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چکیده
پایداری مجموعهای از عوامل در سالهای بعد از فروپاشی ،زمینهی شکلگیری اصول بنیادین و
چارچوب رفتاری روسیه در خاورمیانه شد .با توجه به نقش فزایندهی روسیه در خاورمیانه و فرصتها
و تهدیدهای آن ،هدف این پژوهش مفصلبندی متغیرهای شکلدهنده به سیاست خاورمیانهای
روسیه و شناسایی الگوی بنیادین رفتاری روسیه در منطقه است .در این نوشتار تالش شده نمای
فرا گیری از متغیرهای تداومبخش یا تحولآفرین در سیاست خاورمیانهای روسیه در سه سطح داخلی،
منطقهای و بینالمللی ارائه شود؛ بنابراین پرسش بنیادین این است که «عوامل و رانههای تحول یا
تداوم در سیاست خاورمیانهای روسیه چیست»؟ فرضیهی نویسندگان این است که تحول و تداوم
سیاست خاورمیانهای روسیه ،برآیند تحول در نگرش حا کم بر کرملین ،مسائل سیاسی-امنیتی-
اقتصادی «خارج نزدیک» و چگونگی موازنهسازی ژئوپلیتیک روسیه در برابر غرب است .با وا کاوی
این رانهها در سه سطح یادشده ،میتوان به اصول پایدار و شکلبندی عمومی رفتار سیاست خارجی
خاورمیانهای روسیه دست یافت .نتیجه اینکه نوع سیاستورزی روسی در منطقه ،دستاوردها و
چالشهای مشخصی را برای این کشور به ارمغان آورده است .اصول سیاستورزی روسها الگویی
برای اصالحات سیاست خارجی از آرمانگرا به واقعگرا است؛ امری که ضرورت درک آن را در همسایگی
کشور ما نشان میدهد .پایانبخش این نوشتار ،بررسی دستاوردها و چالشهای روسیه در پیشبرد
اهداف خاورمیانهای آن است .روش پژوهش نویسندگان توصیفی-تبیینی-تحلیلی است.
واژ گان کلیدی :خاورمیانه ،روسیه ،سیاست خارجی ،شکلبندی رفتار روسیه ،خارج
نزدیک.
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Change and Continuity in the Russian Mideast Policy:
Motivations, Achievements and Challenges
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Abstract
There is a complex of factors that has been the source of shaping Russia‘s principles and
behavioral patterns in the Middle East. With regards to Russia’s increasing role in this
region and its opportunities and threats, this paper seeks to articulate variables and basic
elements of Russia’s foreign policy in the Middle East. Their main question is what are the
factors and the motivations of Russian Mideast policy? Their proposition is that changes
and developments in Russian Mideast policy is making Russian perceptions of political
and economic issues in the “Near Abroad” and the way of creating geopolitical balanced
equilibrium in its relationship with the West changed. The authors try to examine these
motivations in Russian Mideast policy to show the principal rules and general formation
of its Mideast policy. The result is that the kind of its policy making has created specific
implication for I.R. of Iran. These principles have changed from idealistic to realist ones.
The methodology of this research is descriptive- analytical.
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مقدمه
در دهه نود ،پس از شکست تجربهی غربگرایی در روسیه ،خاورمیانه بار دیگر اهمیت خود
را در روابط خارجی این کشور بازیافت .همکاری روسیه با متحدان سنتی دورهی اتحاد شوروی
مانند مصر ،لیبی ،عراق ،سوریه ،یمن و نیز بازیگران غیردولتی مانند ساف و حماس ظرفیتهای
قابلتوجهی برای فعالکردن سیاست خاورمیانهای این کشور بود .از نگاه مسکو ،این کشور
باید در قامت یک قدرت بزرگ با رویکرد سازنده به رسمیت شناخته شده و نقش مهمی را در
مناسبات منطقهای ،فرامنطقهای و جهانی بر عهده گیرد .به قدرت رسیدن پریما کف ()1996
در دستگاه دیپلماسی روسیه ،سرآغاز تحولی در سیاست خاورمیانهای این کشور شد که در
چهار دوره ریاستجمهوری والدیمیر پوتین گسترش بیشتر و بنیان استوارتری یافت.
بررسی اسناد رسمی روسیه نشان میدهد که مواضع این کشور در چالشهای اصلی
خاورمیانه ،ابعادی مشخص و روشن دارد .روسیه در سندهای مفهوم سیاست خارجی
به روشنی موضع خود را در مورد تأسیس کشور فلسطین ،سرنوشت اسراییل ،سالحهای
کشتارجمعی و موشکها ،غیراتمیسازی منطقه ،مسئلهی هستهای ایران اعالم کرده است
( .)the Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 2013در سند سیاست خارجی
 2016روسیه ،تعامل با شورای همکاری خلیج [فارس] گفتوگوی راهبردی توصیف شده
است ( .)the Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 2016چنین توصیفی برای
ایران معنای روشنی دارد ،زیرا نشان میدهد که روسیه عالقمند است در تأمین امنیت انرژی
و حملونقل خلیج فارس نیز نقش داشته باشد و با کشورهای حاشیهی خلیج فارس برای
رسیدن به چارچوب مشارکت و همکاری گفتگوهای راهبردی داشته باشد؛ بنابراین مسئلهی
این نوشتار درک رانههای گسترش فعالیتهای روسیه در منطقه است که از ضرورتهای
اصلی نظام تصمیمسازی کشور ما ،درک فرصتها و تهدیدهای رویکردهای روسیه در
خاورمیانه است.
ده سال پیش ،روسیه در خاورمیانه پیگیر «مشارکت فعال» با اولویت «احیا و تقویت
موقعیت این کشور بهویژه از نظر اقتصادی در این منطقهی غنی» بود )the Foreign Policy
( .Concept of the Russian Federation, 2008بعد از ده سال ،در سال  2018میتوان دید در ابعاد
نظامی و سیاسی این هدف تأمین شده است .رسیدن روسیه به جایگاه کنونی با چالشهای
بسیار همراه بوده است .مسکو باید از ظرفیتهای بهنسبت محدود خود بهگونهای بهره ببرد
که بتواند جایگاه پیشین را بازیابد؛ اما پرسش بنیادین این است که رانههای تداوم یا دگرگونی
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سیاست خاورمیانهای روسیه چیست؟ پاسخ این پرسش ،جوابی به این پرسش مهمتر است
که رفتار روسیه در خاورمیانه بر چه اصول و سازوکاری بنا شده است؟
در این نوشتار برای ارائهی تصویر کالن سیاست خاورمیانهای روسیه ،ریشههای تداوم
و تغییر در سه سطح داخلی ،منطقهای و بینالمللی بررسی میشود .در سطح داخلی،
چارچوبهای گفتمانی مسلط ،تجربههای سیاستگذاری و تالش برای بازسازی غرور ملی،
سه پویش داخلی این دگرگونیها را شکل دادهاند .در سطح منطقهای ،تأمین امنیت خارج
نزدیک ،بهبود جایگاه روسیه در جهان اسالم و تأمین منافع اقتصادی به این تحوالت شکل
میدهد .در سطح بینالمللی نیز حفظ توازن قدرت منطقهای و گسترش دامنهی رقابتهای
ژئوپلیتیک مؤلفههای اصلی این دگرگونیها هستند .در ادامه چگونگی اثرگذاری این مؤلفهها
بر سیاست خاورمیانهای روسیه بررسی خواهد شد.

 .1پیشینهی پژوهش
آثار بسیاری به ابعاد و سطحهای سیاست خاورمیانهای روسیه پرداختهاند که میتوان
آنها را در دو دستهی سیاست منطقهای روسیه و نیز سیاست خارجی در سطح روابط

دوجانبه بررسی کرد .در دستهی نخست ،کتاب «روسیه ،آمریکا و جهان اسالم» 1اثر مایک
باوکر به روابط روسیه و آمریکا در دورۀ پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد
میپردازد؛ اما این روابط را در زمینهی جغرافیایی و تمدنی جهان اسالم ارزیابی میکند.
مقالهی «سیاست خارجی پریما کف در روسیه و خاورمیانه» 2اثر رادمن و فریدمن تالش
کرده سیاست خارجی روسیه در دورهی پریما کف را با روش توصیفی و تحلیلی بررسی کند.
مارک کاتز در مقالهی «روسیه و رژیمهای ضدغرب در خاورمیانه»  3چگونگی نفوذ مسکو و
سیاستهای آن در برابر نظامهای ضدغرب در خاورمیانه از جمله ایران را توصیف و بررسی
میکند« .روسیه در خاورمیانه :عرصهای برای تقویت نفوذ» 4مقالهای از ما گن است که با
تشریح و تحلیل تحوالت خاورمیانه ،چرایی حضور روسیه را در این تحوالت توضیح میدهد.

در مقالهی «خطمشیهای جدید سیاست خارجی در روسیه :تداوم تکاملیافته» 5از اندرو
1
Mike Bowker. (2007). Russia, America and the Islamic World, Hampshire: Ashgate
2
Rodman P & Freedman, R., Primakov›s Foreign Policy: Russia and the Middle East,
The Washington Institute for Near East Policy, Policy 184.
3
Katz, M. (2011). Russia and Anti-Western Regimes in the Middle East, Amsterdam
Law Forum, Vol. 3, No. 4, pp.102-104
4
Magen, Z. (2014). Russia in the Middle East: The Drive to Enhance Influence,
Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv
5
. Monaghan A. (2013). The New Russian Foreign Policy Concept: Evolving
Continuity, Chatham House
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مونا گان ،به تغییرهای شایان توجهی که در بینش و نگرش روسیه ،بهویژه پس از سال 2008
به وجود آمده ،اشاره شده است .این سند به بحران مالی و اقتصادی جهانی و بیثباتی در
خاورمیانه و شمال آفریقا نگاهی دارد.
ُ
دوم ادبیات موجود نیز ماریا ا ملیچوا در مقالهی «سیاست خارجی روسیه
در دستهی ِ

در برابر ایران :چشمانداز بحرانی ژئوپلیتیک» 1و کروپنف در مقالهی «سیاست روسیه در
مورد ایران و حزباهلل» ،2ما کسیم ای .سوچکف در مقالهی «روسیه به خواست کردها برای
استقالل چگونه مینگرد؟» ،3به بخشهایی از سیاست خاورمیانهای روسیه پرداختهاند.
جهانگیر کرمی در کتاب «تحوالت سیاست خارجی روسیه؛ هویت دولت و مسئلهی غرب»

4

با توجه به روند شکلگیری سیاست خارجی روسیهی جدید و دگرگونی در هویت دولت آن،
تحوالت رفتارهای خارجی آن در برابر غرب را بررسی کرده است .الهه کوالیی نیز در کتابها
و مقالههایی ،سیاست خاورمیانهای روسیه را بررسی کرده است .مسئلهی اصلی بسیاری
از این آثار ،ابعاد هویتی ،هستیشناسی و بیشتر مرور روند تاریخی سیاست خاورمیانهای
روسیه است .بخشی از ادبیات پژوهش نیز سیاست خاورمیانهای روسیه را از دیدگاه روابط
دوجانبه با کشورهای منطقه بررسی کردهاند؛ بنابراین منابع موجود ،سیاست خاورمیانهای
روسیه را بیشتر از نگاه مؤلفههای داخلی این کشور بررسی کردهاند و به سطحهای منطقهای
و بینالمللی این سیاست کمتر پرداخته شده است .در این نوشتار ،عالوه بر مسائل تاریخی،
به تحلیل گفتمان و هستیشناسی این سیاست نیز پرداخته شده و با کنکاش در سطحهای
باالتر ،ریشهها و رانههای شکلگیری این سیاست در سطح منطقهای و بینالمللی نیز وا کاوی
شده تا بتوان سیاست خاورمیانهای روسیه را در الگویی جامعی بررسی و خطوط اصلی آن
را مشخص کرد؛ بنابراین نوآوری نویسندگان نسبت به آثار دیگر ،تمرکز بر سطوح داخلی،
المللی دگرگونی در سیاست خاورمیانهای روسیه است.
منطقهای و بین
ِ

1
Maria O. Melicheva. (2012). Russia›s Foreign Policy Toward Iran: A Critical
Geopolitics Perspective, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 14, No.3, September,
pp. 331-344
2
Kroupenev, A. (2008). Russia’s Policy vis-à-vis Iran and Hezbollah, International
Institute for Counter-Terrorism, Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya
3
Maxim A. Suchkov. (2016). How Russia Sees the Kurdish Quest for Autonomy,
Almonitor. 7 May
جهانگیر کرمی .)1384( .تحوالت سیاست خارجی روسیه؛ هویت دولت و مسئلهی غرب ،تهران :وزارت امور
4
خارجه.
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 .2واقعگرایی نوکالسیک و سیاست خارجی روسیه
به نظر نگارندگان ،چارچوب نظری مناسب برای تحلیل سیاست خارجی روسیه،
پارادایم واقعگرایی و بهویژه واقعگرایی نوکالسیک است (.)Koolaee and Azizi, 2016, 43
نسخهی اولیهی واقعگرایی نوکالسیک را باید تاریخ جنگهای پلوپونزی توسیدید دانست
که روایتهایش بر اساس گزارهای نظری است که علت واقعی این جنگ ،رشد قدرت آتنیها
است که سبب الهام اسپارت میشود .سپس توضیح داده میشود که چگونه انگیزههای
سامانیافته از راه متغیرهای سطح واحد به سیاستهای خارجی دولتشهرهای مختلف
یونان منتقل میشود ( .)Rose, 1998:153-154واقعگرایی نوکالسیک در انتقاد از تقلیلگرایی
نوواقعگرایی ارائه شد .این نظریه با تأ کید بیشتر بر سطح واحد ،به واقعگرایی کالسیک نزدیکتر
است و واقعگرایی نوکالسیک خوانده میشود .از نگاه واقعگراهای نوکالسیک« ،قدرت مادی»
شاخصهای سیاست خارجی یک کشور را تشکیل میدهد .فرض واقعگرایی نوکالسیک مانند
دیگر شاخههای واقعگرایی ،کشمکش پایدار عاملهای قدرت ،امنیت در جهان و بیاطمینانی
فرا گیر است .در واقعگرایی نوکالسیک ،رویکرد تهاجمی یک کشور ،از سیاست خارجی و عاملهای
نسبی قدرت یک کشور ریشه میگیرد .با اینوجود ،تأثیر قابلیتهای قدرت بر سیاست خارجی
غیرمستقیم و پیچیده است ( .)Taliaferro, Lobell, Ripsman, 2016: 5توسیدید بر این باور بود
که «مؤلفههای درونی قدرت» تعیین میکند کشورها چه میتوانند انجام دهند؛ اما رنج آنها
تعیین میکند که آنها چه «باید» بکنند ( .)Rose, 1998: 148واقعگرایی نوکالسیک مدعی است
هر نوع عامل داخلی که سیاست خارجی را شکل میدهد به عناصر قدرت مربوط است که آن
هم در ارتباط با نظام بینالملل است.
واقعگراهای نوکالسیک بهجای این فرضیه که دولتها در جستوجوی امنیت هستند ،این
فرض را در نظر دارند که دولتها بهدلیل بیاطمینانی ناشی از آنارشی بینالمللی ،در پی کنترل
و شکل دادن به محیط بینالمللی خود هستند؛ بنابراین دولتها بدون درنظرگرفتن بسیاری
از روشهایی که ممکن است منافع آنها را تعریف کند ،بهدنبال افزایش نفوذ و گسترش توان
عملیاتی خود هستند .پیشبینی اصلی آنها این است که در بلندمدت میان منابع قدرت
مادی دولت با رویکرد تهاجمی سیاست خارجی آن رابطه برقرار خواهد شد (.)Rose,1998:152
شاخصهای واقعگرایی نوکالسیک در شکل صفحه بعد مشخص شده است:
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شکل  .1مؤلفههای عملیاتی واقعگرایی نوکالسیک

 .3عوامل موثر در سیاست خاورمیانهای روسیه در سطح داخلی
.3-1رویکردهایسیاستگذاری :گفتمانهایمسلطدر دستگاهتصمیمگیری
چارچوبهای ذهنی سیاست خارجی روسیه سه دستهاند :لیبرالها یا غربگرایان،
دولتگرایان یا ملیگرایان عملگرا و تمدنگرایان یا ملیگرایان بنیادگرا .سابقه غربگرایی در
سیاست خارجی روسیه به دوران امپراتوری تزاری و این باور که پادشاهی روسی یکی از اعضای
خانواده پادشاهیهای اروپا مربوط است ( .)Tsygankov, 2013: 4به باور آنها مناقشات
خارج نزدیک تنها از راه نظامی حل نمیشوند ،بلکه باید با مذا کره و تالشهای چندجانبه
در چارچوب سازمانهایی مانند سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا 1حل
شوند .در دیدگاه آنها روسیه دولتی طبیعی است که هیچ مأموریت کالن و فرا گیری ندارد
( .)Jackson, 2003: 6-7دستهی دوم یعنی دولتگرایان ،مانند غربگرایان از رابطه با غرب
حمایت میکنند ،اما آن را در تعامل با راهبردهای دیگر قرار میدهند .به باور این گروه روسیه
در معرض تهدیدهای گسترده است و باید با حفظ ظرفیتهای یک قدرت بزرگ ،پاسخگوی
تهدیدها در سراسر جهان باشد .این گروه خواستار دخالت مقتدرانه در قلمرو پیشین
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شوروی هستند .آنها بر این باورند که منافع امنیتی روسیه با اولویتهای ژئوپلیتیکی ،باید
با استفاده از ابزارهای سیاسی ،اقتصادی و حتی نظامی دنبال شود .ملیگراهای عملگرا
دیدگاهی بهنسبت محافظهکارانه در مورد نتیجهبخشبودن راهحلها و تالشهای چندجانبه
دارند .این رویکرد بهعنوان سیاست رسمی حکومت روسیه باقی مانده است .رویکرد سوم
یا تمدنگرایی نیز همواره یکی از رویکردهای روسیه با تأ کید بر تفاوت ارزشهای روسی با
غرب و کوشش برای حفظ آن در قلمرو پیشین روسیه و گسترش آن به خارج بوده است
(.)Tsygankov, 2013: 8
این دیدگاهها اهمیت زیادی دارند ،زیرا نشان میدهند چگونه روسیه در مورد سیاست
خارجی به یکپارچگی نسبی ادرا کی میرسد و اولویتهای خود را سامان میدهد .در
نخستین سالهای فروپاشی شوروی که رویکرد غالب اروآتالنتیکگرایی و لیبرالیسم بود ،به
خاورمیانه و حتی خارج نزدیک کم توجه شد .با تغییر پارادایم مسلط در دوران پریما کف
و بهویژه پوتین ،این رویکرد جای خود را به رویکردهای واقع بینانه تر داد .این تحول در
سخنان ،جهتگیریها و اسناد باالدستی روسیه در دوران پوتین بهخوبی دیده میشود
()Haas, 2011: 24؛ بنابراین رویکرد مسلط بر سیاست خارجی روسیه ،نخستین عامل داخلی
تغییر در سیاست خاورمیانهای روسیه است.

 .2-3تجربههای سیاستگذاری :از اروآتالنتیکگرایی تا اوراسیا گرایی
با به قدرت رسیدن گورباچف در دهه  1980و شرایط جدید در روابط شوروی و آمریکا،
سیاست روسیه در خاورمیانه نیز دگرگون شد .شوروی در این دوره ،برقراری ارتباط با اسرائیل
و ایجاد تعادل در روابط با اعراب و اسرائیل را جایگزین حمایت وسیع از اعراب کرد .این روند
در دورهی پسافروپاشی ادامه یافت .سالهای  1991تا  1999و زمامداری یلتسین را میتوان
سالهای جستجوی اهداف و تجربههای سیاستگذاری نامید .در اوایل سال  ،1992آندری
کوزیرف وزیر امور خارجهی یلتسین اعالم کرد سیاست خارجی روسیه را اصول مردمساالری
هدایت خواهد کرد .کوزیرف تأ کید کرد مبنای سیاست خارجی جدید ،منافع ملی روسیه
است و نه مصالح بینالمللی که زیرساخت سیاست خارجی شوروی به لحاظ نظری و نه
عملی بودند .در نخستین سالهای پسافروپاشی ،سیاست خارجی روسیه تاحدی «غربگرا»
و تأییدکنندهی مواضع غرب در مناقشات جهانی بود .)Countrystudies, 2017( 1در پی
آندری کوزیرف وزیر امورخارجه پیشین روسیه و ایگور گایدار از چهرههای برجسته طرفدار این سیاست امیدوار
1
بودند که در پایان جنگ سرد نقش ناتو تضعیف شود و سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوران پس از جنگ سرد در مسیر
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نا کامی رویکرد غربگرایی و تحوالت سیاسی ،اقتصادی و بینالمللی زمینهی تقویت رویکرد
اوراسیا گرایی 1فراهم شد .انتخاب یوگنی پریما کف بهعنوان وزیر امور خارجه روسیه ،نماد
درسگرفتن از سیاستگذاری پیشین و دگرگونی در سیاست خاورمیانهای این کشور بود .با
حا کم شدن اوراسیا گراها بر مسکو ،روسیه تأمین اهداف خود در خارج نزدیک را ،در گرو تحرک
خود در خاورمیانه یافت .بهاینترتیب انتخاب پریما کف برای رهبری دستگاه دیپلماسی
روسیه ،سرآغاز تحول در سیاست خاورمیانهای این کشور شد که با رئیسجمهور شدن والدیمیر
پوتین گسترش و ادامه یافت و الگوی باثبات رفتاری این کشور را در منطقه شکل داد.

 .3-3بهبود غرور ملی با گسترش دایرهی منافع ملی و ارتقای وجههی
بینالمللی
پوتین پس از بهدستگرفتن قدرت اعالم کرد قصد بازیابی جایگاه «قدرت جهانی» روسیه
را دارد .در سند سیاست خارجی فدراسیون روسیه مصوب  10ژوئیه  2000آمده است :روسیه
برای ایجاد نظام چندقطبی در روابط بینالملل که بهطور واقعی بیانگر تنوع در جهان جدید
و همراه با منافع بیشمار در آن باشد ،تالش خواهد کرد .در این جهان جدید ،در نظر گرفتن
منافع متقابل ،تضمینکننده اتکاپذیری این نظم جهانی است .نظم جهان قرن بیست و
یکم باید مبتنی بر سازوکارهای حلوفصل جمعی مسائل بنیادین و اولویت دادن به قانون و
مردمساالرسازی گسترده روابط بینالملل باشد (کرمی.)201 :1384 ،
پوتین در فوریه  2007در کنفرانس امنیتی مونیخ اعالم کرد غرب نباید روسیهی کنونی
را مانند روسیهی دهه  1990فرض کند .غرب باید تقویت نقش و جایگاه این قدرت بالقوه را
بهعنوان یک واقعیت بپذیرد .روسیه با درک اشتیاق مداخلهگری ایاالت متحده پس از جنگ
افغانستان ،ابتدا به مخالفت سرسختانه با قطعنامههای پیشنهادی آن علیه عراق پرداخت.
پس از اشغال عراق نیز مخالفت روسیه با سیاستهای ایاالت متحده ادامه یافت .با مطرح
شدن مواضع آمریکا علیه برنامههای هستهای ایران ،روسیه به موضعی مستقل ،هرچند
محافظهکارانه ،روی آورد .سیاستهای بازدارندهی روسیه از این دوره دیده میشود .سیاست
خاورمیانهای پوتین در دوره دوم ریاست جمهوری او تهاجمیتر شد (.)Freedman, 2015: 9
پوتین در سال  2008هنگام وا گذاری قدرت به مدودیف گفت :روسیه مانند یک قدرت جهانی
یکپارچگی روسیه با غرب ،نقش نهاد امنیتی برتر را عهدهدار شود.
پایهی توجه اوراسیا گرایان را هویت روسی ،ژئوپلیتیک روسیه و تمرکز بر ویژگیهای اختصاصی این کشور شکل
1
میداد که منافع روسیه را از غرب جدا میسازد (کوالیی و کلبعلی.)1396 ،
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یک موقعیت بینالمللی رقابتی به دست آورده و میتواند دستور کار بینالمللی تعیین کند.
دمیتری مدودیف هم پس از رسیدن به قدرت در روسیه بهعنوان رئیسجمهور در سال
 ،2008بر تواناییهای این کشور برای تاثیرگذاشتن بر روابط بینالملل و داشتن نقش سازنده
در رویارویی با بحرانهای جهانی تأ کید کرد .سرگئی الوروف وزیر امور خارجه وقت روسیه نیز
بر ایجاد امنیت جمعی و تمرکز بر منافع مشترک همه قدرتهای بزرگ در جهان تأ کید کرد.
او نقش روسیه را به عنوان یک دولت مسئول مطرح کرد (.)Shakleina, in: Paul, 2016: 272
در موضوع هستهای ایران ،روسیه از کشورهایی بود که با اعمال فشارهای بیشتر بر ایران
مخالفت میکرد .آشکار است که ریشهی این مخالفت ،بیش از آنکه از روابط دو کشور ناشی
شده باشد ،به نگرانی روسها از نقش و جایگاه خود در نظام بینالملل بازمیگردد .در دورهی
مدودیف ،مالحظات حا کم بر روابط روسیه با امریکا و اسراییل سبب شد روابط با ایران روندی
رو به کاهش داشته باشد(.1 )Kozhanov, 2015: 8
تمایل به تضعیف مواضع غرب نهتنها در خاورمیانه ،بلکه در قفقاز و آسیای مرکزی،
بهعنوان یک منطقه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و افزایش قدرت چانهزنی روسیه در رویارویی
با غرب ،بخشی از دالیلی بود که سبب شد روسیه در جریان پروندهی اتمی جمهوری اسالمی،
بهطور کامل با غرب و بهویژه آمریکا همراهی نکند ،اما هدف روسیه برای تثبیت و ارتقای
جایگاه خود در مسائل جهانی نیز رانهای قوی برای پیگیری سیاستی فعال بود .روسیه در
بحثهای دیگری نیز سیاست خارجی فعالی در پیش گرفت که از تحوالت کریمه تا همپیمانی
میانمدت با ایران در سوریه و سرانجام برقراری روابط متوازن با همه طرفها از جمله
اسراییل ،از نمودهای آن بود .دستاوردهای پوتین در حوزه داخلی و خارجی سبب شد آراء او
در انتخابات سال  ،2018سیزده درصد نسبت به سال  2012افزایش یابد و به باالی  76درصد
برسد ()the Guardian, 2018؛ بنابراین نیازها و مالحظههای هویتی و ملی نیز مؤلفههای
اثرگذاری است که بر ماهیت سیاست خارجی روسیه تأثیر داشته است.

روابط روسیه و ایران هیچگاه منحصر به روابط تهران و مسکو نبوده و پیوسته از عنصر خارجی یا بینالمللی متأثر
1
بوده است (سجادپور .)174-175 :1387 ،بهدلیل جایگاه بینالمللی و منطقهای روسیه و ایران ،روابط میان دو کشور بهویژه
در برخی از حوزههای مهم مانند همکاریهای تسلیحاتی و یا همکاری در زمینۀ فناوری هستهای ابعاد بینالمللی داشته
است (شوری.)62-58 :1388 ،
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شکل .2عوامل داخلی تأثیرگذار بر سیاست خاورمیانهای روسیه

رویکردهای
سیاستگذاری

عوامل داخلی اثرگذار

ارتقای غرور ملی

تجربههای
سیاستگذاری

 .۴عوامل مؤثر در سیاست خاورمیانهای روسیه در سطح منطقهای
پوتین در سخنرانی خود در فوریه  2008پیش از ترک کاخ ریاستجمهوری ،همزمان با
انتشار سند راهبرد توسعهی روسیه تا  ،20201از چشمانداز روسیه تا سال  2020گفت:
•

اهمیت قدرت نظامی و استفاده از قدرت در سیاست بینالمللی افزایش یافته

است ،در نتیجه نیروهای مسلح روسیه باید برای حفظ ابزارها و هدفهای تأثیرگذار راهبردی
سیاسی و اقتصادی ،قدرتمند شوند.
•

انرژی به دو دلیل یک موضوع امنیتی مهم است :نخست ،ابزار قدرت است ،زیرا

منابع انرژی وزن بینالمللی روسیه را افزایش میدهند .دوم ،یک منبع تهدید است ،زیرا
بازیگران دیگر که این منابع را ندارند ممکن است از به کار بردن زور برای گرفتن آن از روسیه و
دیگران استفاده کنند.
•

همکاری با سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان شانگهای ،از عناصر مهم

سیاست امنیتی روسیه است.
•

غرب تهدیدی برای امنیت ملی روسیه است ،بهویژه ناتو بهدلیل توسعهطلبی تا

اوکراین و گرجستان و نیز آمریکا بهدلیل حضور نظامی در رومانی ،بلغارستان و استقرار سیستم
دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک (.)Haas, 2011: 24
تأثیر همه این موارد که ادرا ک پوتین را از تحول ساختاری ،جایگاه روسیه و نوع وا کنشهای
روسیه به ترتیبات منطقهای و بینالمللی نشان میدهد ،میتوان در سیاست و رفتارهای
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خارجی روسیه در دوره سوم و چهارم ریاستجمهوری او بیشتر مشاهده کرد .ایدهی قدرت
بزرگ بودن روسیه که در تاریخ این کشور ریشه دارد ،با نظریه توازن قوا پیوندی محکم دارد
( .)Makarychev, 2013: 245بر همین اساس ،ایدهی حوزهی نفوذ برای ثبات بخشیدن به نفوذ
روسیه در اوراسیای مرکزی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .منظور از سطح منطقهای نیز
مجموعه عوامل مؤثر در این سطح است .این عوامل اثری مستقیم بر سیاست خاورمیانهای
روسیه دارند .سند مفهوم سیاست خارجی روسیه که در فوریه  2013از سوی وزارت امور خارجه
منتشر شد ،نشان میدهد در نگرش و رویکرد این کشور ،بهویژه پس از سال  ،2008تغییری
قابلتوجه ایجاد شده است .محتوای این سند بیانگر رویکرد فعال بینالمللی روسیه و تغییر
نگاه از غرب به شرق و به منطقه آسیا و اقیانوس آرام است( . )Monaghan, 2013در آخرین سند
سیاست خارجی روسیه در سال  ،2016به تهدیدهای مرزهای جنوبی روسیه و افراطگرایی
اسالمی اشاره شده است ()The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2016؛
بنابراین در سطح منطقهای ،اهمیت خاورمیانه را جایگاه ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک آن ،ذخایر
نفت آن در سیاست جهانی ،منابع مالی قابلتوجه و نزدیکی به مرزهای روسیه و کشورهای
همسود و سرریز تحوالت امنیتی آن بر آسیای مرکزی و قفقاز تعیین میکند.

 .1-۴تأمین امنیت روسیه و خارج نزدیک از طریق نقشآفرینی در
خاورمیانه
امنیت خارج نزدیک ،پس از امنیت خا ک فدراسیون روسیه نخستین اولویت در همه
اسناد سیاست خارجی روسیه است .در میان کشورهای «خارج دور» ،جنوب و غرب آسیا
از نظر تأثیر مستقیم بر امنیت یا ناامنی خارج نزدیک بهویژه مناطق مسلماننشین اهمیت
دارد .بیثباتی در این مناطق تأثیری مستقیم بر قفقاز و آسیای مرکزی دارد؛ بنابراین تالش
برای ثبات در خاورمیانه ،از اهداف سیاست خارجی مسکو تعریف شده است )Foreign Policy
( .Concept of the Russian Federation, 1993برای رهبران روسیه روشن است که مسائل 20
میلیون مسلمان این کشور با روابط روسیه با کشورهای اسالمی ارتباط دارد (هانتر .)1391 ،در
سالهای پایانی قرن  ،20بهدلیل نقشی که کشورهای منطقه در رشد و گسترش بنیادگرایی
در روسیه داشتند ،روابط مسکو با این کشورها تاحدی تعارضآمیز بود .با شدت گرفتن بحران
چچن روابط مسکو با کشورهای خاورمیانه رو به سردی نهاد؛ اما پس از رخداد  11سپتامبر و
حملههای آمریکا به افغانستان و عراق که تنشهای پردامنهای در روابط واشنگتن و اعراب
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ایجاد کرد ،روسیه با نشان دادن عالقهمندی به رابطه با عربستان سعودی و کشورهای
عربی دیگر ،سیاست مهار یعنی سیاست رابطهی بدون تنش با کشورهای صادرکنندهی
افراطگرایی مانند عربستان ،قطر ،امارات متحده را نیز در این مسئله مورد آزمون قرار داد.
در پرتو دگرگونی در سیاست خاورمیانهای روسیه وزن ژئوپلیتیکی ایران بهگونهای روزافزون
بیشتر شد ) .(Комлева, 2016در نگاه بسیاری از تحلیلگران روسیه ،ایران با برخورداری از
ویژگیهای برتر ژئوپلیتیکی ،در روند تحوالت سیاسی -اقتصادی خاورمیانه نقشی تأثیرگذار بر
عهده دارد ).(Тоцкая, 2014, 365-369
روسیه بهعنوان یک قدرت جهانی نیز از افراطگرایی اسالمی در خاورمیانه تأثیر میپذیرد
و نگرانیاش بهدلیل پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن برای این کشور است .نتایج
مستقیم افزایش افراطگرایی در داخل روسیه و خارج نزدیک به افزایش تندرویها منجر
میشود .آریل کوهن روسشناس شناختهشده نیز بر این باور است که بسیاری از جوانان
مسلمان روسیه بیشتر خود را عضوی از امت جهانی اسالم میدانند تا شهروند سرزمین
مادری خود روسیه ( .)Cohen, 2007انتقال تحوالت داخلی افغانستان به تاجیکستان هم
نشان داد ،پویشهای امنیتی غرب و جنوب آسیا بهطور مستقیم با پویشهای داخلی فضای
پساشوروی پیوند دارد؛ بنابراین امنیت روسیه و کشورهای پیرامونی آن در گرو صلح و ثبات در
مناطق مسلماننشین ،بهویژه خاورمیانه است .هرگونه اختالل در امنیت این منطقه گذشته
از زیانهای اقتصادی ،این کشور را وارد منازعههای خطرنا ک میکند .منافع بلندمدت مسکو
در ایجاد روابط اقتصادی و همکاریهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای این منطقه
تأمین میشوند (.)Kroupenev, 2008
مجموعهی این عوامل ،رویکرد خاورمیانهای مسکو و الگوی حا کم بر این رویکرد را شکل
داده است .شرایط پیچیدهی این مناطق در پیوند با مسائل متنوع کشورهای مستقل همسود،
ضرورت اجرای سیاستی متوازن را از سوی روسیه نشان میدهد .سیاستی که ظرفیت اقدامهای
مختلف و متضاد را داشته باشد .برخالف زمان جنگ سرد ،امروز روسیه معیارهای روشن برای
همپیمانشدن با یک دولت ندارد و برای تأمین امنیت مناطق زیر نفوذ خود ،تالش میکند
اهمیت ویژهای به خاورمیانه بدهد (.)Melville and Shakleina, 2005: 27-64
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 .2-۴بازیابی جایگاه روسیه در جهان اسالم
از نگاه واقعگرایان ،در دهه  ،90بسیاری از متحدان پیشین شوروی در منطقه و گروههای
انقالبی در دوران شوروی ،چتر حمایتی این اتحادیه را برای رویارویی با تهدیدها برگزیده بودند.
پریما کف بر آسیا و قدرتهای پیرامون روسیه تأ کید کرد که به تأمین منافع سنتی روسیه در
منطقه و گسترش تأثیرگذاری روسیه در جهان اسالم کمک میکرد ) .(Феязи, 2010: 265او بر
ضرورت توسعه روابط با کشورهای اسالمی تأ کید کرد و تحول در روابط با عراق را بهطور جدی در
دستور کار روسیه قرار داد (کوالیی .)1384 ،تالش برای تقویت روند صلح در خاورمیانه ،همچنان
از اولویتهای او به شمار میآمد .پریما کف بر این باور بود که روسیه باید نقشی همتای امریکا
در روند تحوالت خاورمیانه ایفا کند ،زیرا توانایی انجام آن را دارد (.)Mandelbaum, 1998: 183
روندی که با به قدرت رسیدن پریما کف در سیاست خاورمیانهای روسیه آغاز شد ،در دورههای
بعد گسترش یافت؛ تا جایی که روسیه در دورهی سوم پوتین توانست در مسائل خاورمیانه
جایگاه برجستهتری برای خود بازتعریف کند .از مهمترین نمودهای این جایگاه برجسته،
نقشی بود که روسیه در تحوالت سوریه بازی کرد .روسیه روابط خود را با همه طرفهای بحران
حفظ کرد و ابتکار عمل را میان مجموعهای از کشورها با منافع و اهداف متضاد در دست گرفت.
همچنین برقراری روابط با کردها ،نقشآفرینی در مسئله هستهای ایران و نقشی که مسکو در
مناقشه عربی -اسراییلی دارد ،عناصر دیگری از این سیاست است که با هدف باال بردن جایگاه
و نقش روسیه در خاورمیانه اجرا شدهاند.

 .3-۴تأمین منافع اقتصادی روسیه
خاورمیانه برای روسیه ،منبع مهم انرژیهای طبیعی ،مرکزی بزرگ برای ارتباطات
بینالمللی و بازاری پرسود برای کاالها و خدمات آن است .منافع اقتصادی روسیه را میتوان به
سه دستهی تجارت و سرمایهگذاری ،انرژی و فروش جنگافزار تقسیم کرد:

 .1-3-۴تجارت و سرمایهگذاری
ارتقا و حفاظت از منافع اقتصادی روسیه در خاورمیانه یکی از پایدارترین اهداف مسکو در
منطقه است .بااینحال ،بازار خاورمیانه درصد اندکی از صادرات روسیه را تشکیل میدهد.
کشورهای حوزه خلیج فارس (برخالف شرکای سنتی مسکو ،مصر و سوریه) منابع مالی عظیمی
دارند و روسیه مایل به جذب آنهاست .روسیه قراردادهای سرمایهگذاری مشترک با بحرین،
کویت ،قطر ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی امضا کرده تا سرمایهگذاریهای مشترکی
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را در روسیه انجام دهند .بهطورکلی تعامل اقتصادی روسیه و دولتهای خاورمیانه روبه
افزایش است و در پرتو آن تقویت حضور و اثرگذاری پیگیری میشود.

 .2-3-۴انرژی
روسیه منافع اقتصادی و تجاری قابلتوجهی نیز در بخش انرژی خاورمیانه دارد که شامل
انرژی هستهای ،نفت و گاز است .شرکتهای دولتی مانند «گازپروم» و «روس اتم» ،منافع
مهمی -شامل بازارهای مصرف ،میدانهای نفت و گاز و زیرساختهای انرژی هستهای-
در کشورهایی مانند ایران ،عراق و ترکیه و همچنین کردستان عراق و شرق مدیترانه دارند.
رویکرد مسکو در برابر کشورهای صادر کننده نفت از جمله عربستان سعودی ،با هدف مدیریت
بهای جهانی نفت و پیرو آن اثرگذاری بر سیاست جهانی است .روس اتم نیز در سالهای
اخیر فعالیت خود را در خاورمیانه افزایش داده که ساخت را کتور در ایران ،مصر ،اردن و
ترکیه و بازگشایی دفتر منطقهای در دبی برای استفاده از ظرفیتهای امارات متحده عربی
و عربستان سعودی نمونههای آن است .تأسیس نیروگاه در کشورهای خاورمیانه و اعتراض
غرب نسبت به آن و همچنین مشارکت قوی و مؤثر این کشور در اوپک نشاندهنده موفقیت
پوتین در پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی روسیه است .در نشست اخیر وزیران اوپک
روسیه همکاری بسیار نزدیکی با عربستان داشت تا جایی که بسیاری از تحلیلگران داخلی
و خارجی از احتمال توافق عربستان و روسیه و فراهم شدن بستر تحریم ایران سخن گفتند
(اقتصادنیوز .)1397 ،در سفر الوروف به عربستان در سپتامبر  2017دو کشور همکاری خود
برای کنترل بازار انرژی در جهان را مطرح کردند .دستیابی روسیه به منابع ارزی بهدستآمده
از فروش منابع انرژی برای اقتصاد روسیه که به آن وابسته است ،در این زمینه شایان توجه
است (.)Kozhanov, 2017

 .3-3-۴فروش جنگافزار
روسیه برنامهریزی دقیقی انجام داده که به تأمینکنندهی بزرگ تسلیحات دولتهای
عرب بدل شود .نگاه راهبردی روسها بر اساس این ایده شکل گرفته که آمریکا با توجه به
سیاست ثقلزدایی از خاورمیانه و ناتوانی در مدیریت بهار عربی ،نسبت به گذشته تاحدی
از خاورمیانه عقب نشسته است .انقالبهای عربی بهروشنی نشان داد که فعال شدن در
منطقه و توسعهی روابط با کشورهای منطقه برای تأمین منافع ملی روسیه ضروری است.
این رویدادها ،درک سیاست خارجی روسیه نسبت به منطقۀ خاورمیانه را تغییر داد.
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بهار عربی ،روسیه را متوجه کرد که روابط با کشورهای منطقه را باید بهصورت مستقل و
در چارچوب برنامهها و اولویتهای خود پیگیری کند (حاجی یوسفی و ذوالفقاری،
 .)182-181 :1396روسیه در انتقال تسلیحات به دولتهای خاورمیانه نگرانیهای سیاسی
و مالحظات امنیتی کمتری نسبت به آمریکا دارد .در نتیجه ،از سال  2011افزایش فروش
اسلحه روسیه به کشورهای خاورمیانه افزایش یافته است .دغدغهی پادشاهیهای خلیج
فارس برای بقای نظامشان آنها را بهسوی خریدهای سنگین تسلیحاتی برده است .آنها
بزرگترین خریداران اسلحه در جهان و بازاری پرسود برای مسکو هستند که در پی تنوعبخشی
به شرکای خود هستند (.)RAND, 2016
شکل .3عوامل منطقهای تأثیرگذار بر سیاست خاورمیانهای روسیه

بازیابی
جایگاه روسیه
در جهان اسالم

عوامل منطقهای
اثرگذار

تامین
منافع اقتصادی

تامین
امنیت خارج
نزدیک

 .۵عوامل مؤثر در سیاست خاورمیانهای روسیه در سطح بینالمللی
همانگونه که در اسناد سیاست خارجی روسیه ،اولویت و اهمیت خاورمیانه رتبه چهارم
یا پنجم بیان شده است ،بهطور سنتی روابط روسیه با کشورهای اروپایی از اولویتهای
اساسی سیاست خارجی روسیه بوده است .از جمله هدفهای روسیه در این زمینه برپایی
یک نظام امن و پایدار برای امنیت و همکاری در اروپا و مقابله با اقدامهای رقبای سنتی
است .روابط روسیه و خاورمیانه هیچگاه به روابط پایتختها منحصر نبوده و پیوسته از
عناصر خارجی ،منطقهای یا بینالمللی متأثر بوده است .بهدلیل جایگاه بینالمللی و
منطقهای روسیه ،اقدامهای این کشور بهویژه در برخی از حوزههای مهم مانند همکاریهای
تسلیحاتی و یا همکاری در زمینه فناوری هستهای از ابعاد بینالمللی برخوردار شده است.
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عالوه بر مسائل یادشده ،موضوعهای دیگر مانند چندجانبهگرایی و ایجاد نظام چندقطبی
که از اصول سیاست خارجی روسیه بهشمار میآیند ،سبب تأثیر مسائل بینالملل بر روابط
روسیه با منطقه شدهاند .برای نمونه جلوگیری از فشارهای امریکا برای انزوای روسیه،
دستیابی بهقدرت مانور بیشتر و جلوگیری از گسترش ناتو از مهمترین موضوعهای بینالمللی
تأثیرگذار بر روابط مسکو و تهران است .عالوه بر این ،موضع مشترک روسیه و ایران در مورد
برخورد دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر از دیگر مسائل بینالمللی تأثیرگذار در روابط دوجانبه
بوده است (کرمی .)171-170 :1384 ،مؤلفههای بینالمللی اثرگذار در سیاست خاورمیانهای
روسیه را میتوان به دو دستهی حفظ توازن قدرت در منطقه و گسترش دامنه رقابتهای
ژئوپلیتیک تقسیم کرد.
شکل .4عوامل بینالمللی تأثیرگذار بر سیاست خاورمیانهای روسیه

رقابتهای
ژئوپلیتیک

عوامل
بینالمللی اثرگذار

اثرگذاری
فرامنطقهای

 .1-۵اثرگذاری فرامنطقهای بر توازن منطقهای
از سال  2014پیدایش بازیگران جدید پس از القاعده ،از جمله داعش و جبههالنصره در
عراق و سوریه و تالقی چالش این نیروها با برآمدن گروههای قومی و تضعیف دولتها ،موجب
نفوذپذیری باالی دولتها در برابر مداخلهی قدرتهای بزرگ و منطقهای شد (کاظمی،
 .)166 :1396درنتیجه ،بستر ،انگیزه و توجیه روسیه برای اقدامهای بینالمللی افزایش یافت
(کوالیی و سلطانینژاد .)128 :1395 ،با وجود این ،بحران سوریه تنها یک فرصت جدید برای
گسترش فعالیتهای مسکو در خاورمیانه بود و اهداف این کشور در سوریه پایان نمییابد.
مسکو در پی اثرگذاری بر طیف وسیعی از دستورکارهای خاورمیانه ،راهبرد ثباتبخشی به
توازن منطقهای را دنبال کرده است؛ بنابراین بهجای گسترش روابط با برخی شریکان به
بهای رها کردن برخی دیگر ،با کشورهای منطقه همکاری کرده است .همچنین دلسرد شدن
کشورهای منطقه از آمریکا و غرب آنها را وادار کرد روابط خارجی خود را با نزدیک شدن به
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روسیه متنوع سازند .سوم ،روسیه توانایی مناسبی برای همکاری با همه بازیگران اصلی نشان
داده و از معدود کشورهایی است که همزمان رابطه مثبتی با تهران ،آنکارا ،دمشق ،ریاض،
قاهره و تلآویو برقرار کرده است .این رویکرد سبب شده مسکو اثرگذاری قابلتوجهی در این
منطقه پربحران داشته باشد.
رویکرد «تمرکزگذاری» روسیه بر خاورمیانه از سال  ،2012همزمان با طرح «تمرکززدایی»
آمریکا از خاورمیانه روی داده است .این سیاست خارجی متعادل و عملگرایی روسیه را در
جایگاهی قرار داده که با ثباتبخشی به توازن قدرت در منطقه ،بر روند شکلگیری تحوالت
و در پی آن بر ابعاد بینالمللی بحرانهای خاورمیانه ،تأثیر گذارد .نمونهی چنین اثرگذاری
برنامههای انتقال اس  400به شریکان و متحدان آمریکا و حتی اعضای ناتو است که برای
غرب اهمیت زیادی دارد .این سالح راهبردی اثر عمیقی بر چهره امنیتی منطقه دارد و «عامل
برهمزنندهی بازی» توصیف شده است ( .)Kozhanov, 2018توافقنامه عربستان سعودی
و روسیه برای خرید سامانهی اس  ،400ضربهی قابلتوجهی به منافع و برنامههای ایاالت
متحده و متحدان اروپایی آن است .این توافق بهدنبال توافق  2.5میلیارد دالری ترکیه برای
خرید این سامانه و گفتوگوی مشابه با مصر است .این سامانهها بهطور تخصصی برای
رهگیری و انهدام پرندههای بسیار مدرن مانند جنگندههای اف  22و اف  35طراحی و تولید
شدهاند و تجهیز کشورها به آن تحول مهمی است که میتواند توازن قدرت و بازدارندگیها را
متأثر کند (.)National Interest, 2017
شکل  .5اهداف و انگیزههای روسیه از افزایش اثرگذاری فرامنطقهای
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 .2-۵گسترش دامنهی رقابتهای ژئوپلیتیک
برخالف برخی تصورها در مورد چرخش اساسی در روابط روسیه و آمریکا در دورهی ترامپ،
بهزودی مشخص شد محدودیتهای ساختاری و مشکالتی که رهبران دو کشور بهسادگی
قادر به حلوفصل آن نیستند ،امکان تحول اساسی در روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار
داده است (کوالیی .)12 :1397 ،گسترش ناتو به شرق ،انقالبهای رنگی ،حمله به عراق و در
سالهای گذشته بحران اوکراین در راستای محدود کردن فضای مانور روسیه بهعنوان قدرتی
بزرگ در عرصۀ جهانی است (ولیزاده ،شیرازی و عزیزی .)158 :1394 ،بحران سوریه نیز پس
از حمله به عراق و سرنگونی حکومت لیبی از سوی امریکا ،ابزاری برای مقابله با نفوذ روسیه در
منطقه برآورد شد (زرقانی و احمدی .)22 :1396 ،هشت سال پس از آنکه ایاالت متحده رژیم
صدام حسین در عراق را سرنگون کرد ،در موضوع سوریه ،روسیه در حمایت از دولت بشار اسد
قرار گرفت .روسیه اینبار سوریه را خط قرمز خود تعیین کرد (.)Sladden et al, 2017: 3
بنابراین سیاست خاورمیانهای روسیه تنها متأثر از مسائل خود خاورمیانه نیست.
موضوعهایی مانند رقابتهای ژئوپلیتیک و همچنین تالشهای روسیه برای ایفای نقش
یک قدرت بزرگ جهانی در این روند تأثیرگذار بودهاند (کوالیی .)139 :1395 ،کرملین با
دولت اوباما در مورد برنامهی هستهای ایران تعامل پرفراز و نشیبی داشت .مسکو تعامل با
واشنگتن در مورد روند صلح سوریه را پیگیری میکند و اینها نهفقط با اهداف منطقهای،
بلکه با انگیزه بهبود جایگاه جهانی روسیه انجام میشود .هدف دیگر سیاست روسیه این
است که روابط منطقهای خود را نهفقط با وزارت امور خارجه آمریکا ،بلکه با ارتش ایاالت
متحده بهشکل پایدار و روزمره شکل دهد .همچنین کرملین بهدنبال آن است که ایاالت
متحده را در بحرانهای فرامنطقهای بهعنوان یک شریک در جایگاه برابر -نه رهبر -ببیند
( .)Carnegieendowment, 2016مداخلهی مستقیم نظامی در سوریه در  30سپتامبر ،2015
آغاز فصل جدیدی در سیاست خاورمیانهای روسیه بود .استفاده از نیروی نظامی تغییر
کیفی ماهیت مشارکت روسیه در منطقه و نیز تالشی موفق برای پذیرش ابتکار عمل نظامی و
سیاسی به شمار میرفت .بهبیاندیگر ،روسیه از سیاستی دفاعی و وا کنشی به حالت تهاجمی
تغییر وضعیت داد ( .)Rodkiewicz, 2017:12-18روسیه با ایاالت متحده برای مقابله با نفوذ
و حضور در خاورمیانه و نیز فرصتهایی که در منطقه وجود دارد رقابت میکند ،اما بهدنبال
جایگزینی ایاالت متحده نیست .روسیه میکوشد با گسترش دامنه رقابتها و همکاریهای
ژئوپلیتیک با آمریکا به خاورمیانه ،از تمرکز این کشور بر خارج نزدیک روسیه بکاهد و همزمان
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با گسترش تعاملهای برابر با آمریکا ،اهرمهایی برای چانهزنی و ارتقاء جایگاه بینالمللی خود
به دست آورد.
شکل  .6هدفها و انگیزههای گسترش دامنه رقابتهای ژئوپلیتیک

اهداف و انگیزه
های گسترش
دامنهی رقابتهای
ژئوپلیتیک

در مجموع ،شکل صفحه بعد تمام آن چیزی است که بهعنوان رانههای تداوم و تغییر در
سیاست خاورمیانهای روسیه ،الگوی رفتاری این کشور را شکل داده و خطوط راهنمای آن را
شکل میدهد.
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شکل  .7چگونگی شکلگیری و ساز و کار تحول در سیاست خاورمیانهای روسیه
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 .۶دستاوردهای سیاست خاورمیانهای روسیه
از آنجا که سیاست خاورمیانهای روسیه در نخستین سالهای پسااستقالل ،نتوانست
به دستاوردهای قابلتوجهی دست یابد ،سند مفهوم سیاست خارجی سال  2000روسیه،
نقطهی پایانی بر رویکرد غربگرایی نهاد .در سیاست خارجی جدید روسیه« ،عملگرایی»
جایگزین رویکرد ایدئولوژیک دوران شوروی و «واقعگرایی» جایگزین رؤیا گرایی غربباوران
شد .تغییری که در دو جهت رویکردهای پیشین را نفی کرد .بر پایهی این الگوی رفتاری،
روسیه جایگاه خود را از راه تعامل با دولتها ،توازن بین رقبای منطقهای و چندجانبهگرایی
بهجای یکجانبهگرایی و مشی ایدئولوژیک به دست آورد .روسیه موفق شد به اهداف خود
در خاورمیانه دست یابد .ترکیب واقعگرایی -در برابر غربگرایی -از یکسو و عملگرایی -در
برابر مشی ایدئولوژیک -از سوی دیگر ،سبب شد این کشور بهعنوان بازیگری مهم با رویکردی
سازنده شناخته شود .دومین دستاورد روسیه این است که امروز متحدان و شرکای آمریکا
در خاورمیانه ،روسیه را نه یک تهدید ،بلکه فرصتی برای توانبخشی به روابط خارجی خود
میبینند .قراردادهای بزرگ تسلیحاتی مانند سامانههای اس ( 400که وا کنش شدید غرب را
در پی داشته است) ،توافقهای انرژی (هستهای ،نفت و گاز) و قراردادهای اقتصادی ،تنها
نمونههایی از رویکرد تنوعبخش کشورها است .سوم اینکه روسیه توانست در منطقهای بسیار
پیچیده که اختالفها ،تنشها و بحرانهای چندجانبه و پیچیده قدرت مانور و ابتکار عمل
بازیگران جهانی مانند آمریکا را کاهش داده است ،روابط خود را با همه کشور ها ارتقا بخشیده
و با تمرکز بر چندجانبهگرایی برای خود فضای مانور ایجاد کند.

 .7چالشهای سیاست خاورمیانهای روسیه
راهبرد تعادل بین قدرتهای مختلف در منطقه بهمنظور حفظ روابط مناسب با همه
آنها با چالشهایی نیز روبهرو است .برای نمونه ،تعمیق همکاریها با تهران ،انتظارهای
ایران را برای همکاری نزدیکتر با روسیه افزایش میدهد ،اما تشکیل هرگونه اتحاد با تهران
ممکن است گفتگو با دیگر کشورها ،از جمله اسرائیل و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
[فارس] را با چالشهایی روبهرو سازد ( .)Kozhanov,2017:122برای مثال ،تصمیم روسیه
برای وتو نکردن قطعنامهی  2216سازمان ملل متحد در یمن که در آوریل  2015تصویب شد،
بر روابط روسیه و ایران فشار آورد .1روسیه موفق شد از وا کنش منفی ایران در این مسئله
قطعنامهی  2216شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامهای بود که  14رأی موافق و رأی ممتنع روسیه ،در
1
مورد جنگ داخلی یمن تصویب شد .این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شد و بدون اشاره

145

جلوگیری کند ،اما این رویکرد همیشه کارساز نخواهد بود .مسکو کوشیده میان روابط با
ایران و دشمنان یا رقبای سیاسی آن مانند آمریکا ،اسراییل و کشورهای عربی خلیج فارس
در سیاست خارجی خود تعادل برقرار کند؛ زیرا رهبران روسیه بر این باورند که هرگونه اتحاد
راهبردی با ایران ،روابط روسیه را با این کشورها تخریب خواهد کرد (.)Mamedova, 2016
چالش بعدی روسیه در خاورمیانه به توانمندیهای اقتصادی ،فنی و سیاسی این کشور
برمیگردد .روسیه ظرفیت کمی برای سرمایهگذاری قابلتوجه و انتقال تکنولوژیهای روز
دارد .درواقع ،ظرفیت فنی و سرمایهای این کشور در بسیاری از حوزهها پایینتر از غرب
است .بهعالوه ،بخش بزرگ روابط اقتصادی این کشور با اروپا بوده و حجم تجارت روسیه با
خاورمیانه در برابر غرب اندک است.

به عملیات نظامی عربستان در خا ک یمن ،نیروهای نظامی و شبهنظامی در یمن را تحریم تسلیحاتی کرده است .همچنین،
این قطعنامه از مشروعیت عبدربه منصور هادی حمایت کرده است و ممنوعیت صادرات اسلحه به شورشیان حوثی در
حمایت ایران را به اجرا گذاشت.
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نتیجهگیری
پیچیده بودن شرایط در خاورمیانه ،برای روسیه به این معنا است که باید موضعی
متوازن بین طرفهای مختلف داشته باشد .اهمیت فزایندهی خاورمیانه در سیاست خارجی
روسیه با اجرای سیاستی متوازن ،واقعگرایانه و عملگرایانه -که ظرفیت اقدامهای مختلف
و متضاد را داشته باشد -همراه شده و دستاوردهای قابلتوجهی برای این کشور به ارمغان
آورده است .در این پژوهش ،ریشهها و عوامل مؤثر بر سیاست خاورمیانهای روسیه در سه
سطح وا کاوی و ابعاد آن مشخص شد؛ چنانکه ا کنون میتوان نتیجه گرفت چندمتغیره
بودن سیاست خاورمیانهای روسیه قابلیت ایجاد اتحاد با هیچیک از کشورهای خاورمیانه
را ندارد ،اما این چندمتغیره بودن ،مزیتی برای سیاست خارجی این کشور محسوب میشود
که چشمانداز مثبت آن را ترسیم میکند .روسیه بهشکل فزایندهای در حال تقویت نقش
منطقهای و فرامنطقهای خود است و گسترش حضور این کشور در خاورمیانه را میتوان در
ادامه اقدامهای پیشین این کشور در تاجیکستان ،گرجستان و اوکراین دانست .دو اولویت
بنیادین روسیه در خاورمیانه ،نخست منافع اقتصادی و دوم نگرانیهای امنیتی است .دو
اهرم قوی و مزیت نسبی این کشور برای نقشآفرینی فعال در منطقه هم نخست ،ظرفیتهای
انرژی (نفت ،گاز ،هستهای) و دوم ،ظرفیتهای نظامی است .از سوی دیگر ،دو مسئله یا
چالش بنیادین خاورمیانه هم نخست ،تولید و انتقال انرژی (نفت ،گاز ،هستهای) و دوم،
بحرانهای نظامی-امنیتی است.
در پایان ،میتوان یافتهها و پیشنهادات این پژوهش را چنین برشمرد:
•

تمرکززدایی آمریکا از خاورمیانه با تمرکز روسیه بر خاورمیانه همراه شده است.

خاورمیانه نقشی فزاینده در سیاست خارجی روسیه یافته که به معنی برنامه جدی روسیه
برای نقشی فعال در مسائل مختلف خاورمیانه است .این نقش با پایان یافتن بحران سوریه
به پایان نخواهد رسید و در چارچوبهای دیگری مانند انتقال تسلیحات پیشرفته ،استفاده
از ظرفیتهای شورای امنیت ،مشارکت اقتصادی بهویژه در بخش انرژی (نفوذ بر تصمیمهای
اوپک ،انتقال گاز و انرژی هستهای) و برنامهریزی برای طرحهای راهبردی (مانند راهروهای
بیندولتی) پیگیری خواهد شد.
•

سیاست خاورمیانهای روسیه برآیند دستکم  4متغیر اصلی در سه سطح است

که به روابط خارجی این کشور قدرت مانور داده ،اما هیچ چشماندازی از اتحاد و ائتالف با
هیچیک از کشورهای خاورمیانه برای آن متصور نیست.
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•

روسیه بهدنبال مدیریت توازن قوا در خاورمیانه است .همکاری گستردهی نظامی

با ایران همراه با سکوت این کشور در برابر حملههای پیدرپی اسراییل به مواضع نیروهای زیر
حمایت ایران در سوریه و تشکیل مجموعهای به همراه ترکیه برای حلوفصل بحران سوریه،
تنها نمونهای از تالش برای مدیریت توازن قوا در خاورمیانه است.
تمجید مشاور بینالملل رهبر عالی ایران ،دکتر والیتی ،از روسیه ،هیچ تناسبی با هشدار
فالحتپیشه ،رئیس گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،در مورد بازی روسیه با
ایران نداشت .تحلیل اسناد باالدستی مانند سند آیین نظامی ،سند سیاست خارجی و سند
امنیتی روسیه برای همه مدیران دستگاههای فعال در روابط خارجی ایران توصیه میشود.
همچنین با توجه به حضور فزایندهی روسیه در منطقه و برنامههای پرشمار این کشور ،قدرت
چانهزنی ایران با تنوعبخشی به شرکای خارجی ،گسترش همکاریها با قدرتهای اقتصادی
و سیاسی ،مشارکت در طرحهای فرامرزی شرقی-غربی و افزایش نقش ایران در سازمانهای
سیاسی و اقتصادی منطقهای مانند اوپک میسر است .با الگوگیری از سیاست خاورمیانهای
روسیه ،رویکرد ایران در سیاست خارجیاش نیز میتواند بر دو پایه سامان یابد .نخست،
واقعگرایی که از بیتوجهی به ضرورتهای ژئوپلیتیکی ایران جلوگیری کند و دوم ،عملگرایی
و دور کردن مفاهیم ایدئولوژیک از روابط خارجی .این عملگرایی مایهی درک سازوکار نظام
بینالملل و تأمین منافع ملی در نظامی ارزشگریز خواهد شد.
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