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چکیده
هدف این مقاله بررسی مفااهیم موازناه باااد در سیاسات خا رمیاناهای ر سایه
تهدیدها منافع متاادر از آن برای ایران است .ازنظر نویسنده ،مسکو با توجه به منابع
محد د خود پویاییهای منطقه به یژه امکان سرریز سریع بیبااتیهاا تهدیادها از
این جغرافیا به مناطق مجا ر عرصاه باینالملا ،،تاممین مناافع بلندمادد خاود در
خا رمیانه را در گر برقراری موازنه بااد راهاردی در د سطح میداند .موازنهگری
با آمریکا مساعدد به ر ابط متوازن بین قدردهای منطقه د اص ،موازنه در ساطح
منطقهای هستند که ر سیه آنها را در راستای هدف کالن ایجاد باااد راهااردی دنااا
میکند .هرچند همکاری با آمریکا در سطح کالن سیاست موازناه باااد ر سایه در
مفهوم حکومتمداری جهانی محد دیتهایی برای ایران ایجاد میکند ،اما برخی ابعاد
آن از جمله بازدارندگی در برابر رفتارهای بیباادساز آمریکا متحدان آن در راستای
منافع تهران است.
واژگان کلیدی :ر سیه ،خا رمیانه ،موازنه ،بااد راهاردی ،ایران.
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مقدمه
انااشتِ بحرانها چالشهای مختلف در خا رمیانه ازجملاه عادم توساعه اقتصاادی ،بحاران
هویت ،د لتهای ضعیف ،تشدید تهدیداد نامتقارن ،تقاب،های نیابتی ،رقابت قدرد منطقهای،
دخالت فزاینده خارجی معمای امنیت نشانههای مشاهودی از ناکارآمادی نظامهاای امنیتای،
سیاسی ژئوپلیتیکی منطقه هستند .تحوالد اخیر ازجمله بهار عربی بحران سوریه از یکسو
تضعیف توان آمریکا در حفظ پیشارد نظم مد نظر خود در منطقه از سوی دیگار باا تغییار
نقش ها ،ر ندها موقعیت بازیگران ضر رد بازتعریف نظم منطقهای را د چندان کردهاند .در
این بین ،بازیگران جدید با اهداف ا لویتهای جدید در خا رمیاناه فعاا شاده باهدنااا
تقویت نقش سهم خود از منطقه هستند.
ر سیه از این بازیگران است که بعد از ر د نظامی به سوریه تغییراد ملموسای در سیاسات
خا رمیانهای آن از ضعیتی منفع ،فاقد راهارد به سیاستی فعا

ایجابی مشاهده میشود .تغییر

جایگاه نقش ر سیه در خا رمیانه از منظرهای مختلف درخور بررسی اسات کاه در های یاک
نمیتوان متغیر غرب /آمریکا را نادیده گرفت .از یک منظر ،با تمکید بر این متغیر ،تمکیاد مایشاود
که مسکو در خا رمیانه با تجدیدنظرطلای فعا بهدناا احیا موقعیت قدرد بزرگی خود از طریاق
به چالشکشیدن غرب /آمریکا است .این دیدگاه باا برجساتهساازی مساهله «غارب» در سیاسات
خارجی خا رمیانهای ر سیه تصریح دارد که زیراقداماد آن در خا رمیانه ازجمله تعاامالد آن
با ایران ،ترکیه ،عربستان ،مصر  ...در راستای تضعیف غرب هستند ).(Stepanova, 2018: 1
دیدگاه دیگر ،ضمن پذیرش اهمیت متغیر غرب /آمریکا برای ر سیه تمکید دارد کاه سیاسات
خا رمیانهای جدید این کشور را نمیتوان تنها بر الگوی تقاب ،با غرب /آمریکا تفسیر کارد؛ بلکاه
خا رمیانه بستری برای گسترش تنوعبخشی به سیاست ،شرکاء ،منافع همکاریهاای خاارجی
مسکو نیز میباشد .از ایان منظار ،خا رمیاناه عرصاهای بارای تعمیاق تعاامالد ر سایه هام باا
قدردهای منطقه هم فرامنطقهای است ازاینر  ،یکی از اهداف ر سیه در سوریه استفاده از ایان
بحران برای چانهزنی با غرب /آمریکا جهت امتیازگیری در مناطق موضوعاد دیگر بوده اسات.
بهعنوان مثا  ،کارشناسان ر س انکار نمیکنند که از اهاداف مداخلاه نظاامی ر سایه در ساوریه
���(.
�
�
د رکردن مرزهای تقاب ،با غرب /آمریکا از «سیآیاس» ( ا کراین) بوده است ), 2016
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ر سیه در عم ،ترکیای از این دیدگاهها را در نظر دارد .از یکسو باهدنااا تجدیادنظر در
نظم برساخته غرب /آمریکا مشارکت در ساخت نظمای در راساتای مناافع خاود اسات از
سوی دیگر ،در عین همکاری با غرب /آمریکا درصادد کااهش تامبیر ایان متغیار بار سیاسات
خا رمیانهای خود تنظیم این سیاست بر اساس اقعیتهای موجاود اسات .آشافتگی منطقاه
ازجمله بیبااتی در عراق ،ناکامی بهار عربی ،بحران سوریه ،چالش یمان ،تانش میاان ایاران
عربستان ،ابهام در برجام ،جاههگیریها در قالبِ نااتوی اساالمی محاور مقا مات باه یاژه
تضعیف آمریکا ار پا در منطقه فضای خوبی برای مداخلهگری ر سیه ارتقای نقاش آن باه
بازیگری «جریانساز» فراهم آ ردهاند.
درعینحا  ،باید به محد دیتهای شناختی مناابع ر سایه در خا رمیاناه توجاه داشات.
بهرغم تقویت نسای نفوذ این کشور در سوریه منطقه ،این نفوذ گسترده نیسات مساکو تاا
تمبیرگذاری جدی بر بازیگران ر ندهای اصلی خا رمیانه فاصاله دارد .ایان محاد دیتهاا
همچنین منافع متنوع گاهی متضاد آن در خا رمیانه بین بازیگران موضاوعاد مختلاف ،باه
کرملین اجازه هدفگذاری بلندمدد نمیدهد .ازاینر  ،ر سیه تمکید بر موازناه باااد در د
سطح منطقهای کالنِ بین المللی را راهکاری بهینه برای تممین منافع بلندمدد ارتقای نقاش
خود در منطقه میداند.
برایناساس ،سؤا اصلی نوشتار حاضر این است که مفاهیم موازنه بااد چه تعریفای در
سیاست خا رمیانهای ر سیه دارند عملیاتیکردن آنها چه منافع مضاری برای ایاران در پای
دارد؟ فرضیه اصلی این است که ایجاد موازنه با آمریکاا مسااعدد باه ر اباط متاوازن میاان
قدردهای خا رمیانه با هدف تممین بااد راهاردی از ا لویاتهاای ر سایه اسات کاه گرچاه
برخی استلزاماد آن ازجمله تعام ،با آمریکا یا تحدید فضای بازی ایران مشکالتی برای تهاران
ایجاد میکند ،اما امنیت بااد حاص ،از این سیاست همچنین نیاز مساکو باه همکااری باا
ایران برای تممین این د مفهوم به نفع تهران است .این نوشتار با برقراری ارتااط سطوح کاالن
منطقهای در د قالبِ مفهومیِ بااد راهاردی کنسرد قدردها با تمکید بر تحو در ایان
د مفهوم دخی،شدن متغیرها ،بازیگران مؤلفههای بیشتر در آنها سؤا
را مطالعه میکند.

فرض مطرحشاده
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الف .چارچوب مفهومی
تعاریف مختلفی از بااد راهاردی موازنه ارائه شده است .این تعاریف در گذشاته محاد د
«تسلیحادمحور» بوده ،اما با تغییر مفاهیم تحو ر ابط بینالمل ،جامعیت بیشتری یافتاهاناد.
برایناساس ،تعاریف باااد راهااردی از تاالش بارای موازناه ساخت از طریاق تسالیحاد
زرادخانههای هستهای تا مسااعی جهات مادیریت بحارانهاای حااد سیاسای متفاا د اسات
) (Walton and Gray, 2013: 85-86که میتوان آنها را در سه قالب کلی تقسیم کرد:
 تعریف محد د؛ فقدان محرکههایی که باعث استفاده از ساالح هساتهای یاا دساتیابی باهتوانمندی هستهای میشوند؛
 تعریف گسترده؛ فقدان زمینهها دالیلی که باعث تقاب ،مسلحانه بین قدردهای هستهایمیشوند؛
 تعریف گستردهتر؛ جود محیط امن منطقهای یا جهانی همراه با ر اباط مساالمتآمیازهماهنگ ).(Acton, 2013: 117-118
تعاریف ا

د م تسلیحادمحور بوده ریشه در فضایِ تقاب /،رقابت جنگ سرد دارناد.

تممین بااد راهاردی در این د تعریف مرتاط باا تصامیماد ر اباط شاور ی آمریکاا در
زمینههایی چون توسعه سامانههای نظامی ،آرایش نیر هاا کنتار تسالیحاد جهات کااهش
محرکههای اقدام یاک طارف باه ضاربه ا

(هساتهای) باود .در ایان معنای ،باااد ناشای از

بازدارندگی د جاناه نه باااد راهااردی در معناای سایع آن اسات ).(Foerster, 2018: 3
تعریف محد د تمکید دارد که تغییر در موازنه نظامی (هستهای) بر ضعیت جنگ باه تااع آن
موازنه بااد تمبیرگذار است .در این خصوص ،شمار کالهکهای هساتهای پرتاابگرهاای
آنها ،آسیبپذیری احتمالی نیر های هستهای ،دکترینهای مربوطه آرایش سامانههای موشکی
بالستیک حائز اهمیت هستند .ازاینر  ،بااد راهاردی معطوف به ایجاد بازدارندگی برای امنیت
موازنه راهاردی است ).(Colby, 2013: 48
هرچند تعریف د م در مقایسه با ا

گسترده شده موضوعاتی ازجمله کاهش تسالیحاد

راهاردی ،اقداماد اعتمادساز شفافیت در حوزه نظامی را نیز دربرمیگیرد ،اما این د تعریاف
توان انطااق با شرایط جدید را ندارند .تعریف سوم با تمکید بر تغییر سیاست امنیت بینالمل،
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افزایش تنوع تهدیداد ابرگذار بر بااد راهاردی ،بر بازتعریف این مفهوم تمکیاد دارد .ایان
تهدیداد در حوزه های مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقصاادی حتای زیساتمحیطای پراکناده
) (Walton and Gray, 2013: 93اشاعه سالحهای هستهای باه قادردهاای کوچاکتار،
جنگها بحرانهای محلی منطقهای که پتانسای ،سارایت باه عرصاه باینالملا ،را دارناد،
تهدیداد نامتقارن چون تر ریسم بینالمل ،،بحرانهای اقتصادی ،ملایگرایای افراطای حتای
بحران مهاجران از مصادیق آنها هستند.
بااد راهاردی در تعریف جدیاد ایساتا نیسات در شارایط دیالتیاک ،پویاا ،نساای در
محیطی از تهدیداد متنوع عینیت مییابد .ازاینر  ،از چارچوب نظامی /تسلیحاتی فراتر رفته
تحوالد مؤلفههای محیطی را نیز دربرمیگیرد .در همین خصوص ،در سند ضعیت دفااع
بازدارندگی ( )8528ناتو تهدیداد امنیتی جهانی نه ضر رتاً نظامی ،بلکه تانشهاای منطقاهای،
تر ریسم ،جهانی شدن ،تهدیداد سایاری ،چالش امنیت انرژی ،تکنولوژی های جدیاد نظاامی،
توسعه موشکهای بالستیکی اشاعه سالحهای کشاتار جمعای نیاز در شامار ایان تهدیاداد
هستند ).(Foerster, 2018: 2-4
افز ن بر تحو در مفهوم ،شیوه تممین بااد راهاردی نیز تغییر کرده اسات .طااق تعریاف ا
بنا به تعریف مشترکی که در انتهای جنگ سرد از بااد راهاردی در بیانیه مشترک شور ی آمریکاا
در خصوص پیمان تسلیحاد تهاجمی راهاردی منعکس شاد ،تحقاق ایان مهام مناوط باه موازناه
توانمندیهای راهاردی طرفین است ،به نحوی که محرکهای برای اعما ضاربه ا

جاود نداشاته

باشد ) .(Platte and Robinson, 2018: 146طاق تعریاف د م ،کاربسات الگاوی بازدارنادگی
موازنه راهاردی میان قدردهای بزرگ کفایت بااد راهاردیِ پایدار را نمیکند راهحا ،تحقاق آن،
پذیرش محد دیتها همکاری قدردهای بزرگ در چارچوب چندجانااهگرایای گساترده اسات.
این چارچوب ضمن اجازه به قدردهای بزرگِ جدید برای همکاری با قدردهاای بازرگ قادیمی
در مدیریت امور بینالمل ،،بین آنها موازنه منافع ایجاد از این طریق ضمن ممانعت از تنش ،امکاان
همکاری مشترک برای تممین بااد راهاردی را فراهم میآ رد ).(Albaret, 2014: 23
برایناساس ،بهرغم تضعیف مفهوم «قدرد بزرگ» در عرصه باینالملا ،،چگاونگی تنظایم
ر ابط میان قدردهای بزرگ در مفهوم حکومتماداری جهاانی همچناان بارای تاممین باااد

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  38بهار 93

43

راهاردی حائز اهمیت است .اقعیتها نشان میدهند که همکااری آنهاا مصاادف باا امنیات
بااد بیشتر بینالمللی عدم همکاری با تنش ،چاالش بایباااتی بیشاتر هماراه باوده اسات
) .(Albaret, 2014: 16در تهوری تاریخ بینالمل ،از این چارچوب همکااری باه «کنسارد
قدرد های بزرگ» یاد می شود .این اصطالح برای توصیف سیاست باینالملا ،قارن  2۱ار پاا
استفاده میشود که طی آن قدردهای این قاره ازجمله پر س ،پادشااهی هابسااورگ ،فرانساه،
بریتانیا ر سیه اموراد این جغرافیا را مدیریت میکردناد .در ایان مقطاع قادرد بازرگ باه
کشوری اطالق میشد که گستره منافع آن جهانی (فرامنطقهای) در تممین امنیات ،اساتقال
منافع خود تا حد زیادی خودیا ر بود ), 2017
�.(Sotirovi

بعد از جنگ جهانی د م قدرد بزرگ به کشوری اطالق میشد که دارای موقعیت برتار در
نظم بینالمل ،،منافع گسترده در حوزههای مختلف سیاستی فعا برای تحقق این مناافع باود.
در این د ره ،این موقعیت تنها برای آمریکاا شاور ی درخاور توصایف باود .درعاینحاا ،
باتوجهبه رابطه تقابلی میان این د

عدم مشارکت سایر قدردها در مدیریت بینالمل ،،اساساً

مقوله کنسرد قدردها در این د ره منتفی بود .پس از فر پاشی شور ی نیز بهدلی ،یکاهتاازی
آمریکا در این عرصه چنین کنسارتی جاود نداشات .ازآنجاکاه ترکیاب سااخت «کنسارد
قدردهای بزرگ» رابطه مستقیمی با چگونگی قطایت نظم بینالمل ،دارد ،طی سا های اخیر با
متکثرشدن این نظم بهدلی ،تضعیف هژمونی آمریکا توانیابی قدردهای جدید چون ر سایه
چین معادالد جدیدی میان قدردهاای بازرگ در حاا شاک،گیاری اسات .هرچناد ایان
معادالد بر اساس اصو رئالیستیِ عدم اعتماد ،رقابت قدرد بازی صفر شک ،میگیارد ،اماا
فهم مشترک از هزینه های تقاب ،آنها را به توافاق بارای حفاظ ضاع موجاود تقویات باااد
راهاردی ا می دارد .بااد راهاردی خط قرمزی است کاه بعاد از آن هماه هزیناه مایدهناد
قدردهای بزرگ بهدلی ،گستردگی منافع هزینه بیشتری میپردازند.
برایناساس ،بهرغم تمکید اشنگتن بر حفظ هژمونی خود ،پویایی فزاینده تحوالد بینالملا،،
افزایش ابستگی آسیبپذیری متقاب ،امکان سرریزشدن سریع تهدیداد از حوزههای محلای
منطقهای به عرصه بینالمل ،،قدردهای بزرگ ازجمله آمریکا را مجاور میکنند همکاری را باه
بازی صفر ترجیح داده برای حفظ بااد راهاردی به توافق برساند .باتوجاهباه گساتردهترشادن
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مفهوم بااد راهاردی در قرن  ،82کنسرد قدردهای جدید بهجاز احتاراز از تقابا ،میاان خاود،
مساعی مشترک در حوزه امنیت بینالمل ،در سایر زمینههای حکومتمداری جهانی چون تنظیم
اقتصاد بینالمل ،را نیز در دستور دارند ).(Albaret, 2014: 9
ر سیه به دالی ،مختلف مای ،به توافق در قالاب کنسارد قادردهاای بازرگ ازجملاه باا
آمریکاست .حضور در چنین قالای در هله نخست نشانه احیاای موقعیات قادرد بزرگای آن
است ضمن کاهش ضر رد هزینههای موازنهگری سخت در برابر سایر قادردهاا ،مناافع
بیشتری را به اسطهِ تقسیم سهمها نصیب ر سیه میکند .باتوجهبه تمرکز منابع توانمندیهای
این کشور در عرصه سیاسی امنیتی ،بااد راهاردی از زمینههایی است که امکان همکااری در
قالب کنسرد قدردها را به آن میدهد .درعینحا  ،باتوجهباه گساتردهترشادن مفهاوم باااد
راهاردی (تعریف سوم) موازنههای مرتاط با آن ،ر سیه نیز میداند کاه در ضاعیت جدیاد،
خودبسندگی قدردهای بزرگ تضعیف شده آنها باد ن همکااری باا قادردهاای میاانی
منطقهای قادر به پیشارد اهداف خود تممین بااد راهاردی نیستند.
این یعنی فضای مانوری برای قدردهای منطقه ای برای مداخله در این مفهوم ایجاد شاده،
حا آنکه در گذشته بازی محد د قدردهای بزرگ چنین فضایی به آنها نمیداد .از این منظار،
تعام ،ائتالفسازی قدردهای منطقهای با قدردهای بزرگ نه ضر رتاً بهمعنی سوق آنها باه
سیاست تاعی ،بلکه تالشی برای تقویت توان خود برای موازنهساازی ،امنیات فضاای باازی
بیشتر نیز هست .این تالش ضادبااد نیسات ممکان اسات باه تاممین باااد راهااردی نیاز
مساعدد کند .برایناساس ،در ارزیابی تعامالد برای تاممین باااد راهااردی بایاد باه ارتاااط
سطوح کالن منطقهای مترتب بر تعام ،میان قدردهای بزرگ در قالب کنسرد قادردهاا
همچنین همکاری آنها با قدردهای منطقهای توجه داشت.

ب .تحول در نظم منطقهای خاورمیانه
طی سالیان متمادی عوام ،گوناگون در سه سطح داخلای ازجملاه بافات نااهمگون اجتمااعی،
نژادی مذهای ،د لتهای ناکارآمد نفوذپذیر ،چرخش پرتنش نخاگاان توزیاع نامتناساب
قدرد بر د؛ در سطح منطقاهای ازجملاه نارضاایتی از موازناه قاوا ،رقابات بارای برتاری
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منطقه ای فقدان اجماع بر سر الگوی نظم منطقهای در سطح بینالمل ،ازجمله مداخلهگاری
بیباادساز خارجی تالش برای نفوذگذاری سااب تانش بایباااتی مساتمر در خا رمیاناه
بودهاند .طی سا های اخیر ترکیب عوام ِ،این سه سطح که در بحران سوریه نمود داشته ،ضمنِ
تشدید تنشها ساب تغییر نقشها ،موقعیتها ،ر ندها ،رژیمها الگوهای رابطاهای نیاز شاده
است .انااشتِ چالشها تغییراد ممکن است زمینهساز تغییر نظامهاای سیاسای ،اقتصاادی
امنیتی منطقه باشد .نشانههای این تحو در تغییر مؤلفههای نظم منطقهای از ساخت قادرد تاا
کارگزار ر ندها (الگوهای هنجاری تعاملی) دیده میشوند.
ساخت قدرت؛ با تضعیف نظم تکقطایِ منعطف پساجنگ سرد ،ترتیااد قدرد موازناه
قوا در زیرمناطق ازجمله خا رمیانه که اساساً با تعریف طاق منافع غرب شاک ،گرفتاه ماورد
سؤا قرار گرفتهاند .در فضای پساهژمونی آمریکا با باازتوزیع قادرد در ساطح باینالملا،
متنوع شدن مراکز قدرد ،نظمهای بینالمل ،منطقهای نمی توانند بار محوریات یاک قادرد
شک ،بگیرند .این تکثر باعث تغییر شک ،ائتالفها آرایش قدرد میشود که این نیز باهنوباه
خود موازنههای جدیدی را شک ،میدهد .برایناساس ،ساختار قدرد منطقاهای در خا رمیاناه
که بهعنوان ساختی آمریکایی تعریف میشده ،با مقا مت تالشهایی برای تغییار ر بر سات.
گرچه تضعیف ساختار بافات سیاسای امنیتایِ آمریکاسااخته در منطقاه باا بایباااتیهاا
آشفتگی هایی همراه است ،اما تحم ،ایان چاالش انتقاا باه سااخت جدیادی کاه احتمااالً
باباادتر از ساخت فعلی خواهد بود ،اجتنابناپذیر به نظار مایرساد .ازایانر  ،در محاساااد
جدید درباره خا رمیانه باید به انتقا منطقه به نظم جدیدی که آمریکا متحدان آن ناه طیاف
قدرد برتر ،بلکه بخشی از معادالد قدرد خواهند بود ،توجه داشت.
کارگزار؛ با فر پاشی شور ی ،آمریکا تادی ،به کارگزار اصلی نظم تکقطایِ منعطاف د ره
پساجنگ سرد شد به موقعیت برتری در مناطق مختلف دست یافت .این کشور طای بایش از
د دهه اخیر منفردانه یا به کمک متحدان خود مداخلهگرایی ابرگذاری را بر کارگزاران ،ر ندها
الگوهای رابطهای در خا رمیانه داشته است .اما این موقعیت در ساا هاای اخیار در عرصاه
بین المل ،خا رمیانه تضعیف شده است .فقدان راهارد ،سردرگمی راهاردی ،عدم توانِ پیشارد
اهداف ،کاهش توان ر ندسازی مدیریت ر نادها ،اخاتالف باا متحادان مهامتار از هماه
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مقا مت سایر بازیگران در برابر یکجانااهگرایایهاای آن از نشاانههاای ایان ضاعف هساتند
) )Karaganov, 2018: 86که در بحران سوریه نیز مشهود اسات .در ساوی دیگار ،کاارگزار
دیگر منطقه متحد آمریکا ،یعنی ار پا نیز بیش از پیش در مشکالد داخلی خود گرفتار آماده
از مداخله ابرمند در منطقه ناتوان است .تشدید اختالفاد بر کس ،با اشنگتن در باب مسائ،
مختلف به یژه مدیریت بین المللی که در برجام نیز نماود دارد ،مزیادی بار ضاعف کااهش
فضای بازی ار پا در خا رمیانه است.
از سویی ،بازیگران مخالفی که تا پیش از این در برابر برتری آمریکا منفع ،بوده یا مقا مات
ابرگذاری نداشته اند ،بهتدریج در حا تعریف نقش های جدید مداخله در ر نادهای جااری
خا رمیانه هستند .از این جمله ر سیه است که پس از بحران سوریه خود را کارگزاری تعریف
کرده که نهتنها توان بازدارندگی در برابر رفتارهای مخرب آمریکا را دارد؛ بلکه ممکن اسات در
ر ندسازی ها نیز مشارکت کند .چین نیز هرچناد در حاا حاضار نقاش مهمای در ر نادهای
منطقهای ندارد در مقایسه با ر سیه تمایلی به دخالت تنشزا در آن دیده نمیشود ،اما ر اباط
اقتصادی دیپلماتیک خود را در منطقه گسترانده توساعه بیشاتر ایان مناافع دخالات آن در
مسائ ،آتی منطقه را اجتنابناپذیر میکند ) .(Jones, 2019: 1مهمتر اینکه ،بارخالف گذشاته
که بسیاری از امور منطقه در چارچوب معادالد قدردهای بازرگ شاک ،مایگرفات ،اکناون
بازیگران منطقهای ازجمله ایران نیز ابرگذاری خود را تقویت کرده نقش آنها بهراحتای قابا،
نادیدهگرفتن نیست .مجموعه این بازیگران از ابزارهای مختلف متقارن نامتقارن برای پیشاارد
اهداف خود ازجمله موازنهسازی ارتقای موقعیت استفاده مایکنناد کاه ایان امار ،ر نادهای
متفا تی را در خا رمیانه شک ،داده که بهسادگی گذشته

نیستند2.

روندها؛ ر ندها مجموعهای از الگوهای هنجاری رابطاهای هساتند کاه چیساتی آنهاا در
خا رمیانه طی سا های اخیر با تحو مواجه شده است .به لحاظ هنجاری ،این ایده که آمریکاا
نظم برساخته آن موقعیتِ برتری برای تعریف معادالد ،مکانیسمهای نظامدهناده دخالات
مؤبر در امور دارند ،مورد تردید قرار گرفته است .در مقاب ،،ایده «مقا مت» در برابر تحمایالد
 . 2این مقاله با تمکید بر عوام ،اصلی ساختاری ،از اشاره به بازیگران غیرد لتی ازجمله گر ههاای تر ریساتی چاون داعاش
صرفنظر کرده است.
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آمریکا هم از سوی کشورهای منطقه ازجمله ایاران هام از ساوی قادردهاای فرامنطقاهای
ازجمله ر سیه تقویت شده همچنین ،این فرض در حا گسترش است که بد ن آمریکا به
کمک موازنهگرهای جدید می توان ترتیااد جدیدی را رقم زد .این ایده هم در میاان مخاالفین
نظم آمریکایی در منطقه هم بین برخی متحدان (پیشین) آن ازجمله ترکیه طرفدار دارد.
الگوهای رابطهای ازجمله اشکا دشامنی /رقابات /همکااری نیاز در منطقاه در د ساطحِ
ر ابط در ن منطقهای رابطه با قدردهای فرامنطقهای تغییر یافتهاند .الگاوی سانتی رابطاه در
خا رمیانه به د چارچوب کلیِ بهلحاظِ مذهای شیعه -سنی یا به لحاظ ائتالفساازی خاارجی
به مخالفین یا متحدین غرب محد د بود .این الگو تغییر کرده است .اختالفااد قطار باا ساایر
کشورها شورای همکاری خلیجفارس ،د رشدن ترکیه از آمریکا نزدیکشادن آن باه ایاران
ر سیه ،تقاب ،یمن با عربستان ،تمای ،قاهره ریاض به تقویت ر ابط با مسکو (هرچند موقت)
نزدیکی ر ابط برخی کشورهای عربی با اسرائی ،از نشانگان این تغییر هستند .ایان در حاالی
است که پیشتر بسیاری از کشورهای منطقه خود را تابعی از الگوهای رابطاهای آمریکاسااخته
میدانستند ).(Perthes, 2018: 96
مجموعه این تغییراد ساب درک جدیدی از منافع ،اهداف ،چالشهاا ،تهدیادها ،د ساتان،
دشمنان رقاا شده الگوهای رفتاری بازیگران را چه فردی یا جمعی از منفعا ،باه فعاا  ،از
دفاعی به تهاجمی از سلای به ایجابی یا بالعکس تغییر داده است .ضعیت جدیاد باا آرایاش
جدید نیر ها ترتیااد منطقهای به تاع آن باازتعریف اتحادهاا ائاتالفهاا هماراه اسات.
برایناساس ،در میانمدد رقابت برای برتری منطقهای میان ایران ،عربساتان ترکیاه رقابات
میان قدردهای بزرگ ازجمله ر سیه آمریکا برای تقویت نفوذ ازجمله موضوعاتی هستند که
ضمن دامنزدن به تنش بیبااتی ،بر نداد آنها ممکان اسات در شاک،بسات نظام جدیاد در
منطقه مؤبر باشد.

ج .تغییر نقش روسیه در خاورمیانه
ر سیه در د ره شور ی نفوذ درخور مالحظهای در خا رمیانه ازجمله در مصر ،سوریه عراق
داشت ،اما با فر پاشی شور ی آمریکا به قدرد اصلی فرامنطقهای در این جغرافیا تاادی ،شاد.
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تنها اندکی از داشتههای خا رمیانه ای شور ی به ر سیه رسید مشاکالد دهاههاای 2۱۱5
 8555مجالی برای پرداختن به رای حوزه «سیآیاس» به ایان کشاور ناداد (Greenstock,

) .2017: 420برایناساس ،سیاست ر سیه در خا رمیانه تا سا  8520منفعالنه

اکنشی بود.

از این مقطع ،کرملین با فرصت طلای راهاردی از بحران سوریه ،اغتنام از ضاعف ساردرگمی
آمریکا تمای ،کشورهای خا رمیانه به تقویت ر ابط با یک موازنهگر جدید بهتدریج تادی ،به
بازیگری فعا

ابرگذار شده است.

گرچه سیاست خا رمیانهای جدید ر سیه در ابتدا بُعد سلای داشت بهدنااا بازدارنادگی
راهاردی در برابر آمریکا مهار تر ریسم فرامنطقهایِ داعش بود ،اماا پاس از تثایات اماور در
سوریه جه ایجابی نیز یافته است .ر سیه در حاا باازتعریف نقاش خاود باهعناوان باازیگر
جدیدی است که معادالدِ قدرد ،الگوهای هنجاری رابطهای برساخته آمریکاا کاارگزاری
برتر آن را نمیپذیرد در مقاب ،،بهدناا تعریف ترتیااد ر ندهای جدیدی در راستای منافع
خود است .برایناساس ،سطحی از مداخلهگری ر سیه در ساه عنصار اصالی نظام خا رمیاناه
مشاهده میشود.
ساخت قدرت؛ ر سیه پس از ر د نظامی به سوریه به کمک مؤتلفین خود به یاژه ایاران
توانسته خودمداری آمریکا را به چالش بکشد ر ندی خاار از کنتار آن را تثایات نمایاد.
مسکو با ائتالفسازی ایجاد محوری گسترده باا مشاارکت کشاورهایی چاون ایاران ،عاراق،
سوریه ،ترکیه ،مصر که با آن اشتراک نسای منافع دارد ،درصدد ابرگذاری بلندمدد بار سااخت
قدرد در خا رمیانه است .این ر یکرد در تغییر موازنه قوا به ضرر آمریکا بیتمبیر ناوده اسات.
نظر به پیوستگی مسائ ،خا رمیانه با عرصه بینالمل ،،مساکو مایداناد کاه باه چاالشکشایدن
ترتیااد آمریکاساخته در این منطقه بر معادالد میاان مساکو

اشانگتن در ساایر جغرافیاهاا

ازجمله «سیآیاس» بیتمبیر نیست .ازاینر  ،بر آن است تا قدرد دریافت شاده از چالشاگری
بر آمریکا در خا رمیانه را به عرصه بینالمل ،نیز تسری دهد.
کارگزار؛ ر سیه با اقدام مؤبر در سوریه ،تعام ،مثات با قدردهاای مختلاف خا رمیاناه
موازنهگری با آمریکا خود را کارگزار جدیدی معرفی کرده که توان دخالت مؤبر جهاتدهای
نسای به امور در منطقه را دارد .تمایالد ایجابی ازجمله برای نظامساازی در اقاداماد مساکو
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مشهود است .ر سیه تقویت نقش کارگزاری مشارکت در مدیریت امور را الزمه تممین مناافع
بلندمدد خود در خا رمیانه ممانعت از سرایت تهدیداد امنیتای از ایان منطقاه باه «خاار
نزدیک» مرزهای خود میداند .این تالش پیشدرآمدی بر نقشیابی بیشتر در نظم بینالمل،
بخشی از راهارد ر سیه برای ارتقای موقعیت خود به یک «قدرد بازرگ» نیاز اسات .پاس از
«سیآیاس» ،خا رمیانه د مین منطقهای است که ر سیه میتواناد در آن قادرد فرامنطقاهای-
بینالمللی خود را به نمایش بگذارد ) .(Baev, 2015: 18ساایر منااطق ازجملاه شارق آسایا،
ار پا ،آمریکا آفریقا اجازه مشارکت کارگزارانه را به مسکو نمیدهند.
روندها؛ در زمینه الگوهای هنجاری ،ر سایه پاس از بحاران ساوریه نقاش مهمای در باه
چالشکشیدن هژمونی هنجاری آمریکا این ایده داشاته کاه اشانگتن از تاوان برتاری بارای
تعریف ر ندها ،مکانیسمهای نظمدهنده ،دخالت کنتر مؤبر امور خا رمیانه برخوردار اسات.
مسکو بهطور نسای توانسته کشورهای منطقه را متقاعد کند کاه مایتوانناد باا همکااری باا آن
بهعنوان یک موازنهگر ر ندهایی را به د ر از تحمایالد آمریکاا برساازند .تمکیاد کارملین بار
الگوی د لت -محورِ ،تکریم حاکمیت د لتی ر یکرد منفعت -محور به جای ارزش -محاور
نهتنها برای شرکای ر سیه ،بلکه متحدین آمریکاا نیاز مقاولیات دارد .تامبیر نساای مساکو بار
الگوهای رابطهایِ دشمنی /رقابت /همکاری در خا رمیانه نیز مشهود نماود آن در د ر کاردن
ترکیه از آمریکا نزدیککردن آن به ر سیه -ایران ملموس است.
به تاع مداخلهگری نساتاً مؤبر ر سیه بر مؤلفههای بازگفته ،شاهد تغییر نقاش آن از باازیگر
حاشیه ای به بازیگری جریانساز در خا رمیانه هستیم .هرچند مسکو مای ،به ارتقای نقش خود
از جریانسازی به ر ندسازی ،نظم سازی حتی ساختارسازی است ،اما تحقق این امر مشر ط
به داشتن توانمندیهایی ازجمله تعریف اجرای مکانیسمهای نظامدهناده اسات کاه ر سایه
درحا حاضر فاقد آنها است .هرچند میراث تاریخی شور ی فرصتطلای در استفاده بهینه از
چالش خا رمیانه در گذار به نظم جدید در ارتقای موقعیت مسکو مؤبر باوده ،اماا بایاد توجاه
داشت که این ارتقای کمتر با اتکا به مؤلفه های ذاتی قدرد این کشور بیشتر به اسطه کاهش
توانمندیهای رقیب قدرتمند آن ،یعنی آمریکا بوده است ).(Lukyanov, 2018
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کرملین به این اقعیت اقف است به محد دیت داشته های خود ،ساطح قادرد رقااا
شرایط محیط دیدی اقعبینانه دارد .برایناساس ،ر یکرد چالشگر آن در برابر آمریکاا باهمعنای
تقاب ،حذفی با این کشور یا نادیدهگرفتن آن در مقاب ،،تمای ،آن به همکاری باا قادردهاای
منطقهای ازجمله ایران نیز به مفهوم راهاردی دیدن این همکااری در تاممین مناافع آن نیسات.
مسکو سطح بازی رابطه خود در خا رمیانه را در د سطح منطقهای با قادردهاای منطقاه
در سطح کالن با قدردهای بزرگ ازجمله آمریکا تنظیم میکند .کرملین میداند که باد ن ایان
ر یکردِ د سطحی به یژه در موضوعاد راهاردی چون موازنه بااد ،قادر به تممین بلندمدد
منافع خود نیست.

د .روسیه و راهبرد موازنه در خاورمیانه
پیچیدگی ارتااط متقاب ،تحوالد در خا رمیانه ازجمله مداخلهگرایی بیبااادکنناده آمریکاا،
بی بااتی در عراق ،بهار عربی ،آشفتگی در لیای ،بحاران ساوریه ،تانش در یمان ،توساعه نفاوذ
منطقه ای ایران ،رقابت قدرد ایران ،عربستان ،اسرائی ،ترکیه ،چالش برجام ،جاههگیاریهاای
مذهای ائتالفسازیهای مختلف سیاستگذاری را برای همه ازجمله ر سیه دشوار میکناد.
هرچند مسکو با استفاده از بحران سوریه توانساته نفاوذ منطقاه ای خاود را توساعه دهاد ،اماا
پایدارکردن این نفوذ آسان نیست .منابع نفوذ فعلی ر سیه باه ایان کشاور امکاان اخاال در
جریانهای غربساخته جریانسازی بهنفع خود را داده ،اماا ارتقاای موقعیات آن باه ساطح
کارگزاری ر ندساز ،نظمساز ساختارساز نیازمند منابع مهاردهای بسیار بیشتر است.
تغییر ماهیت ابعاد ر ابط بینالمل ،خا رمیانه بهنحوی است کاه قادرد بزرگای چاون
آمریکا نیز به تنهایی قادر به پیشارد اهاداف خاود بارای نظامساازی ساختارساازی نیسات.
ازاینر  ،مسکو با دیدی اقعبیناناه باه داشاتههاای خاود ،تجرباه آمریکاا ،تحاوالد پرتغییار
خا رمیانه نیز ارتااط این منطقه با عرصه بینالمل ،کاربست راهارد موازنه در د سطحِ کاالن
در برابر آمریکا در سطح منطقهای میان قدردهای منطقه را با هدف برقراری بااد راهااردی
راهکار مؤبری برای تممین منافع بلندمدد خود میداند.
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موازنهگرایی در سطح کالن؛ مداخلهگرایی قدردهای فرامنطقهای در خا رمیاناه تااریخی
دیرینه دارد .ر سیه ازجمله این قدردهاست کاه در د ره تازاری در رقابات باا انگلایس در
د ره شور ی در رقابت با آمریکا تاالشهاای زیاادی را بارای برداشات مناافع ژئاوپلیتیکی
ژئواکونومیکی این منطقه به خر داده است .در د ره پساشور ی نیز پس از قفاه د دهاهای،
مسکو بار دیگر به منطقه بازگشته تالش دارد با گرفتن ساهم بیشاتری از خا رمیاناه ،قادرد
دریافتشده از این منطقه را به سطح بینالمل ،تعمیم دهد .طاعاً این سهمخواهی در سطح کالن
با مقا مت آمریکایی مواجه میشود که خود را قدرد برتر منطقه تلقی میکناد مایداناد کاه
توسعه نفوذ ر سیه در خا رمیانه مصادف با سهمخواهی بیشتر آن در ساایر اماور جغرافیاهاا
است.
ر سیه نیز تقویت موقعیت خود در خا رمیانه را مقدمه بازیابی جایگاه «قادرد بازرگ» خاود
میداند .تحقق این هدف ضمن ایجاد محد دیت برای مداخلهگرایی آمریکا ،فضای بیشتری بارای
بازیگری مسکو فراهم میکند .از این منظر ،بازدارندگی موازنه در برابر آمریکاا از اهاداف مهام
سیاست خا رمیانهای ر سیه ازجمله در سوریه بوده است .مسکو از این طریق بر آن است تا ماانع
پیشرفت یکجاناهگرایی مخربی شود که تاعاد منفای آن در عاراق لیاای ( افغانساتان) نماود
دارد ،بااد منطقهای را مخت ،کرده سارریز تهدیاداد متقاارن نامتقاارن ناشای از آن ازجملاه
بهشک ،داعش منافع ر سیه را نیز متمبر میکند .خا رمیانه باه جهات د ری از مرزهاای ر سایه
«سیآیاس» مح ،مناسای برای مخالفت با یکجاناهگرایی آمریکا است ،ازایانر  ،برخای بحاران
سوریه را عرصهای برای جنگ نیابتی ر سیه با آمریکا نیز میدانند ).(Kirasirova, 2018: 1
نفوذگذاری در منطقه از طریق گفتمان د لت /منفعت محور در برابار گفتماان ارزشمحاورِ
تحمی،گرانه آمریکا ) ،(Jones 2019: 14همکاری با نیر های مقا م در برابر آمریکاا ازجملاه
ایران ،تالش برای تضعیف رابطه آمریکا با متحدان آن ازجملاه ترکیاه ،تاالش بارای تضاعیف
مداخلهگری آمریکا در منطقه ،مقا مت فعا  /تهاجمی در سوریه ،فر ش تسالیحاد نظاامی باه
ترکیه ،مصر ،ایران  ،...تالش برای تقویت ر ابط با اعراب ازجمله عربستان مصار تاالش
برای محورسازی (با ایران ،ساوریه ،عاراق ،ترکیاه  )...نموناههاایی از مسااعی ر سایه بارای
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موازنهگرایی در برابر آمریکا هستند .کرملین در سوریه توانایی خود به این امار را نشاان داده
ناظران را متقاعد کرده که میتواند موازنهگری مؤبر باشد.
موازنه گسترده منطقهای؛ ر سیه افز ن بر موازنهگرایی در سطح کالن با آمریکا ،این اصا،
را در سطح منطقهای در تنظیم ر ابط با قدردهای منطقه نیز در دستور دارد .در ایان زمیناه،
آمریکا سیاست مشخصی در حمایت از متحدان فشار بر نیر های ناهمراستا دارد مرزهاای
مشخصی نیز در تعام ،با شرکا نامتجانسی چون اسرائی ،،ترکیه اعاراب ترسایم کارده اسات.
ر سیه فاقد چنین الگویی است منافع متنوع متضااد آن در خا رمیاناه اجاازه باهکاارگیری
چنین الگویی را نمیدهد .در عم ،نیز حفظ منافع بین د گانههای نااهمجاواری چاون ایاران-
اسرائی ،،ایران -اعراب ،اعراب -اسرائی ،،اسرائی -،سوریه ،ترکیاه -ساوریه ،اعاراب -ساوریه،
حزب ا /...حماس -اسرائی ،بین موضوعاد متناقضِ سخت ژئوپلیتیکی /امنیتی مناافع نارم
اقتصادی آسان نیست .فقدان راهاارد ،عادم کفایات ابزارهاا مناابع نیاز مزیادی بار علات
محد دبودن فضای مانور ر سیه است.
راهکار مسکو برای ح ،این مشک ،سیاست چندبرداری موازنه میان قدردهای منطقهای
است که به با ر آن میتواند منافع آن را در این ترکیااد متنااقض تاممین کناد .بارایاناسااس،
ر سیه ضمن تفکیک موضوعیِ مسائ ،،سطحی از ر ابط را با «همه طرفها» برقرار کارده باا
نوسان میان آنها تحققپذیری اهداف را ارتقا میدهد .این ر یکرد ضمن اجازه به مساکو بارای
مانور میان بازیگرانِ ناهمگونِ بازگفته ،امکان تممین منافع سخت نرم هام از شارکای خاود
هم از متحدان آمریکا را فراهم میکند .برایناساس ،کرملین حتی در ا

تنشهاای خا رمیاناه

نیز امکان همکاری با «همه طرفها» را حفظ کرده باتوجهبه مزایای این اص ،،اخال در آنچه
از سوی متحدان غرب ازجمله عربستان اسرائی( ،با فشار بر ر ابط ر سیه با سوریه ایاران)
چه از سوی شرکای خود (فشار تهران دمشق بر ر اباط مساکو باا اسارائی ،اعاراب) را
برنمی تابد .با همین مالحظه ،ر سیه از قرارگرفتن در مظان حمایات از هاال شایعی در برابار
ائتالف سنی احتراز دارد.
مخالفت با اشاعه سالحهای کشتار جمعی ،تمکید بر حفظ برجام ،مخالفت با اقداماد مخا،
موازنه قوا از سوی قدردهای منطقه اعم از ایران ،ترکیه ،عربساتان اسارائی ،،همکااریهاای
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تسلیحاتی با ایران سوریه برای موازنه نظامی ،مساعدد به همکاری منطقاهای میاان ایاران
ترکیه ،تالش برای کاهش تنش منطقه ای میان ایران اسرائی ،در سوریه  ...از مساعی ر سایه
برای کمک به موازنه منطقهای هستند .ر سیه همچون سایر قدردهاای بازرگ چاون آمریکاا،
ار پا چین مقوله موازنه قوا در خا رمیانه را در ارتااطِ مستقیم با امنیت منطقهای بینالمللای
ارزیابی میکند .به یژه که بسترهای تنش در منطقه از اشاعه سالحهای کشتار جمعی تا رقابات
قدرد منطقهای ،بحرانهای منطقهای ،آرایش نیر هاای متضااد ،مداخلاهگرایای در ن بار ن
منطقهای  ...بسیار هستند.
ر سیه با قوف به پویایی فزاینده تحوالد در خا رمیانه امکان سریع تادی ِ،بحارانهاای
محلی ملی به منطقهای سپس بین المللی ،حفاظ موازناه را عنصاری مهام از امنیات باااد
بینالمللی میداند .از این منظر ،موازنه منطقهای معطوف به بااد راهاردی است ر سیه تحقق
آن را بد ن تعام ،با قدردهای بزرگ ازجمله آمریکاا در قالاب کنسارد قادردهاای بازرگ
ممکن نمیداند .ازاینر  ،گرچه در مقوله موازنهگرایی کالن در برابر آمریکا قرار میگیارد ،اماا
موازنه منطقهای در راستای بااد راهاردی زمینهای برای همکاری آن با اشنگتن است.

ه .اصل ثبات در سیاست خاورمیانهای روسیه
آمریکا به رغم تمکیاد بار چارخش راهااردی باه شارق ،باهدلیا ،الزامااد محایط باینالملا،،
ضر رد های مفهوم هژمونی ارتااط معادالد خا رمیانه با سایر منااطق عرصاه باینالملا،
خود را ناگزیر به مداخله حفظ برتری در این منطقه میبیند .این ر یکرد در د ره تراما

باا

تالش برای احیای اتحادهای سنتی با کشورهای عربی ،تقویت نظامی در منطقه ،تشاویق ایجااد
ناتوی عربی ،فشار بر نیر های مقا م ازجمله ایران مداخلهگرایی در بحرانهای منطقه ازجمله
در سوریه یمن دناا شده است .این سیاسات باا ر د باازیگران جدیاد ازجملاه ر سایه
تقویت الگوهای هنجاری معارض با چارچوب آمریکایی ازجمله گفتمان «مقا مت» کاه مساکو
نیز در تقویت آن دخی ،بوده ،با چالش مواجه شده است .ازاینر  ،آمریکا در راهارد امنیت ملی
خود با متهمکردن ر سیه به تجدیدنظرطلای از ایان کشاور باهعناوان تهدیاد یااد کارده اسات
).(National Security Strategy ú , 2017: 25
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ر سیه بهرغمِ مخالفت با هژمونیطلای آمریکا ،نشان داده که در خا رمیانه باهدنااا موازناه
راهاردی همهجاناه به ساکِ جنگ سرد نیست .مسکو تالش کرده به آمریکا بفهماند کاه ضامن
احترام به منافع اشنگتن ،سهم خود از منطقه را مایخواهاد باهدنااا تجدیادنظر کاالن در
خا رمیانه نیست .هرچند خواسته ر سیه بازی صفری است که کاهش منافع نفاوذ آمریکاا را
در پی دارد ،اما به تمکید کرملین ،اگر اشنگتن اقعیتِ تغییر در خا رمیانه را بپذیرد ،د قدرد
می توانند بازی مثاتی را در مفهوم کنسرد قدردهای بزرگ در پیش گیرند .به با ر مسکو ،این
ر یکرد ضمن کاهش هزینههای د طرف ،زمینه همکاری در سایر موضوعاد منااطق را نیاز
فراهم میآ رد.
در بین مسائ ،مختلف ،بااد راهاردی مفهومی است که فضاای الزم را بارای ایان همکااری
فراهم میآ رد .این فرض ناشی از تعریف «گستردهتر» ر سیه از بااد راهاردی است که پایشتار
بااه آن اشاااره شااد .مسااکو در ایاان تعریااف ضاامن تعاادی ِ،مالحظاااد امنیتاای ،ژئااوپلیتیکی
ضدهژمونیک خود ،در انطااق با شرایط پرتغییر منطقاهای باینالمللای ر یکاردی مشاارکتی باه
تممین بااد راهاردی دارد .این ر یکرد ر سیه را طرف همکاری با ساایر قادردهاای بازرگ در
قالب مفهومی کنسرد حکومتمداری جهانی قرار میدهد .از این نظر ،آمریکا برای ر سایه ناه
ضر رتاً یک تهدید راهاردی ،بلکه شریک راهاردی برای تممین بااد راهاردی نیز میتواند باشاد.
مقابله با اشاعه سالحهای کشتار جمعی ،مدیریت رقابتهای قدرد منطقاهای ،حا ،بحارانهاای
منطقه مقابله با تر ریسم فرامنطقهای  ....ازجمله موضوعادِ مهم این همکاری هستند.
از نگاه ر سیه شکست تجربه یاکجانااهگرایای آمریکاا در منطقاه« ،نظام بای سااختار»
خا رمیانه رابطه مستقیم نظم بی نظمی امنیت ناامنی در این منطقه مناطق مجا ر از
عوام ،هستند که همکاری میان قدرد های بزرگ در قالاب کنسارد را ضار ری مایکنناد.
ر سیه در موضوعاتی چون برنامه هساته ای ایاران

بحاران ساوریه نشاان داده کاه امکاان

نادیده گرفتن این کشور برای ح ،این مسائ ،نیست مشارکت آن ح ،مشاکالد را تساریع
می کند .در این راستا ،کرملین در این د موضوع بارها تمای ،به همکاری با آمریکاا را ماورد
���( در عما ،نیاز باا دعاود از آمریکاا باه
��� ��:
�
تمکید قرار داده )���..., 2018
مذاکراد آستانه یا گسترش آن به قالب ژنو این تمای ،را نشان داده است .در اسناد باالدستی
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ازجمله در بند  « 87مفهوم سیاست خارجی ر سیه (نوامار  »)8522نیز تمکید شده که مساکو
برای تممین به بااد راهاردی از همکاری با کشاورهای مختلاف باه یاژه هساتهای اساتقاا
�����(.
�����
��
���
میکند )�..., 2016
بهرغم برخی اختالفاد میان مسکو

اشنگتن هرچند پیشبینایهاا حکایات از تشادید

رقابت /تنش میان قادردهاای بازرگ در زمیناههاای مختلاف سیاسای ،ژئاوپلیتیکی ،امنیتای،
تسلیحاتی ،اقتصادی سهم مدیریتی دارناد ) ،(2019 Annual Forecast, 2018آمریکاا نیاز
نامتمای ،به همکاری با ر سیه در مفهوم باااد راهااردی نیسات .یکای از دالیا ،ایان تمایا،
د رنگاهداشتن مسکو از پکن است .چراکه فشار/تنش باا ر سایه ایان کشاور را هرچاه بیشاتر
بهسمت چین سوق می دهد نظر به اینکه چین رقیب اصلی آمریکا در آینده اسات ،ازایانر ،
راهارد فشار بر ر سیه اشتااه دانسته میشود .در مقاب ،،آمریکاا مایتواناد باا بهااود ر اباط باا
ر سیه ،ضمن تضعیف ائتالف ر سیه چین ،توان خود را بر رقیب اصلی ،یعنی چین متمرکاز
کند ) .(Sutter 2018دلی ،د م اینکه آمریکا باید متکثرشدن قدرد چندجاناهگرایی ازجملاه
همکاری با ر سیه را بپذیرد .این د عام ِ،بینالمللی ،فضای همکاری بین اشنگتن مسکو را
بازتر میکنند .در این بین ،بااد راهاردی زیرموضوعاد مرتاط با آن از مدیریت بحارانهاای
منطقهای تا تر ریسم که در خا رمیانه مصداق دارند ،میتوانند زمینه همکاری باشند.
درعینحا  ،باید به اقعیت اختالف بین قدردهای بزرگ اینکه آنها به مساهولیت باینالمللای
خود در موضوع امنیت بااد عم ،نکنند ،توجه داشت .این انتقااد از ساوی ر سایه باه آمریکاا (
متقابالً) در موضوع خاص بحران در خا رمیانه کنتار تسالیحاد ارد اسات .آمریکاا در ساوریه
نشان داده که چندان مای ،به اقداماد باادبخش نیست منافع ژئوپلیتیکی خاود را ارجاح مایداناد
�����  .(Argument:در موضوع کنتر تسلیحاد خر
�
�
�
��
)��..., 2018

آمریکاا از

پیمان موشکهای هستهای میانبرد (ایاناف) نیز مسکو این اقدام را بیتاوجهی باه مساهولیتهاای
بینالمللی ضربهای به بااد راهاردی میداند ) .(���������������..., 2019از ایان
منظر ،آمریکا با این سیاستها میتواند مخ ،بااد راهاردی نیز باشد.
این اقعیت نشان می دهد برخالف گذشته ،مفاهیم کالن ازجملاه باااد راهااردی تنهاا در
چارچوب محد د کنسرد قدردها قاب ،رسیدگی نیست در شرایط جدید راهکارهای جدید
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ازجمله جلب همکاری قدردهای منطقه ای برای تحقق این منظور ضر رد دارد .برایناساس،
ر سیه برای تممین بااد راهاردی در کنار همکاری با قدردهای بزرگ به تعام ،با قدردهاای
منطقهای نیز تمکید دارد که نمود آن در همکاری این کشور با ایران ترکیه برای باادسازی در
سوریه تالش برای حفظ موازنه قوای منطقهای مشهود است .در میاان قادردهاای مختلاف
خا رمیانه ،همکاری با ایران به دلی ،مزایای ر یکرد ضدهژمونی موقعیت تمبیرگذار تهاران در
سیستم امنیتی ژئوپلیتیکی خا رمیانه برای ر سیه حائز اهمیت است.

و .منافع و تهدیدهای سیاست موازنه و ثبات روسیه در خاورمیانه برای ایران
فقدان نظاماد رژیم های سیاسی ،اقتصادی امنیتی پایدار

ابستگی منطقه به مکانیستمهای

نظمدهندهِ تعریفشده از ساوی قادردهاای خاارجی د عااملی هساتند کاه زمیناه را بارای
مداخله گری ر سیه در منطقه در د مفهوم موازنه بااد فراهم میآ رند .این مداخله میتواند
در خصوص موضوعاد کشورهای مختلف ازجمله ایران پیامدهای متفا د مثاات یاا منفای
داشته باشد .همچنانکه اشاره شد ،ر سیه تحقق این د مفهوم را در د ساطحِ کاالن در قالاب
کنسرد قدردها منطقهای در همکاری با قدردهای منطقهای دناا میکند تمبیراد آن بار
ایران نیز در این د سطح درخور مطالعه است.
موازنهگری با آمریکا در سطح کالن؛ تالش ر سیه بارای موازناه بازدارنادگی در برابار
یکجاناهگرایی آمریکا در خا رمیانه در راستای منافع ایاران اسات .اساسااً یکای از اشاتراکاد
نظری /عملی د کشور در سطح بینالمل ،تمکید بر مخرببودن برتریطلاای تهااجمی آمریکاا
است که تاعاد منفی آن از عراق تا افغانستان سوریه برای مسکو تهران نیز محسوس باوده
است 2.همین امر یکی از زمینههای همکاری عملی تهران مسکو در سوریه بوده است .بارای
موازنه مؤبر در برابر آمریکا ،توانمندیهای سیاسی نظاامی ر سایه بارای ایاران در مقابا،،
مزیت های ژئوپلیتیکی ژئواکونومیکی ر یکرد ضدهژمونیک ایاران بارای ر سایه جاذابیت
دارند .تجمیع این منابع میتواند ضمن کاهش هزینههای د کشور برای موازنهساازی باه نحاو
مؤبرتری مانع شک،گیری ر ندهای آمریکا -محور در منطقه شود.
��(
�
 .2برای اطالع بیشتر در خصوص زمینههای مشترک ایران ر سیه در عرصه منطقهای بینالمل ،ر ک به؛ )�, 2018: 124
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موازنه منطقهای؛ سیاست موازنه ر سیه در خا رمیانه ابری د گاناه بار ایاران دارد .از بعاد
مثات ،میتوان اعتقاد مسکو به موازنه گسترده میان قدردهای منطقاه را مسااعدد باه کااهش
تنش  ،بااد امنیت بیشتر دانست که منافع ایران را نیز تممین میکناد .ر سایه دیاد آمریکاا را
ندارد که معتقد به برتری متحدان خود ازجمله اسرائی ،اسات .ایان ر یکارد کاه ماانعی بارای
برتریطلای متحدان آمریکا است ممکن است باه نفاع ایاران باشاد .یکای از اهاداف حمایات
سیاسی همکاری نظامی ر سیه با ایران سوریه را میتوان کمک به موازنه قوای منطقهای در
برابر متحدان آمریکا دانست .این ر یکرد تممینکننده منافع ایران است .ایران با کلیااد دیادگاه
ر سیه در باب موازنه منطقهای در خا رمیانه مشکلی نادارد در مقابا ،،ر سایه نیاز تقویات
قدرد منطقهای ایران را در حدی که بتواند بازدارندگی مؤبری در برابار آمریکاا متحادان آن
ایجاد کند ،میپذیرد.
از جناه منفی ،هرچند ایران بهدناا جایگاه بایسته خود در خا رمیانه بهعناوان یاک قادرد
منطقهای است ،اما ادراک سایر بازیگران از آمریکا تا عربستان ر سیه از این راهاارد متفاا د
بوده بعضاً از آن به تالش برای تادی،شدن به هژمون منطقاه تعایار مایشاود .از ایان منظار،
ر سیه محد دهای برای تقویت قدرد منطقهای ایاران در نظار دارد کاه عااور از آن مغاایر باا
سیاست موازنه آن است .به با ر مسکو ،عاور از این محد ده میتواند سااب رقابات تانشزای
قدرد ،رقابت تسلیحاتی خار از کنتر

ایجاد زمینه برای مداخلاهگرایای بیشاتر آمریکاا در

منطقه باشد .این پیامدها منافع ر سیه را در منطقه متمبر میکند ،بنابراین مخالف تقویت قادرد
ایران خار از چارچوب موازنه است .از این دید ،اگر سیاسات موازناه ر سایه در خا رمیاناه
بهمعنی نگاه مدیریتی تعیین محد ده برای ایران باشد ،مغایر با منافع تهران

است2.

ثبات راهبردی؛ این بعد سیاست خا رمیانهای ر سیه در هار د ساطح کاالن منطقاهای
ابری د گانه بر ایران دارد .در سطح کالن ،اگر تالش ر سایه بارای تاممین باااد راهااردی در
خا رمیانه در همکاری با قدردهای بزرگ ازجمله آمریکا به بااد پایدار در منطقه منجر شاود،
به نفع ایران نیز خواهد بود .اساساً بااد راهاردی برای ایران به جهت قرارگارفتن در منطقاه

 .2برای اطالع بیشتر در خصوص زمینههای اختالف ایران ر سیه ر ک به؛ (نوری سویشنیکو ا)272-277 :2۳۱0 ،
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میان همسایگانی بیبااد پرتغییر مهم است .مخالفت با اشاعه ساالح هاای کشاتار جمعای
رقابت تنشزای منطقهای ،ح ،بحرانهای منطقهای مقابله با تر ریسم از زیرموضوعاد باااد
راهاردی هستند که بهرغم اختالفنظر تهران با مسکو

اشنگتن در تعریف عملیاتی کاردن

آنها ،تحقق آنها طی همکاری ر سیه آمریکا بهنفع ایران نیز خواهد بود.
سیاست بااد ر سیه در سطح کالن ابراد منفی نیز برای ایران دارد آن اینکه تممین باااد
راهاردی بهانهای برای توافق تعام ِ،مسکو

اشنگتن در قالاب کنسارد قادردهاا جهات

مدیریت ح ،مسائ ،خا رمیانه بد ن در نظرگرفتن مالحظاد اساتقال کشاورهای منطقاه
باشد .در برخی تحلی،ها تمکید می شود که یکی از اهداف ر سایه در خا رمیاناه تاالش بارای
تغییر نظم بینالمل ،از قالبِ هژمونی آمریکایی به نظم ا لیگارشی است کاه شاام ،ر سایه نیاز
باشد ) .(Trenin, 2018: 3نظم ا لیگارشی همان کنسرد «محد د» قدردهای بازرگ اسات.
در این معنی ر سیه از ایران سوریه بهعنوان «ابزارهایی» برای چاناهزنای باا آمریکاا اساتفاده
میکند ) .(Nizameddin, 2018: 5این ر یکرد ساب گزینشای دیادن برخای زیرموضاوعاد
بااد راهاردی مث ،اشاعه هستهای بهصورد نادیادهگارفتن تسالیحاد هساتهای اسارائی ،در
مقاب ،فشار بر ایران برای ماندن در برجام میشود ازاینر  ،به نفع تهران نیست .تهاران نگااه
گزینشی به بااد امنیت راهاردی را نقض غرض خود را قدرد مستق ،منطقاهای مایداناد
که باید در مدیریت ر ندها رژیمهای منطقهای مشارکت داشته باشد.
بعد مثات سیاست بااد ر سیه در سطح منطقهای به ر یکرد آن به تممین بااد راهاردی در
همکاری با قدردهای منطقه ازجمله ایران باز میگردد .این ر یکرد که در سوریه نمود داشاته،
در بهاود امنیت بااد منطقه ،ایران نیز در ر ابط د جانااه د کشاور ماؤبر اسات .پاذیرش
اهمیت همکاری با ایران در تممین بااد راهاردی در خا رمیانه ضمن کاهش هزینههای تهران
جهت تممین بااد امنیت ،در ارتقای جایگاه منطقه آن نیز مؤبر خواهد بود .باتوجهباه اهمیات
این د مفهوم در جغرافیاهای مشترک میان ایران ر سیه (آسیای مرکزی ،خزر ،قفقاز جناوبی
افغانستان) همکاری میتواند در تممین پایدار بااد امنیت در این جغرافیاها نیز مؤبر

باشد2.

 .2برای اطالع بیشتر در خصوص زمینههای همکاری تهران مسکو برای باادسازی ر ک به؛ (نوری)05-0۳ :2۳۱7 ،
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بعد منفی سیاست بااد ر سیه در سطح منطقهای در تالش ر سایه بارای تعیاین محاد ده
بازی مهار بلندپر ازیهای منطقهای ایران نمود دارد .انعکاس این ر یکرد در مسامحه ر سیه
در قاا حمالد اسرائی ،به اهداف ایرانی در سوریه با هدف محد دکردن ایاران در ساوریه از
طریق اسرائی ،ملموس است .هرچند مسکو از ایران نیز برای متوازنکاردن اسارائی ،اساتفاده
این مسهله را به بااد راهاردی در منطقه ارتااط میدهد ،اما این ر یکرد تممینکننده منافع تهران
نیست .از سویی ،ایران معتقد است نظم منطقهای در خا رمیانه باید با ر یکردی در ن منطقهای
عدم دخالت نیر های فرامنطقهای ایجاد شود .برایناساس ،هرچند ایران ر سایه مایتوانناد
برای تخریب نظم برساخته آمریکا همکاری داشته باشند ،اما ر یکرد در ن منطقهای ایران برای
نظمسازی باادسازی بلندمدد در منطقه میتواناد باا مداخلاهگاری منفعاتمحاور ر سایه
بهعنوان نیر ی خارجی تضاد یابد.
درعینحا  ،اشاره به ابعاد منفی سیاسات باااد موازناه ر سایه در خا رمیاناه باهمعنای
صرفنظرکردن از مزیتهای همکاری با مسکو نیست .ر سیه به اهمیت ایران در سیستم امنیتی
ژئوپلیتیکی خا رمیانه ا راسیای مرکزی نقاش آن در موازناه باااد راهااردی در ایان
مناطق اقف است .اما ر یکرد آن به همکاری با ایران اقعبینانه ،عملگرایاناه منفعاتمحاور
است تهران بهحدی که بتواند منافع ر سیه را تممین کند ،برای این کشور اهمیت دارد .ایاران،
با نظرداشتِ این اقعیت ،باید سیاست خود در قاا ر سیه را بار هماین ماناایِ اقاعبیناناه
منفعتمحور تنظیم نماید .به این معنا که در حوزههای مشخصی که منافع آن تممین میشاود باا
ر سیه تعام ،تالش کند از مزیاتهاایی حضاور نفاوذ مساکو در خا رمیاناه در مقاوالد
مختلف به یژه موازنه بااد بهنفع خود بهره گیرد.

نتیجهگیری
مؤلفه های نظم منطقهای در خا رمیانه از ساخت قدرد تاا کاارگزار ر نادها تغییار یافتاه
ر سیه در این تغییراد سهم داشته است .این کشور با استفاده از ضعف آمریکا ،آشفتگی منطقه
تمای ،کشورهای این حوزه به تقویت ر ابط با موازنهگرهای جدید توانسته نقاش خاود را از
یک بازیگر حاشیهای به بازیگری فعا

جریانساز ارتقای بخشد .مساکو باا تمبیرگاذاری بار
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تثایت امور در سوریه توانسته ضمن تشکیک در فرض تسلط آمریکا بر اماور منطقاه ،ترتیاااد
قدرد جدیدی را رقم بزند .درعینحا  ،با ر یکرد عینی به داشتههای ناکافی خاود در منطقاه،
سیاست خا رمیانهای خود را در د سطح منطقهای کالنِ بینالمللی تنظیم کرده کاه نماود آن
در د مقوله موازنه بااد راهاردی در منطقه درخور بررسی است .این سیاست تمبیراد مثات
منفی مختلفی برای منطقه ایران دارد .تالش ر سیه بارای موازناه بازدارنادگی کاالن در
برابر آمریکا منافع ایران را نیز تممین میکند .موازنهگری ر سیه در سطح منطقهای در مفهوم عام
موازنه قوا که سوق به تممین امنیت بااد منطقه داشته باشد ،مثات است .اگر مقصود مدیریت
باالدستی قدرد در خا رمیانه باشد ،مداخلهگری خارجی بوده ناقض منافع ایران است.
ر یکرد ر سیه به بااد راهاردی نیز در د سطح کالن منطقاهای تامبیراد د گاناهای بار
ایران دارد .در بُعد کالن ،اگر تالش مسکو برای تممین این منظور در همکاری با آمریکاا بارای
تممین بااد پایدار باشد ،به نفع ایران است ،اما اگر هادف مادیریت منطقاه در قالاب کنسارد
قدردهای بزرگ با نادیدهگرفتن استقال

منافع کشورهای منطقه باشد ،به ضرر ایران خواهد

بود .بعد مثات ر یکرد منطقهای ر سیه به بااد راهاردی در تمای ،آن باه تاممین ایان مهام در
همکاری با قدردهای منطقهای ازجمله ایران است .اما اگر مقصود ر سیه تعیین محد ده بازی
مهار اهداف بلندپر ازنه تهران از طریق سایر بازیگران ازجملاه اسارائی ،باشاد ،تاممینکنناده
منافع تهران نیست .اینکه ر سیه کدام بُعد را برگزیند ،بستگی به شرایط محیطی ،تعامالد آن با
بازیگران مختلف منطقه چگونگی ر ابط آن با سایر قدردهای بزرگ ازجملاه آمریکاا دارد.
ایران میتواند با کاربست مهارد دیپلماتیک در سوقدادن ر سیه به راستای منافع خود بهطاور
نسای تمبیرگذار باشد .درعین حا  ،باید توجه داشته باشد که در سیاست عملگرایاناه مساکو در
خا رمیانه کاهش تمکید بر متغیر غرب بهمعنی عدم همکاری با آمریکا نیست در مقاب ،،تمای،
به ایجاد محور همکاری با قدردهای منطقهای ازجمله ایران نیز بهمعنای نگااه راهااردی باه
تهران نخواهد بود.
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