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چکیده
فرو اشی شوروی و افاول قادرت ایان کشاور از ساطش جهاانی باه ساطش
منطقه ای موجب شد تا نخطگان سیاسی این کشور در سیاستهاای خاود
تجدیدنظر کردی و عمدی توجه خود را به منطقاه خاارج نلدیاک متمرکال
نمایند سیاست منطقاه ای روسایه در قطاال منطقاه خاورمیاناه از جملاه
مواردی بود که دستخوش تغییرات گستردی شد و در حاالی کاه در زماان
شوروی این منطقه از جهات اللی سیاست خارجی به شمار مایرفات ،در
سیاست خارجی روسیه تقریطا به فراموشی سمردی شد به قادرت رسایدن
وتین و نخطگان سیاسای حاامی تفکارات وی در ساال  ،2000باار دیگار
موجب توجه روسیه به منطقه راهطردی خاورمیانه شد ،اما حوادث موساوم
بااه بهااار عرباای را ماایتااوان نقطااه عطفاای در احیااای سیاساات خااارجی
خاورمیانهای روسیه قلمداد کرد سئوال اللی مقاله ایان اسات کاه نقاش
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

مولفاههااای فرهنااگ راهطااردی در سیاساات خاورمیانااهای جدیااد روساایه
چیست؟ فرضیه نیل عطارت است از این که سیاسات خاورمیاناهای جدیاد
روسیه به لورت جدی از فرهنگ راهطردی این کشور متااثر باودی و درک
روسیه از خود ،برداشت نسطت باه نظام جهاانی ،درک از تهدیاد و ساطک
خاص سیاست امنیتی این کشور از جمله یشرانهاای ماوثر بار سیاسات
جدید آن هستند که موجب شکلگیری چشمانداز بین المللی ایان کشاور
شاادی و راهطردهااا ،اهاادا کااالن و عملیاااتی سیاساات جدیااد روساایه در
خاورمیانه تابع محورهای این چشم اناداز هساتند بار ایان اسااس ،فصال
جدیدی از روابط روسیه با منطقه خاورمیانه را باید به انتظاار نشسات کاه
مطتنیبر محورهای چشمانداز بینالمللی مسکو خواهد بود
واژههای کلیدی :سیاست خارجی ،فرهنگ راهطردی ،روسیه ،خاورمیانه
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مقدمه
سریس

ییرای ر سر اهد ا فع پیشی شور

فعا انی را طی کهعد اسه

نشربهی

در سیل  ،1991فعا

که نیشهی ا نهوصی سهعگعدانی ههویتی اهود اسه ؛

مهیاههوان اههیثرعات سه گفتمههین مطهعت در سریسه

یههیرای ایههن کشههور شههیمل

ناالنتررگعایی ،ملیگعایی ا راسریگعایی را در د ران مختلف است ا لیکمر
هع گفتمین مشیهد کعد.
د یل صرنی ایدژوحودیر در سطح پییرنی قعارگعف  .ای ا قدرت رسردن پوارن
طرف نخبگین لیمی

در سیل  ،2000ایر دیگع ر ااط ای کشورهی غرعغعاهی در

وهیرووب دکتعین اهین ونهدقطبی مهورد اواه قعارگعفه  .اهی شهع م اعیهین
موسوم ا اهیر صعای در سیل  ،2011در ااتدا ر سر االس کعد ای در اعااع لهوادث
اونس ،مصع ،حربی یمن یویشهتندار کهعد
ضع رت لل مسیحم نمرز ایتالفیت ،نسب

اهی هد ر ارینره ههییی مبنهیاهع

ا این ر یدادهی اکنر نشهین دههد؛

امی یسیرات سنگرن اقتصید در حربی انزل اصتبیر

اه نن در منطق  ،اه یهژ
کهیر نمهدن

ا سو افهیر صمومی دایلهی ،مهورد انتقهید اهد قعارگعفه  .ر
د ح هی همسو ای غعب در این کشورهی ،در کلهی دسهتگی سریسه
ر سر نسب

یهیرای

ا کشورهی یی رمرین را اغررع داد سبب شد ای ر ئهی ا منظور

ایمرن منیف ملی یود ،اوسه ر ااط ای کشورهی یی رمرین را اه
در دستورکیر قعار دهند .سعای

اعیین اهیر صعای ا سوری

هورت اهد
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ای ا ایل ده  2000مرالد  ،ر ااط ر سر اهی کشهورهی یی رمرینه متهیثع ا

فرهنگ راهبردی و سیاس

ا گون ا ک ای مع ر سریسه

یهیرای ایهن کشهور در د ران پهس ا فع پیشهی،

ادا م لمییه ههی
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غعای-صعای ا مخیحفین د ح
در نهیی

ر سر

سوری منجهع اه اغررهع ر یههعد سریسه

منجع ا

ر د نظهیمی ایهن کشهور در ازهعان سهوری در سهیل

 2015شد؛ ا حرن حشهعکشی ر سر پسیشور
یود ک ایص

یهیرای

اه یهیرج ا لهو منهیف ممتهی

اغررع مهید ت در ازعان سوری شد

ای یگع مهم در این منطق اود

نشهین داد که ر سهر یهر

نبییستی دس کم یی نیدید گعفت شود.

ا ننجی ک صمد پژ هرههی

یهیرای

هورت گعفته در لهو سریسه

ر سر ا د ر یهعد رژیحرستی سی انگیر اههع اهعد انهد هعیهر ا ایهن د
ر یهعد ا اعارب ا اوا ا اوانی هی غرعمید
میکنند ،این مقیح ای کیراس

مید در رفتیر د ح هی غفل
ای اهع گرع ا مهمهیر

ر یهعد فعهنر راهبعد

رژیحرستی اوا ا صنی ع مید قدرت ،نقهر اوانهیییههی غرعمهید را نرهز در
ازلرل ابررن سریس
پررشعط کیراس

ییرای یی رمرین ا ر سر حزی مینمیید .اهدیهی اسه

این نظعی نرز الصی موحف هی فعهنر راهبعد ایهن کشهور

یواهد اود.
ای صنیی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦
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ا مطیحب پرر گفت  ،در این پژ هر االس میشود ای ای اسهتفید ا

ر س او رفی ،ازلرلی ابررنی ا این پعسر پیس داد شود ک نقر موحف ههی
فعهنر راهبعد در سریسه
صبیرت اس

ا این ک سریس

یی رمرینه ا ادیهد ر سهر ورسه ؟ فعضهر نرهز
یی رمرین ا ادید ر سهر اه

فعهنر راهبعد این کشور متیثع اود

در ر سر ا یود ،اعداشه

نظم اهینی ،در ا اهدید سبر ییص سریسه
پرشعانهی موثع اع سریس
ارناحمللی این کشور شد

هورت اهد ا
نسهب

اه

امنرتهی ایهن کشهور ا امله

ادید نن هستند ک مواب شههلگرهع وشهمانهدا
راهبعدهی ،اههداف کهالن صملرهیای سریسه

ر سر در یی رمرین ایا مزورهی این وشماندا هستند.

ادیهد

م ا اوضرح اس

ک

در ابررن رفتیر ر سر نرز ا ر س نهیدگعایی (اوا ا اسنید ای دسهتی اظههیرات
مقیمیت رسمی) کیرکعدگعایی رفتیر (ازعکیت سریس
اس .

ییرای) اسهتفید شهد

 .1فرهنگ راهبردی
پژ هر در مورد فعهنر راهبعد ا حرنایر اوسط ار اسهنییدر در سهیل 1977
ا منظور اعرسی فیکتورهییی ک ممهن اسه

در اعااهع

اهع اکهنرههی شهور

صملریتهی هست ا مزد د امعیهی اثع اگذارند ،ورت گعف  .اسنییدر نشهین داد
ک شور

یهر فعهنهر راهبهعد مشهخص دارد اجعارهیت منزصهع اه فهعد

ایریخی ،ر ااط سریسی نهید متمییز درگرع ای مهوالت راهبعد متفی ت ا
ننچ امعیهی درگرع نن اس  ،اعکربی ا ای رهی راهبعد منزصهع اه فهعد یهر
احگو رفتیر راهبعد مبتنیاع این ای رهی را اوحرد کعد اس

(.)Snyder, 1977

هعوند پس ا اسنییدر نرز االسهییی در لهو فعهنهر راهبهعد کشهورهی
سیلهی ایرع مفهوم فعهنر راهبعد گون ا نو ایر را اجعاه کهعد اسه  .اه
گفت اعیی ا پژ هشگعان ،فعهنر راهبعد متغرع اهررن کنند اس

ک میاواند

نقر اوانیییهی مید را در ابررن رفتیر د ح هی در مرن اوسل ا

ر در ر ااط

ا طالت هعو ارشتع ای پیرادایم سی انگیر در نظعی ر ااط ارناحملل پروند ییفته
اس  .ای این لیل ،ار س یود این مفهوم ا منزح اازار ابررن ،موضهوم ازه ههی
پعشور در کتیبهی مقیح هی قعار گعفت اس

(گعیفرتس.)720 :1388 ،

ار اسنییدر فعهنر راهبعد را مجموص ا ا ایهد ههی ،ای رههی صمهومی،
نگعسهی احگوهی رفتیر او رف میکند ک اصوی ایمه ا طعی نمهو س
اقلرد ادس

ن رد

شبر اسنییدر اود

ای یهدیگع ا اشتعا میگذارند .ر یههعد اسهتفن ر ن نرهز
فعهنر راهبعد را مزصول ای رههی فعضهریت اه اشهتعا

گذاشت شد میداند ک ا انتخیب در مورد رفتیر نظیمی ارناحمللی ،ا

یژ اصمرم

در مورد شع م یر انر ،اعارح مدلهی انر نفند  ،پدافند یی اوسه طلبینه
مرزان الفیت قیال قبول در مین انر شهل میدهد ( .)Lavoy, 2005: 4اینسهتون
اهعیف مدرناع ا فعهنهر راهبهعد اراژه مهیدههد« :مجموصه ا ا ای رههی
مشتع  ،فعضریت مدلهی رفتیر اس

ک ا اجعاریت مشتع
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ارناحملل اهمرل کند در اعیهی ا مهوارد ،نن را ازه احشههیم قهعار دههد .ایهن

فرهنگ راهبردی و سیاس

انجیم شد ،امی این مفهوم در د ر پس ا انر سعد ا ر ن افتید .ای ایهن لهیل در

ر ایه ههی
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پذیعفت شد مشت شد اس

هوی

امهی ر ااط ای دیگع گع ههی را شههل
ملهی را

میدهد اهداف اازارههی منیسهب اهعا دسهتریای اه اههداف امنره

مشخص میکنهد» ( .)Johnson, 2009: 9مهیرارن گهعیفرتس نرهز در دانشهنیم ر ااهط
ارناحملل سریس

ییرای ،فعهنر راهبعد را شرو شههلگرهع ر یههعد ههع

کشور در قبیل اوسل ا

ر ،اعاسیئ ای رههی صهعفههی فعهنگهی ایافتهید نن

کشور اهعیف میکند (گعیفرتس.)719 :1388 ،
در لیل لیضع ،این صع

نرهز میننهد اسهریر ا صع ه ههی صلهوم انسهینی

ایمهی نداشت

یهید اهرن نسهلههی مختلهف در

اهعیف دقر

افی تههی

یصوص اهعیف اود داشت اس  .ای ایهن لهیل ،پژ هشهگعان همچنهین ا ااهزار
فعهنر استعااژیر استفید میکنند .طهور که اینسهون مهیگویهد ،اگهع ازلرهل
فعهنر راهبعد یوب انجیم شود ،قیدر اس
دقر اع ا وگونگی در

اه سریسه گهذاران در ایجهید فههم

ای یگعان متفی ت در لیل ای

 ،کیهر صهدم قطهره

سییع مشهالت اطالصیای در انتخیب استعااژیر کمر کند اگهع ازلرهل فعهنهر
راهبعد اد انجیم شود ،میاوانهد کلرشه ههی را دراهیر لهی ت اسهتعااژیر دیگهع
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د ح هی اقوی

کند ،اییگزینهی سریسی را مسد د کند رفتیر ای فعهنهرههی

راهبعد مزلی را نیمنیسب اپندارد (.)Tellis, 2016: 11
هواداران فعهنر راهبعد  ،این مفهوم را دریچ مفرد ا ر

مسئل میدانند ک وعا ار ار د ح هی نمو هی سریس هی مهرنی را ا صنهوان
اخشی ا راهبعد ملی یود میپذیعند .ا اصتقید ننین این مفهوم عفی امعینی صلمی
در نظعی پعدا

انتزاصی نرس  .مطهیا ایهن دیهدگی  ،اذصهین اه اهمره

راهبعد وهیر هدف ا هم معابط را اعن رد میسی د .نخسه

فعهنهر

مهمتهع ا همه ،

ادین اعارب ایثرع قوممزور در ازلرلههی راهبهعد ا اهرن مهیر د .اه دیگهع
سخن ،این مفهوم کمر می کند ای اثعات « ار نه نمهییی» را در اعیهورد اهی دیگهع
د ح هی اعطعف سی یم یی دس کم کیهر دهرم .د م ،ای ارزاع سییتن نگهی مهی اه
نریت دیگع اصمرمگرعان ک یود میاواند اه ار یهیایههی اطالصهیای کیمهلاهع
درس اع را اعد ،اوانییی می را اعا شنیی
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شهنیی

ایهن

دشمن اهبود میاخشد .سهوم ،ایهن

مفهوم اوا ازلرلگعان را اه نقهر اهیثرع اهیری
موض گرع نظیمی هع د ح

فعهنهر سریسهی در اهرهرن

الب میکند ک یود میاواند ا الوگرع ا افتیدن

ا دام همرش گشود ادفهمی کمر کند .وهیرم ،شهنیی
د ح

فعهنهر راهبهعد ههع

میاواند ا ابررن ننچ در ظیهع رفتیر نیاخعدان ا نظع میرسد ،ییر رسیند.
گعو نگیهی ا مبیلث ا ک ارن مهیاهب متبهیین اندیشه اعیهین دارد لهیژز
اس  ،حی اد ن ننه

اهمر

م ایشد فعهنر راهبعد را متغرع مسلط در اهرهرن

موض گرع هی راهبعد ارار کشورهی ادانرم ،میاوانرم نقر نن را ای شنیسرم.
یهی ا

مرن هی پژ هر ک اعا اهررن سهم فعهنهر راهبهعد در ابرهرن رفتهیر

د ح هی ایید ارشتع اوسه ییاد ،اعرسی مورد کشورهی اس  .انهی ای شنیی

ااعا راهبهعد یهود ااخهیذ

میکنند ،میاوان ا ارنر دقر اع درایر ار س فعهنر راهبعد اه صنهوان یهر
متغرع ابررنکنند در ر ااط ارناحملل دس

ییف

(گعیفرتس.)720 :1388 ،

 .2فرهنگ راهبردی روسیه
شور

نمی اوان مورد مطیحه قعارداد ،هعوند گذر مین ریداد لهوادث مههم،

اغررع در فعهنر راهبعد سیا این کشور را در پی داشت اس  .فعهنر راهبهعد
شور

در ده  ،1970ا ا ج یود رسهرد رهبهعان سریسهی نظهیمی شهور

اصور میکعدند ک ا اعاع استعااژیر در مرنه نرع ههی هسهت ا راهبهعد
نرع هی نظیمی متهیرف نسب

ا غعب دس

ییرای اهیامی الندپع ا ان شور

ییفت اند .در این د ر شیهد سریس

در کشورهی اههین سهوم اهدا کهعدن

متزدان سنتی امعیهی در ار پی هسترم .ای اینه ا ا ایع ده  ،1970معلل ازعان
فع پیشی نغی

در ااتدا ده  ،1990مواب فع پیشهی اجسهم انسهینی ،مهید

نهید فعهنر راهبعد شور

شد.

ا ایل د ران یلتسرن در سهیلههی  ،1992-1996صنی هع نگعشهی رفتهیر

خارجی خاورمیانهای روسیه  امیرمحمد حاجییوسفی و عباس ذوالفقاری

فعهنر راهبعد ر سر را اد ن اوا ا گذشت این کشهور فعهنهر راهبهعد

فرهنگ راهبردی و سیاس

ر یهعدهییی ک ارار د ح هی اعا

ورتاند

اهتهع

فعهنر استعااژیر سنتی ای لد د یید کنیر گذاشت شهد .اهی ایهن لهیل صنی هع
فعهنههر اسههتعااژیر گذشههت هعونههد اسههریر نییوشههییند امههی در اههرن نظیمرههین،
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سع یسهی امنرتی اعیی نخبگین سریسی ملیگعا ند ایقی میند .ا ا ایع دهه
 90مههرالد  ،صنی ههع نگعشههی فعهنههر اسههتعااژیر سههنتی ا ه یههژ یصههوم
اعداش هی اهدید ا غهعب یشهم ا دسه

دادن اییگهی ر سهر  ،شهع م اه

ای ییای در ارن نخبگین معدم ر سر کعد .یهی ا صلل این امع اقهدامیت امعیههی
نیاو اود؛ گستعس نیاو مدایل در کشورهی د سه

سهیا ر سهر در ایحههین،

عاستین ،این نیامرد گستعد را در اهرن مهعدم ایجهید کهعد که امعیههی غهعب
در دد نجیت ر سر مخصو ی در لو اقتصهید نرسهتند .در د ران میمهدار
پوارن ،صنی ع سریسی سریس

ییرای فعهنر استعااژیر یهنی رقیا  ،اههیام،

اعداش ه هههی اهدیههد یههیرای ا ه یههژ ا اینههب امعیهههی غههعب اسههیرت
سترز اویین در مع هی ا طور فزاینهد اقویه

شهدند؛ اه گونه ا که «ای گشه

ر سر » ا صنوان موضوم ا هلی افسهرع کیرشنیسهین سریسهتمداران ابهدیل شهد.
ایدژوحود ملیگعایی اییگزین ایدژوحود کمونرسهم شهد که متمعکهز اهع منهیف ،
امنر

ایثرعگذار ر سر ا صنوان ای یگع ارناحمللی اود ر سر اعا دسهتریای

ا میموری

فعاملی یر اهین وندقطبی ،همچنرن مبیر ای اهدیدات متصهور ا
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فعهنر غعای ،هوی
ا

دژوپلرترهی ا راسری را مجزا ا غعب ایجید کهعد .ایهن ایهد
نفتهی اقویه

یژ در سیلهی اهد ا مدد درنمهدهی هنگفه

پوارن اصالم کعد ک قصد ر سر ا استفید ا منیا انهعد
انعد در ای ار اهینی ،ر سر را ا قدرت ازرگ انعد
انعد ابدیل یواهد کعد .هشدار اد

مینی ا

شهد د حه

صعضه سههم صمهد
یهی لتهی سهوپع قهدرت

دا درنمهد که مسههو ا اههعم

انعد اعا منیف استعااژیر سریسی یود مثال در اعیین قط گهی ا کهعاین ...
اسهتفید کهعد

(2006

 .)Ermarth,ااههعا اعنیمه ا هاللیت اراههر (،)2015-2008

منی ص  2008گعاستین ،نقر ر سر در موضوم اعنیم هست ا امهور اسالمی
ایعان  ،ازعان سریسی ا کعاین احزیق شب ازیع کعیم ا ر سهر
ا ازعان سوری اعیی شواهد قعاین ارینگع ای گشه

ر د نظهیمی

ر سهر اودنهد .امهع که

ایرا ا ایمی نرز در نیعین سخنعانی یود در سی مین ملل ،اه نهوصی اه نن اذصهین
داش « :در اهینی ک صصع امپعااور هی سپع شد اسه  ،شهیهد نن هسهترم که
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ر سر االس میکند ای شهو ا دسه

رفته یهود را ا طعیه اازارههی قهدرت

نظیمی الری کند» (.)Remarks, 2016
سبر ییص سریستگذار در ر سر ایص

شد ای ا مهین شهور

مطیحهیت یید ا منظور فهم دیدگی ر سر اعا ادار سریس

اهیکنون

یهیرای انهر

ورت گرعد .در این مرین پژ هر در لو فعهنر راهبعد سهم اسزایی داشهت

ا گون ا ک افعدا مینند اورج کنین 1،اسنییدر 2،ندامسهی 3،انگستعام 4،فرهن

ایتلبع 6االسهی قیال اواهی در فهم فعهنر راهبعد شهور
داد ا ند .در ارن اندیشمندان مهی ع ر سر نرز

5

ر سهر انجهیم

دیمرهع حهوکرن ایمهیرا موسهرنهو

مطیحهیای را در این لو انجیم داد اند (.)Лукин& Мусиенко, 2016
موحف هی نن ،در این مقیح اهی ههدف فههم اغررهعات ادیهد در سریسه

یهیرای

یی رمرین ا این کشور ،موحف هی پییدار موثع فعهنر راهبعد ر سر در قیحهب

نسهب

ییرای یی رمرین ا مورد اعرسی قعار میگرعند.
درک روسیه از خود :ر سر یود را ا صنهوان یهر د حه

میموری

اهزرگ ،مسهئول

یژ در اهین میارند ک ای ایای ا فعمین احهی ،نوصی صداح

ا اس  .ایهن در ا یهود ،ریشه ههی صمره فعهنگهی داشهت

لقرقه
اهع مبیله

ایدژوحودیر ،مذهبی ایریخی انی شد اس  .ا یهژ ر ایهیت اسهیطرع ر سهر ،
نقر مداف

ن اد اخر اعا کشور یود نسب

ا ار پی قیژل هستند ک ا لمل

مغولهی شع م شد  ،سپس نیپلئون انیپیرت در قعن  19در نهیی

ن اد ار پهی ا

1. Kennan, George
2. Snyder, Jack
3. Adamsky, Dmitry
4. Engstrom, Maria
5. Facon, Isabelle
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وهیر صنوان کلی در ر سر ا یود ،اعداشه
اهدید سبر ییص سریس امنرتی این کشور ،ا صنهوان پرشهعانههی مهوثع اهع
سریس

اه نظهم اههینی ،در ا

فرهنگ راهبردی و سیاس

ای صنیی

ا االسهی

ورت گعفت در شنیی

فعهنر راهبهعد ر سهر

173 6. Eitelhuber, Norbert

هرتلع در طول انر اهینی د م را شیمل مهیشهود .ایهن نقهر مسهرزییی اوسهط
ایدژوحود قو پشتربینی شد اس
لیمی مداف اسال هی ،شور

(مسهو ا صنوان رم سهوم ،ر سهر اه صنهوان
ا صنوان منب

اهین ر سی) .مسئل دیگع این اس
ل مسلم ر سر نسب

اازار انقالب سوسریحرستی اههین،
قرمومر

ک اید لمیی

هموار ای ادصهی

ا سع مرنهییی ک ا ننهی دفیم میکند ،همعا اود اس .

ا طور ییص فئود ر داستییفسهی ،یهی ا ازرگاعین نویسندگین کالسهرر
ر سر را «میدر یدا» نیمرد ک شهع مقدئ قسطنطنر ایید ا نن اهل

ر سی ،مل
داشت ایشد

(2016: 418

 .)Sinovets,رد پی این نوم افهع را مهیاهوان در سهخنعانی

پوارن درایر ادایی کعیم مشیهد کعد ،اییی ک
ضع رت ایریخی لتی ایالقی دانست

ادایی کعیم ا ا کعاین را

میگوید« :در ایطن معدم ،کعیم هموار

اخشی ا ر سر اود اس  .این اید مبتنیاع لقرق

صداح

اس ( »...

Remarks,

.)2014
ا ارین دیگع ،فعهنر سریسی فعهنر سریس
موحف هی نیعاحزمینی دارد ک یر لس میموری

ملی ارناحمللی فعااع ا امنره
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رفی کشور اس  .احهسیندر اد یرن نرز اع این امع ز گذاشت
ییرای ر سر در طول ایری

سریس

ای داشتن در
این هوی

سنتی رژیحرستی انی شد
موقهره

اسهال

ر ااهط اهی همسهییگین

(.)Задохин, 2002

برداشت روسیه نسبت به نظم جهانی :سریس
لی ل ام

مگع

ملی نگیهی افههع ملهی ر ئ.

نرز صمدای در مذهب اراد کس ،اعار

اجلی ییفت اس

مهتقد اسه

در ض کنونی را نمیاوان شنیی

درستی ا ازول ایریخی هوی

گی سریس

ییرای ر سر اع مفع ضهیت

اقه گعایینه نیمرهد مهیشهود .ایکرهد اهع

فع اعا نفوذ ارن د ح هی اه اهی همههیر  ،ایکرهد اهع اهمره

اغعافرهییی اهمره

افی تهی فعهنگی ر سر

اهرهرنکننهد نن در سریسه

یهیرای ،نگههیهی ا

اهعیف یود ا صنوان یر قدرت اهزرگ اههینی در

مقیال غعب ،استفید ا سریس
در شعایط افول اقتصید
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ییرای ر سر هموار اعیی

ییرای ا صنوان اازار اعا سریس هی دایلهی

افزایر اهدیدات دایلی د حه  ،اعیهی ا مشخصهیت

این ر یههعد سریسه
مینهوف نرز مهتقد اس

یهیرای در ر سهر هسهتند

(2016

 .)Smith,ر یههعد که

اوسط مفیهرم نئورژیحرستی دژوپلرترر منیف ملی ههدای

میشود (.)Mankoff, 2009
یهی ا صنی ع انریدین اهینارنهی ر سهر در نگهی اه اههین ،ر ت رژیحرسهم
سریسی مطیا ای السیئ در مسهو اس  .اع این اسیئ ،اهین سییتیر یود را
دارد ا

غعب اقسرم میشود .اعنمد ا طع فهع انهر

مرن هی نفوذ ر سر

سعد ،منی ص داژمی ارن لعیفین پذیعفت شد

این کشیکر اییستی ازه

قهوانرن

مشخصی ک پس انر اههینی د م در وههیرووب قعدادههی ییحتهی پتسهدام
طعالی شد اافیق اریفتد .فعسییر نظهیم ییحتهی-پسهتدام اوسهط امعیههی اه مهنهی
فهم این اقهر

مقیمیت ر سی را کیمال ارمنی میسهی د؛ اقهرتهی که

دیمرهع

پوارن هم در اعیین سخنعانی یود در انجمن احدا نن را مهمتعین صیمل رقیاه
ارن د ح هی در وهیرووب قوانرن هنجیرهی سریسی ،منطقی ایالقی مهعفهی
همعا اس

( .)Valdai Speech, 2015ادین اعارب صع

زن نبعد ای یر ای
کو

«لی ل ام

 ،صعاق یی حربی) شهس

ر سر

فع» اس

ارناحمللی ا سهو ر سهر

که ههع پرهع

اعصهس هع پرع

اس  .انیاعاین احزیق کعیم اه صنهوان پرهع

غهعب (میننهد

ر سر شهس

غعب

ر سهر اهبرهع مهیشهود .سهعگئی

گال یف ،مشی ر همگعایی اقتصید رژرسامهور پوارن ،مدایالت ار پی در مهورد
ا کعاین را نترج انر غعب صلر شعق میارند ک هدف نن شهس
«نی یسم ا کعاینی دستی رد سییتگی ایدژوحود ضدانسینی اس

ر سر اس :

ک قهبال در غهعب

اعا ااصیل د قعن کیشت شد اس » .در مجموم غهعب (دقرقتهع امعیههی) رقرهب
ا لی ر سر

ا صنوان «شع ر » ک االس میکند ای مواض مسههو در اههین ا

ارن ابعد ،مهعفی میشود (.)Sinovets, 2016: 419
اورج کنین اهبرع «قله از
اس

مقیمیت شور

مزی ع » حنرن را مورد ایکرد قهعارداد

مهتقهد

خارجی خاورمیانهای روسیه  امیرمحمد حاجییوسفی و عباس ذوالفقاری

کعد

ادصی میکند این رقیا

ای ازعانهی شدید ا ههم گسهرختگی درامیارهر

فرهنگ راهبردی و سیاس

اخعیب این استزهیم گذار ا منی ص مبتنیاع قوانرن ا منی ص اد ن قهینون اهود.

االس میکنند ای «اهین ارع ن را ا صنوان متخی م» مهعفهی
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نمییند ک در راستی لفهن «اقتهدار دیهتهیاور در یینه » ،اوسهط مقیمهیت قیاهل
اوضرح اس

( .)Kennan, 1947: 575موضوصی ک ایکنون استمعار ییفته

رسمی ر سر ادید نرز ا

در اسهنید
ملهی»

ضوت قیال مشهیهد اسه « .اسهتعااژ امنره

ر سر ک در  31دسیمبع  ،2015اه دسهتور رژهرسامههور اصهویب شهد ،اشهیر
میکند« :موض غعب ،مواب ایجید استع انر در فوی ار پی شد » که در اوهید
ای منیف ر سر اس
احدا اه

هعال

( .)www.scrf.gov.ruدر همرن سیل پوارن در سخنعانی یود در
اصهالم مهیکنهد که ههدف ا هلی امعیههی «اخعیهب موا نه

استعااژیر اغررع موا ن قدرت در اهتی اس
اله ایص

ک ن انهی مواب سلط مهیشهود

دیهت کعدن یواست هی یود ا دیگعان اس » (.)Valdai Speech, 2015

انیاعاین مشیهد میشود ک «غعب» نقشهی اسیسهی در اههوین هویه
ر سههر ا گذش هت اههی امههع

داشههت

دیههیحوگ اههیریخی ر سههر

ملهی

غههعب مرههین
غهعب

غعبگعایین اسال گعایین ،یر مبنی سییتیر ایریخی «می ه ننهی» داشت

ا صنوان یر اهدید در طول ایری ر سر یر صیمل اسیسی در همبسهتگی ملهی
انگرز ااخیذ اعیی ر سهی مشهخص سریسه

یهیرای اهود اسه

(

Задохин,
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.)2002
درک از تهدید :د ح
اواود نمد

امپعااور ر سر اقعیبی ا ااتهدا در شهعایط انگهی

گستعس ییفت

اشتهی اعا دستریای ا امنر

هموار ای ضهرتی اهرن اهعئ ا نسهربپهذیع
اوسه ارشتع در نوسهین اهود اسه  .حهذا فعهنهر

راهبعد ر سر ای لد یید نظیمی شد اس

(2006: 4

ا حزی اهیریخی ر سهر ارشهتعین اهدیهدات را ا سهم

 .)Ermarth,این اقهر

ک

غهعب داشهت (لمله

حهستینیهی ،فعانسو هی نحمینهی) اع ایهن اضهطعاب ههعائ ا اقهدامیت غهعب
دامن د

ایثرعات صمرقی در رفتیرهی سریس

ییرای این کشور داشهت اسه .

انزصیر ارار اع سخ افزار ازژریت دکتعین استعااژیر ا گذشت د ر

( Snyder,

 ،)1977اییگی یژ اسلرزیت اامی در دکتعین نظیمی ا صنوان منب پعسترژ اهینی
در نهیی

ضیمن امنر

کشور انهی صنصهع که امهع

دیهدگی ر سهر را اه

صنوان «قهدرت اهزرگ» شههل مهیدههد ( )Oliker&Crane, 2009: 162ا امله ایهن
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ایثرعات اس .
ر ئهی هنو هم ا مفیهرم دژوپلرترهی مهرندر صالق مند هستند ک ا راسری را
قلب مرن مهعفی میکعد .انیاعاین منیط لیژل ای همسییگین را ا

هورت اهد

پرگرع میکنند اعا الوگرع ا لمله غهعب (امعیههی ،نهیاو  )...اهع قهدرت
نظیمی ازرگ اهر دارند؛ ا گون ا ک در اعیی موارد قدرت هست ا ایهن کشهور
رنر اقدئ ا یود گعفت

ااهزار در اهه

ا

نزدیههی اه یهدا مزیفظه

کلرسی اراد کس اهبرع میشود (.)Engstrom, 2014: 369
ای استهداد  3-4مرلرهون نفهع اهیاعدیهد یههی ا اهزرگاهعین

ارار شور

ارارهی اهین اهود که پهس ا فع پیشهی ،اهی ریهزسههییی در ایترهیر ر سهر
اجهرزاای در ضهر
کشور ای در

اسریر اد اسع میاعد ،امی مسهئوحرن سریسهی نظهیمی ایهن

اهدیدات ادید ای هدف لصول وشماندا مورد اشیر در قسم

قبل ،اعنیم ا اللیت در ارار را ا سیل  ،2008در دستورکیر قعار دادند 5 .سهیل
نظیمی اهین در سیل  2013ایحغ اهع  1.538اعیلرهون د ر اهود ،ر سهر اهی اوداه
نظیمی  68.2مرلریرد د ر اهد ا امعیهی ورن ،ارشتعین هزین نظیمی را داش  .این
در لیحی اس

ک ای اود مشهالت میحی ،اودا  770مرلریرد د ر اعا اعنیمه

د سیح (شع م ا  )2015اجدید اسلرزیت دفیصی در نظع گعفت شهد
سهم ا اراقی

رادیین هست ا ر سر اخصرص ییفت اس

ارشهتعین

(.)McNabb, 2016: 95

ایتصیص  4.5در د ا اوحرد نیییحص دایلی کشور ا هزین ههی دفهیصی (

Selim

 ،)Ozertem, 2015: 9امهینی ا ر سر میدهد ای ضمن مقیال ای اهدیهدات متصهور ا
سو غعب ،ای ااخیذ راهبعد اهیامی ،مسرع اغررع ض مواود النهدپع ا

ههی

یود را دنبیل نمیید.
سبک خاص سیاست امنیتی روسیه :سبر ییص سریس

امنرتهی ر سهر در

اق همین احگوهی رفتیر ایمه ر سر هسهتند که در مطیحهه رفتهیر سریسه
ییرای این کشور اییستی ا

ورت اد مورد اوا قعار گرعند .هوی

ر سی،

خارجی خاورمیانهای روسیه  امیرمحمد حاجییوسفی و عباس ذوالفقاری

پس ا ااعا اعنیم ا اللیت در نرع هی مسلح ،در لهیحی که کهل هزینه ههی

فرهنگ راهبردی و سیاس

قعارگعف  .هعوند این ارار اعا مقیال اهی نهیاو نمهو س دیهد اهود ا حزهی
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سطح ای از یع پنهینکیر  ،همزمینی د صنصع لقیرت اعاع  ،لرل انگی
ا صنوان اازار ا لی سبر سریسی نظیمی مسهو میهر پرع استعااژ ر سر
ا امل این احگوهی رفتیر هستند ک ا

 )1هوی

ورت مختصع ا ننهی اشیر میشود.

ر سی :ایشر یهی ا مزع هی ا لی ازول سریسه

ر سر  ،پشتوان صمر هویتی اود اس  .ا ارین دیگهع ،سریسه
در دد پیس ا یواست انسین ر سی اس
منزح

ا دس

ر سر ریش در هوی
ا گون ا ک

یهیرای ر سهر

که یواههین اهی پسگرهع شههو

رفت اس  .در اق راهبعد رژیحرسم اهیامی در سریسه
این کشهور داشهت

یهیرای

ا لمییه

یهیرای

غیحهب اعیهوردار اسه ؛

ر د نظیمی ر سر ا ازهعان ا کهعاین سهوری نه انههی مخیحفه

دایلی وشمگرع همعا نداشت اله اعااع نظعسنجی معکز مطیحهیت افهیر صمومی

ر سر  1مزبوار

پوارن در ا ایع اکتبع  ،2015ا  89.5در د افزایر ییفت اسه .

همچنرن ر نیم کیمعسین

مینویسد اعااع نظعسنجی ورت گعفت اهد ا احزهیق

کعیم ا ر سر شمیر شهع ندان ر سی ک مهتقدنهد ر سهر یهر قهدرت اهزرگ
اس
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یی در نیند نزدیر ا این منزح

دس

یواهد ییف  ،ا طور نیگهینی افزایر

ییفت اس  .نتییج نظعسنجی نشین می دهد  20در د پیس دهندگین مهتقدند ر سر
یر قدرت ازرگ اس

(قهبال ایهن مرهزان  10در هد اهود ) اههداد کسهینی که

مهتقدند ر سر در  10-15سیل نیند یر قدرت ازرگ یواهد اهود ،ا  41در هد
ا  54در د افزایر ییفت اند .شهمیر شههع ندانی که در ایهن وشهمانهدا اعدیهد
داشت اند ،ا  39در د ا  18در د کیهر ییفت اس  .نهت مهم اینهه  42در هد
پیس دهندگین اع این ای ر اودند ک کلرد نرل ا «قدرت ازرگ» ،نرع ههی مسهلح
قدرامند اس

(.)www.sputniknews.com

 )2سطح ای
قیال مشیهد اود

از یع پنهین کیر  :این یژگی در استعااژ نظیمی شهور
اسنییدر کنین نرز در نثیر یود مورد اواه قهعار داد انهد .در

اق دستهیر اطالصیای یهی ا قدیمیاعین ،قو اهعین موفه اهعین اازارههی
کعملرن در سریس

دایلهی نرهز سریسه

یهیرای اسه

(.)Sinovets, 2016: 420

)1. Russian Public Opinion Study Center (VTsIOM

فعهنر سریس

ییرای ر سر ای لد یید ای اهیای ا فعهنهر سریسهی ر سهر

اس  .رهبعان ر سر در مین

م ا طورکلی قیدر ا دیپلمیسهی سهی س لرله

اود اند مینند ننچ در قعن  19در قیحب سریستمدار گونچیرف انجیم میشهد یهی
شرو هی مختلف انر دایی در قعن ارستم .امی هموار یر نگعس اسیسهی اهود
داش

ک ا ای یگعان د ح هی ییرای ا وشهم دشهمن ،متزهد یهی متزهد

موق

دشمن یی الم هی مفرد اعا ادار نگعس کی ا و کسهی نگعیسهت

میشد (.)Ermarth, 2006: 7
 )3همزمینی د صنصع لقهیرت اعاهع  :در مقهیم لهعف صمهل ،فعهنهر
سریس

ییرای ر سر اغلب ارین یر اعکرب گرجکنند ا نگهعسههی متنهیق
مجی رت سترز اویین  .در ذهنر

اعاع میاوان ند ا طور همزمین اع ر
فع پیشی شور

لیفظ ر سر  ،هع د صنصع لقیرت
هفز اه نمهییر درنینهد .اثهعات اله

کیهر نقر ر سهر اه صنهوان یهر قهدرت اهزرگ ،ایهن د

مجموص لقیرت اعاع را ا یژ در ارن نخبگین امنر

اس  .اهبود ازیی اییگی ارناحمللی ر سهر در د ران پهوارن نن را ارشهتع انظهرم
کعد در نترج درنمدهی انعد

ر س سعمیی گذار اهتع ،ایهن د مجموصه را

در اظهیرات رهبعان اندیشمندان اشدید کعد (.)Ermarth, 2006: 6
 )4لرل انگی ا صنوان اازار ا لی سهبر سریسهی نظهیمی مسههو :لرله
انگی ا یهی ا مهمتعین اازارهی ارار ر سر ا سیلهی قبل ابدیل شهد اسه
ایرهی اوسط سو ار ف در انر شمیل یی در طول انرههی نهیپلئون اجعاه
شد اس  .سو ار ف در امجرد ا دنهعال کواهو ف گفه
لرل گع اود ک لتی دریبیئ نمیاوانس
سریس

ا اسهریر اهیهوس

ا را افعیبد .اهی لهد د لرله انگهی

ر سر را ا اندا کیفی انهطهیفپهذیع مهیسهی د؛ اهی ا موااهه مسهتقرم

الوگرع نمیید .کنین مهتقد اسه
صقبنشرنی در اعااع نرع

«ههرچ پشهرمینی دراهیر

که رهبهعان شهور

اعاع را ندارند ».احبت ای مینی ک

اهدید نهند .اعااع اظهیرات اسنییدر «استعااژ شور

اه

اصتبیر ننههی را

خارجی خاورمیانهای روسیه  امیرمحمد حاجییوسفی و عباس ذوالفقاری

ملی ر سر اشدید کعد

فرهنگ راهبردی و سیاس

اس ؛ ا یرسو مجی رت هم مع
اعژ

ادافهی ا شهل انوننمرز ا سو دیگهع

ا ایپع ایهی شههعت دارد،
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امی این استعااژ ا لداقل رسیندن اهدیدات اس  ».یصو رتی ک همچنین نهد
اعا مثیل در اعیین منی ص ر سر

اس

اعکر اع سع انهدام هواپرمی ر سهی

در  25نوامبع  ،2015قیال مشیهد اس  .پوارن اعارح داد ای ازعیمههی اقتصهید
اصمیل کند ای اینه

ارد ر ییر یی نظیمی ای یههی ا اصوهی نهیاو شهود .ا سهو

دیگع ،اوانییی صقبنشرنی در اعیی موارد ا این مهنی نرس
کعدن طعتهی یود اس
ر سر امع

ک مسههو نمهید رههی

اله انهی اغررع در اازار یی مسهرع رسهردن اه ننهیسه .

نرز االس میکند ای کشورهی لیژل را ای هع ااهزار ا ااهزار انهعد

گعفت ای فهیحر هی انر هربعید لفن کند.

 )5میهر
شد در ای س

پرع

استعااژ ر سر  :این یصو هر

نترجه

ک ورزهییی را ا اصهویع ر سهر مهدرن اضهیف مهیکنهد .ارشهتع

استعااژیسهه ههههی نظههیمی مقیمهههیت شههور
سوکوحوفسهی) ،همرش اع حز م شهس

(ا میحرنفسههههی گعفتهه اهههی

قیطهین متجهی

ابدیل شود ایکرد کعد اند .ندامسهی اع این صقرهد اسه

اگهع انهر اه
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گعا اس  .امی انر یر اازار ایثبیتسی

اقهره

که انهر نسهل ادیهد

ر سر متفی ت ا انر هربعید اس  ،فقط ا دحرل این اقهر
پرع

یژگهیههی ذکهع

که اسهریر یهید

نرسه ؛ در ایهن مهنهی هعگونه

یسیرت انسینی اهعا ر سهر مههم نرسه  .در طهول انهر اههینی د م الفهیت
شور

اقعیبی د اعااع ارشتع ا نحمین اود در ایهن مفههوم داسهتین د کهوف که

وطور نرع هی شور
را لهیی

مریدین مرن را مرنر ای میکعدند ،ا یوای این ضههر

میکند« :در ااتدا شور

پرید نظیم را ا قرم

این ننهی ا مهرنر اهی

فعسههتید ،سههپس ا سههعای ان اخعیههبوههی اسههتفید شههد در نهیی ه
گعانقرم
ضهر

نظیمی ظیهع شدند» .صدم لسیسر

اجهرههزات

ر سر اه ازهعیمههی ،اجسهم ایهن

در شعایط کنونی اس ؛ ا گون ا ک معدم ر سر نمیدگی دارند اهی اهعا

شهو د ح

یود قعاینی شوند .نمون ایرهع نن احزهیق کعیمه اسه

که مواهب

ازعیم هی اقتصهید صمهد ا شهد ،امهی اوسهط  87در هد مهعدم لمییه
(.)Sinovets, 2016: 420

شهد

 .3سیاست خارجی خاورمیانهای روسیه
 ،صلهیرغهم نفهوذ اهی

پس ا فع پیشی شور

اییگی این منطق در سریس

شهور

ییرای ر سر انزل ییفت

در منطقه یی رمرینه ،
ر ااط ای کشورهی ایهن

منطق ا حزی ا حوی  ،پس ا کشورهی ییرج نزدیر ،ار پی ،امعیهی ،هند ورن
لتی امعیهی انوای قعار گعف  .سریس هی ر سر در یی رمرینه اهی قبهل ا
لوادث اهیر صعای را میاوان ا د اخر اقسرم کهعد :ایهعان سهییع کشهورهی
منطق  .در مورد ایعان ،ر سر ا دنبیل اهداف اقتصید

انعد

ایفی یر نقهر

اهینی پرشبعد اهداف صدم اشیص اعا الوگرع ا هسهت ا شهدن ایهعان اهود.
این کشور را ا صنوان یهر اهی یگع

نقر ر سر در موضوم هست ا ایعان ،اهمر

پعسترژ اود؛ ا طور ک منجع ا نن شد ای یر ندحی را پش

مرز مسهیژل مههم

اهینی مینند منیقش فلسطرن اسعاژرل لفن نمیید لفن امهیئ اهی کشهورهییی
مینند سوری را دنبیل نمیید .در این د ران هعوند ر سر قصد داشه

اهی اه یهر

اجیرت ای این منطق  ،وشماندا ایفی نقر قدرت ازرگ در منطقه مههم

منطق

یی رمرین را مدنظع داش

(.)Oliker&Crane, 2009: 113

در دیگع کشورهی یی رمرین  ،منیف ر سر کمتع اهعیف شد اود؛ اعیهی ا
ازلرلگعان اع این ای رند ک ر سر نقر یود را ا صنوان یر کیرگزار اهیحقو اهرن
اهین اسالم غعب دید اسه
یی رمرین
ای کوی

امهر

که ریشه در ر ااهط یهوب شهور

سهیا اهی

مسلمین یود ر سر دارد .ر سر ا از ایعان سوری

امیرات معا دات نظیمی داشت

عفی

مهمتعین قعارداد ،ازویل سهیمین دفهیم

هوایی پینتسرع اه امهیرات اه ار س  800مرلرهون د ر مهیایشهد (.)Klein, 2012: 6
االسهییی نرز ا منظور انهقید قعاردادهی نظیمی ای دیگع کشورهی صعای ورت
گعفت ک ایکنون نترج ا لی ل نشد اس .
ر ااط ر سر ای اسعاژرل نرز فعا

نشرب فعا ان داشت اسه ؛ اهعیالف مرهل

خارجی خاورمیانهای روسیه  امیرمحمد حاجییوسفی و عباس ذوالفقاری

ای یگع مهم در منطق یی رمرین ابدیل شود ،امی گذشت ا امییل کلی اعا ثبیت در

فرهنگ راهبردی و سیاس

ارناحمللی ،اراقی داد .سریس هی ر سر در دیگع نقیط این منطق ای ههدف کسهب

طعف اسعاژرلی ،در سیل  ،2006مسهو مرزاین رهبهعان لمهیئ اهود .اهی ایهن لهیل
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اقدامیت ر ئهی ایثرع اقهی در لل منیقش فلسطرن اسهعاژرل نداشهت
در پرشبعد اهداف یود در این یصوص اوفر وندانی نداشت

ر سهر

ا نظع مهی رسهد

عفی ایفی نقر فهیل در موضوصیت مهم ارناحمللی را دنبیل کعد اس  .در سهو
دیگع ،امعیهی عفی در لد مشورت اعا ر سر نقر قیژل اس  .اعا مثیل امعیهی
مییل ا همهیر ای ر سر اعا ییفتن را هییی اعا اهیمل ای ایعان ،سوری

ثبهیت

در صعاق افغینستین اس .
اهیر صعای پریمدهی نیشی ا نن ،فشیر اد اع سریس
منطق یی رمرین

ییرای ر سر در

ارد کعد .سقوط ردیمهی دیهتهیاور  ،مسههو را ادار کهعد اهی

ر یهعد یود را در قبیل این منطق اغررع دهد .اگهع اهی قبهل ا سهیل  ،2011منطقه
یی رمرین در درا د م اهمر

اعا مقیمیت ر ئ قهعار داشه  ،اههیر صعاهی اه
اوسه ر ااط ای کشورهی منطق اهعا

ر شنی نشین داد ک فهیل شدن در منطق

ایمرن منیف ملی ر سر ضع ر اس  .این لوادث در
نسب

ییرای ر سهر

سریس

ا منطق یی رمرین را اغررع داد .ای سیل  ،2013کشورهی یی رمرین انهی اه

وشم دارایی قیال مهیمل در ر ااط ر سر
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فز شطعنج ک ر سر

غعب اهی

امعیهی یی ار پی دید میشدند ،یهی یهر

ههی اسهتعااژیر یهود را در ننجهی انجهیم

میدادند .اهیر صعای ،ر سر را متوا این اقهر
منطق را اییستی ا

کهعد که ر ااهط اهی کشهورهی

ورت مستقل در وهیرووب اعنیم هی ا حوی ههی یهود

پرگرع نمیید (.)Mason, 2014: 114
در امیمی موارد فوق ا یوای موحف هی فعهنر راهبهعد ر سهر ا امله
ایفی نقر قدرت ازرگ اقیال ای غعب دید میشود .سریسه
ا شدت متیثع ا فعهنر راهبعد این کشور اود
نقر اسهزایی در شههل دههی اه سریسه
ایثرعگذار این پرشعانهی اع سریس

یهیرای ر سهر

موحف هی وهیرگین پررگفت

یهیرای ایهن کشهور دارنهد .مههینرزم

ییرای اه ابه نن سریسه

یی رمرینه ا

ر سر پرچرد  ،انتزاصی گی ارنیذهنی اس ؛ امی در شهل سهید شهد  ،موحفه ههی
فعهنر راهبعد  ،وشماندا ارناحمللی ر سر را شهل میدهنهد که احبته در ایهن
مرین نخبگین سریسهی اهیثرع اسهزایی دارنهد راهبعدههی ،اههداف کهالن اههداف
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ییرای در راستی نرل ا مزورههی وشهمانهدا اهعیهف

صملریای لو سریس
میشوند.

وشماندا را ارینی عیح در مورد نیند مطلهوب ،اقههی مزتمهل اهعیهف
میکنند ک د ح هی فیرغ ا هع قرد قینونی مزد ی
االس لعک

منیا  ،اهعا رسهردن اه نن

میکنند (فالت .)10 :1392 ،مطیحه رفتیر سریس

در طول د ران لریت  26سیح این کشور ،ارهینگع نن اسه
وشماندا سریس

ییرای ر سهر

که ر ئههی همهوار

ییرای را در وهیر مزور یع پرگرع کعد اند :الرهی قهدرت
در وهیرووب لقوق ارناحملل)؛ ایکرد

در سطح اهینی؛ قدرت هنجیرمند (لعک

اع ونداینب گعایی؛ لفن منطق منیف ممتی یود (مونعژ ر سی).
فیرغ ا مقط

ک این مزورهی وشماندا اهی اواه

مینی ،موید این مطلب اس

ا صوامل شهعایط ،همهوار مهدنظع اهود
صملریای لو سریس

ییرای ،ذیل این وشماندا اهعیف شهد انهد .ا حهرن سهند

ییرای فدراسرون ر سر ک در اهیری  10دانویه  2000منتشهع شهد ،در

فصل یر ای صنوان "ر سر در ایمه اهینی" اهی اشهیر اه پییهین انهر سهعد

سرستم د قطبی ،اع االس ر سر اهعا شههلگرهع سرسهتم ونهدقطبی در نظهیم
ا د ر دن قوانرن لقوق اهرناحملهل اوسهط کشهورهی

ارناحملل ایکرد کعد

غعای ا رهبع امعیهی ا شدت انتقید میکنهد .همچنهرن در فصهل د م ایهن سهند
از

صنوان "منیف ملی ر سر " ،منزح

«قدرت ازرگ» را اعا ر سهر

اوسهه

ر ااط اهیمرن منهیف ملهی ایهن کشهور را در دراه ا ل اهی اصوهی کشهورهی
مشتع احمنیف مورد ایکرهد قهعارداد اسه
د مرن سند سریس
نخس

ییرای ر سر ک در ایری  28اهو

رییس امهور مد دف ا اییرد

لقوق ارناحملل ،اس
لفیظ

(.)Russian Foreign Policy Concept, 2000
 2008در مهی ههی

رسرد ،پنج ا ل پییبنهد اه ا هول

او یر اهین وندقطبی ،ااتنیب ا ر ییر یی انهز ا،

ا شهع ندان یود اوام اقتصید ییرج ا کشور امعکز اع منهیطقی

ک ر سر در ننهی منیف ممتی

ییص دارد را ا صنهوان ا هول سریسه

خارجی خاورمیانهای روسیه  امیرمحمد حاجییوسفی و عباس ذوالفقاری

سریس

راهبعدههی ،اههداف کهالن اههداف

فرهنگ راهبردی و سیاس

مع ر اع اسنید ای دستی اظهیرات مقیمیت مسئوحرن صیحیراب این کشور،

یهیرای

183

ر سر مطعت میکند ( .)Russian Foreign Policy Concept, 2008سومرن سند سریسه
ییرای ر سر ک در ایری  12فوری  2013منتشع شد ،ن ا ل سریس
را مهعفی میکند ک در ارن این ا ول ،مزورههی وشهمانهدا اه
میشوند ،مویف اع ننه اشیص

این ر سی لفیظ

مقرم در دیگع کشورهی رشد اقتصید
منزح

یهیرای

ضهوت دیهد

ا لقوق شههع ندان ر ئ

اعیی ا ول دیگهع ،در راسهتی کسهب

«قدرت ازرگ» ار یهیای مهیشهود ( .)Russian foreign policy concept, 2013در
نیعین سند سریس

نهیی

ییرای این کشور مصوب  30نهوامبع  ،2016پرگرهع

اد مزورهی وشماندا لتی ای ااهزار نظهیمی در یهیرج ا مع ههی ر سهر را
مورد ایکرد قعار میدهد ( .)Russian Foreign Policy Concept, 2016سند راهبعد امنره
ملی ر سر مصوب  31دسیمبع  ،2015دیگع سند ای دستی این کشور اسه

که در

 116اند مزورهی وشماندا را ا انزی مختلف طهعت مهیکنهد .اهعا مثهیل در
اندهی  ،104 103 ،101 ،100 ،87لفن ثبیت سرستم لقوق ارناحملهل ،التهعام
ا مهینرزمهی اوافقنیم هی ارناحمللی در کل لقوق هنجیرهی ارناحمللهی را
ای اهمر
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

میاوان اظهیرات مقیمیت مسئوحرن ر سی را نرز اضیف کهعد که در مصهیلب ههی،
سخنعانی معاسمیت مختلهف ،وشهمانهدا سریسه
شمعد اند؛ سعگئی ایوانف

یهیرای ایهن کشهور را اهع

یع دفیم سیا ر سر در یصوص اعنیمه ا هاللیت

نرع هی مسلح ر سر میگوید« :در قعن  ،21نرع هی مسلح ر سر اییهد متنیسهب
ای ر سهر در سهطح یهر قهدرت اهزرگ ایشهند )Oliker&Crane, 2009: 139( ».یهی
سخنین مد دف پس ا منیقش  2008گعاستین در یصوص ای گشه
منزح

یر قدرت ازرگ اهینی موقهر

فع پیشی شور

ر سهر اه

ر سر ا صنوان ای یگع مسهلط پهس ا

در منطق نفوذ یود (کشورهی مشتع احمنیف ) که در لقرقه

ایکرد مجدد اع این وشماندا اود (.)McNabb, 2016: 10
خاورمیانه در سند جدید سیاست خارجی روسیه :همینطهور که قهبال نرهز
اشیر شد ،صوامل شعایط مینی مهینی در پرگرهع مزورههی وشهمانهدا در
صع
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القی میکنهد ( .)Russian National Security Strategy, 2015اه مهوارد فهوق

سریس هی منطق ا

ارناحمللی ر سر موثع اود اند .حذا اغررعات در نگهی

ر سر ا منطق یی رمرین را میاوان نیشی ا اغررهعات در ایهن صوامهل شهعایط
قلمداد کعد؛ اغررعاای ک نشهیرا در سند ادیهد سریسه
ایری  30نوامبع  2016ا اصویب

یهیرای ر سهر که در

دیمرع پوارن رسرد ،قیال مشیهد اسه  .ایهن

سند ا صنوان یهی ا اسنید مهم ای دسهتی در لهو سریسه
اس

ک اهیت ،اهداف ا حوی ههی سریسه

یهیرای ر سهر

یهیرای ایهن کشهور را اعسهرم

مینمیید .در این سند ک در  108اند اهر شد اس  ،در  4اند ا
در وندین اند دیگع ا
کشورهی یی کلر

ورت مسهتقرم

ورت غرعمستقرم ا موضهوصیت معاهوط اه لهوادث،

منطق یی رمرین اشیر شد ک در اغلب موارد نوصی اقیاهل اهی

غعب اطور ییص امعیهی دید مهیشهود .همچنهرن ا حزهی ا حویه

اهرن لهو کیراژرهب لتهی

افغینستین قعارگعفت اس  .در اند  14این سند ،اع ریسهم اهرناحمللهی اه یهژ در
منطق یی رمرین مزصول دییح هی ییرای مهعفی میشود .همچنرن در اند ،33
مبیر ای سی مینهی اع ریستی ا طعق مختلف ا یژ نرع ههی نظهیمی را منهوط
ا موافق

اند  92این سند ارین میکند« :ر سر همچنین سههم قیاهل ماللظه ا را در اثبره
ا ضیم در منطق یی رمرین

شمیل افعیقی ادا میکند ،ا االسهی امهی در اهه

ینثی کعدن اهدیدهی نیشی ا گع هی اع ریستی ارناحمللی لمیی
سریس

یواهد کهعد

پرگرع را اعا لل فصل سریسی منیقشیت د ح هی این منطق اعاسیئ

التعام ا لیکمر

امیمر

ارضی ننهی ،ل اهررن سعنوش

ننهی اد ن مدایالت

ییرای دنبیل یواهد کعد .»...در ادام این اند قسهمتی ا انهد  27نرهز اهع نفهر
ر سر در مذاکعات لح یی رمرین

یی رمرین صیر ا سالتهی کشهتیرامهی

ایکرد میکند .اندهی  95 94نرز صزم ر سر اعا اوسه همهیر ای کشهورهی
یی رمرین ا

ورت صیم ایعان کشورهی لو یلرج فهیرئ در وههیرووب

انجمن همهیر هی ر سی-صعای اصالم میدارد .نهت قیال اوا اینه اعا ا حرن
ایر نیم ایعان ا

ورت مستقرم در این سند ذکع شد

اوسه همهیر هی هم اینب ای ایعان لمیی

اند  94این سند معاوط اه

ا اعایم اس

(

خارجی خاورمیانهای روسیه  امیرمحمد حاجییوسفی و عباس ذوالفقاری

دریواس

د ح

درگرع ای اع ریسم ا ا حوی هی یود اعمیشمیرد.

فرهنگ راهبردی و سیاس

یی رمرین ای اع ا کشورهی افعیقییی ،امعیهی

موضهوم،

Russian Foreign
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.)Policy Concept, 2016
ورود نظامی به بحران سوریه به منزله بازگشت «ق درت ب زر » :ا نغهی
ازعان در سوری در میرئ  ،2011امعیهی ،اازیدی ار پهی اازیدیه صهعب اهالس
کعدند ای ا طعی شورا امنر
مخیحف
امنر

ر سر

فشیر یید اع اشیر اسد ارد کنند ،امهی اه دحرهل

ورن ،این طعت شهس
اصمیل یشون

در مزهومر

یورد پهررنهویس قطهنیمه شهورا

در لمص ،ا سو این د کشور اهو شهد.

هع وند این امع انتقیدات شدید کشورهی غعای صعای را ا همعا داش
قطع صعاستین ،مسهو را متهم کعدند ک مجو کشتن معدم را ا د ح
کعد اس  ،حهن ر سر ا حرن معلل ا لمیی هی یهود ا د حه

لتهی
اسد اصطهی

سهوری را در

وهیرووب لمیی هی سریسی شع م کعد .ای ا جگرع درگرهع ههی ،معلله د م
لمیی هی مسهو در غیحب لمیی هی اسلرزیای امنرتی ا منظور ایثرعگهذار
اع ر ند ازعان نغی

ای معلل سوم ک

ر د مستقرم نظیمی ای ازعان اهود ،اهدا م

ییف .
ا اهیر  2015ای سپتیمبع این سیل ،مسهو مرن سی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

ا این ازعان را شع م ا صبیرای ر د ا انر را مشع مسی
ر ند ،اظهیرات

کعد .پییین ایهن

دیمرع پوارن در سپتیمبع  2015در سهی مین ملهل اهود که رسهمی

ر د ر سر ا انر را کیمال قهینونی مطهیا اهی مهوا ین اهرناحمللهی انهی اه
دریواس

د ح

سوری

در وهیرووب مبیر ای اع ریسم اصالم کعد .پهوارن در

سخنعانی یود در مجم صمومی ضمن انتقید ا سریس هی امعیهی در یی رمرینه ،
این سریس هی را غلط مواب شهس

ازرگ یواند

پعسرد نیی ا ننچ انجهیم

داد اید ،اکنون پی اهعد ایهد؟ در اقه نهوصی اقیاهل صلنهی اهی امعیههی غهعب در
یی رمرین ک ا فعهنر راهبعد این کشور نشأت میگعف  .این اقیال فعااع رفته
مقیمیت ر ئ سریس هی امعیههی در منطقه را یهیم متنهیق

(اهالس اهعا

انتقیل سعی ا دموکعاسی در مین اهیر صعای سپس مهیشق اهی اسهالمگعایین اه
ا طالت مرین ر ایواناحمسلمرن) ،یرین نمرز (اشهیر اه ر ااهط لسهن قبلهی اهی
مبیر
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م اعا

ر د مسهتقرم

سپس رهی کعدن این متزد فیدار) ایشعمین (رهی کعدن نشفتگی اهعا

امعیهی اهد ا مدایالت نیفعایم در صعاق حربی را پی کهعد

دیگعان ای مسئوحر

مورد سع نر قعاردادند (.)Trenin, 2016

منهع شوند) قلمداد کعد

ای شع م مدایل نظیمی در سوری در سیل  ،2015یی رمرین ا مرهدان ن مهون
کلرد ای گش
ر سر

زن اهینی ابدیل شد .الری شههو ا دسه

ر سر ا

رفته

ایفی نقر ا صنوان یر «قدرت ازرگ» در یهر منطقه نزدیهر ا نظهع

اغعافرییی ،غنی ا حزی منیا هردر کعانی ایثبیت ا منظع سریسی ااتمهیصی،
هدف ا لی پوارن ا

زن نظیمی سوری اود .ای این لیل اعیی اههداف

ر دا

دیگع نرز پرگرع میشد ک ا نن امل میاوان ا موارد یع اشیر کهعد :اوقهف
کیهر افعاط گعایی اسالمی رادیهیحرسم اعا الوگرع ا سعای

در منطق

ایجهید

اژتالف پییدار دژوپلرترهی ای ننهی ،ایجید یهر لوهور لهداقلی نظهیمی در پرعامهون
منطق  ،گستعس لوور ر سر در ای ارهی اسلرزیای ،هست ا  ،انعد
اذب سعمیی ا یژ ا کشورهی غنی لو یلرج فیرئ ،لمیی

 ...منطق ،

ا قرم ههی

لو یلرج فیرئ .)Trenin, 2016( ...
لوور نظیمی ر سر در سوری
لزباهلل ،این شیژب را ا

همهیر نزدیر این کشور ای ایعان ،سوری

اود ن رد ک ر سر ایر دیگع اه اهیاالقی اه سهبر

افغینستین مبتال یواهد شد ،امی مقیمیت ر ئ ضهمن همههیر اهی اعیهین شهرهی،
فی ل یود ا این اعیین را لفن کهعد

همزمهین ارابیطهیای را اهی مزهور سهنی

منطق ا سعکعدگی صعاستین قطع لتی اکعاد اعقعار کعدنهد که ایهن اقهدام در
راستی اعنیم هی درا مدت ر ئهی در منطقه

اعقهعار ارابهیط اهی کشهورهی

ثع امند لو یلرج فیرئ ار ییای میشود.
نتیجهگیری
فع پیشی شور

در ا ایل ده  ،90افول قدرت ایهن کشهور ا سهطح اههینی اه

منطق ا را در پی داشت

مواب اغررعات گسهتعد در سریسه

خارجی خاورمیانهای روسیه  امیرمحمد حاجییوسفی و عباس ذوالفقاری

انعد ا طعی همیهنر کعدن سریس هی ای اوحردکننهدگین ا هلی نفه

گهی در

فرهنگ راهبردی و سیاس

کشورهی ییرج نزدیر ،لمیی

ا ردیمهی نرع هی د س

نن ا ر سر

یهیرای ر سهر

ادید ش د .گعایر ا غعب اه لیشهر رفهتن دیگهع اههیت سریسه

یهیرای
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ر سر  ،یژگی صمد ده ا ل د ران پسیشور
قیصد مستثنی نبود

اس  .منطق یی رمرین نرز ا این

در این د ر اقعیبی ا فعاموشی سپعد شد .ر

کهیر نمهدن

پوارن در سیل  ،2000مواب شد ای ایر دیگع اوسه ر ااط ای کشورهی غرعغعاهی
در دستورکیر سریس

ییرای این کشور قعارگرعد؛ ای این لیل ر ااط ای کشورهی

یی رمرین همچنین در دراه د م اهمره

صمهدای در راسهتی لفهن

قعارداشهت

پعسترژ استفید در انظرم ر ااط ای غعب ار ییای مهیشهود .ریهداد اههیر صعاهی،
ای نگع اد در نگی ر سر ا یی رمرین را ا همعا داش  .سعای
االس مزور غعای-صعای اعا اعاندا

صعای ا سوری

لوور نظیمی ر سر

صملریای شدن سریس

امواج اههیر

نظیم سوری  ،در نهییه

ییرای ادید این کشور در منطقه

را در پی داش .
ای گش

ر د نظهیمی ایهن

ر سر ا منطق یی رمرین در سهیلههی ایرهع

کشور در ازعان سوری نن هم در شعایطی ک ر سر در نترج اف
نف

ا یرسو ازعیمهی اصمیحی امعیهی غعب اع سع اقدامیت ایهن کشهور در

ا کعاین ،در شعایط اسریر اد اقتصید

اوانمند مید قعارداش  ،ای نمهو ههی

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره دوم  تابستان 139٦

رژیحرسم همخوانی ندارد ،اله میاوان گف
کشور اود

منبه

ا وشماندا اهرناحمللهی ایهن

موحف هی فعهنر راهبعد در سیی

مهندسی نن نقر ا هلی را

ایفی میکنند.

نسب

در ر سر ا یود ،اعداش
ییص سریس امنرتی این کشور ،وهیر موحف پییدار فعهنر راهبعد هستند ک اه
مثیا پرشعانهی موثع اع سری سه

ا نظم اهینی ،در ا اهدیهد سهبر

یهیرای ر سهر صمهل کهعد

طهی فعاینهد

انتزاصی پرچرد مواب شهلگرع وشماندا ارن احمللی ایهن کشهور مهیشهوند.
راهبعدههی ،اههداف کهالن اههداف صملرههیای لهو سریسه

یهیرای نرهز ذیههل

مزورهی این وشماندا اهعیف میشوند .الری قدرت در سطح اهینی ،قهدرت
هنجیرمند ،ایکرد اع ونداینب گعایی لفن منطق منیف ممتی یهود وههیر مزهور
وشماندا ارناحمللی ر سر در د ران پسیشور
ییرای این کشور پرگرع شد انهد .اهدیهی اسه
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شهدید قرمه

هستند که همهوار در سریسه
صوامهل شهعایط مزرطهی در

پرگرع

ا فهلر

رسردن این مزورهی ا امل در مورد منطق یی رمرین دیرهل

موثع اود اند.
در لیل لیضع سریسه

یی رمرینه ا مسههو در راسهتی ازقه مزورههی

وشماندا فوق ،مهندسی لح پییهدار در سهوری اهی مشهیرک

امعیههی ،گسهتعس

ر ااط ای ایعان اهع مند ا مزایی صمدای اقتصید د ر پسیاعایم ،ر ااط هعو
اهتع ای کشورهی ثع امند لو یلرج فیرئ ،ادا م ر ااهط لسهن اهی اسهعاژرل
الری ر ااط ای مصع ،صعاق اکعاد را پرگرع مهیکنهد .هعونهد اوسهه همزمهین
ر ااط ای این کشورهی ای انیقویای همعا اس  ،امی این کشور ای مینورههی سریسهی
این ر ند را مدیعی

میکند.
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