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 چکيده
عامل  و جهانی سیاست عرصۀ در منازعه و کشمکش بروز های دلیل از مبارزه برای شناسایی یکی

 گرفته قرار الملل بین بطروا ۀمورد توجه پژوهشگران رشت ،المللی بر رفتار بازیگران بین گذارتأثیر
 تأثیردر گیرد و  شکل می «دیگران» نشدن یا شناسایی شدن شناساییراه هویت بازیگران از است. 
 بیشتر ایاالت متحدو  هیروس انیتنش م دیتشد دیدگاه، این از .شود می بازتعریف همواره ،دیگران
در نظوام  برابور   یکیشور  و« قودرت بوگر   »عنووان   به هیروسجایگاه غرب از  نشدن ییبه شناسا

ه بورای  خواسوت روسوی  این است کوه  نوشتار نویسندگان شود. بحث اصلی  الملل مربوط می بین
در کنار  با تصویر غرب از روسیهاین خودانگاره  سازگارنبودنقدرت بگر  و  شناسایی جایگاه

وسویه را  روایت اصلی گفتمان سیاست خارجی ر، آرمان این کشور برای دستیابی به این جایگاه
در ویوژه   جویانه به سیاست خارجی مبارزهکارگیری  بهروسیه با  ،در حال حاضر است.شکل داده 

الملول و مبوارزه بوا     جایگواه خوود در نظوام بوین     و شناسوایی  دنبوال تببیوت   اوکراین و سوریه به
دهود   مینشان  های این نوشتار المللی است. یافته های بین گرایی ایاالت متحد در بحران جانبه یک

 ۀجایگواهش در عرصو   یوسیه برای ارتقادرک بهتری از تالش ر شناسایی،که استفاده از مفهوم 
این  در سازد. می تر آسان خارجی این کشور را سیاست رفتار های انگیگه فهم و کند می ارائه جهانی
انگاری  هساز ۀدر چارچوب نظری شناسایی سیاست مفهوم از گیری بهره با تا کنیم میتالش نوشتار 

کوه فهوم    کنویم  تأکیدو بر این نکته ارجی روسیه در خاورمیانه توجه به تحلیل رفتار سیاست خ
 یگرای واقعمانند  گرایانه گرایانه و واقع با رویکردهای غالب اثبات روسیه خارجی سیاست گفتمان

 .نیست یافتنی دست درستی ، بهشناساییسیاست و بدون توجه به عنصر هویت و 
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 مقدمه
عنوان قدرتی بوگر  در   الملل، این کشور خود را به سیاست بین ۀاز زمان ظهور روسیه در عرص
سوایر  را  و جایگاه این کشوور  «خود»اما این فهم وجودی از  ؛گرفت سیاست جهانی در نظر می

اتحواد   یفروپاشو . پس از ندادندمورد شناسایی قرار  یکوتاهزمان به جگ در المللی  بازیگران بین
دنبوال دسوتیابی بوه     بوه  لملول ا نیبو  استیدر س خود تیهونقش و  با بازتعریف هیروس ،یشورو
 هوای رییتغبا  مسئله که نیا .وده استب گذاری بر معادالت جهانیتأثیرو «  قدرت بگر» جایگاه

را  هیروسو  یخوارج  اسوت یسای سیاسوت خوارجی هموراه بوود،     ه گیری مکرر در دامنه و جهت
در  ایاالت متحود  انفعال و روسیه بهبود نسبی شرایط اقتصادی کرد. یثبات یبنوعی دچار ظاهر  به

کوارگرفتن   بوه توا بوا   اسوت   هفراهم کرد این کشور، فرصتی برای ای های جهانی و منطقه سیاست
به قدرت بگر  که ریشه در هویت و تواریخ   سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه، آرمان دستیابی

داد نشوان   و سووریه  نیاوکورا  هوای  بحوران  مسوکو در  های اقداماین کشور داشته را دنبال کند. 
ی این اه از آرمان ای هکه نشان است کار گرفته بهای  جویانه قاطع و مبارزه یخارج استیس روسیه
توسط  المللی و شناسایی این جایگاه نبی ۀدر عرص قدرت بگر دستیابی به جایگاه  یبرا کشور

 قدرت بوگر   دستیابی به جایگاه یتالش برا. (Sakwa, 2008: 241-267) استسایر بازیگران 

ت ا بووده اسو  هو  قورن  یبورا  هیروسو  یخارج استیس یناب گسن ،آن و شناسایی یبا منافع جهان
(Tsygankov, 2012: 87). 

در برابور   این کشوور  یدر گفتمان رسم یهجایگاه روس نشدن شناسایی ۀمسئل ،در حال حاضر
 ازیو موورد ن  یهوا  یژگو یاز و جایگاه ایون کشوور   ،یهروس رهبران یغرب برجسته شده است. برا

از آنجوایی کوه مفهووم    . (Renshon, 2017: 2-3)د و اهمیتی حیواتی دار  لملل استا نیب استیس
توسوط سوایر    آن ییشناسا بدون ارتباط مستقیم دارد، هیچ جایگاهی ییبا مفهوم شناسا 5جایگاه

دنبوال   بوه  هیروسو بنابراین . (Wohlforth and Others, 2017: 3)ت وجود نخواهد داشبازیگران 
 اسوت  «هوا و نهادهوا   مشورو  از ارزش  یعنووان نظوام   به»خود  یغرب انیهمتا سویاز  ییشناسا

(Tsygankov, 2014: 7). یدیناام بسب هیروس گاهیجا یرشغرب در پذ نداشتن لیتمازمان،  هم، 
 مهمیکه مسائل یابد  افگایش می یاحساسات هنگام نی. شدت اشده استخشم مسکو  و ترس

 در میووان باشوود هینفووور روسوو ۀحوووزشووناخت  ایوو یجهووان یحکمرانوو ،راهبووردیماننوود ثبووات 
(Tsygankov, 2014: 51; Troitskiy, 2016: 29) .در کشوور   نیو ا گواه یجا، روس نخبگان یبرا

در حوال   بنابراین .دارد یو اقتصاد یتیامن یها یر از نگرانت مهم یحت ای برابر ارزشی نظم جهانی
دنبوال   ای بوه  المللوی و منطقوه   هوای بوین   کننوده در بحوران   روسیه با حضور فعال و تعیین ،حاضر

کنود   میتأکید الملل است و بر این نکته  سطح ایاالت متحد در نظام بین دستیابی به جایگاهی هم

                                                           
1. Status 
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غیور  المللوی   بوین های  گرفتن نقش مسکو، دستیابی به راهکاری برای حل بحرانکه بدون درنظر
 دییو تأ ،حضور نظامی روسیه در بحوران سووریه   یاصل های هدفاز  ،زمینهدر این  ممکن است.

 (. Trenin, 2010) جهانی استقدرت بگر   کی عنوان به این کشور جایگاه
دهوی   در جهت نقشیست شناسایی چه سیادر پی پاسخ به این پرسش است که این نوشتار 

دارد؟ بحث اصلی  در خاورمیانه ویژه بهای،  در معادالت جهانی و منطقهسیاست خارجی روسیه 
ایون   نداشوتن  انطبواق خواست روسویه بورای شناسوایی جایگواه قودرت بوگر  و       این است که 
، ایون جایگواه   بورای دسوتیابی بوه    این کشوردرکنار آرمان  ،با تصویر غرب از روسیه خودانگاره

 اسوت. شوکل داده  خاورمیانوه   ۀدر منطق ویژه بهروایت اصلی گفتمان سیاست خارجی روسیه را 
فهوم بهتوری از گفتموان     ،انگواری  سوازه  ۀسیاست شناسایی در چارچوب نظریو لحاظ نظری،  به

رایانوه ارائوه   گ رایانوه و واقوع  گ با رویکردهوای غالوب اثبوات   در مقایسه سیاست خارجی روسیه 
در نظوام   شناسایی هویتی جایگواه روسویه   ۀنویسندگان معتقدند که مسئل ،زمینه. در این دده می
 است.   داشتهنقشی اصلی  این کشور منافع ملیگیری  توسط غرب در شکللملل ا بین

 
 انگاري، چارچوبی نظري براي فهم گفتمان سياست خارجی روسيه سازه

اسوت   گورا  ت اثبوا های  نظریهاستفاده از  ،هدیدگاه رایج در بررسی گفتمان سیاست خارجی روسی
د. نو گیر را در نظر نموی  ملی و سیاست خارجی در تکوین منافع و افتخار نقش عنصر هویت که

تعریوف  رفتار واحدها را  ،للملا بیننظام  آنارشیک ساختار ،والتگ تکنرایانی مانند گ عاز دید واق
سیاسوت   ۀعرصو ان در تشو یوا هوی  درونی های از ویژگی دور بهها  شود دولت میو سبب کند  می
مسائل مربوط ها  لیبرالگرایان و  واقع. (Waltz, 1979: 163) داشته باشندرفتاری مشابه لملل ا بین

از پویش   امووری مسولم   صوورت  بوه بلکه آن را گیرند؛  نمیمنافع را در نظر گیری  شکلبه روند 
 :Price and Reus-Smit, 1998) اند هکه پیش از تعامل اجتماعی وجود داشتنگرند  میشده  تعیین

ایون   هوای  یرگیو در ویوژه  بوه  هیروسو  یخارج استیس ،ییراگ واقع رهیافت چارچوب در .(261
گسوترش   ،ای ههسوت  تسولیحات  نیافتن مسائل مربوط به گسترش ۀنیمتحد در زم االتیبا اکشور 
، بازتواب  یشوورو اتحواد  نواستقالل  یکشورها یداخل مسائلدر  آمریکاو دخالت  به شرق ناتو

   منافع متناقض دوجانبه است.
را در دوران پووتین   ویوژه  به ،شورویاتحاد راهبرد سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی 

یوری  گ در شوکل  مادی مسائلتوجه به  شاناتکایکه  گرا اثبات های هنظریتکیه بر  با فقطوان ت نمی
هویوت روسویه    ،در ایون دوران  .، تجگیه و تحلیل کورد کنش خارجی کشورهاست ملی و منافع
 ،هویوت . ه اسوت داشوت  ارجی این کشور نقشمنافع و سیاست خ در تکوینمهم  یعامل عنوان به

 ,Fearon and Wendt) تسو ا هوا  ورد خود، دیگران و روابط میان آنی از باورها در ما همجموع
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 رامول بوا دیگو   که در طول تواریخ و در تع  ها هویت دولت 5،ونتالکساندر  ۀبه گفت. (64 :2005
 :Wendt, 2005) دهد میشکل را لملل ا نظام بین صحنۀ در کشورهارفتار ، ها شکل گرفته هویت

را  کشوورها ها و منوافع   برتری و سازد میها را  کیستی دولت ،هویت معتقدند راننگاا سازه .(326
 نوی رفتوار بیرو  نتیجوه  در ،شوود  دستخوش تحول میامری ثابت نیست و  هویت هد.د شکل می
موادی را نادیوده    هوای  عامول  تأثیر نگاریا . سازه(Wendt, 2005: 329) کند مینیگ تغییر  کشورها
موادی را   های عاملشدت  ها به های فرهنگی، هنجارها و هویت بلکه معتقد است جنبه ؛یردگ نمی
 رذار بو گو تأثیر هوای  عامول یکوی از   عنوان به 2فسن عگت ،هند. در این رویکردد یقرار م تأثیر در

 . (Wendt, 1999: 137)د شو در نظر گرفته می کنش بیرونی بازیگرانی یرگ روند شکل
 رد جریوان اصولی را    هوای  فور  هوای غیرموادی،    انگواران بوا بحوث در موورد بنیوان      سازه

. (Hopf, 1998: 191)د نو ده یقرار مو  یرا در مرکگ درک اقدام اجتماع «یمعان»مفهوم و  کنند می
  یجوا  بوه  بنوابراین  ؛دنو ک یمو  فیو را تعری منوافع ملو   ،یخاص اجتمواع  یاه نهیزم معتقدند اه آن
مطالعوه   منوافع  یرگی روند شکلباید  شود توجهها  اقدامبودن  یمنطقریغ ای یمنطقبه فقط  هکنیا

فقوط  ویند گ میها  و لیبرال گرایان واقع ونه کهگ لملل آنا سیاست بین .(Wendt, 1999: 133)شود 
آوردن  دسوت  بوه بورای   یتالشو بیشوتر  ثروت نیسوت، بلکوه    قدرت و آوردن دست بهبرای  تالش

کوه از   کار گیرند بهها ممکن است سیاست خارجی  دولت در این راهو است شناسایی و احترام 
در  یهور کشوور   . زیرا (Wendt, 2005: 19) نظر برسد غیرعقالنی به ها یا لیبرال رایانگ نظر واقع

جهان را  ،لیدل نیبه هم .دارد یفرد به منحصر یاه ینگران و ندک یعمل م گیمتما یاجتماع طیشرا
و  یعواطف  ،یشوناخت  هوای  شیگورا  یعنو یها  دولت تیهو .ردگی یخود در نظر مخاص  ۀویبه ش
. ذاردگو  یمو  توأثیر ا ه تو فرص هادیتهداز  ها آنادراک  رب 3،«یگرید»و « خود»نسبت به  یابیارز

مستقیم وجود دارد. بنوابراین هور    ۀرابطزیگران کنش با میان هویت، تصمیم وونت معتقد است 
 هوای  انگواره  ،هوا  آن د و براسواس خاص خوود را دار  هاى برداشت دیگرانزیگرى در ارتباط با با

رک کوارگگاران از  د ۀنحو ،. در این دیدگاه (Wendt, 2005: 328) دیرگ شکل میخود و دیگری 
 سوایر بوا   روابوط  دهود.  را شوکل موی  هوا   های خوارجی آن  سایر بازیگران، کنش جهانی و روابط
 کشوور  تیهو نییتع یبرا ای هنیشده است، زم جادیا روابط نیا راهکه از  یرات یمعان و کشورها

 ند.  ک یم جادیا
 یخوارج  اسوت یس یتوافق دارند کوه اصوول کلو    ییراگ و واقع ینگارا سازه کردیهر دو رو 
ایون   تفواوت  اسوت.  متحود  االتیو ا یژهو به ،کشورهاسایر با  این کشورروابط  بازتابی از هیروس

 اسوت.  یخارج استیسگفتمان  حیدر توض یاجتماع ای یماد یبر فاکتورها تأکیددر  رویکردها

                                                           
1. Alexander Wendt 
2. Self Esteem 
3. Self and other 
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کشوورها   5ۀخودانگوار  واجتماعی  ییشناسا تأثیر به یریذپ جامعه ندایفربر  تأکید با نگارانا سازه
 ،زمینوه در هموین  . (Tsygankov, 2010: 672)کننود   موی توجوه   یخارج استیس یرگی شکل در

اما  ؛انندد یغرب م ۀخود را جگئی از مجموع ،در طول تاریخ 2شان ملیها بر اساس هویت  روس
آمریکوا را  ویوژه   غرب و بوه  ،اند. به همین دلیل شدهها تحقیر  آن سویاز  دارند کهباور زمان  هم
خوود خواسوتار   ب فرازونشوی  پور  خیدر طوول توار   هیروسنند. ک روسیه تعریف می 3گرد عنوان به
هجودهم و   هوای  قورن  درغرب بوده اسوت.   یاز سو قدرتی بگر  عنوان بهجایگاهش  رشیپذ

 یشورواتحاد  ک،یپس از انقالب بلشو و از اروپا باشد یداشت که بخش لیتما هی، روسنوزدهم
دنبوال   بوه روسویه  ، 5198 ۀدهو داشوت. در   ازینغرب  یاز سو نظام جدید تیمشروعپذیرش به 

جنوگ  دوران در اوج  ویوژه  تیموقع یی اینشناسا قدرت بگر  خود و تیبه موقعتوجه غرب 
  .(Ringmar, 2002: 112) سرد بود

 ه از ابرقوودرتی در سووطح شوووروی و تبودیل روسووی اتحوواد نگوواری فروپاشوی  ا از نظور سووازه 
 ت نفوس پوایین ایون کشوور     ی دلیل اصلی بحران هویت و عوگ ا قدرت متوسط منطقه جهانی به

 آنۀ گفتو بوه   .در دوران پووتین شود   روسویه سیاست خوارجی   ری گفتمانگی شکل که سبب بود
ی جایگواه قودرت   مبنی بور بازیواب   عشآوردن حق مشرو دست ه برای بهروسی خواست» ،9کلونان
 نسبی و تنواقض در راهبورد سیاسوت خوارجی روسویه پوس از فروپاشوی         باتیث بی ۀریش بگر 
بوه قلمورو    هیروسو  ۀعالقو  انگواری  دیدگاه سازهز ا .(Clunan, 2009: 112)«شوروی استاتحاد 

دادن  . از دستداردمطابقت « خود» ریتصو ای یمل تیبا هو به این دلیل است که نیگ یپساشورو
ور را بوا گسسوت   کشو  نیو ا تیو ، هوانود  بوده هیاز روس یبخش یخیتار از نظرکه  هایی سرزمین
  جدیود  یۀروسو  تیو توداوم هو  یبورا  یشوورو اتحاد  یحفظ نفور در کشورهاو  رو ساخته روبه

 بور اسواس   نود.  ک یمو  یمعرفو  یو اتحاد شوورو  ستیالیامپر یۀروسکه خود را وارث مهم است 
 -هگینوه  ۀسواد مبتنی بر الگوی  فقط، منطق حاکم بر سیاست خارجی روسیه انگاری سازه ۀنظری
باورهوا،  ای از  پیچیوده  ۀشوبک نیسوت و   ،ها اعتقواد دارنود   لیبرالو رایان گ ونه که واقعگ آن ه،فاید
، در این نوشوتار  ذارد.گ می تأثیرسیاست خارجی روسیه  ملی و بر منافعتاریخ  و ویت، فرهنگه

اسوت کوه   ک درست از سیاست خارجی روسیه اراد برای اساسیمتغیری  ،مبارزه برای شناسایی
ده به گفتمان کنونی سیاست خارجی روسیه شکل دادر کنار مفاهیمی مانند هویت و خودانگاره 

 است.
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 شناساییمفهوم سياست الف( 

سوی  وبی برای حرکت از وضعیت طبیعی بهچارچ عنوان بهنخستین بار هگل به مفهوم شناسایی 
هگل، انسان نخستین برای رسیدن به خودآگاهی تمایول بوه    ه کرد. در نظریۀتشکیل دولت توج

 ,Honneth)شوود  ریخ موی پایان در طول توا  ای بی شناخته شدن دارد و این مسئله موجب مبارزه

سیاسوت جهوانی همچنوان در وضوعیت     عرصۀ ها در  از نظر هگل از آنجا که دولت. (42 :1995
هوا اسوت. بوا     مبارزه برای شناسوایی میوان دولوت   عرصۀ الملل  برند، روابط بین طبیعی به سر می

ا سیاسوت شناسوایی ر   2،و چوارلگ تیلوور   5گرفتن از مفهوم شناسوایی هگول، اکسول هونوث     الهام
از نظر تیلور، تقاضا بورای شناسوایی   پارادایمی نوین وارد ادبیات علوم اجتماعی کردند.  عنوان به

 عنووان  بوه انسان، با فهوم موا از خوود     عنوان بهچرا که هویت ما دارد،  هویت با مستقیمیارتباط 
دیگوران   نکوردن  شناسوایی یوا شناسوایی    ۀوسویل  یرد و این هویت بوه گ کسی که هستیم شکل می

 رو روبهدیگران  سویاز  3شناساییکژیا  نشدن شود. فرد یا گروه اگر با شناسایی ندی میب رتصو
 ددهو  قورار موی   توأثیر  درهوا را   شوند کوه رفتوار آن   رو می با مشکالت هویتی زیادی روبهشوند، 

(36 :Taylor, 1992).  ۀریشکه شناسایی معتقد است  ۀبر اهمیت مسئل تأکیداکسل هونث هم با 
 دارد نشودن  المللی ریشه در مسئله شناسوایی  بینعرصۀ از منازعات و رفتار بازیگران در  بسیاری

(Honneth, 2015: 75 .) 
 و  نشوودن الملول بووا اشوواره بووه ارتبواط میووان شناسووایی   بسویاری از اندیشوومندان روابووط بووین 

طوول   هوا در  جنگبیشتر وقو  منازعات در سیاست جهانی، مبارزه برای شناسایی را دلیل وقو  
« جنگ: تالش برای شناسایی های دلیل»در کتاب  9اصلی توماس لیندمن . فرضیۀاند تاریخ دانسته

کوه سوایر متغیرهوا ماننود تهدیود،      مهوم اسوت   بوه هموان انودازه     نشودن  این است که شناسوایی 
(. (Lindemann, 2011: 73و  جنگ و صلح اهمیت دارند قدرت یا ثروت در وق آوردن دست به

 ۀپردازانی است که با تکیه بر مفهووم هویوت کشوورها، بوه مسوئل      از دیگر نظریه 1راریک رینگما
کنود کوه    پوزیتویستی بوه ایون نکتوه اشواره موی      های هکند. او با انتقاد از نظری شناسایی توجه می

هستند که به کسب هایی مشخص  دنبال تببیت هویت کردن منافع مادی به دنبالبا وجود کشورها 
از نظور رینگموار روسویه چوه در زموان       .(Ringmar, 2012: 87)است  مربوطی اعتبار و شناسای

موورد   قودرتی بوگر    عنووان  بوه غرب سوی وپاشی از شوروی و چه در دوران پس از فراتحاد 
این کشور در قرن بیستم بووده   ۀهمین مسئله دلیل رفتار تجدید نظرطلبان. شناسایی قرار نگرفت

 است.
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 دو « ناپوذیر اسوت   چورا یوک دولوت جهوانی اجتنواب     »با عنووان  ای  الکساندر ونت در مقاله
رسومیت   دنبوال بوه   کوه در آن کشوورها بوه    5کند. شناسوایی حوداقلی   نو  شناسایی را تعریف می

سیاسوت جهوانی هسوتند و شناسوایی      ۀیت مستقل خود برای ورود به عرصو شدن حاکم شناخته
 شودن جایگواه یوا ویژگوی      تهرسومیت شوناخ   دنبوال بوه   که در این مودل کشوورها بوه    2حداکبری

 شناسوایی حوداقلی بوه مفهووم حقووقی شناسوایی       . (Wendt, 2003: 502)هسوتند  خاص خوود  
دلیول ویژگوی    شناسایی حداکبری به ۀدر حالی که سوژ ؛ط استبوالملل مر در حقوق بین ویژه به

تعریوف  گونوه   ایون گیرد. ونت مفهوم شناسوایی را   خاصی که دارد مورد احترام دیگران قرار می
بوه   ،در نتیجه گذارند. میاحترام  طرف مقابلها با شناسایی یکدیگر به موجودیت  دولت: کند می

شناسوایی کشوورها از سووی دیگوران سوبب       ابنود. ی یلمللی دست مو ا بین ۀحق حیات در عرص
 :Wendt, 2003) المللی شوناخته شووند   بین ۀای مستقل در جامع سوژه عنوان بهها  شود تا آن می

526). 
به این معنا کوه دیگوران    .داردرابطه مستقیم  ملی تالش برای شناسایی با مفهوم عگت نفس

 ,Wendt) سیاست جهانی به رسومیت بشناسوند   ۀشریکی برابر در عرص عنوان بهملی را « خود»

ونت، در طول تاریخ کشورهایی که عگت نفوس پوایینی را تجربوه     ۀ. بر اساس نظری(18 :2005
. نود ا ملول بووده  ال سیاست بوین  طلبی در موجود و تجدیدنظر دنبال تغییر وضع هب اند همواره کرده
هوا پوس از    ماننود آلموان   ،ها را شکل داده اسوت  های خارجی آن مبنای اصلی کنش مسئلههمین 

در . بنوابراین   (Wendt, 2005: 18) شورویاتحاد ها پس از فروپاشی  جنگ جهانی اول و روس
 از فیادراک و توصو  نتیجوۀ کشوورها   یخوارج  استیاست و س ییاشناس یِلملل بازا نیروابط ب

 . (Tsygankov, 2010: 669)ت اس« خود»و  «گرانید»
نقوش و  با دردسرهای زیوادی بورای بوازتعریف     شورویاتحاد زمان فروپاشی  روسیه که از

بوده است، اکنوون بوا تکیوه بور هویوت ملوی،        رو روبهلملل ا سیاست بین ۀعرصخود در  جایگاه
و  لمللا در نظام بین جایگاه قدرت بگر  دنبال بازیابی خود به راهبردییخ باشکوه و فرهنگ تار
 ،زمینوه در هموین   .(Tsygankov, 2013: 75)ت اسو  و غرب ایی این جایگاه توسط آمریکاشناس
 نشودن  اساییو شن (تمدن منحصر به فرد است ای یغرب کشوری هیروس ای)آ هیروس متضاد تیهو

از هنجارهوا و   هینکوردن کامول روسو    یرویپ های دلیل عنوان به ،سایر کشورهاتوسط  جایگاهش
 .است یلمللا نیمقررات ب

 
 و گفتمان سياست خارجی روسيه« قدرت بزرگ» خودانگارةب( 

هوای روسویه در جهتوی     سبب شود توا سیاسوت    2888پوتین در سال والدمیر  به قدرت رسیدن
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سیاست  آیینحرکت کند. 5راییگ ایر طرفداران غربیلتسین و س دولتاز متفاوت  کاملشکل  به
را در  بر جایگاه قدرت بگر ، گفتمان ژئوپلیتیکی ایجاد کرد که روسویه  تأکیدخارجی پوتین با 
در روسیه است، هویتی که نه غربی  یپوتین تجلی ظهور هویت جدید. قرار داد تقابل با آمریکا
 اسوت  فورد روسویه   بوه  هوای منحصور   ر ویژگوی مبتنی بو  بلکه هویتی اصیل ؛است و نه اوراسیایی

(Bahrami Moghadam and Sotoodeh, 2014: 37). ۀدرجو تورین   وسیه پوایین در این دوران، ر 
 هوای  تحوول رد و پووتین درصودد بازسوازی آن بوود.     کو  تاریخ خود را تجربه می عگت نفس در

پیموان کواهش    ۀزمینو  در آمریکوا های  گرایی جانبه ه شرق، یکلمللی از جمله گسترش ناتو با بین
طوور سونتی در    عراق، دخالت در امور داخلی کشورهایی کوه بوه   ، حمله بهراهبردیهای  سالح
روسویه حتوی در    گرفتن نقش وکراین و نادیدهنفور روسیه قرار دارند، مانند گرجستان و ا ۀحوز
 (. Hopf, 2004)د رک همگی حس ضعف در روسیه را تقویت می ،خارج نگدیک خود ۀمنطق
ای حیاتی در رابطه با جایگاه روسیه در نظام  مقوله عنوان به2ندره تسیگانکو از مفهوم افتخارآ
کراموت و   او اصوطالح  نیو ا از اسوتفاده  اب. (Tsygankov, 2014: 347)د کن الملل استفاده می بین

 یاز خوود ملو   گیمتموا  ای یوده ا ،هیحس افتخار روسو  کند. بندی می عنوان افتخار طبقهبا شکوه را 
 دیو از ام نیکورمل  احساسات رییتغ .ستیکشور ن یلمللا نیب گاهیاست و محدود به حفاظت از جا

 یوا  تیو کوه هو  ی)زموان  ترس و خشوم  ،یدیمورد احترام است( به ناام هین روسأکه ش ی)هنگام
جایگواه  قودرت و   ییایو پومسوئلۀ  بوه   فقوط  دیو ( نباردگی یقرار نم ییمورد شناسا هیافتخار روس

 .(Tsygankov, 2010: 678) ابدی تقلیل کشور المللی این بین
 عنووان  بوه را  ایون کشوور  ، که آمریکا و غورب  ندیدرس جهبه این نتی ها روس ،دوران ایندر 

عریف دسوتور  ها با بازت آن ؛ بنابرایننندک لملل شناسایی نمیا سیاست بین ۀعرصشریکی برابر در 
برابوری بوا   ، اوراسیامنطقۀ نرم در  ۀسلطمتمرکگ شدند:  اصلی بر سه هدف کار سیاست خارجی

. (Trenin, 2009: 17)ی جهوان در نظوام چنودقطبی   فعوال  عضوویت  و  های بگر  جهوان  قدرت
نقوش و   ،جهوانی  روابوط در  هوا  این هودف رهبری پوتین تالش کرد تا با دسترسی به  باروسیه 
ه در قالوب  کالن سیاست خوارجی روسوی   راهبرد در این دوران گذاری بیشتری داشته باشد.تأثیر
مبتنوی بور   همگرایوی   ،راهبرد. بر مبنای این شد تئوریگه 3«قدرت بگر  مدرن هنجارمند»ۀ نظری
حفظ حاکمیوت و اسوتقالل    و یغربکشورهای  و آمریکابرابر با  ۀملل و رابطال با نظام بین فایده
م جدیود  در نظقدرتی بگر   عنوان بهجایگاه روسیه  بازگرداندن برای منطقیی راهکار عنوان به

قودرت بوگر  مودرن     ۀنظریو » . (Koolaee and Noori, 2007: 382) گرفوت  مورد تأکید قورار 
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 یون وضوعیت توسوط غورب و    و شناسوایی ا  5دنبال تبدیل روسیه به قدرت بگر  به «هنجارمند
در سواختار نظوام    جایگواه خوود را  کنود   روسیه توالش موی   این گفتمان، آمریکا است. بر اساس

 ,Bahrami Moghadam and Sotoodeh) کنود  نظم هژمونیک غربی تعریفخارج از  الملل بین

2014: 34). 
 
 هيروس یخارج استيس هاي تداوم و استمرار در گفتمان يالگو

 گیری گفتمان سیاست خارجی کشورها بسویار بوا اهمیوت    ی در فرایند شکلمل یتفرهنگ و هو
 اک در مورد دوسوتان و دشومنان  ، ادرکشور ۀخودانگاردر مورد  یاساس یفلسف باورهایهستند. 

 یخوارج  اسوت یس میا و مفاهه دهیلملل، اا نیروابط ب تیو ماه خیتار انیدر مورد جر ها فر و 
 ینو بی یشپو  ایو  هیروسو  یخوارج  استیس گفتمان درک .(Dyson, 2001: 340)ند ده یرا شکل م

 هوای رییتغ جودبا و بسیار دشوار است. ،اگر غیرممکن نباشداز گذشته  یبدون درک درست ندهیآ
اتحواد  از  شیپو  ایون کشوور   یخارج استیرخ داده است، س روسیه یداخل طیکه در مح یمهم

 اسوت  داشوته توداوم   یو پس از جنگ سرد بر اساس اصول واحود  یشورودر دوران  ،یشورو
(LeDonne, 1997: 35-76) . ،هوای متنوو  و   راهبردگیری از  با بهره این کشوراز دیدگاه تاریخی

در تقویت توان خود  تقویت جایگاه و امنیت خود بوده و دنبال های موجود به ظرفیت استفاده از
 .  تالش کرده استالملل  سیاست بینعرصۀ برای ایفای نقش کشوری قدرتمند در 

 ۀمجموعو  یبور مبنوا   گوی وجوود دارد کوه هم   یخوارج  استیسنت تفکر س سه ه،یروس در
 Omelicheva) انود  شکل گرفتهدر آن  هیسرو تیدر مورد جهان و موقع یاصل یمختلف باورها

and Zubytska, 2016: 32-33): تمودن   از شورفته یپ یرا بخشو  هیروسو که  انیراگ غرب، نخست
بازار  یها وهیو ش یجهان کیدمکرات یها ارزش باید هیمعتقدند که روس و رندگی یدر نظر م یغرب

 ایو  انیو راگ تمودن ، دوم ؛کنود  اربرقور  یقوو  ای رابطوه  یغربکشورهای با و  ردیآزاد را در نظر بگ
نظور   بنوابر دارنود.   تأکیود  هیبوودن تمودن روسو   فورد   و منحصوربه  گیبور متموا   کوه  گرایانایاوراس
 تیو مورأمو  فرهنگ غرب اسوت برتر از سنت و  یمتفاوت و حت هی، فرهنگ روسگرایانایاوراس

شوور و  خوود در خوارج از ک   باورهوای ، انتشوار  ی غربوی اهو  مبوارزه بوا نظوام ارزش    این کشور
کوه   انیراگ دولت سرانجام، است. هیدولت روس یرهبر با ایاوراس ۀمنطق یاه نیرزممتحدکردن س

 هوا  ننود. آن ک یمو  تأکیدو دفا  از خود  تیامن نیمأت یآن برا ییو توانا هیروستاریخی عظمت  رب
 توأثیر  در ند وهسوت  یغربو  یکشوورها  بوا  هیقودرت بوگر  روسو    جایگاه ییمند به شناسا هعالق
علیوه   یخارج هایدیتهد عتقدندو م دارندقرار  هیروس تیامن در رابطه با کیتیژئوپل یاه اهدگید

 گور، ید یهوا  حقووق بشور و ارزش   ،سواالری  مردماصول  بنابراین جا وجود دارد. همهاین کشور 
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 ه،یروسو  یخارج استیس .(Tsygankov, 2013: 187)ت اس هیروس تیاز نظم، ثبات و امن یتابع
 یخوارج  اسوت یس یاهو سونت  نیو ا انیو اصطکاک م زهمبارهمواره  جدیدو  یخیتاردر دوران 

و  هوا  روس تیو هو تیو لملول، ماه ا نیروابط ب تیدر مورد وضع متعارضی یاه تیکه روا است
 دهد. یدر جهان را نشان م هیروس تیموقع

 
 در سياست خارجی روسيه« دگر» عنوان بهجایگاه غرب الف( 

ننود و  ک ینمو  فیو تعر یغربو  ضود  سیسوتمی خوود را   هوای  ارزش ستمیها س روس ،طور کلی به
در مووارد   مسوئله  نیو ا دانند. یم ینظام ارزش نیاز چن یاتیح ای لفهؤم عنوان بهغرب را  ییشناسا
 سوم یترور هیو و جنوگ عل  یجمعو  تیو امن از جملوه  ،یغرب یبا کشورها هیروس یهمکار متعدد

 یغربو  یو صلح بوا کشوورها   یلمللا نیثبات باز  تیبا حما هیروس ،موارد ۀهم. در آشکار است
 تیرسوم  را بوه  هیروسو  یخارج استیس های و ارزش رکه غرب اعتبا یرد. هنگامک یم یهمکار

 هوا  مشخص روسیه اقدام« دگر»مانی که اما ز ؛کند میظهور  مببتی یلمللا نیب یشناسد، همکار یم
شوود و   دور موی  کشد، روسیه از متحودان غربوی خوود    های این کشور را به چالش می و ارزش

 ی،خودشناسو  یبورا  نینماد یمرجع عنوان بهغرب آورد.  های غیر غربی روی می ائتالفسوی  به
غورب در   هبو  نگدیکوی کوتواه   ۀدور پوس از  اموا  اسوت؛  هکورد  ایفا تاریخ روسیهدر  ینقش مهم

در ایون   شود. تبودیل  متحود   االتیو ا یجهان یهژمون به مخالف هی، روس5112و 5115 های سال
 هینفوور روسو   یسنت ۀحوزمتحد در  االتیبه شرق با استفاده از لفظ تجاوز ا گسترش ناتو زمینه،
 گرایوی  کبورت غورب کوه از    سووی شده از  تیحما یها طرح سیاست داخلی در و شد فیتوص
 یهوا  توالش  عنووان  بوه ، کورد  یمو  یبانیپشت یپساشورو یاه تدر دول سازی کیکراتدمو  یاسیس

  (.Browning, 2008: 7)د ش دهیکش ریتصوبه  هیت روسمحاصره و سرکوب دول یبرا یمخف
 و کیکراتدم یاه یدهتجسم ا عنوان به، غرب 5113 مصوب هیروس یخارج استیسند س در

و رفواه در   یصونعت  ۀ، توسوع ساالری مردم یعنی آن های شاخص هب دنیرس و پذیرفته شد برالیل
سوال   یخارج استیس سند) یبعد هرچند در اسناد .گرفتر قرا روسیه اصلی یها تیاولو انیم

 ۀجامعو » یعنو یتور   یبه غرب با منابع کلو  هاشار ( همه2880سال  یخارج استیس آیینو  2888
و  تجسوم هنجارهوا   عنووان  بوه غورب   به اسناد نیادر  شد. نیگگیجا «یاقتصاد جهان»و  «یجهان
ا شوده اسوت.   متحود جود   االتیآن، مانند ناتو و ا ۀدهند لیتشک اجگایاز و  شدهتوجه ها  ارزش
  .نقش مهمی دارد هیروس« خود»گیری  شکل هنوز در نوسازیو  شرفتیمفهوم پ عنوان بهغرب 

نه مسکو و نه واشنگتن قادر بوه   ،طرفدو انیم یدشمن نبودبر  یمبن یمواضع رسم با وجود
 یهوا  ند اخوتالف ک یم تر دهیچیمسئله را پ هآنچ. ستندیروابط دوجانبه ن یبرا داریپا یطیمح جادیا

 پیودایی در حوال   یک مشترک از نظم جهوان ادرا نداشتندو طرف با یکدیگر و  یاساس یمفهوم
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و  تیوضوع ، قدرت بگر  از مفهوم یمتفاوت های تعریفا ه نآ  (Tsygankov, 2014: 15). است
در  .شود میانشان می 5جایگاه مشکلکه سبب ایجاد  در جهان دارند هیمتحد و روس االتینقش ا
بور   یما خواهان روابط مبتنو »گفت:  هیو روس آمریکاروابط  ۀالوروف دربار یئسرگ ،2857سال 
 هوای  سالدر . «میهست یثبات جهان یخود برا ۀژیو تیاحترام متقابل و درک مسئول سم،یپراگمات
 واسوت  بواقی مانوده    نشوده  حول  الملول  مربوط به جایگاه روسیه در نظام بین مشکالتگذشته، 

 نیبو  شی، بوه رقابوت در حوال افوگا    گریکدیافتخار به  ایقدرت  ادندطرف به  نداشتن دو لیتما
 (.Troitskiy, 2016: 29)ت اسشده منجر مسکو و واشنگتن 

 
 جهانی حال ظهوردر نظم  و هيروسب( 

قورار  متحود   االتیو ا ۀسولط  زیور  المللی پس از فروپاشی نظام دوقطبوی  نظم بین ها از نظر روس
 یاز جملوه کشوورها   سایر کشورهاخود به  نیقوان لیتحم یمتحد را برا االتیا، یهروسگرفت. 
 یبورا  کوا یآمر از کنود. رهبوران ایون کشوور     موی محکووم   )اوکوراین و گرجسوتان(   یپساشورو

، نکوردن  و مداخلوه  یارضو  تیتمام ت،یحاکمیعنی  ایوستفال ستمیس یکردن اصول اساس نک شهیر
خوود را   یتینارضوا و  هانتقاد کردشده است،  ینظام یها یریو درگ مند نظام یها بحران سببکه 
 هیروسو . (Batalov, 2005: 48, Torkunov, 2004: 118)د نو ا هغرب ابراز کرد ییگرا جانبهکیاز 

 انیو لملل پس از پاا نیب امنابرابر در نظ یکیمتحد و شر االتیا ردستیز عنوان بهرا خود  جایگاه
 یآوردن نفور در فضوا  دست به کا،یمقابله با آمر یعمل یها دنبال روش بهو  نپذیرفت جنگ سرد

 (.(Tsygankov, 2014: 348بود قدرت بگر   عنوان به کشور تیو بهبود وضع یشوروپسا
 یخوارج  اسوت یس یاصول  یهوا  از مؤلفوه  یکی ،ییگرا ، مفهوم چندجانبه5118 ۀدهاز اواخر 

 کیو  ۀسولط  زیور  یاز جهان دارتریپا اساساً را یچندقطب یایدن یهروس رهبرانبوده است.  هیروس
بوگر ، از   یهوا  قودرت  سوط که تو یچندقطب نظام که معتقدند و نندبی یمتحد( م االتیقدرت )ا
 استیس در سند .ندک یم دیرا تهدی این کشور منافع مل یکمتر گانیبه م اداره شود هیجمله روس

 برقوراری  دنبوال  بوه  دیو با هیروس» اعالم شده است که: صراحت به 2888در سال  هیروس یخارج
منوافع را نشوان    یبوا گونواگون   جدید یایلملل باشد که تنو  دنا نیدر روابط ب یچندقطب تمسیس
 یهوا  متنواوب در گفتموان   طوور  بوه  «گانهدچن»و  «یچندقطب» های اصطالح از یتازگ به. «هدد یم

 کیو پلماتید یها تیفعال» سرگئی الوروف،بنابر گفتۀ  .شده استاستفاده  هیروس یاسیو س یعلم
ل آ یوده چندجانبه، ا نظامی جادیدر جهت ا یجهان یندهایامببت بر فر تأثیر جادیف ابا هد هیروس

 ی قودرت از مراکگ اصول  یکی عنوان به هیلملل استوار است که در آن روسا نیو منظم در روابط ب

                                                           
1. Status Dilemma 
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در کنوونی  لملول  ا نیبو  نظوام  یاصول  تیماه کارشناسان معتقدند بیشتردارد. امروزه  اساسینقش 
 .(Lavrov, 2013: 4)«است یچندقطب ینظم جهان کی یداریو پا تیتقو

 ۀدر نتیجثر بوده است. اکنون ؤای مسکو نیگ م این نگرش جهانی روسیه در تغییر نگاه منطقه
 اسوت.  کرده تغییر روسیهتیک در اوکراین، سوریه و شرق مدیترانه، نگاه یجدید ژئوپلهای  تحول

 ؛نیسوت  در منطقه کشورها سایر با راهبردیحاد ئتالف یا حتی اتا دنبال بهمسکو  ،در حال حاضر
 درآن  ۀاسوت کوه بور پایو     «طرفی مببوت سویال   بی»خواهان پیروی از نوعی سیاست بیشتر بلکه 
 ۀفرضوی . ایفا کنود آزادانه  ینقشنفع منافع و امنیت خود  ای و جهانی به های سیاست منطقه میدان

ای و جهانی اسوت و در ایون    منطقه های میدانهمۀ بازیگری در  ،جدید سیاست خارجی روسیه
های قدرت  در جهت تأمین منافع و تقویت پایه های موجود ظرفیتهمۀ استفاده از  ستارخواراه 

 .(Barzegar, 2019) ملی خود است
 

 اي روسيه خودانگاره قدرت بزرگ در نگاه خاورميانه
 دنبوال  ، بوه دوقطبوی فضوای   تأثیر دردر خاورمیانه شوروی اتحاد سیاست  ،جنگ سرد دوراندر 

اتحواد  با فروپاشوی  . بود نفورحوزۀ تقویت  مانند عراق و سوریه وای  منطقه حمایت از متحدان
ارائوۀ  دنبوال آن کواهش    هوای اقتصوادی و بوه    محودودیت  ،روسویه  در اه یآغاز ناآرام و شوروی
کورد  اهش پیودا  کو  خاورمیانوه توجوه مسوکو بوه    های مالی و تسلیحاتی به این کشوورها،   کمک

.(Shumilin, 2016: 17)  شووروی، روسویه بیشوتر    اتحواد  حدود یک دهه پس از فروپاشی برای
 ۀقیمت انرژی در اواخر دهو  افگایشتدریج با  اما به .درگیر مسائل و مشکالت داخلی خود بوود

در سیاست خارجی را پیش گرفته بود،  5پوتین که گفتمان عملگرایی و به قدرت رسیدن 5118
کوار   بوه راهبرد جدیدی در سیاست خارجی  ،بر مشکالت خودنسبی  ۀت با غلباین کشور توانس

سیاسوی   با توجه بوه خو    دارندها تالش  روساکنون  .(Oliker and Others, 2009: 113)گیرد 
از شرایط منطقه بورای دسوتیابی بوه جایگواه خوود در نظوام        ،در خاورمیانه مریکانبود آناشی از 

دل جدید روسی بیشتر خواهان ادغام و تقویت روابط بوا شورق بورای    م .کنند لملل استفادها بین
گرایی روسویه   شوروی که شرقاتحاد زمان روابط خود با غرب است. برخالف دوران  تعادل هم

ای بور مبنوای    کنوون گورایش بوه شورق و ادغوام منطقوه      بر محوور ایودئولوژیک اسوتوار بوود، ا    
 .(Barzegar, 2019) استاین کشور  راهبردیقدرت  محوری و تقویت منفعت

این کشور به منطقه در نظر  عطفی در بازگشت ۀنقط عنوان بهسوریه  درورود نظامی روسیه 
در کنوار   ،سووریه  حضوور نظوامی روسویه در    هوای  دلیول تورین   . در واقع از مهوم شود ه میگرفت
 شوور، ایون ک « خوارج نگدیوک  »گرا در منطقوه   های افراط امنیتی ناشی از ظهور جریان هایتهدید

                                                           
1. Pragmatic Discourse 
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قدرتی بوگر    عنوان بهایل به شناسایی جایگاه روسیه تم و مریکاآ با کشور این تضاد به واکنشی
با توجوه بوه اجموا      انتظار داشتند یکارشناسان غرب رهبران و آمریکا است. بسیاری از سویاز 

تظوار  . ایون ان دهد تغییررا حمایت از اسد  برابردر خود  مواضع غرب در برابر بشار اسد، روسیه
سووریه و   در ایون کشوور  هوای حضوور    و انگیگه ها دلیلاز  نداشتن درک درستدلیل  تا حدی به

 ،اسود  حمایوت از هوای   دلیلترین  از مهمبود.  این کشورحمایت از اسد با تمرکگ بر منافع مادی 
در مسوائل  یوک قودرت بوگر      عنووان  بوه این کشور نقش شدن  انگاشته نگرانی روسیه از نادیده

 روسویه  ،در واقع. (Bahrami Moghadam and Sotoodeh, 2014: 39) استای  منطقه جهانی و
سواز مداخلوه، هویوت خوود را      زدن به کنش توانمنود  با دست با ورود نظامی به بحران سوریه و

 (.Hopf, 2013: 349) خشید بازتولید کردب یبگر  و ساختاری که به آن معنا م یقدرت عنوان به
 آمریکوا با  ها از اختالف یناشاین کشور  یپلماسید هایرییبا تغ انهیمخاور در هیروس حضور
ها و توالش   تنش نیا ۀجینتاست. در  مربوط ن،یو اوکرا هیسور ۀنیدر زم ویژه بهاروپا  ۀیو اتحاد

 سوایر منواطق  به را تمرکگ خود از غرب است  هتالش کردروسیه  ی،لمللا نیب جایگاهحفظ  یبرا
دسامبر  رد هیدر کنفرانس فدرال روس نیپوت .(Connolly, 2015)د ده رییتغ انه،یخاورم جمله از

 اعالم کورد. در  هیروس یپلماسید یها تیاز اولو یکی را انهیخاورم یکشورهابا  یهمکار 2859
طوور   بوه  هی)کوه در روسو   ایآس گفت که اکنونامور خارجه  ریالوروف وز ی، سرگئ2851 یۀفور
 اسوت  ویکوم  بیسوت در قورن   ی این کشورمنافع مل ۀکنند سمنعک ،است( انهیشامل خاورم یسنت

(en.kremlin.ru, 2000). شودن بوه    کیو و نگد رانیر با ات کیروابط نگد یاز اسد، برقرار تیحما
بوود کوه    یکسوان  یبورا  ی خوود سنت گاهیجا روسیه بهبازگشت نشان از  نینماد صورت بهمصر، 
 دلتنگ بودند. یشورو یورتشکوه و جالل امپرا یبرا

 یاهو  تبوا قودر   این کشوور روابط  ییایپو ۀکنند نییتع عامل عنوان به آمریکابا  هیروابط روس
 هیروسو  شود  سوبب  آمریکوا  ویوژه  بوه روابط با غرب . تمرکگ بر شود در نظر گرفته می انهیخاورم

در  یشهوا  اسوت یستوانود   که بوا آن موی  در نظر بگیرد  یابگاررا  انهیدر مورد خاورم موضع خود
روابوط خووب بوا      (Kolobo and Kornilov, 2011).قورار دهود   توأثیر  دررا  تنواشونگ  برابور 
 یریجلووگ  یلمللو ا نیب یاز انگوا این فرصت را برای مسکو فراهم کرد تا انهیخاورم یها قدرت
 هینقش روسو  بر تأکید انهیدر خاورم نیپوت یف کلده .کاهش یابدغرب  های میتحر تأثیر کند و
 ازگیوری   با بهوره  هیروس .است جهان داریاز مناطق ناپا یکیدر  مهم یرونیقدرت ب کی عنوان به

قدرت  دنبال پرکردن خ  به و ندک یم یمشرو  در منطقه همکار یرویبا هر ن سمیپراگمات اصول
هور چنود روسویه    از سوی دیگور،  . در خاورمیانه است ناشی از سیاست خارجی آمریکاجهانی 

زموان قودرت کوافی بورای اقنوا  سوایر        هوم  اسوت  ا کردهو جهان پید خاورمیانه نفور زیادی در
روسویه خواهوان ورود بوه    بور ایون مبنوا،     .های خود را نودارد  بازیگران برای پیروی از سیاست

سعودی و قطر یا بین ایران و سعودی یا سوایر اعوراب   بین  برای نمونه،عربی  های درون شکاف



 2931پایيز و زمستان ، 1، شمارة 21، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    112

سویه، یعنوی بوازیگری در تموام     جدید سیاسوت خوارجی رو   ۀضیطور طبیعی فر نیست. چون به
در  .(Barzegar, 2019) کاهود  موی و از قدرت میانجیگری روسیه کشد  می، را به چالش ها میدان
غربوی و   ساالری مردم فیتضع. 5: کند میهدف را دنبال  نیچندخاورمیانه  درمسکو زمینه این 
بووده   آمریکا ینفور سنتزۀ حو جایی کهدر  ژهیو به متحد االتیا یرهبر با برالیل یمللال یننظم ب
 کیو  عنووان  به هیدادن بازگشت روس نشان .3؛ غرب یتیو امن یاسیس ینهادها تضعیف .2؛ است

مبوارزه بوا    .6؛ هیروسو  یو انورژ  ینظوام  ،یمنوافع تجوار   یارتقا .9 ؛یجهاندر مقیاس ابرقدرت 
 .(Hill, 2013: 30)روسیه گرایی و تروریسم در نگدیک مرزهای  های افراط جریان
 
 نتيجه

 انگوواری،  سووازه ۀگیووری از سیاسووت شناسووایی و در چووارچوب نظریوو  ایوون نوشووتار بووا بهووره 
 بوور ایوون . اسووت کووردهدر خاورمیانووه را بررسووی  ویووژه بووهگفتمووان سیاسووت خووارجی روسوویه 

هویت روسیه و آرمان این کشور برای دستیابی به جایگاه قدرت بگر  نقش مهموی در  اساس، 
در دوران پوتین داشوته اسوت.    ویژه بهنتیجه سیاست خارجی این کشور تکوین منافع ملی و در 

سیاسوت خوارجی روسویه در کنوار     اصولی گفتموان   هودف  کوه  دهند  میهای نوشتار نشان  یافته
شناسایی و بازیابی جایگاه قودرت بوگر  در نظوام     آوردن دست بهسازی قدرت و ثروت،  بیشینه
 ۀخاورمیانوه بور سور مسوئل     والملول   بوین نظوام   تقابل روسیه و غرب در سوطح است. الملل  بین

ای  منطقوه جهوانی و  هوای   بحوران جایگاه روسیه و درنظرگرفتن نقش ایون کشوور در    ،شناسایی
 است ای ویژهحساسیت  ۀدهند است. رویکرد تجدیدنظرطلبانۀ روسیه در اوکراین و سوریه نشان

ویژگوی اصولی سیاسوت    بوه   و دارداش  گمشوده با هویوت قودرت بوگر     که روسیه در ارتباط 
منیتوی  ا مشوکل یوک   فقوط مشوکل روسویه    ،خارجی این کشور تبدیل شده است. بر این اساس

غورب   سووی و شناسوایی آن از  الملل  بینمعمای جایگاه این کشور در نظام بیشتر بلکه  ؛نیست
 است.  

 ، هوا  قودرت شودن بوه قودرت بوگر  و نموایش ایون وضوعیت بوه دیگور           در راستای تبدیل
 ماننود سووریه و پرکوردن     ای منطقوه  ایهو  نبوا ورود بوه بحورا   توا  ند ک میتالش مان ز همروسیه 

 جهوانی حفوظ    نفوع خوود در صوحنۀ    تعادل قدرت را به ،مناطق پیرامونیشده در خ های ایجاد
  ویوژه  بوه جاری منطقوه   های و تحولخاورمیانه انفعال ایاالت متحد در روسیه با استفاده از کند. 
 الملول   بوین قودرت بوگر  در نظوام     عنووان  بوه دنبال بازتعریف جایگاه خود  سوریه بهبحران در 

  ه. بحوران سووریه فرصوتی بورای روسویه فوراهم کورد       استو احیای اعتبار و نفور سیاسی خود 
 خاورمیانووه عووالوه بوور مقابلووه  گسووترده در  حضووور فعووال وبووا  ،هووا سووالتووا پووس از  اسووت
 ای  و منطقوه در نظوم در حوال ظهوور جهوانی      گرایی ایواالت متحود، جایگواه خوود     جانبه با یک
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در بررسوی رویکورد سیاسوت    الملل  بینبنابراین الزم است تا پژوهشگران روابط را تببیت کند. 
در  قدرتمنود  حضوور  ایون کشوور بورای   هوای   انگیوگه و  ها ادراک بهتر از دلیلخارجی روسیه و 

و حضوور   2851نوه پوس از سوال    خاورمیا ۀدر منطقو  ویوژه  به، المللی بینو ای  های منطقه عرصه
در نظور  بیشوتر  ت و سیاسوت شناسوایی را   نقش عنصر هویو نظامی این کشور در بحران سوریه 

 داشته باشند.
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