور با بهرهگیری از راهبردهوای متنوو و
استفاده از ظرفیتهای موجود بهدنبال تقویت جایگاه و امنیت خود بوده و در تقویت توان خود
برای ایفای نقش کشوری قدرتمند در عرصۀ سیاست بینالملل تالش کرده است.
در روسیه ،سه سنت تفکر سیاست خوارجی وجوود دارد کوه همگوی بور مبنوای مجموعوۀ
مختلف باورهای اصلی در مورد جهان و موقعیت روسیه در آن شکل گرفتهانود ( Omelicheva
 :)and Zubytska, 2016: 32-33نخست ،غربگرایان که روسویه را بخشوی پیشورفته از تمودن
غربی در نظر میگیرند و معتقدند که روسیه باید ارزشهای دمکراتیک جهانی و شیوههای بازار
آزاد را در نظر بگیرد و با کشورهای غربی رابطوهای قووی برقورار کنود؛ دوم ،تمودنگرایوان یوا
اوراسیاگرایان کوه بور متموایگ و منحصوربهفورد بوودن تمودن روسویه تأکیود دارنود .بنوابر نظور
اوراسیاگرایان ،فرهنگ روسیه متفاوت و حتی برتر از سنت و فرهنگ غرب اسوت و مأموریوت
این کشور مبوارزه بوا نظوام ارزشهوای غربوی ،انتشوار باورهوای خوود در خوارج از کشوور و
متحدکردن سرزمینهای منطقۀ اوراسیا با رهبری دولت روسیه است .سرانجام ،دولتگرایان کوه
بر عظمت تاریخی روسیه و توانایی آن برای تأمین امنیت و دفا از خود تأکید مویکننود .آنهوا
عالقهمند به شناسایی جایگاه قودرت بوگر روسویه بوا کشوورهای غربوی هسوتند و در توأثیر
دیدگاههای ژئوپلیتیک در رابطه با امنیت روسیه قرار دارند و معتقدند تهدیدهای خارجی علیوه
این کشور همهجا وجود دارد .بنابراین اصول مردمسواالری ،حقووق بشور و ارزشهوای دیگور،
1. Great Power
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تابعی از نظم ،ثبات و امنیت روسیه است ) .(Tsygankov, 2013: 187سیاست خارجی روسویه،
در دوران تاریخی و جدید همواره مبارزه و اصطکاک میان ایون سونتهوای سیاسوت خوارجی
است که روایتهای متعارضی در مورد وضعیت روابط بینالملول ،ماهیوت هویوت روسهوا و
موقعیت روسیه در جهان را نشان میدهد.
الف) جایگاه غرب بهعنوان «دگر» در سياست خارجی روسيه
بهطور کلی ،روسها سیستم ارزشهوای خوود را سیسوتمی ضود غربوی تعریوف نمویکننود و
شناسایی غرب را بهعنوان مؤلفهای حیاتی از چنین نظام ارزشی میدانند .ایون مسوئله در مووارد
متعدد همکاری روسیه با کشورهای غربی ،از جملوه امنیوت جمعوی و جنوگ علیوه تروریسوم
آشکار است .در همۀ موارد ،روسیه با حمایت از ثبات بینالمللی و صلح بوا کشوورهای غربوی
همکاری میکرد .هنگامی که غرب اعتبار و ارزشهای سیاست خارجی روسویه را بوهرسومیت
میشناسد ،همکاری بینالمللی مببتی ظهور میکند؛ اما زمانی که «دگر» مشخص روسیه اقدامهوا
و ارزشهای این کشور را به چالش میکشد ،روسیه از متحودان غربوی خوود دور مویشوود و
بهسوی ائتالفهای غیر غربی روی میآورد .غرب بهعنوان مرجعی نمادین بورای خودشناسوی،
نقش مهمی در تاریخ روسیه ایفا کورده اسوت؛ اموا پوس از دورۀ کوتواه نگدیکوی بوه غورب در
سالهای  5115و ،5112روسیه به مخالف هژمونی جهانی ایواالت متحود تبودیل شود .در ایون
زمینه ،گسترش ناتو به شرق با استفاده از لفظ تجاوز ایاالت متحد در حوزۀ سنتی نفوور روسویه
توصیف شد و در سیاست داخلی طرحهای حمایتشده از سووی غورب کوه از کبورتگرایوی
سیاسی و دمکراتیکسازی در دولتهای پساشوروی پشتیبانی مویکورد ،بوهعنووان توالشهوای
مخفی برای محاصره و سرکوب دولت روسیه به تصویر کشیده شد

(.)Browning, 2008: 7

در سند سیاست خارجی روسیه مصوب  ،5113غرب بهعنوان تجسم ایدههای دمکراتیک و
لیبرال پذیرفته شد و رسیدن به شاخصهای آن یعنی مردمساالری ،توسوعۀ صونعتی و رفواه در
میان اولویتهای اصلی روسیه قرار گرفت .هرچند در اسناد بعدی (سند سیاست خارجی سوال
 2888و آیین سیاست خارجی سال  )2880همه اشاره به غرب با منابع کلویتور یعنوی «جامعوۀ
جهانی» و «اقتصاد جهانی» جایگگین شد .در این اسناد به غورب بوهعنووان تجسوم هنجارهوا و
ارزشها توجه شده و از اجگای تشکیلدهندۀ آن ،مانند ناتو و ایاالت متحود جودا شوده اسوت.
غرب بهعنوان مفهوم پیشرفت و نوسازی هنوز در شکلگیری «خود» روسیه نقش مهمی دارد.
با وجود مواضع رسمی مبنی بر نبود دشمنی میان دوطرف ،نه مسکو و نه واشنگتن قادر بوه
ایجاد محیطی پایدار برای روابط دوجانبه نیستند .آنچه مسئله را پیچیدهتر میکند اخوتالفهوای
مفهومی اساسی دو طرف با یکدیگر و نداشتن ادراک مشترک از نظم جهوانی در حوال پیودایی
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است ) .(Tsygankov, 2014: 15آنها تعریفهای متفاوتی از مفهوم قدرت بگر  ،وضوعیت و
نقش ایاالت متحد و روسیه در جهان دارند که سبب ایجاد مشکل جایگاه 5میانشان میشود .در

سال  ،2857سرگئی الوروف دربارۀ روابط آمریکا و روسیه گفت« :ما خواهان روابط مبتنوی بور
پراگماتیسم ،احترام متقابل و درک مسئولیت ویژۀ خود برای ثبات جهانی هستیم» .در سالهوای
گذشته ،مشکالت مربوط به جایگاه روسیه در نظام بینالملول حولنشوده بواقی مانوده اسوت و
تمایلنداشتن دو طرف به دادن قدرت یا افتخار به یکدیگر ،بوه رقابوت در حوال افوگایش بوین
مسکو و واشنگتن منجر شده است

(.)Troitskiy, 2016: 29

ب) روسيه و نظم در حال ظهور جهانی
از نظر روسها نظم بینالمللی پس از فروپاشی نظام دوقطبوی زیور سولطۀ ایواالت متحود قورار
گرفت .روسیه ،ایاالت متحد را برای تحمیل قوانین خود به سایر کشورها از جملوه کشوورهای
پساشوروی (اوکوراین و گرجسوتان) محکووم مویکنود .رهبوران ایون کشوور از آمریکوا بورای
ریشهکنکردن اصول اساسی سیستم وستفالیا یعنی حاکمیت ،تمامیت ارضوی و مداخلوهنکوردن،
که سبب بحرانهای نظاممند و درگیریهای نظامی شده است ،انتقاد کرده و نارضوایتی خوود را
از یکجانبهگرایی غرب ابراز کردهانود ) .(Batalov, 2005: 48, Torkunov, 2004: 118روسویه
جایگاه خود را بهعنوان زیردست ایاالت متحد و شریکی نابرابر در نظام بینالملل پس از پایوان
جنگ سرد نپذیرفت و بهدنبال روشهای عملی مقابله با آمریکا ،بهدستآوردن نفور در فضوای
پساشوروی و بهبود وضعیت کشور بهعنوان قدرت بگر بود ).)Tsygankov, 2014: 348
از اواخر دهۀ  ،5118مفهوم چندجانبهگرایی ،یکی از مؤلفوههوای اصولی سیاسوت خوارجی
روسیه بوده است .رهبران روسیه دنیای چندقطبی را اساساً پایدارتر از جهانی زیور سولطۀ یوک
قدرت (ایاالت متحد) میبینند و معتقدند که نظام چندقطبی که توسوط قودرتهوای بوگر  ،از
جمله روسیه اداره شود به میگان کمتری منافع ملی این کشور را تهدید میکند .در سند سیاست
خارجی روسیه در سال  2888بهصراحت اعالم شده است که« :روسیه بایود بوهدنبوال برقوراری
سیستم چندقطبی در روابط بینالملل باشد که تنو دنیای جدید بوا گونواگونی منوافع را نشوان
میدهد» .بهتازگی از اصطالح های «چندقطبی» و «چندگانه» بوهطوور متنواوب در گفتموانهوای
علمی و سیاسی روسیه استفاده شده است .بنابر گفتۀ سرگئی الوروف« ،فعالیتهای دیپلماتیوک
روسیه با هدف ایجاد تأثیر مببت بر فرایندهای جهانی در جهت ایجاد نظامی چندجانبه ،ایودهآل
و منظم در روابط بینالملل استوار است که در آن روسیه بهعنوان یکی از مراکگ اصولی قودرت

1. Status Dilemma
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نقش اساسی دارد .امروزه بیشتر کارشناسان معتقدند اهمیت اصولی نظوام بوینالملول کنوونی در
تقویت و پایداری یک نظم جهانی چندقطبی

است»).(Lavrov, 2013: 4

این نگرش جهانی روسیه در تغییر نگاه منطقهای مسکو نیگ مؤثر بوده است .اکنون در نتیجۀ
تحولهای جدید ژئوپلیتیک در اوکراین ،سوریه و شرق مدیترانه ،نگاه روسیه تغییر کرده اسوت.
در حال حاضر ،مسکو بهدنبال ائتالف یا حتی اتحاد راهبردی با سایر کشورها در منطقه نیسوت؛
بلکه بیشتر خواهان پیروی از نوعی سیاست «بیطرفی مببوت سویال» اسوت کوه بور پایوۀ آن در
میدانهای سیاست منطقهای و جهانی بهنفع منافع و امنیت خود نقشی آزادانه ایفا کنود .فرضویۀ
جدید سیاست خارجی روسیه ،بازیگری در همۀ میدانهای منطقهای و جهانی اسوت و در ایون
راه خواستار استفاده از همۀ ظرفیتهای موجود در جهت تأمین منافع و تقویت پایههای قدرت
ملی خود است ).(Barzegar, 2019
خودانگاره قدرت بزرگ در نگاه خاورميانهاي روسيه
در دوران جنگ سرد ،سیاست اتحاد شوروی در خاورمیانه در تأثیر فضوای دوقطبوی ،بوهدنبوال
حمایت از متحدان منطقهای مانند عراق و سوریه و تقویت حوزۀ نفور بود .با فروپاشوی اتحواد
شوروی و آغاز ناآرامیها در روسویه ،محودودیتهوای اقتصوادی و بوهدنبوال آن کواهش ارائوۀ
کمکهای مالی و تسلیحاتی به این کشوورها ،توجوه مسوکو بوه خاورمیانوه کواهش پیودا کورد
) .(Shumilin, 2016: 17برای حدود یک دهه پس از فروپاشی اتحواد شووروی ،روسویه بیشوتر
درگیر مسائل و مشکالت داخلی خود بوود .اما بهتدریج با افگایش قیمت انرژی در اواخر دهوۀ

 5118و به قدرت رسیدن پوتین که گفتمان عملگرایی 5در سیاست خارجی را پیش گرفته بود،
این کشور توانست با غلبۀ نسبی بر مشکالت خود ،راهبرد جدیدی در سیاست خارجی بوهکوار
گیرد ) .(Oliker and Others, 2009: 113اکنون روسها تالش دارند با توجه بوه خو سیاسوی
ناشی از نبود آمریکا در خاورمیانه ،از شرایط منطقه بورای دسوتیابی بوه جایگواه خوود در نظوام
بینالملل استفاده کنند .مدل جدید روسی بیشتر خواهان ادغام و تقویت روابط بوا شورق بورای
تعادل همزمان روابط خود با غرب است .برخالف دوران اتحاد شوروی که شرقگرایی روسویه
بر محوور ایودئولوژیک اسوتوار بوود ،اکنوون گورایش بوه شورق و ادغوام منطقوهای بور مبنوای
منفعتمحوری و تقویت قدرت راهبردی این کشور است ).(Barzegar, 2019
ورود نظامی روسیه در سوریه بهعنوان نقطۀ عطفی در بازگشت این کشور به منطقه در نظر
گرفته میشود .در واقع از مهومتورین دلیولهوای حضوور نظوامی روسویه در سووریه ،در کنوار
تهدیدهای امنیتی ناشی از ظهور جریانهای افراطگرا در منطقوه «خوارج نگدیوک» ایون کشوور،
1. Pragmatic Discourse
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واکنشی به تضاد این کشور با آمریکا و تمایل به شناسایی جایگاه روسیه بهعنوان قدرتی بوگر
از سوی آمریکا است .بسیاری از رهبران و کارشناسان غربی انتظار داشتند با توجوه بوه اجموا
غرب در برابر بشار اسد ،روسیه مواضع خود در برابر حمایت از اسد را تغییر دهد .ایون انتظوار
تا حدی بهدلیل درک درستنداشتن از دلیلها و انگیگههوای حضوور ایون کشوور در سووریه و
حمایت از اسد با تمرکگ بر منافع مادی این کشور بود .از مهمترین دلیلهوای حمایوت از اسود،
نگرانی روسیه از نادیدهانگاشتهشدن نقش این کشور بوهعنووان یوک قودرت بوگر

در مسوائل

جهانی و منطقهای است ) .(Bahrami Moghadam and Sotoodeh, 2014: 39در واقع ،روسویه
با ورود نظامی به بحران سوریه و با دستزدن به کنش توانمنودسواز مداخلوه ،هویوت خوود را
بهعنوان قدرتی بگر و ساختاری که به آن معنا میبخشید بازتولید کرد (.)Hopf, 2013: 349
حضور روسیه در خاورمیانه با تغییرهای دیپلماسی این کشور ناشی از اختالفها با آمریکوا
و اتحادیۀ اروپا بهویژه در زمینۀ سوریه و اوکراین ،مربوط است .در نتیجۀ این تنشها و توالش
برای حفظ جایگاه بینالمللی ،روسیه تالش کرده است تمرکگ خود از غرب را به سوایر منواطق
از جمله خاورمیانه ،تغییر دهد ) .(Connolly, 2015پوتین در کنفرانس فدرال روسیه در دسامبر
 2859همکاری با کشورهای خاورمیانه را یکی از اولویتهای دیپلماسی روسیه اعالم کورد .در
فوریۀ  ،2851سرگئی الوروف وزیر امور خارجه گفت که اکنون آسیا (کوه در روسویه بوهطوور
سنتی شامل خاورمیانه است) ،منعکسکنندۀ منافع ملی این کشور در قورن بیسوتویکوم اسوت
) .(en.kremlin.ru, 2000حمایت از اسد ،برقراری روابط نگدیکتر با ایران و نگدیوکشودن بوه
مصر ،بهصورت نمادین نشان از بازگشت روسیه به جایگاه سنتی خوود بورای کسوانی بوود کوه
برای شکوه و جالل امپراتوری شوروی دلتنگ بودند.
روابط روسیه با آمریکا بهعنوان عامل تعیینکنندۀ پویایی روابط این کشوور بوا قودرتهوای
خاورمیانه در نظر گرفته میشود .تمرکگ بر روابط با غرب بوهویوژه آمریکوا سوبب شود روسویه
موضع خود در مورد خاورمیانه را ابگاری در نظر بگیرد که بوا آن مویتوانود سیاسوتهوایش در
برابور واشونگتن را در توأثیر قورار دهود ) .(Kolobo and Kornilov, 2011روابوط خووب بوا
قدرتهای خاورمیانه این فرصت را برای مسکو فراهم کرد تا از انگوای بینالمللوی جلووگیری
کند و تأثیر تحریمهای غرب کاهش یابد .هدف کلی پوتین در خاورمیانه تأکید بر نقش روسویه
بهعنوان یک قدرت بیرونی مهم در یکی از مناطق ناپایدار جهان است .روسیه با بهورهگیوری از
اصول پراگماتیسم با هر نیروی مشرو در منطقه همکاری میکند و بهدنبال پرکردن خ قدرت
جهانی ناشی از سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه است .از سوی دیگور ،هور چنود روسویه
نفور زیادی در خاورمیانه و جهان پیدا کرده اسوت هومزموان قودرت کوافی بورای اقنوا سوایر
بازیگران برای پیروی از سیاستهای خود را نودارد .بور ایون مبنوا ،روسویه خواهوان ورود بوه
شکافهای درون عربی برای نمونه ،بین سعودی و قطر یا بین ایران و سعودی یا سوایر اعوراب
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نیست .چون بهطور طبیعی فرضیۀ جدید سیاسوت خوارجی روسویه ،یعنوی بوازیگری در تموام
میدانها ،را به چالش میکشد و از قدرت میانجیگری روسیه مویکاهود ) .(Barzegar, 2019در
این زمینه مسکو در خاورمیانه چندین هدف را دنبال میکند .5 :تضعیف مردمساالری غربوی و
نظم بینالمللی لیبرال با رهبری ایاالت متحد بهویژه در جایی که حوزۀ نفور سنتی آمریکا بووده
است؛  .2تضعیف نهادهای سیاسی و امنیتی غرب؛  .3نشاندادن بازگشت روسیه بهعنووان یوک
ابرقدرت در مقیاس جهانی؛  .9ارتقای منوافع تجواری ،نظوامی و انورژی روسویه؛  .6مبوارزه بوا
جریانهای افراطگرایی و تروریسم در نگدیک مرزهای روسیه

).(Hill, 2013: 30

نتيجه
ایوون نوشووتار بووا بهوورهگیووری از سیاسووت شناسووایی و در چووارچوب نظریووۀ سووازهانگوواری،
گفتمووان سیاسووت خووارجی روسوویه بووهویووژه در خاورمیانووه را بررسووی کوورده اسووت .بوور ایوون
اساس ،هویت روسیه و آرمان این کشور برای دستیابی به جایگاه قدرت بگر

نقش مهموی در

تکوین منافع ملی و در نتیجه سیاست خارجی این کشور بهویژه در دوران پوتین داشوته اسوت.
یافتههای نوشتار نشان میدهند کوه هودف اصولی گفتموان سیاسوت خوارجی روسویه در کنوار
بیشینهسازی قدرت و ثروت ،بهدستآوردن شناسایی و بازیابی جایگاه قودرت بوگر

در نظوام

بینالملل است .تقابل روسیه و غرب در سوطح نظوام بوینالملول و خاورمیانوه بور سور مسوئلۀ
شناسایی ،جایگاه روسیه و درنظرگرفتن نقش ایون کشوور در بحورانهوای جهوانی و منطقوهای
است .رویکرد تجدیدنظرطلبانۀ روسیه در اوکراین و سوریه نشاندهندۀ حساسیت ویژهای است
که روسیه در ارتباط با هویوت قودرت بوگر

گمشودهاش دارد و بوه ویژگوی اصولی سیاسوت

خارجی این کشور تبدیل شده است .بر این اساس ،مشوکل روسویه فقوط یوک مشوکل امنیتوی
نیست؛ بلکه بیشتر معمای جایگاه این کشور در نظام بینالملل و شناسوایی آن از سووی غورب
است.
در راستای تبدیل شودن بوه قودرت بوگر

و نموایش ایون وضوعیت بوه دیگور قودرتهوا،

روسیه همزمان تالش میکند توا بوا ورود بوه بحورانهوای منطقوهای ماننود سووریه و پرکوردن
خ های ایجادشده در مناطق پیرامونی ،تعادل قدرت را بهنفوع خوود در صوحنۀ جهوانی حفوظ
کند .روسیه با استفاده از انفعال ایاالت متحد در خاورمیانه و تحولهای جاری منطقوه بوهویوژه
در بحران سوریه بهدنبال بازتعریف جایگاه خود بوهعنووان قودرت بوگر در نظوام بوینالملول
و احیای اعتبار و نفور سیاسی خود است  .بحوران سووریه فرصوتی بورای روسویه فوراهم کورده
اسووت تووا پووس از سووالهووا ،بووا حضووور فعووال و گسووترده در خاورمیانووه عووالوه بوور مقابلووه
با یکجانبهگرایی ایواالت متحود ،جایگواه خوود در نظوم در حوال ظهوور جهوانی و منطقوهای
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 بنابراین الزم است تا پژوهشگران روابط بینالملل در بررسوی رویکورد سیاسوت.را تببیت کند
خارجی روسیه و ادراک بهتر از دلیلها و انگیوگههوای ایون کشوور بورای حضوور قدرتمنود در
 و حضوور2851  بهویوژه در منطقوۀ خاورمیانوه پوس از سوال،عرصههای منطقهای و بینالمللی
نظامی این کشور در بحران سوریه نقش عنصر هویوت و سیاسوت شناسوایی را بیشوتر در نظور
.داشته باشند
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