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 پیش گفتار
 تالبوت  ایوالرو  یلووت  ارایچنویسندگان: 

گذاران    استیس   نده یچند سال گذشته توجه فزا  در   )مِنا(  قای و شمال آفر  انه یبه منطقه خاورم  ه یروس   »بازگشت«افسانه  
  ژه ی گسترده به و  ت یروا  ن یرا به خود جلب کرده است. ا  یجامعه دانشگاه   ن یدر سراسر منطقه و فراتر از آن و همچن

در دفاع از رئیس جمهوري بشار اسد در برابر مخالفان،    2015در سپتامبر    ه یروس   یو مداخله نظام   ه یبحران سورزمان  از  
  ی ستیالیر سوس یهاجم  ه یاتحاد  یفروپاش   یدر پ  مِنااز منطقه  روسیه  عقب نشینی    یدوره طوالن  کی. پس از  شد آغاز  
با همواره    کیژئواستراتژکه از نظر  د  آور فراهم    ي به منطقه ا  نیکرمل  رايبازگشت بمسیر    کی   هی ، بحران سوريشورو

  یاقدام   ا ی،  د یرس   ی به نظر م  یانتخاب ناگهان  ک یاز ناظران    ي اریارتباط داشته است. آنچه از نظر بس  آن  ی طرح خارج
  ط یدارد که فراتر از شرا  يتر  ق یعم  ي ها  شهیانتقام، در واقع ر  ي برا  ی استفاده از فرصت  ي مسکو برا  ي از سو   رکانه یز

 است.  هی بحران سور

ت  از روس یخ یارنظر  عدم حضور  از   کیاز    شیب   يبرا  مِنا  منطقهدر    هی،  پس    ي استثنا  ک ی،  يشوروفروپاشی    دهه 
را از طریق کنترل قفقاز، حمالت به  منطقه  در  نفوذ  دسترسی و  قرن ها،    يبرا روسیه تزاري  .  ه استبود   کیتیژئوپل

  ی هدف   محافظت از اقلیت هاي مسیحی، به عنوان، رقابت با بریتانیا در آسیاي میانه و ایفاي نقش در  یعثمان  ي راتورامپ
عضو    يکشورهاو زمانی که    در چارچوب جنگ سرد  ژه یدوم و به و  یپس از جنگ جهاندنبال می کرد.    کیتیژئوپل

  م یو تحکداد    شیافزا  مِنانفوذ خود را در منطقه  روسیه  ظاهر شدند،    یمهم رقابت دو قطب   ي عرصه هاشوروي سابق به  
از   ل  یی سو، کشورها  ک یکرد.  الجزا  ی بیمانند مصر،  اقتصاد    ی اتیح  يبازارها  ر یو  و  بر فروش  صادرات  اسلحه  مبتنی 

توسعه   ی در آنهاستیالیسوس هاي  شیگرا  باو عراق که احزاب  هی مانند سور یی، کشورهاگر ید  ياز سوبودند و  يشورو
  ي ا یگسترده برخوردار بودند، روحمایت  از    ست یکموناحزاب  در آنها  که    ی جنوب  منی  ای سودان    یحت   ایبودند،    افتهی

در این کشورها صحنه    يشورو  ریاتحاد جماهرا تحقق می بخشیدند.    ستیگسترش دامنه اردوگاه کمون  يبرا   هیروس 
در  اي یافته و  منطقه  نفوذ  گسترش    ي برا  ی غن  ي و فرصت ها  ي و اقتصاد  کی تیژئوپل  کیمنافع استراتژ  ي برا  یاساس اي  

 رسیده بود.  مهارتبه   مِنامنطقه در    یالملل نی و کمک به تعادل ب يسازگار

بود. از منطقه  »د یجد  ه یروس «  ینیدوره عقب نشآغاز  ي شورو ریاتحاد جماهفروپاشی جنگ سرد و  انیحال، پا نیا با
  ،ی اس یس   يها  تی، در واقع اولو1990دهه  اصالحات    سخت  يها  و سال  ي، بازسازسابق  يشورو  يمعمار  یفروپاش 

به ویژه در منطقه  سابق    ي شورو  ي ها  ي روابط با جمهور   تیبا محور   ای  ی داخلروي مسائل  را    ن یکرمل  يو اقتصاد   ينهاد
بخشی از حوزه نفوذ واشنگتن  که  ،  مسکو نبوددر حیطه تسلط    گر ینه تنها د  مِنا . منطقه  کردمتمرکز    ی مهم قفقاز شمال
 قلمداد می شد.

 تحت   د یجد   ه ی، روس هی سوردر  از مداخله    پیش درست    و   2000دهه    در   یاورد.دوام نطوالنی  مدت  روند براي    نیااما  
سفر از    نیروس چند   برآمد. مقاماتمنطقه    ک یبازگشت به    ي برا  ي ا   چه یدردر صدد یافتن    نیپوت   ر یمیوالد  تیهدا

در    یمنافع متقابل احتمال  و  ییهمگرادنبال  به  انجام دادند و    هی و ترک  هی ، سوری بی، لنیو فلسط  لیمصر، اسرائبه  جمله  
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  ي انرژ   يبازارهادر  رقابت    ای  ياقتصاد   د یجد   يفرصت ها  ،سپتامبر  11از حمله وحشت برآمده  بودند.    اقتصاد   و  تیامن
 کردند.ترغیب مختلف در منطقه   عناصربا  يهمکار ش یبه افزامواردي بودند روسیه را از   یبرخ

  » بازگشتباره «مداوم در  یعلم  اتحثاببود که مآن    يامدهای پ  یو موج طوالن  هی در سور  یمداخله نظام با این حال، تنها  
به خود جلب کرد و  را    یتوجه جامعه جهاندمشق  از    تیدر حمامسکو  اقدامات  را در پی داشت.    مِنابه منطقه   هیروس 

زن  در  ی گمانه  را  براي  اهداف    باره ها  خاورم  ک یهژمون  ت یحاکمکرملین  ،  يشورو   ت یوضع  ی ابیباز  يای رویا    انهیبر 
است. به نظر    گذشتهمتفاوت از    اریامروز بس  مِنادر منطقه    هی حضور روس   يها   یژگیها، اهداف و و   زهیانگ اما    .ختیبرانگ 

  و موضع   یاس یتعامل س ظاهر شود.    مِنا  منطقه   ي همه بحران ها  به شکل میانجی در دارد   تمایلامروز  مسکو  رسد   یم
برقراري  گو و  و   گفتدر منطقه با توانایی   یخارج  ي ها  قدرت نیتر ی از اصل  یکی آن را به، نیکرمل   ک یپلماتی د  گیري 

اهداف  اما هنوز شک و تردیدهایی درباره  از آن، تبدیل کرده است.    منطقه و خارج در    یاصل  گران یباز  همه روابط با  
 روسیه در منطقه منا وجود دارد.   یواقع

به آن    گر ید  ی برخمی دانند و    یفرصت طلب بیشتر  را    د یجد   ، «زمان روسیه» یعلم  ای  یاس یاز ناظران جامعه س   ياریبس
  ی ممکن است جزئ  دگاهیهر دو د با این حال، اما می نگرند.   مِنامنطقه  ي برا نیکرمل» بزرگ ي استراتژ«  ینوعبه چشم 

  نکه یبه ا  حیرسد پاسخ صر  ی، به نظر م مِنا  يو کشورها  هی مشخصه روابط روس   یدگیچی با توجه به پ  د.نو ناقص باش 
کند، دشوار    ی فرصت طلب عمل م  گریباز  کی به عنوان    ایمنطقه برخوردار است    يبرا  ی مناسب  ي از استراتژ  هیروس 
  ک ی،  یگ یدر همسا  تیامن  ي، جستجو یخیتار  راثی مجمله آنها می توان به  وجود دارد که از    يادیز  يرهای. متغباشد 

. به  اشاره کرد  يو اقتصاد   کی ، و منافع ژئواستراتژنیچفزاینده    یمتحده، رقابت با قدرت جهان  االتیرابطه آشفته با ا
» قابل تعریف نیست و پاسخ می  ی فرصت طلب« ا ی » ياستراتژ«  هتحت دوگان است و  هیله چند الامس  نی، اگریعبارت د

  ي از سو قابل مشاهده است و    مِنامنطقه  روسیه در بازگشت به    ياستراتژ سو،    ک یاز  تواند جایی در این بین باشد.  
. در  دیده می شودنفوذ   شیافزا  ي برا  یی بحران به عنوان فرصت ها  ي ها  نه یاز زم   ي بهره برداردر    ه ی روس   یی ، تواناگرید

توانایی استفاده    ههستند. مسکو ثابت کرد   گریکد یمکمل  و می توان گفت    ستند ین  گریکد یاز    جدا  دو بعد قطعا  نیا  ، واقع
  ي در استراتژاین مساله را رسد    ی به نظر مدارد و    د نیآ  یوجود م ه ب   مِنامنطقه    دررا که خود به خود    ییها  فرصتاز  

  ن یبصحنه    ی اصل  گرانیاز باز  یک یچند سال به    ی طکه روسیه    استاین    ی قطع  مسالهگنجانده است.    خود   یخارج
 د.مانهمچنان فعال خواهد  ندهیآ  يها سال ، در ادیشده است و به احتمال ز ل یتبد فعال در منطقه  یالملل
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 منافع روسیه در منطقه منا از دیدگاه تاریخی
 یوسف چریف  :هنویسند 

در جهان    ه یروس   گاهیمسکو، جادیدگاه است. از    انه یگراآمار و واقع  مبتنی بر  همچنان    هی روس   ی خارج  يگذار  استیس 
از  خود را  و    ي که در آن باز  ؛ صفحه شطرنجیشود  یم  دهید  یبزرگ در صفحه شطرنج جهان  ي استراتژ  کی  چه یاز در

  ک یگذاران روس    استیس از دیدگاه  جنگ سرد    انیپا.  کند   ی م  ف یمتحده تعر  االتیا  از جمله با  تقابل با رقبا  قیطر
نقش    ک یبه    جهان آن در  و نقش    ه شد   ف یضعحقارت کرد چرا که  احساس    ه یشکست. روس نه آخرین  ، اما  بودشکست  

 تنزل کرده بود.   يا هیحاش 

اما    ،رفتند یرا پذ   د یجد   تیواقعبودند،    ها و اصالح طلبان جوان  یعمدتا خارج  که   يپسا شورو  هی حاکمان روس   نیاول
و از سال  ا   افراد بود.  ن یاز ا  یک ی  ن یپوت  ر یمیکار را نکردند. والد  نی) ارهیکرات و غرو، سکوبوروکرات(  ه یروس   التیتشک

برگرداند.    »بزرگ  يقدرت هاگروه « دوباره به  این کشور را  ، آرزو داشت که  شد   هیروس   يهورجم  س یکه رئ  2000
خواست   ی م ن یهمچن نیپوت. خود بود یسنت گاهیجااحیاي ، خواهان یاس یو س  ي دهه زوال اقتصاد ک یپس از روسیه 

در  پوتین    دنظرطلبانهیتجد   کردیرو.  از بین رفتجایگاهی داشته باشد که البته این رویا خیلی زود    زین  ی غرب  مکره یدر ن
حضور در حوزه    تیتقودوم،    ؛) رهی، قفقاز و غهیروس   یکشور در داخل (هسته اصلثبیت  شد: اول، ت  اجرا  سه مرحله

(که شامل منطقه    2010  هحوزه در ده  ن یابیرونی  مقابله با حلقه  ؛  لمنافع) مشترك اکشورهاي مستقل  نفوذ (   یسنت
 .می شود] منطقه مِنا [ قا یو شمال آفر  انهیخاورم

 ی خ یتار  نهیشیپ
،  وارههم  . روسیه آن واقع شده است  گانیدر مرز همسا  و  هیروس   ي منطقه ا  ی تیدرست در خارج از مجتمع امن  منطقه مِنا

از بازرگانان،    يشمار  یب  يها  و داستان  در این منطقه حضور داشته است  ،یعثمان  يو امپراتور  رانیروابط با ادر    ژهیوبه  
  ي قدرت هامثابه دیگر  به  روسیه  عرب قبل از استعمار وجود دارد.    اتیدر ادب  ی روس   يها   مسافران، زائران و کنسول

  و نفوذ بر  نظارت  براي آن امکان    ياستراتژ  و اینکرد    یکمک قابل توجه  انه یخاورم  یحی، به جوامع مس 19بزرگ قرن  
اگرچه نیروهاي  ، نینداشت. بنابرا یها مستعمرات خارج ییبرخالف اروپاروسیه حال،  نی با ارا فراهم آورد. منطقه  در

اقدام کردند، اما    ی عثمان  يامپراتورتوسط    کینزد  یگ یها در همسا  نیسرزم اشغال    هیعلنظامی روسیه چندین مرتبه  
  قدرت مساله سبب شد که در قیاس با    ن ینکرد. ا  جاد یاکشور مستعمره  عرب زبان    يها  ن یهرگز در سرزماین کشور  

 ، از وجهه بهتري در منطقه برخوردار باشد.ییاروپا يها

(  انقالب بن1917اکتبر  داخل  روسیه  ان ی)  کرد. جبهه  متزلزل  تالش  تثبیت  به  نیاز    یرا  و  صادرات    يبراها  داشت 
روابط    ،بیترت  نیبود. به هممتمرکز شده    ایآس   یداخل  نی و سرزم  یشرق  يبر اروپا  سمینیلن -مسیمارکس  يدئولوژیا

ارتش و اقتصاد    ت یدوم و تقو  ی جنگ جهان  ز تا پس اناگزیر    انه ی. بازگشت به خاورم ه بودافت یو عرب کاهش    ه یروس 
  اردها یلیهمراه با م  يشورو   ریاتحاد جماه  ي ها  ن یاز آن، سالح ها، کاالها و تکنسپس  .  به تعویق افتاده بود  ي شورو

مِنابه  روبل،   شدند.    منطقه  پا  نیاسرازیر  تا  ناگهان  انیروند  سقوط  داشت.  ادامه  سرد  ر  ی هاجم  هی اتحاد  یجنگ 
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داخلی    يو اقتصاد   یاس یس   يها  ت یبر اولووادار کرد از اعزام خارجی روي کردند و  را    ه یروس ،  ي وشور  یستیالیسوس 
 غافل شد. انه یاز خاورم گریبار د، روسیه 1917مانند سال  تمرکز کند. 

 در حال کوچک شدن  ه ی: روسرفیو کوز   نیلتسی

  ي اول او با تالش برا   يها  شود. سال  یم یتلقروسیه  دوره افول   ی) به طور کل1999تا    1991(  نیلتسی سیبوردوره  
آندره  توسط  وزارت امور خارجه    ي . در طول شش سال تصد ند همراه بود  ییارویاز رو  يری شدن به غرب و جلوگ  کینزد
اقیانوس اروپا و  گی با  کپارچیسمت  دست کشیده و به    شرق  ز ا  ه یکه روس   د یرس   ی )، به نظر م1996تا    1991(   رف یکوز

د  شو غرب ادغام در تواند    یم  هی اطلس بود که معتقد بودند روس  انوس یاق ان یدوره آرمان گرا  نیااطلس پیش می رود. 
سازمان    يانگذاریسند بن  د،یجد   ياروپا  يبرا  سیدوره منشور پار  نیهمچندوره    نیافاصله بگیرد.  گذشته خود  از  و  
همکار  تیامن اروپا  ي و  سع،  در  که  ل  ي و کشورها  هی روس با  داشت    ی بود  آزاد،  بازار  چارچوب  در  شرق    برال یبلوك 

  یک   یوقترایج است،  الملل    نی حال، همانطور که در روابط ب  نیبا اتعامل داشته باشد.    ،الملل  نیو حقوق ب  یدموکراس 
تر  حضور پررنگ    ي برا  روسیه ء  متحده از خال  االتیشود. ا  ی آن م  نیگزیجا  ي گریدهژمونی  ،  ودش   ی م  ف یضع  ی هژمون

 . بهره برد » تحت کنترل داشت، مشترك « که قبال با روس ها   یکیت یژئوپل يدر فضاها

افغانستان    ستیدولت مارکس.  کردند   ایدرهوا و  در    یشروع به گشت زن  انهیدر خاورمراي نمونه، نیروهاي آمریکایی  ب
ال مورد  ، جذب شمبوددر جهان عرب    ی ستیمارکس  يتنها جمهور  که  یجنوب  منییی فروپاشید.  کایتوسط ائتالف آمر

  ي، دو مشتر یبیعراق و ل فروپاشی کردند.  شروع به    ی نیو فلسط  ی لبنان  ست یمارکس  يها  ک یشد. چر  کایآمر  تیحما
شمال   ییهوا حریمجان سالم به در بردند.  ي شورو ینیاز عقب نش یدر منطقه، به سخت  ي شورو ریعمده اتحاد جماه

در  روسیه عالوه،    بهاعمال شد.    ز ین  یبیدر مورد ل میتحر  استیقرار گرفت. س   میتحر  عراق توسط غرب موردو جنوب  
اجازه مهاجرت به آنجا را   یروس  ي هودی ون یلیم  کیاز سر گرفت و به حدود  لیبا اسرائ ک ی پلماتیروابط د 1991سال 

 شد.  پیشینمتحدان عرب  یتیامر موجب نارضا نیداد که ا

در سال    نیجنازه ملک حس  عیی به اردن به مناسبت تشسراسر دوره فعالیت خود به استثناي سفر کوتاهی  در    نیلتسی
  ت یاولو  وانبه منطقه نداشت و هرگز آن را به عن  ی عالقه چندانهم    روفیکوز   ر یوز.  نکرد  سفر  انهیخاورم  بههرگز  ،  1999

انجامیده بود. بدین ترتیب،  کشور    نیا  یبه سقوط تجارت خارج  هیروس   يعالوه، مشکالت اقتصاد به  گرفت.    یدر نظر نم
  ي در دهه ها که  بود یک درصد    کمتر از   ی عرب  ي با کشورهاروسیه تجارت    1990دهه    لی در اواماند.   یخال  منطقه مِنا 

 درصد رسید. 25تا   20حدود به گذشته 

به طور  آن با کشورهاي منطقه  داشت، اما روابط  حضور کمرنگ تري    مِنا به وضوح در منطقه    ه ی اگرچه روس   با این حال، 
ایش هاي  گش  ل یو اسرائ هیدر روابط روس  :وجود داشت هم  شرفت یپ  ی از جنبه ها، حت  یکامل قطع نشده بود. در برخ

ه رغم  ب  ی حت  روف ی پابرجا بودند. کوز  انهمچن،  مصرمحوریت  موجود با جهان عرب با    يها   کانالجدیدي رخ داده و  
  ج یخل  ياز جمله عراق و سلطنت ها  منطقه مِنا  ي از کشورها  ي عالقه محدود به منطقه، دو بار به قاهره رفت و در تعداد

  ي بحران اقتصاد   لیعالوه، به دل ه  منطقه سفر کردند. ب  نیبه ا  ز ین  ی روس   هیمقام بلندپا  نیفارس گشت و گذار کرد. چند 
ابزار    یانسان  هیسرما  نیمهاجرت کردند. ا  انهیثروتمندتر خاورم  يبه کشورها  1990روس در دهه    ران، هزاهی در روس 

د که در زمان اتحاد  ش برخوردار    تییاز مزهمچنین    د یجد   هی روس .  قرار داده است  هیروس   اریاز قدرت نرم در اخت  یمهم
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  منطقه مِنا   يهاکشوراز    ياری بس  وا اسالم  را که در تضاد ب  یست یکمون  يدئولوژ یبهره بود: ا  یاز آن ب  يشورو  ریجماه
 . کنار گذاشتبود،  

 ف یضع يکشوردر  فردي قدرتمند : ماکوفیپر
در مقام وزیر  )  1999  و   1998  ي ها  (سال  ير ینخست وزرسیدن به سمت  از  پیش    1996در سال    ماکوف یپر  ی وگنی

ی از  کی  ماکوفیرا تحت الشعاع قرار داد. پر  نیلتسیفعالیت او در دولت عمال  شد.    رفیکوز  هآندر  نیگزیجاخارجه  
  ي رفت پروژه ها   ی انتظار م  وبود    هی روس   یاطالعات خارج  سیسرو  سیو رئسابق    يشوروسیاسی  دستگاه  اعضاي  

درباره کشورهاي  ، یکی از مطلع ترین افراد زمان خود  عالوه  به را مهار کند.  اقیانوس اطلس  در چرخش به سمت    رف یکوز
بازگشت؛ زمانی که تمایل شدید به   1991از   پیشبه اصول  ماکوف یبا پر هیروس  یخارج استیس ، عرب بود. از این رو

 پررنگ شد. محو شده بود، دوباره  رفیکوز  در زمانمتحده که   االتیبا ا یی ارویرو طقمنرا شامل می شد.  انهیخاورم

  ن یاولبود.    واتنها چهار ماه پس از انتصاب  به مصر و    خارجه از منطقه   ریوزمنطقه در مقام  به    ماکوفیسفر پر  نیاول
  هاي  در سالروسیه پساشوروي به ترتیب   به  هی سور يجمهور سیرئ کیسفر   نیو اولمصر  يجمهور س یرئ کیسفر 

سوریه  از  خارجه    ریوزخود به منطقه در مقام  سه سفر  پریماکوف در  الزم به ذکر است که  انجام شد.    1999 و  1997
،  یل یگسترده با مقامات اسرائ  یپلماس یدر د  مشارکت با    نیهمچن  ماکوف یاعتماد داشت. پردمشق  مسکو به  کرد؛  دیدن  
  ژه یبه و  به روسیه،  مقامات عرب  سفرداشت.    انهیدر روند صلح خاورم  هی نقش روس   تیدر تقو  یسع،  يو سور  ینیفلسط
 شد. شتریب ریاست وزارت خارجی توسط پریماکوف  يدر دوره تصد ،  ها ي ها و سور یعراق

  دهینقطه ا  انه یخاورمبود.  تر شده    ی، تهاجمیب یدر عراق و ل  ژه یمتحده به و  االتیادر برابر  ن  اروسیه دست کم در بی
  بانفوذ   از محافل  . به عالوه، بسیاري کار را نداشت  نیانجام ا  یی توانا  ه یبود، اما روس   آمریکا  دنیبه چالش کش  ي آل برا

ام پذ   دوار یدر مسکو هنوز  امکان  با غرب  بهتر  روابط  در    انه یخاورم،  ماکوفیپربه گفته  باشد.    ر یبودند که  آن زمان 
 . بودن هی روس محدوده منافع 

 درتمند ق يکشورفردي قدرتمند در  : نیپوت

همزمان با تحوالت  ي،  جمهور  س یرئدر مقام نخست وزیر و یک سال بعد    1999در سال    نیپوت   ر یمیوالدقدرت گرفتن  
  االت یسپتامبر در ا  11بود و با حمالت  گسترش  در حال    ی افراط  اسالم   سم یتروررخ داد.    مِناقابل توجه در منطقه  
در چچن و    هایی  به ویژه اینکه ناآرامی   ،نگران بود  هی روس این تحوالت براي  از عواقب    نی. پوت د یمتحده به اوج خود رس 

خود    تیحماآمریکا یافت و خیلی سریع  شدن به   ک ینزد  يبرا   ی فرصت این تحوالت را    نی همچن   وجود داشت. او قفقاز 
 همراه شد.متحده  االتیبا ا 2002و   2001 يها سال  اعالم کرد. روسیه دررا از دولت بوش 

یاست جمهوري روسیه، عالقه خاصی به  ر  تصدي از    پیشتعامالت محدودش با جهان عرب    ل یبه دل، پوتین  عالوهبه  
برخورد مهم    نیاولمحدود می شد.  و اروپا    ی غرب  هی به روس منطقه نشان نداد؛ فعالیت حرفه اي او پیش از آن زمان  

که توسط   يشورو  ریاتحاد جماه  تیمورد حمامسائل  و می شد درك کرد چرا از    شورش چچن بود  ،با اسالمپوتین  
 پریماکوف احیا شدند، فاصله گرفته بود. 
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اما واشنگتن و متحدانش برنامه    ،مسکو مخالفت خود را ابراز کرد رخ داد.  به عراق  آمریکا    2003حمله سال    ،سپس
را سه هفته قبل از آغاز جنگ    ماکوفیصدام و غرب کرد و پر  نیب  يگر یانجیاقدام به م  نی خود را ادامه دادند. پوت  يها

به  آشکار ساخت.  را    ه یروس   يضعف و ناکارآمد ناموفق،    يگریانجیم  نیا.  کرد  یی اعتنا  یبه بغداد فرستاد، اما صدام ب 
براي وجهه این کشور آسیب  بر خالف توصیه هاي روسیه،    در جنگ عراق   و گرجستان   ن یاوکراطور مشابه، مشارکت  

راي روسیه  ب يگریمورد توافق، هشدار د یحضور در افغانستان فراتر از جدول زمان د یتمد   آمریکا به میتصمرسان بود. 
قابل    ک یک شریوجهه  که آرزو داشت    نیپوتداشت از بین می رفت.    کینزد  یگ یدر همسا  یحت   هیروس   يبرتربود:  

  یفرد خارج   کی ی نه چندان مهم و  کن یباز  را داشته باشد، دریافتبزرگ    قدرت  کیرهبر    نیاعتماد غرب و همچن
 شود.  ی م قلمداد

  ی جنگ   1990دهه   یگارش یال  ه یعل  پرداخت؛   ه یروس   ی خود را به مشکالت داخل  يجمهور استیراول    يها   سال  نیپوت
سرکوب کرد.  می دانست،  از حد    شیب  یاس یس   يآزادآنچه را    توانست آن را کنترل کند و  یبه راه انداخت که نم

در حال بازگشت به    میقد   میرژسی  ضد دموکرا  يدستگاه هااز بین رفت.    جیبه تدر  1990دهه    کیدموکراتگشایش  
،  عالوه» رسید. به  صلح«  نهایتا به  يزی گسترده و خونر  بیتخر  متی، به قهیروس   یبودند. چچن، منطقه شورش   استیس 
فراهم آورد. مهم تر  قدرت بزرگ  تیموقع  يادعا يبراابزاري براي روسیه و  افتی شیافزا 2000در دهه   يانرژ متیق

  ، به معناي را فراهم آورد که به نوبه خود  ه یدر داخل روس   ن یپوت  ت یو محبوب  تیموجبات مشروع  يرونق اقتصاد   آنکه
مستقل مشترك    يرهابه کشوتوجه خود را    نیپوت  ،. سپسبود طرح قدرت در خارج از کشور    ي برا  شتریب  ي ریانعطاف پذ 

می کردند.    ی نگران  » بودند و ایجادی رنگ   يانقالب هاشاهد «  زستانیو قرق  نیگرجستان، اوکراالمنافع مبذول داشت.  
  محسوب می شوند. متحده    االتیا  يتحت رهبر   يتوطئه ها  » یرنگ   ي انقالب ها«،  هینخبگان روس از دیدگاه بسیاري از  

ضدحمله اي    نینداشتند. پوت  ییخود ابا  انه یغرب گرا  التینشان دادن تما به عالوه، دولت هاي جدید روي کار آمده از  
براي آنها    هی روس در فاصله گرفتن از    ي ریمس  چ یهانجام و به کشورهاي شوروي سابق نشان داد  و سخت    رم با قدرت ن

خود   گاهیجا احیاي خواهان  هی روس ارسال کرد مبنی بر اینکه   یجامعه جهان يبرا  یامیپ ، بیترت  نیبه هموجود ندارد. 
   .استدر جهان 

 ه یروس بازگشت
در سال  و    کرد   (ترکیه) سفر  انهیخاورم  ، بهيجمهور  استیچهار سال پس از ر  یعنی  ، 2004در سال    پوتین اولین مرتبه 

  ی م،  2005پس از  و تحوالت    ع یوقا  ع یتسربا توجه به  گذاشت.  پا  عرب زبان    انه یبار به خاورم  نیاول  ي بود که برا  2005
تا    1998وزارت امور خارجه (  ي در زمان تصد   وانفیا  گوریبه منطقه دانست. ا  هیآغاز بازگشت روس   این سال را  توان

منطقه  کننده مکرر  د یبازدبه یک ) 2004الوروف (از سال    ی او سرگئ نیاما جانشداشت، ) چند سفر به منطقه  2004
  ي سعود   تان عربس  ي به رهبر  یناظر در سازمان کنفرانس اسالم به موقعیت عضو    2005در سال  روسیه  شد.  تبدیل  

دانست که  اعتقاد  آغاز این  از غرب و    نیپوت  را همچنین می توان زمان «جدایی»   2005دوره پس از  دست یافت.  
در    ی ضد غرب ي احساسات و شعارهاخواهند کرد. رفتار ن نهمسا ک ین ه عنواا او ب متحده و اروپا هرگز ب  االتیرهبران ا

 رانده شدند. ه یحاش  به جیغرب گرا به تدر ي چهره هاو و حاکم ا د یجد  ان یافاطر انیم



 
 کرملین استراتژیست است یا یک فرصت طلب: قش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقان 10

  ش ی مسکو را به افزاهمزمان شد،    نیکه با ظهور سلطنت طلبان در داخل کرمل  یاسالم  سمیعالوه، ترس از تروربه  
مِنامختلف    يهاکشوربا    یت یامن  يها  يهمکار تروروادار    منطقه  با  و موضوع    سم یکرد. مقابله  یافتن یک دلیل  در 

 کمک کننده بود. دمشق  و  ویتل آودولت هاي حاکم در رباط، الجزائر، و  مسکومشترك براي همکاري میان  

کرد. رهبران مسلمان    ي ابزار   استفادهاسالم  از  ،  ی اسالم  يبا کشورها  تر   ک ینزدرسی و روابط  دست  ي برا همچنین    نیپوت
پل  ه یها و جوامع مختلف روس   ي از جمهور تبد م  سیکمون   مقر سابق  میان   ی به    ي جمهور   يروساو    لیو قلب اسالم 
  ب یدر جهان عرب با جنگ چچن آس پوتین مسلمان شدند. چهره    ي ها  تخت یبه پا  نیچچن فرستاده پوت  ایتاتارستان  

می توانستند جهه اي بهتر از    روفیاحمد و بعدا رمضان قد   ای  فییمیش   مرینتیمانند مرهبران مسلمان  ؛ از این رو،  د ید
 پوتین ارائه دهند تا دولت روسیه.

که ورود    انه یدر خاورم   ي گرید  ع یبا وقا  ن یقدرت توسط پوت  می تحک  ط ی، شراقتی . در حقبودماجرا ن  ي همه    نیا  اما
  2000در منطقه داشت که در دهه    کیشر  نیچند   هی. روس ه بود همزمان شد مطلوب می ساختند،  مجدد به منطقه را  

بشار    خود،   رهبر جوان   تحترا    یمهم  ي ، اصالحات اقتصادیشگ ی، متحد همهی در حال بهبود بود. سوروضعیت آنها  
  می پس از لغو تحر   یب یبود. ل  يبازساز . عراق در حال ورود به مرحله  ه بودشد را خواستار    هی و کمک روس   هانجام داد   ،اسد 

  بیرون می آمد، در حال ارتقاء یک خود    اهیکه از دهه س   ریجهان بود. الجزا روي  سازمان ملل در حال باز شدن به    يها
به کمک  هم    رانیا  ي کرد. اقتصاد در حال رشد و برنامه هسته ا  ی م  يدار یخر  یروس   يو عمدتا سالح ها  بود   ي ارتش قو

 رسیده بود. رونق به  ياز نظر اقتصاد هم  ه یداشت. ترک  ازین ه یقابل توجه روس 

این روابط ماند.    ی ابتکارات دولت، محدود باقصرف نظر از  ،  مِناو منطقه    ه یروس   نیب   ي، روابط تجار یطور کل  به اما  
  2004در سال  و  دالر،    اردیلی م   6.2به حدود    2000در سال  ،  1995دالر در سال    اردیلی م  4.1از حدود  ارتقاء یافت و  

  ي توانستند با کاالها  ینم  یروس   يبود و کاالها  ه یدر انحصار ترک   تتجار  شتریاما برسید.  دالر    ارد یلیم 10.2به حدود  
در  ، 2000دالر در سال  اردیل یم 1.5از کمتر از  مِنابه منطقه   ی روس  حات یحال صادرات تسل نیرقابت کنند. با ا یغرب

را    ه یاز طرح قدرت روس   یجنبه مهم  هبلک  ،تجارت نه تنها سودآور است  نی. اد یدالر رس   اردیلیم  9به    2009سال  
هنوز  اگرچه در عمل  ،  ابراز عالقه کردند   هیروس   يهسته ا   يبه فناور   منطقه مِنا  ياز کشورها  ياریبستشکیل می دهد.  

را در    يد یجد   ي قراردادها  هیروس   نفت و گاز  يعالوه، شرکت هاتعامالت زیادي در این زمینه شکل نگرفته است. به  
قلمداد می شدند،    ییاروپا  يکشورهابه طور سنتی حوزه نفوذ  که    ییاز جمله در کشورها  منطقه مِنامختلف    يکشورها

  ه ی روس به مشارکت    را یز  ، هبودهمراه    کیپلماتید  ي ها  ي روزی با پ  ي اقتصاد  ي دستاوردها. در این زمینه هم  امضا کردند 
در حال ساخت   ن یمسکو همچن  رده است.ک  ی م  ه یرا تغذ   ییاروپا  عی که شهرها و صنامنجر شده    ي در کنترل منابع انرژ 

رهبران مختلف  ،  جهیدر نتعبور خواهد کرد.    قای و شمال آفر  انهیکه از خاورم  استخطوط لوله انتقال گاز و نفت به اروپا  
سفر کردند. مسکو  به  ، بارها  1990در تضاد کامل با دهه    2000در دهه    کایاز جمله رهبران طرفدار آمر  منطقه مِنا

  احساس شد. فارس  جیتا خل قا یاز شمال آفر به منطقه  هیبازگشت روس اینچنین بود که 

 مصر روابط با 
در  محسوب می شود، اما  در جهان عرب    یکشور مهماگرچه    قاهره آغاز شد. مصر  از  انهیخاورمپوتین در  تور    نیاول

  فراتر اندیشیدن به قادر به بدهی زیادي داشت و عمدتا کشور   ن یرا از دست داده است. ا  ی مبارك نقش اصل ي ها سال
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  ک یدموکرات  ي به سو  محتاطانه  ي گام هادر حال برداشت  و    ه روبرو شد   یتیبا انفجار جمعنبود،    يمشکالت اقتصاد از  
مصر    یجامعه مدنشرایط سبب شد که به رغم کنترل کمتر از سوي دولت،    نیابود.  شدن با غرب    کی و نزد  يساز

  ي تر مانند عربستان سعود  جاه طلب ي توسط کشورهااعراب امور این کشور در شد. نقش با فیو ضع همچنان ناراضی  
  ی فارس صرف م  جیمندتر خلثروت   ي در کشورها  خود را  هیاو سرم  يکه انرژ   یغرب   يشرکا  ،نیو قطر غصب شد. بنابرا

 د.نگرفت  يکمتر جد مصر را کنند، 

  ن یاست که اول یدر نظر گرفتند. گفتن  انهیهمچنان مصر را به عنوان مرکز خاورم  یگذاران روس  استیس  ، وجود نیا با
مختلف   ي ها نه یرا در زم ي ادیتوافقات ز  2000دهه   در با قاهره آغاز شد. مسکو و قاهره نیز  به منطقه  ماکوف یسفر پر

دو کشور از حدود    نیامضا کردند. تجارت ب  رهیو غ  يهسته ا  يو انرژ   حاتیتسل  تاگرفته    یو مذهب  یاز امور فرهنگ 
  رسید و دالر    اردیل یم  2.5به    2010در سال    و  دالر  اردیلیم  1.5به    2004در سال    ،2000دالر در سال    ونیلی م  400

 ن یمدودف، جانش  ي تریمید. دش   ل ی(بدون فروش اسلحه) تبد   یشمال  يقای در آفر هیروس  ي تجار  ک یشر  نیمصر به اول
مقصد    نیاول  به عنوانمصر را    ، نیز کرد  یخدمت م   يجمهور  سیبه عنوان رئ  2012و مه    2008مه    ن یکه ب  نیپوت

و    2004،  2001  يها  مصر سه بار در سال  يجمهور  سیمبارك رئ   ی سنسفر خود به خارج از کشور انتخاب کرد. ح
با آن می داشت.    کینزدبود که باید روابط    يقدرت منطقه ا  کیمصر بود  رفت. از دیدگاه روسیه،  مسکو    به   2009

تالش آن براي ایجاد  متحده و    االتیا  ی عراق همگرا شدند، از هژمون  2003رهبران دو کشور در مخالفت با جنگ  
ناآرام  یدموکراس  هم نظر    لیعرب و اسرائ  يریمانند درگ   کیتیژئوپلمسائل  از    شماريدر  البته  کردند و    یاحساس 

 بودند.

 ن ی و فلسط لی اسرائ
 مناطق   نیا  به   هی دولت روس   سی سفر رئ  نیاول  . این، کرد  د ی بازد  ن یفلسط/لیاز اسرائ  2005سال  پوتین همچنین در  

  ه یو اتحاد  متحده، سازمان ملل متحد   االتیا  ،هی شد، روس   س یس ات  2002که در سال    انهی. گروه چهارجانبه خاورمبود
  یحرف   ن یو فلسط  ل یاسرائ  يها  ي ر یدر درگباید  ،  انهیدر خاورمرا شامل می شود. پوتین دریافت که براي نفوذ  اروپا  

می  بود،    انیکه انتفاضه دوم هنوز در جر  یو رام اهللا در حال   قدس اشغالیاز    د یبا بازد  نی . پوتد گفتن داشته باش   يبرا
،  قتی کند. در حق  د یکادر روند صلح ت  ه یو بر نقش مداوم روس نشان دهد  توافق    هب  یابیدست  هتعهد کشورش را بخواست  

دوستانه نسبت    ي ها  استیبا س   جیبه تدر  1980تا اواسط دهه    1960از دهه    ن یاز فلسط  ي شورو  ریاتحاد جماه  تیحما
گرفت.  اوج    لیبه اسرائ  هیروس   انیهود ی  تردهو مهاجرت گس  يروشو  یبا فروپاش روند    نی. اه بودشد   نیگزیجا  لیبه اسرائ

 استیس   ي برا  یمهم  يها  ییدارا می توانند  دادند و ثابت شد    ی م  ل یرا تشکاسرائیل    تجمعیدرصد  20مهاجران روس  
 د ی جد   يفرصت ها  ي برا  جو و    ، و جست1990در دهه    ژهی وبهبود روابط مسکو با غرب به    .باشند کرملین    یخارج
  1995دالر در    ونی لیم  867از    و بود    شیدر حال افزا  لیتجارت با اسرائ،  عالوه   وسعه داد. بهها را ت  استیس   ن ی، ايتجار
 .رسید   2008دالر در سال   اردیلیم 2.769به 

داشته اند، اما در    نیفلسط شان دادن حمایت روسیه از در ن  ی سع ن یطرفدار پوت استمدارانیرسانه ها و س به رغم آنکه  
در مسکو  بارها    لیرهبران اسرائ  ه است.همچنان در حال توسعه بود  نیدر دوران پوت  لی و اسرائ  ه یروس   روابط واقعیت  

پس از پیروزي  حال،    ن ی. با اد یسابقه رس   ی به سطوح ب  ینظام  يو همکار  افتی  شیافزادوجانبه    ت شدند، تجار  همانیم
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  یی کایه مسکو دعوت کردند. در مقابل، آمرراي سفر بب  از رهبران آن ، روس ها  نیفلسط  2006حماس در انتخابات سال  
کرد    یاز واشنگتن فاصله گرفت و سعرا به رسمیت نشناختند. بدین ترتیب، مسکو  حماس    ي روزیها پ  یی ها و اروپا

 نشان دهد.ها  همه طرفخود را میانجی قادر به گفت و گو با 

 ه یسور 

  ژه یدر منطقه به و  هی روس   کی شر  نیتر  اسد مهم  دولت بشارنبود.    هی شامل سوربه خاورمیانه    ن یپوت  2005سال    سفر
  ي است، افسران ارتش آن غالبا برا  ترانهیمد   يایدر در  هیروس   ییایدر  گاهیتنها پا  زبانیم   هی بود. سور  2000در دهه  

بر خالف مصر که در  کار می کنند.    هی در ارتش سور  یروس   هاي  یاز مرب   ي اریشوند و بس  ی اعزام م  ه یآموزش به روس 
در    ی مقامات روس   .ماند   ی باقروس  در تمام مدت در اردوگاه    ه ی را ترك کرد، سور  ي مدار شورو  ي الد یم  1970دهه  

سفر بشار اسد به مسکو در    نی کنند. اول   ی م  سه یمقا  ه یسور  » يوفادار « مصر را با    »انتیخ« اغلب    ی خصوصمحفل هاي  
  ن یتجارت ببخشید.  دالر) را    ارد یلیم  13.4(   هیسور  یسفر حدود دو سوم بده  نیا  انیدر جر  هیروس بود.    2005سال  

،  2010تا سال    .افتی  شیافزادالر    اردیلیم  1.36به    2009در سال    ، 2004دالر در سال    ون یلیم  218دو کشور از  
 . دالر اسلحه فروخته بود  اردیل یم 4.7 ه یسوربه   هیروس 

لبنان، که سه هفته پس از سفر اسد به   ر ی، نخست وزيریحرق یرخ داد: ترور رف ی شوکدهه همان حال، اواسط  نیا با
ارتش خود از    دنیکش  رونیب  ي بر اسد برا  یالملل  نیب  يآغاز حمله بود. فشارهامظنون به  مسکو اتفاق افتاد. دمشق  

 نیا   هیها نقش داشت. سور  يراندن سور  رونیدر لبنان به نام انقالب سرو در ب یجنبش مردم  کیشد.    تشدید لبنان  
را   انقالب ها  فیتوص  ی توطئه غرب  کیجنبش  به  را   . داد   وند یپسابق    يشورو   يها  يدر جمهور   یرنگ   يکرد و آن 

  ه ی سور بارهدر یبا مخالفت با جامعه جهان هیرا داشتند. روس  یابیارز هم همین یاز مقامات و روشنفکران روس  ياریبس
به مسکو بازگشت و    2006دمشق است. اسد در سال    يراه بقا  نیآخر  د یرس   ی و به نظر ماتخاذ کرد    یموضع روشن

   .د را از دست بده هیسورنمی خواست  ه یکرد. روس  دن یاز دمشق د يجمهور س یبه عنوان رئ 2010مدودف در سال 

 عراق 

از دست داد. صادرات به عراق تا آن  درتمند را  ق  يمشتریک    هی ، روس 2003در عراق در سال    نیبا سقوط صدام حس
به شمار می رفت.  عراق    يتجار  کی شر  نیاول  هیبود و روس   مِنابه منطقه    ه یرات روس صاددرصد کل  50  از  شیسال ب
  ، زدند   نیدالر تخم  اردیلیم  12حدود  را  در عراق    این کشور  ضرر  یاز کارشناسان روس   یصدام سرنگون شد، برخ وقتی  

خود را    يها  یصدام به ندرت بدهمی رسد. با این حال،  دالر    ارد یلیم  60رقم به    نیامعتقد بودند    گرید  یاما برخ
  اال و احتمی  آگاه  ه ی که از ضعف روس   نیبود. پوت   آن از شکوه گذشته    يا   هیسا، عراق  2003سال    در کرد و    ی پرداخت م

 با  يهمکار  شنهادیو پ  رفتیرا پذ   د یجد   تیبه سرعت واقع میسر شود،  متحده    االتیبا ا  داشت همکاري   د یهنوز ام
به مسکو    ، براي سفر عراقوقت   رینخست وز  ، يعالو   ادیااز   2004در سال پوتین عراق را داد.    د یو مقامات جد آمریکا  

  ي نور  رینخست وز بخشید.شد،  یزده م نیدالر تخم اردیلی م 12.9عراق را که  يها یبده شتریبتر، دعوت کرد و بعد 
عراق با    ی و نظام  ي انرژ  يها  رساختیاز ز  ي ادیز  يها  کرد. از آنجا که بخش  د یاز مسکو بازد  2009در سال    یالمالک

  2008، در سال  نینابرادارند. ب  گهنخود    کیرا نزد  هیها مشتاق بودند روس   یعراق  ،روس ساخته شده  ياستفاده از فناور
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هاي جدیدي بین دو کشور امضا شد و این در حالی بود که  عراق گرفت، قرارداد  یبدهبخشیدن به  م یتصم ه یروس  که
 بود.  کای اشغال آمر عراق به نوعی در

 ی ب یل
بازار  عمال نابود شده و    م یها تحر  پس از سال   ی بیلغو شد. ل 2003در سال    ی بیل علیه سازمان ملل متحد    ي ها  م یتحر

شد گفت  و    ه بود کرد   تیطرابلس حماپیش از آن به ندرت از  عالوه، مسکو در دهه  ه  . بکوچک بود  ه یروس   يآن برا 
این حال،  .  رها کرده استرا    ی معمر قذاف انرژ در زمینه هاي    ی روس   ي ها  شرکتهمچنان  حاکم    میرژبا  ،  ي سالح، 

مسکو    به   2000، در سال  یبی امور خارجه ل  ر ین شلغم، وزاد. عبدالرحمرک   ی م ق یرا به بازگشت تشوغیره و    رساختیز
و    ه یتجارت ساالنه روس   رفت.طرابلس   به   2001در سال    د یجد   ي آغازراي  و، باروس    ي، همتاوانف یا  گوریکرد و ا  سفر

خود در سال    نیپوت .  افتی  شی افزادالر    ون ی لیم  232به   2007در سال   ، 1997سال    در دالر    ون ی لیم  1از حدود    یبیل
بار پس از    نیاول  ي برا  هم   یقذافبه این کشور بود.    ه یروس   جمهوري  س یرئسفر یک    ن یاولبه لیبی سفر کرد که    2008

سابق را   يشورو  ر یهاتحاد جما به  ی بیل ي دالر  ارد یلیم  4.5  ی بده 2008رفت. روسیه در همان سال دو دهه به مسکو 
  1990مربوط به دهه  دي روابط د و سرکردندالر امضا  اردیلی م 10تا   5زش  عمده به ار يقراردادها بخشید و دو طرف  

  داشت:   اج یاحت  يجد   يبه بازساز  م یکرد و پس از تحرمی  استفاده    ی روس   ياساسا از سالح ها  یب یرفت. ارتش ل  نیاز ب
لیبی  نمونه،  سال    براي  ها  12  حدود   2010در  بازار سالح  از  لیبی  را    ی روس   ي درصد  بود.  داده  اختصاص  به خود 

  شرکت را داد.    د یجد   نیادیبه م  یاجازه دسترس   هینفت و گاز روس   يها  شرکت  ریو سا  لی گازپروم، لوك اوهمچنین به  
هرگز    یعرب  اربه  لیبه دل که البته    امضا کرد  ي قرارداد فاخر  یبیل   یلیشروع ساخت شبکه ر  يبرا هم    هی راه آهن روس 

 . ند منعقد شد  ي و هسته ا یکیالکتر يانرژ  يها نه یدر زمهم  يگرید  ينشد. قراردادها یعمل

 ر یالجزا 
  قا ی در شمال آفر  ه یروس   یمتحد اصلبه  را    ریالجزا  ستتوان  یطول و عمق رابطه ماگرچه  تر است.    ده یچیپ  ریالجزا  پرونده

،  قت یاست. در حق  هماند محدود  هنوز    يروابط اقتصاد از این رو،  به خود گرفت.    ي گریشکل د  تیواقعاما  کند،    لیتبد 
 ن ی تجارت ب  به همین دلیل ها بسته است.    ی خارج  ي رو  هب این کشور    انه یانزواگرا  ي ها  استیس   لی به دل  ر یبازار الجزا

  ی در صحنه جهان   ه ی روس تقریبا هیچ وقت در حمایت از موقعیت    ریالجزا. به عالوه،  افتیهرگز رونق ن   ریو الجزا  ه یروس 
اختالف    گاز  د یتول  ي ها  ياستراتژ  بارهدرهستند،    کننده مهم گاز  د یهر دو تولکه  عالوه، دو کشور    موضع گیري نکرد. به

  متقابل رهبران  ي سفرهادشمن الجزیره، حفظ کرده و جداي از خود را با رباط،   مانهیمسکو روابط صمشته اند. نظر دا
 یافته است. ش یافزا 2000 دهه  يدر سال هادو کشور   يروابط اقتصاد روسیه و مغرب، 

از    ر یالجزانهادهاي  از    ياریداشت و بس  ی نقش مهم  ریالجزا  يدولت پسااستعمار  ي ریشکل گبا این حال، روسیه در  
در خرید اسلحه تقریبا به طور انحصاري به  ،  یشمال  يقایآفر   هژمون، به عنوان  ریالگو گرفته اند. الجزا  ی روس نمونه  

فقط در   ریالجزا. محسوب می شود یدر سطح جهان یاسلحه روس  دارانیخر نیتر از بزرگ یکیروسیه وابسته است و 
 د ی تول  ي استراتژدر    ه یو روس   ری الجزا  به عالوه،   امضا کرد.  هیبا روس   يدالر   اردیلیم  7.5قرارداد تسلیحاتی    2006سال  

هم فکر    رهیمتحده و جنگ عراق و غ  االتیا  یوکراس دم  ءارتقا  يمانند مخالفت با پروژه ها  یله جهانامس  نینفت و چند 
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یک    ن یسال قدرت پوت  نیو در اول  سفرمسکو    به  2001در سال  ي الجزائر،  جمهور  سیرئبوتفلیقه،    زیعبدالعزهستند.  
   .بخشید را   ریالجزا يدالر  اردیلیم  4.7 یبدهرفت و  ریالجزا به 2006در سال  نیپوت  . امضا کرد ي توافقنامه همکار

 فارس  ج یخل يهمکار  يشورا 

مساله از آن    نیا  ؛ شکل گرفت  2000از دهه    فارس   جیخل  ي همکار  ي شورا  ي کشورهاروسیه با    ي روابط مهم اقتصاد
همسو بود. البته    ایاالت متحده  جنگ سرد کامال با  دورانفارس در    جیخل  يهمکار  يشورا  حائز اهمیت است کهجهت  

وجود داشت. به    رانیچچن و روابط آن با اروسیه در قبال    استیس میان مسکو و پایتخت هاي عربی درباره   ی اختالفات
و    مشکوك بودند در رابطه با تامین بودجه شورش چچن  فارس    ج یخل  يبه کشورها  یاز مقامات روس   ي اری، بسعالوه

  ف ی تضع  يبرا  کایبلند مدت آمر ي به استراتژ نیو بنابرا  1980آنها در افغانستان در دهه  يها استیس این شرایط را با 
در    یی اکیو آمر  ییاروپا  يبا شرکت ها  سه یدر مقا  ی روس   ي شرکت هاگر اینکه  مرتبط می دانستند. مساله دی  ه یروس 

 ابط را قطع نکرد.ور روسیه داشتند. اما قرار  ه یحاش در نفت و گاز   یغن ر یاز ذخا يبهره بردار 

 جنگ عراق بامواجه شده بود و بر سر    کایدولت آمر  يفشارهابا  سپتامبر    11پس از  العکس، در حالی که عربستان  ب
  ي ها  شرکت  نیب  ی و نظام  يمهم انرژ   ي . قراردادهابرآمد اختالف  در صدد استفاده از این    ه یاختالف داشت، روس آن  
،  دالر فراتر نرفت  ونیل یم  500دو کشور هرگز از    نیب  جارتدهه ت   انیدر پاو اگرچه  امضا شد    يسعود   يو نهادها  یروس 
  به   2003در سال    ، يسعود  وقت  عهد یول  ، آل سعود  زی. عبداهللا بن عبدالعزافزایش یافت  2000برابر سال    10به  اما  

به آنجا رفت. بدین ترتیب بود    2007در سال  ، هم عهد یول ن یآل سعود، جانش  زیو سلطان بن عبدالعزسفر کرد  مسکو  
به    ه یروس جمهوري    س یرئیک  سفر    ن یاول  ، نیآغاز شد. ا  اض یراز    2007در سال    انه یدر خاورم  ن یتور پوت  ن یدومکه  

 بود. عربستان 

  برخوردار   يشتریب  تیاز اهم  ،ی امارات متحده عربیعنی  ،  يتر عربستان سعود   کوچک   هی با همسا  روسیه  يتجار  روابط 
  سال   در تور  ن ی. پوتکشور در حال ارتقاء استبا هر دو    یاس یروابط س بوده است. اگرچه  قطر محدود  اما در قیاس با  

محمد بن راشد    خیو ش   ،یابوظب  عهد ی، ولانیهالن  د یاز جمله محمد بن زا  ی کرد. مقامات امارات  دیدن از امارات    2007
نقش  که گهگاه  ی چچن روفیدند. رمضان قد سفر کرمسکو  بار به ن یبه بعد چند  2009، از سال یآل مکتوم، حاکم دب

. امارات متحده  استداشته    یو ابوظب   یحاکم دب  ي با خانواده ها  یروابط محکمایفا کرده،  در منطقه  را    نیپوت فرستاده  
  1به    کی نزد  2010فارس شناخته شد و تجارت آن تا سال    جیدر خل  ه ی روس   ي اقتصاد  ک یشر  ن یبه عنوان اول  یعرب

  گاندکنند یتول  نیتر  و قطر بزرگ  رانی، اهیروس روسیه اسلحه می خرید.  از  می رسید. این کشور همچنین  دالر    اردیلیم
تین بارها با دوحه درباره مشارکت مسکو با آن و با تهران در تولید گاز  به شمار می روند و پو در جهان    ی عیگاز طب

کرد و    سفرمسکو    به  2010و    2001  هاي  در سال  ،قطروقت  ، حاکم  یآل ثان  فهیحمد بن خلصحبت کرده است.  
  ی رهبر چچن  ک ی  2004مسکو سفر کردند. اما در سال    به و مدودف    ن یپوت  ي ها  قطر در سال   ندگان یاز نما  ي تعداد

اتفاق    نیو دو سال بعد آزاد شدند. ا  ریدستگ   اتیعمل  نیعامل ا  یدر قطر در دوحه ترور شد. دو افسر روس   يد یتبع
مسکو ارجحیت  روابط دوستانه با  به ارتقاء  و  کرد  اجتناب    د یاز تشد   حهدو.  قرار داد  ریثارا تحت ت   هیروابط قطر و روس 

 داد. 
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 ران یا

  ی پارس   رانیبلکه ا  ، ستین  یکشور عرب  کی   مِنادر منطقه    يشورو   ریپس از اتحاد جماه  هیروس   يشرکا   نیتر  از مهم  یکی
  ي گسترش شورو  هی و سنگر عل  کایشاه متحد آمر م یرژ پشت سر دارند.قرن جنگ  ک یتاریخی از  ه یو روس   رانیاست. ا

  ر یجماهبا  سرنگون کردند، اتحاد    1979سال    ر و را داکه    یبود. رهبران انقالب اسالم  انهیم  ي ایو آس   انهیدر خاورم
  جنگ عراق   جنگ هشت سال   جریاندر    هی روس با آن ادامه دادند.  خصومت  مرتد را مثبت نمی دانستند و به    ي شورو

 .ند شد در آن کشته  یران یا ی رنظامیصدها هزار غاسلحه می داد و این جنگی بود که  نیبه صدام حس ،رانیبا ا

  ي مهندسان خود را برا  هیروس خیلی غیرمحتمل به نظر می رسید. اما    1990نزدیکی مسکو و تهران در دهه    ، رو  نیاز ا
،  ي اقتصاد   يچشم اندازها  در جست و جويدر حال افول    یبه عنوان قدرت   هی روس فرستاد.    رانیا  يتوسعه برنامه هسته ا

  ن یجامعه ب  کهبود  التیام از جنگ  در حال  ثروتمند    يکشور  رانی، اگریبود. از طرف د  د عالقمن  يتجارجدید    يشرکابه  
، مولفه ایدئولوژیک ضد دین بودن روسیه هم با فروپاشی شوروي حذف شد.  عالوهبه  .  کرد   یاز آن اجتناب م   یالملل

  2008دالر و در سال    ون یلیم  700  به  2000، در سال  بوددالر    276حدود    1995در سال  که  دو کشور    ن یتجارت ب
ارکت  مشقلمداد می شد.    هیروس   یبزرگ صنعت نظام  يمشتر  ن یسوم  2001سال    . ایران در د یدالر رس   اردیلیم  3.5به  

بوده   ران یا يا  تههس ی نظام يبا توسعه فناور  هیروس  د ینمونه آن مخالفت شد ه و د یسطح اتحاد نرس دو کشور هنوز به 
فرصت هایی هم  دو کشور را محدود کرد. اما    نیسطح تجارت ب  رانیا  هی عل  یالملل  نیب   ي ها  میعالوه، تحربه  است.  

داده    بیرهبران دو کشور ترتمتعددي میان  متقابل    يدارهایبرد بود. د-برد   ي باز  ک یبراي دو کشور وجود داشت که  
   .افتیمختلف گسترش  ي ها نهیدر زم  يشد و همکار

 ترکیه 

 نی تر  به بزرگدارد و    یروابط خوب  ي پسا شورو  هی روس با  در منطقه است که    ی رعربیغ  ياز کشورها   گر ید  ی کی  هی ترک
  هی بود. ترک   ه یروس   دیرینهدشمن    رانیمانند اهم  کشور    نی . اه استشد   لیتبد   مِنا  در منطقه   هیروس   يتجار  کیشر

حال،    نی. با اقلمداد می شد   ي شورو   ریاتحاد جماه  یجنوب غرب  يدر مرزها  کایآمر  پیش از انقالب، مقر  رانیمانند ا
  ش ی افزا  يبرا  ی. دو کشور راهدرگیر بود   فزایندهو تورم    قیعم   يبحران اقتصاد  با  1990در دهه    هی مانند روس   هی ترک

مجموعه    ي را برا  نه ی زم  ، نیشد و ا  هی ترک  ي تجار  کیشر  نی دوم  2000در اواخر سال    هیروس   ؛ افتند یتجارت دو جانبه  
منتقل    ه ی را به ترک  هی ساخته اند که گاز روس   يخط لوله ا  هی و ترک  هی هموار کرد. روس   ي و اقتصاد  یاس یاز توافقات س   يا

ي  ایمزا  ،افتیاقتصاد هر دو کشور بهبود    که   2000در دهه  بودند.    عراق  2003مخالف جنگ    نیکند. آنها همچنمی  
دالر در سال    ارد یلیم  4.5حدود    به   1992دالر در سال    اردیلیم  2کمتر از    و مبادالت ازبه حداکثر    روابط دو جانبه 

،  2004بار در سال    نیاول   يبرا  نیدالر بود. پوت  ارد یلیم  21از    شیب   2010در سال  دو کشور  تجارت  سطح    رسید.  2000
در    و بعدتر  2005هم یک مرتبه در سال  اردوغان،    بیکرد. رجب ط  سفر  ه ی ترک  بهعرب زبان،    انه یخاورمپیش از    یحت

 رفت. مسکو  به  2008سال 

را در بر می گیرد و این در    يو هسته ا   ینظام   يها از جمله فناور   نه یهمه زمهمانند ایران،    هی با ترکروسیه    يهمکار
  گاه یپا  زبانیمو مجهز به سالح هاي آمریکایی و  (ناتو)    یشمال  کیآتالنت  مانیپسازمان  کشور    کیحالی است که ترکیه  

  ي ایدر  ی در حوال  ژه یرا به و   یمشترک  ناتیر گاه به گاه تم  ه یو ترک  هی روس   یی ایاست. ناوگان درایاالت متحده    ی نظام  يها
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که مسیر  بسفر و داردانل    يتنگه ها  ل یبه دل  هیروس   ، قتیدر حقترکیه، برگزار کرده اند.  -، آب هاي مشترك روسیهاهیس 
  ی خارج  استیس   هم در تالش براي اتخاذاردوغان  در مقابل،  دارد.   از ین  هی به ترکمحسوب می شوند،   ترانهیمد ورود به  

 مناسب می داند.  ی کیشررا   هیروس ، متحده االتیمستقل از ناتو و ا ی و نظام

 گیري  جهینت

در    ه یکرده بود. سور  ر یدر گرداب عراق گ  کایآمرسهیل شد.  ت  کایمشکالت آمر  ل یبه دلبه منطقه منا    هی بازگشت روس 
  انه یخود در خاورم   يها  تیحال گسترش فعال، در  هی روس   کی ، شررانیدر عراق مشارکت داشت. ا  کایحضور آمر  فیتضع

گیر    رانیو ا  هیسور  نیدر عراق برا  داشت، خود    رانیمهار ا  يبرا  ییکه برنامه ها  آمریکا) بود.  هی (عراق، لبنان، سور
 و این، همان لحظه اي بود که روسیه در صدد بهره برداري از شرایط برآمد. انداخت

مشهود  به ایاالت متحده    2000عرب در دهه  در جهان  نخبگان حاکم  میان  در    ی عموم سوي دیگر، احساسات منفی    از
، همه با  نیدند. بنابرابو عراق مخالفت    ه یعل  کای) با جنگ آمرهی و ترک  رانیا  ن ی(و همچن  ی عرب  يکشورها  شتر ی. ببود

به   یو ورود دموکراس   نیصدام حس براندازي شر، و حقوق ب ی دموکراس  باره گفتمان دولت بوش درروسیه همسو شدند.  
و    داد عرب افزایش  يخودکامه ها ان یرا مو نگرانی  ، ترس در لبنان  کایآمر تیحما تحتانقالب سرو   نیعراق و همچن

رهبران عرب گوش    در میان  کا یآمر  يتحت رهبر   ي انقالب ها  باره درخود  توطئه    يها  ه ی نظر  توانست براي   ن یکرمل
 بیابد. شنوا

صرفا از فرصت پیش آمده استفاده    ا یاز پیش اندیشیده بود    منطقه مِنا خود در قبال    یفعل  ياستراتژ   باره در  نیپوتاینکه  
توانسته  مسلم است که مسکو اما . بعد از افشاي پرونده هاي طبقه بندي شده دولت روسیه آشکار نخواهد شد تا کرد، 

و هم رده  مهم منطقه    گرانیاز باز  ی کی  به   2000دهه    انیدر پا  بیابد. روسیه   منطقه مِنا همه پایتخت هاي  در    یدوستان
  ه یاستفاده کرده و منافع روس   ی از هر فرصت  نیپوت  ریمیرسد والد  ی . به نظر م تبدیل شد اروپا   ه یمتحده و اتحاد  االتیا

  یکه بهار عرب   2010اواخر سال    ،نیها را پرتاب کرده است. بنابرا  محاسبه و تاس   را   ،کی تیو چه ژئوپل  ي چه اقتصاد
با همه    ه یامروز، روس فرا رسید.  در منطقه آن  حضور    شیلحظه افزاروسیه در موقعیت مناسبی قرار داشت و آغاز شد،  

تبدیل    یقدرت جهان  کی به    گریبار دتعامل دارد و  ،  ند جنگ می    گریکد ی  هی ها، از جمله دشمنان قسم خورده که عل  طرف
 شده که نمی توان آن را نادیده گرفت.
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 ی ک یتاکت  یفرصت طلب«استراتژي بزرگ» یا روسیه:  2010دهه 
 چیلوسویم میرا نویسنده این مطلب:  

ه طور خاص براي خاورمیانه یک  ) به طور کل و بقایو شمال آفر  انهیخاورمبراي منطقه منا (  ه یروس   ایسوال که آ  نیا
  يگر یانجیو پس از م  2011در سال    هیروس   یخارج  استیبر س   یبهار عرباستراتژي داشته، به ویژه پس از تاثیرات  

) و مداخله  2013(سپتامبر    ییایمیش   ي سالح ها  ر یذخا  بی تخر  باره در  ه یغرب و سور  نی آن در توافق ب  ز یآم  تیموفق 
در    هیروس   تیفعال  لیو تحل   ه یتجزدر  سوال،    نیارابطه با  شد. در  )، مطرح  2015سپتامبر  (از  کشور    نیدر ا  ینظام

  ت یموفق  ياد یکه تا حد ز  شتهدااستراتژي    انهیخاورمبراي    ه یکه روس سه سبک فکري وجود دارد: اول، این  انهیخاورم
؛ و  داشته، اما شرایط لزوما مطابق انتظارات آن پیش نرفته است  ي استراتژمنطقه  براي    ه ی که روس نیا  ، دوم  ؛استبوده  

 سوم، اینکه روسیه براي خاورمیانه استراتژي نداشته است.

فرصت طلب   یک یعملگرا و از لحاظ تاکت یبه سادگ ایکالن دارد  ياستراتژ  کی هیروس  ای سوال که آ نیپاسخ به ا يبرا
تحقق   ي و ابزارها  ه یروس   یتیو امن  ی خارج استیاهداف س  و  » کالن   ي استراتژ«مفهوم  باید میان   ز یاست، قبل از هر چ

 قائل شد.  زیآنها تما

در استفاده    دولت یک  که شامل تالش آگاهانه  طالق می شود  ا  ییها  استیبه مجموعه برنامه ها و س   » کالن  ياستراتژ«
است.    ابزارهنر سازش اهداف و    ؛است  ی منافع مل  شبردیپ  يبرا   يو اقتصاد   کیپلماتی، دی، نظامیاس یس   يابزارها  از

بلند مدت برااز نظر یک    هیروس  و  براي    يبرنامه منسجم  واقع گرایانه  از روش هاي  پیشبرد منافع ملی و استفاده 
  دگاهیفرصت طلب، د  کیتیژئوپل  گریباز  کی عنوان  روسیه به  کالن ندارد. اما    ي استراتژدستیابی به آنها، براي منطقه منا  

  » ظاهر شونده   يژاستراتنوعی «منطقه    استیبه س   کردیرو  نی خاص منطقه دارد. ا  ط یمنافع خود در شرا  بارهدر  یروشن
 است. ریمتغ  ط یبا شرا ع یسر يو سازگار  يبداهه ساز ییشامل توانا

  گسترده  یالملل نیچشم انداز ب کیاز  یبخش هیآن در سور   یو مداخله نظام مِنادر منطقه  ه یروس   کیپلماتید تیفعال
نظم بین المللی  در متحده در منطقه و  االتینقش برجسته ا ف یتضعو    رتر قدرت ب تیبه موقع یابیدست  ی هدف اصل با

منطقه  ضع گیري روسیه در قبال  . مو، استنیبزرگ مانند چ  يها  قدرتدیگر  رقابت با  توانایی  نشان دادن    نیو همچن
از منطقه    مِنا اوراس   ی بخش  انه یخاورممربوط می شود.    یبه نظم جهانبیشتر  ، یعنی جایی است که روسیه می  ایاز 

 یجاد کند.ا نیچ  هیکا و سایالملل فراتر از سلطه آمر نیروابط بخواهد نظام 

 مِنا در منطقه   هیروس یخارج استیس کردیرو در  و تداوم  راتیی تغ

تا   1990(فارس    جخلی  اول  جنگ  شروع  درگورباچف    لیخائیم  يجمهور  استیر در دوران    انهیاز خاورمروسیه    خروج
نبرد رقابت جنگ  اصلی    دانی آن از منطقه معقب نشینی  و    ي شورو  ریابرقدرت اتحاد جماهآغاز زوال موقعیت    )91

  مبتنی بر پیشبرد   ) 96تا    1991(  نیلتسی  سیبور  » برالیل  ییغرب گرا«  یخارج  استیس پس از آن، دوره  .  بود  سرد
جنگ  در دوران    مِنادر منطقه    ي شورو  ریاتحاد جماه  یمتحدان اصل، آغاز شد.  ادغام با غرب  از طریق  ه یروس   یمنافع مل

اساسا در موقعیت هاي مختلف به الگوي شوروي عالقه نشان  ،  یب یو ل  منی،  ری، عراق، الجزاهی مصر، سور، یعنی  سرد
  ریاتحاد جماه.  تبدیل شدند   با غربآن  تقابل    در  يشورو  ر یاتحاد جماه  یاس یس -ینظامدادند و به سکوهاي پرتاب  
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به    به منطقه اعزام کرد و  رویو ن   نی، تکنسیمشاور نظامهزار  80  در مجموع  1985و    1955  يها  سال  نیب  يشورو
 .افسر عرب آموزش دادهزار 55

پاس فروپاشی  ه  یروس منا به محل تقابل،  منطقه    تبدیلمبارزه با غرب و    يبرا  ي شورو  ریاتحاد جماه  جاه طلبیبر خالف  
  ریم یکار آمدن والد  يپس از رو   برنیامد.خود در منطقه    یمنافع مل   ف یتعرصدد  در    ی، حت 1990دهه    در کمونیسم  

  ک ی»،  کیاستراتژ  یو منافع مل   ينفوذ شورو  راثیم«نوستالژي    از  یبی ترک  زهیبود که مسکو با انگ   2000در سال    نیپوت
در    ه یروس   ي بلندپروازنشانه اي دال بر    چیه   2000حال، در دهه   نیبا ا  .کرد  آغاز  مِنادر منطقه  را  تر    نهفعاال  استیس 
 . شد می راستا مشاهده ن نیا

درباره «متعادل سازي    ماکوفی پر  ینوگِیِ  نیاصول دکتراز طریق    مِنادر منطقه    هیروس   استیتر س   عیوس   چارچوب
  ک ی قدرت بزرگ در    کیشدن به    ل یبه تبد   ازین به صورت  را    هی روس   ی شکل گرفته است که منافع ملقدرت برتر»  

باشد و هدف توسعه    جهتی»چند  «  ایچند جانبه    د یبا  هیروس   استیس از این رو،    کند.  ی م  فی تعر  یجهان چند قطب
  ن یو ا  ایهم اروپا است و هم آس   ه ی، روس ماکوفیبه گفته پررا دنبال کند.    ی غرب  ریو غ  یغرب  يروابط متعادل با کشورها

شامل    روسیه   ک یتی. منافع ژئوپلایفا می کند آن    یخارج  استیس   ن یدر تدو یهمچنان نقش مهم  ک یتیژئوپل  ت یموقع
و    انه یشامل خاورم  نیهمچنرا در بر نمی گیرد. این منافع    روپامتحده و ا  االتیفقط امی شود و  ، هند و ژاپن  نیچ
قدرت بزرگ ظاهر شود و نقش    ک یتواند به عنوان    ی نم  کی تیژئوپل  گستره  ن یبدون چن» می شود. روسیه  جهان سوم«

  ي کشورها، ارزش ها  نیروابط با همه ا  جادیدر االزم به یادآوري است که  سرنوشت ایجاب کرده، ایفا کند.  را که    یمثبت
 تغییر نمی کنند یا از بین نمی روند. ی خیثابت هستند و با تحوالت تار  کیتیژئوپل

داشته    مِنادر منطقه    ي تر  نهفعاال  ی خارج  استیکرد س سعی    2000کار آمدن در سال    ي روپس از    ن یپوت  ر یمیوالد
سپتامبر بر    11متحده پس از حمالت    االتیکه ا  یدر حالدر آن زمان،  قابل توجهی نگرفت.    جیحال، نتا  نیبا اباشد.  

ترور« با  ورزید،  اصرار    »سم یجنگ  ب«  ستارخوا  هیروس می    ي با مشارکت کشورها  » مصالحه«و    ها»  تمدن  نیاتحاد 
ظاهر شود و از این طریق،  غرب و جهان اسالم    روسیه آن زمان سعی داشت به صورت میانجی میان  د.بو   انهیخاورم

گفت    ه یبه مجمع فدرال روس   2014دسامبر    4  ن یپوت  ریمیوالد نشان دهد.    یقدرت بزرگ در سطح جهان  کی خود را  
اینطور    2017  هی فور  27الوروف    ی امور خارجه سرگئ  ر یوزاست.    ه یروس   یپلماس ید  يها  تی از اولو  انه یبا خاورم   يهمکار

  ح یالزم به توض .است 21در قرن  ی مدت مل ی منعکس کننده منافع طوالن » ایچرخش به سمت آس «استدالل کرد که  
به  انهیخاورمبه    نیکرملقلمداد می شود و    ایاز آس   یبخش  یبه طور سنت خاورمیانه    ،هیروس   یخارج  استیس در  که    است

را تشکیل می    ي شورو   ریجماه  حاد از ات  ی که قبال بخشنگرد    ی م  انه یم  ي ایدر آس   ه یروس   ي امتداد مناطق مرز  صورت
   .داد

 شکل دادند  2010در دهه   هیروس یخارج  دگاه یدبه که مولفه هایی 
و منطقه    یالملل  نیب  کیتیژئوپلدر حال تغییر در بستر    سه عاملتحت تاثیر    2010چشم انداز خارجی روسیه در دهه  

از    ن یکرمل  يد یمتحده (که نشان دهنده ناام  االتیو ا  هیروس   نیب  د یروابط جد   ؛یجهان  ی بحران مال:  شکل گرفت  يا
تونس آغاز در    2010که در  (  یبهار عرب بود)؛ و    کنترل کاخ سفید ی تحت  الملل  ن یب  نهادهايدر ادغام در    تیعدم موفق
 مِنا در منطقه    یاس یس   یآشفتگ   فزاینده مسکو از ترس  ).  انجامید   ی بیدر مصر و لها    ي کتاتوریدتر به سقوط  شد و بعد 



 
 کرملین استراتژیست است یا یک فرصت طلب: قش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقان 19

  درگیري و    ی داخل  ي تنش ها  ل یلبه د   ه یروس داخل  از جمله در    یستیترور  يخشونت هااسالم افراطی و  در ارتباط با  
 را نیز می توان به این سه عامل افزود.  یقفقاز شمال  ها در

ساله    9سابقه    ی بحران به دوره رشد ب  ن یقرار گرفت. ا  یجهان  ی بحران مال  ریثاتحت ت  2008سال    دره  یاقتصاد روس 
اقتصاد بهبود  داد.  نظام  ي خاتمه  اساس   2008در گرجستان در سال    ی و مداخله   استیه و س ی روس براي    یلحظات 

پس از  را نشان دادند.    یاقدام مستقل در صحنه جهان  يبراروسیه    ت یو محدود  تیظرفاتفاق  آن بود. هر دو    یخارج
  نمی توانست منافع آن را   گری قدرت بزرگ، جهان د  کیشناختن به عنوان    تیبه رسمتالش روسیه براي  ها    سال

که    ه یقدرت آن را آشکار کرد. روس   گاهیو ضعف پا  ه یروس ضعیف بهبود    تیماه  یجهان  ي بحران اقتصاد بگیرد.    دهیناد
آن    ی ناخالص داخل  د یو تول  د ی د  بیبه شدت آس در روند بحران  وابسته است،  آن  از جمله صادرات    ي به شدت به انرژ 

منحرف    يبرا  یرا راهفعاالنه تر    یخارج  استیتوان س   یم. از این رو،  افتیدرصد کاهش    9حدود    2009در سال  
 در داخل دانست.  يتوجه از اثرات بحران اقتصادکردن 

سابق    ي شورو  ي مناطق جهان از جمله کشورها  ریتعامل مسکو با سا،  متحده  االتیو ا  ه یروس   ن یب  د یرابطه جد در مورد  
و    هی روس دوران نزدیکی  در    یحت این حال،  با  بوده است.  متحده    التایا  ژه ی روابط آن با غرب و به و  تیمنوط به وضع

که دوران احساس حاکی از آن بود    ، نشانه ها2008در سال    » روابط مجدد  م یتنظ« سپتامبر و    11متحده پس از    االتیا
در  این مساله  .  پوشش دهد ،  استشی  گستر  یخارج  استیس   به   ن یرا که چشم انداز پوت  ت یواقعاین  تواند    ی خوب نم
و نشان دادن    یمداخله نظام  ق یاروپا از طر  هی متحده و اتحاد  االتیرفتار ا  بره تاثیرگذاري  ب  ن یکرملتمایل    مِنامنطقه  

 . بود 2014در سال   مه یالحاق کر پس ازاعمال شده توسط غرب   ياقتصاد يها م یتحربی اثر بودن  

مرحله  آغاز  و    مِنادر منطقه    هیروس عدم حضور  در    يشورو   ریجماهدوران اتحاد    راثیفصل م  ی قطع  انیپا  هم  یبهار عرب
  شده غرب   ي زیمداخله برنامه ر  جه یرا نت  یابتدا بهار عرب   نی کرملقلمداد می شود.  در منطقه   ه ی از حضور روس   يد یجد 

به عنوان    مِنامنطقه    ع یوقاروسیه از  درك    2013سال    لی در اوا  ماا   ؛کرد  ریدر منطقه تعب  روسیهکاهش تسلط    براي
به «تمایل اعراب براي بازگشت به ریشه هاي تمدنشان» تغییر کرد و به    یغرب  يکشورها  توسط چالش هماهنگ شده  

 .منجر شد   یبهار عرب یاصل امد یچهار پ ر یثاتحت ت  مِناتر در منطقه   نهفعاالمشارکت  ي برا ه یروس  میتصم

والدیمیر   يجمهور  سی. رئبود مِنامنطقه  ي با کشورها هیروس  یاس یو س  يبر روابط اقتصاد بهار عربی  یمنف ری ثا، تاول
در کشورهایی که بهار عربی در آنها در حال وقوع است، شرکت هاي  گفت: «  2012  ه یفور 27در    ی در سخنران نیپوت

ر  د   ه یروس »  روسی جایگاهی که چندین دهه براي خود در بازارهاي محلی به دست آورده بودند را از دست داده اند.
پس   یب یخود در ل یخسارات مال «روسوبورون»اسلحه   اتصادر متحمل شد. شرکت  یقابل توجه  يضرر اقتصاد لیبی 

  ارد یلیم  2.2حدود  هم    خطوط ریلی «آر.زد.دي» دالر برآورد کرده است. شرکت    ارد یلیم  4را حداقل    ی از سقوط قذاف
در    ياقتصاد   يفرصت هااز دست رفته آن خیلی بیشتر از این رقم است.  سود بالقوه  ؛ البته  ضرر کرددر لیبی  دالر  

را در    ي شورو  ریبه اتحاد جماه  ی ب یل  ي دالر  ارد یلیم  4.5  یبده  2008در سال  روسیه  .  تاز دست رف هم    ي بخش انرژ 
  ی اس یروابط س   ی. سقوط قذافد یکشور بخش  ن یدر ا  د یمشترك جد   ي در پروژه ها  یروس   ي مشارکت شرکت ها  يازا

 سوال برد.  ر یو نفوذ بالقوه آن در منطقه را ز ی بیبا ل  هیروس 
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مداخالت  بود. روسیه باور داشت  در منطقه    یی و اروپایی کایآمر  استیس تحقق  از    يریجلوگ   ي برا  ن یعزم کرمل،  دوم
، تغییر رژیم در عراق و لیبی و به اصطالح «ارتقاء دموکراسی»  »سمیترور  هیعل  یجنگ جهان«  قیمکرر از طر   ینظام

 ثبات کننده بودند.  ی مخرب و ب اریاقدامات بس نی، اروسیه دگاه یاز د .کند   یثبات م ی منطقه را ب

عربسوم،   بهار  ها   ی حوادث  در درگ  ي د یجد   يجبهه  ا   ي ها  ير ی را  ها  ن یب  ي فرقه  و    ی سن  ي سلطنت  فارس  خلیج 
  گران یباز  شد وتحول    قیروند عم  کی گیر  گشود. کل منطقه در  منیو    هیدر سور  ژهیبه و  ران یا  عهیش اسالمی    يجمهور

براي    یتیساختار امن  کینتوانستند    يو عربستان سعود   یمتحده عرب   رات، اماهی ، قطر، ترکرانیا  ژه یبه و  ي منطقه ا
براي    یفرصت پیشبرد منافع متقابل مذهبی بین شیعه و سنی ایجاد کنند. در این میان، روسیه بی ثباتی موجود را  

 دید. قدرت بزرگ  کی خود به عنوان  تیموقعو تثبیت مختلف  ي کشورها و گروه ها نیعنوان واسطه ب ظاهر شدن به 

  هاي   و خشونتخود  مسلمان    تیجمع  ی احتمالباره افراطی شدن  در  ي ادیز  ی نگران  یبهار عربچهارم، کرملین پس از  
می  زده    نیتخمدرصد جمعیت)  10(حدود  نفر    ون یل یم  15حدود    ه یمسلمانان روس   یفعل  تیجمعداشت.    ی ستیترور

  ی است، اما جنگ داخل   هیروس   يمعنو   ی از زندگ  ریناپذ   ییجدا  ی بخش  یاسالم سنتواره تاکید داشت  هم  نیکرمل.  دوش 
 شرایط را تغییر می دهد.  یدر قفقاز شمال

  ي از کشورها  یگروه   يشورو  ریاتحاد جماه  یاست. پس از فروپاش   هی روس   رامونیپ  کیاستراتژ  هگستراکنون    انهیخاورم
. از  افتیباره کاهش    ک ی  انهی و خاورم  ه یروس   ک یتیفاصله ژئوپلاهر شدند و  ظ  انه یم   يایو آس   ی در قفقاز شمال  یاسالم

در منطقه    رات یی، تغهیروس   دگاهیاست. از د  هی روس   ي برا  یتی و امن   یاس یچالش س   کی  مِناها در منطقه    یرو، ناآرام  نیا
  ي ایآس   به داعش  تروریست هاي  احتمال نفوذ  منجر شود.    روسیه در    یست یخشونت ترور  و  یثبات  یب می تواند به    مِنا

  است.  یک تهدید واقعی   هیدر جوامع مسلمان روس   یسنگرایی افراطی  جهاد  يدئولوژیگسترش ا  و حتی  هی روس   ای  انهیم

 ياستراتژجاي به  یفرصت طلب ای  »نوظهور ياستراتژ «
میانجی را به خوبی  نقش  ،مِنانفوذ خود در منطقه در راستاي حفظ   تالش کرد 2015و   2000 ي ها سال نیبروسیه 

  ي ر یجلوگ  2011در سال    یبیلدر  و    2003در عراق در سال  آمریکا    ینتوانسته بود از مداخالت نظام  نیکرملایفا کند.  
متحده و   االتیبا ا ابط رو قبال آن در یکل  کردی، روانهیبه تحوالت خاورم روسیهنگرش در تعیین   یبیکند. بحران در ل

که  به غرب اعتماد کرد  می شود  ن  ي ادیز  لیبه دالدیدگاه روسیه،  از  همیت حیاتی داشت.  ااروپا    ه یاتحاد  بارهقضاوت در
 ن ی ا  . کند   ی م  ی در مواجهه با عواقب اقدامات خود کوتاهندارد و    ک یچشم انداز استراتژمهم ترین آنها این است که  

در  آغاز شد و    2011اسد در مارس    بشار  ه یعل  ی رنظامیغ  ام یکه ق  ییجا  ؛داشت  ه یدر سور  عواقب فوري   ي ر یگ  جه ینت
 .شد  لیتبد   ی جنگ داخل کی اعتراضات، به  متوقف کردن ي برا ینظام يهارویاز نپی استفاده اسد 

مداخله به روشنی نشان داد    ن یبود. ا  مِنادر منطقه   هیروس  یخارج  استیدر س   ینقطه عطف   هی در سور ینظام  مداخله
واقع  ن یکرملکه   آن،    یبهار عرب  کیتیژئوپل  د یجد   يها  ت یبا  از  تر  و مهم  یافته است    ي برا  ه یروس   لیتماسازگاري 

بهره    يبه معنا   کیتیپلژئو  د یجد   ت یبا واقع  يسازگاررا نشان داد.  قدرت بزرگ    کیبه عنوان    یبازگشت به صحنه جهان
از خروج    ی ناش ء  پر کردن خال  ي تحول، و تالش برا  قیعم  ند یفرآ   ک ی  تحت منطقه  پدید آمده در    ت یموقعبرداري از  

باراك    ي جمهور  وساي ر   کیتی و عدم عالقه ژئوپل  ي و اقتصاد   یاس یس نظامی،    یخستگ   جه ی متحده (در نت  االتیا  ی جیتدر
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  اوج خود رسید: به    ه ی از مداخله در سور  کایکنگره آمر  يخودداراین شرایط با  .  بود  به منطقه)   رامپ تدونالد  اوباما و  
 رد. آوفراهم  ه یروس   يبزرگ برافرصت یک قدرت  ءخال

  ر یاتحاد جماهدوران  متحد    کی ؛  نبودکشورهاي منطقه    گریدهمانند    یکشور عرب  کیفقط    هی ، سورهی روس براي  اما  
مشتر  يشورو شوروي    هیروس   ی حاتیتسل  يو  تابود.  پسا  مسئولیت  ن  نیمات  ساتیس روسیه  در    ییایدر   يرو یمجدد 

با استفاده از  ، تنها تاسیسات اینچنینی روسیه در مدیترانه،  هیطرطوس در الذق دسترسی به  حمیم    ییهوا  گاهیپاو 
  یو حضور اطالعات   یاس یمرکز نفوذ س   1950از اواسط دهه  ه سوریه  ک دریاي سیاه از طریق بسفر را حفظ کرد. مهم تر آن

 در منطقه بوده است.روسیه  

  جنگد که   ی م  ي در کشورروسیه  :  قلمداد می شود  د یتجربه جد یک    هی روس   يجهات برا  ياریاز بس  هی در سور  جنگ
ثالث   ي کشورها  ي روهاین  همکاري با است که در    یی جنگ هوا  ک یجنگ عمدتا    نیا؛  با آن ندارد  ی مرز مشترک  هیچ

  است.   هیروس   ینظام  يها  ییابر توانمبتنی  ، جنگ  نیهمچند؛  دار  ازین  نه فعاال  کیپلماتیتعامل د  کیشود و به    یانجام م
  نه یبا هز  هی در سور  یمداخله نظام   «کند:    ی استدالل ماز کارنگی اهدا براي صلح بین الملل اینطور    ن یترن  ي تریمید

 غات یحاصل از جنگ شامل تبل  یاست. بازده بوده  مقرون به صرفه  نسبتا    ه ی روس   براي دالر در روز،    ون ی لیم  4معادل  
داشت تعجب ن  ي جا  روسیه درخور بود.»  یاس یس   تیحما  يو هم برا  ی روس   یحاتی تسل  يها سامانه    ي قدرتمند هم برا

در    ه یروس   ياستراتژ، اشتاه است که  . اگرچهافتی  شیدرصد افزا5  برابر با  2016در سال    یروس   حاتیفروش تسلکه  
روسیه    ي ها  ک یتو تاک  »نوظهور  ي استراتژ«از    یی مداخله الگواین  اما  تعمیم داده شود،  منطقه    ي کشورهاه سایر  ب  ه یسور

 آن را ارائه می دهد. تحقق   یاهداف و ابزار اصل  نیدر سراسر منطقه و همچن

می خواست تحت    2011در سال   دارد. روسیه هی روس   کیت یژئوپل  االتیخی مهم در  گاهیجا  ی بی، لي شمالیقا یآفردر  
با غرب،    عنوان ازمشارکت  توسط شورا  لیتحم  مانع  پرواز ممنوع  برا  تیامن  يمنطقه  ملل  از    يسازمان  محافظت 

  ي (ناتو)، به کشور  یشمال  کی آتالنت  مانیتوسط سازمان پ  ی معمر قذاف  میرژ  ي ابودپس از نلیبی  .  ها شود  یرنظامیغ
حمایت و نیروهاي ویژه روسی  ، شرقی یب یحفتر، مرد قدرتمند در ل فه ی خلروسیه بعدتر از شد.  لیشکست خورده تبد 

 ن ی همچن  هی ، اعزام کرد. اما روس یب یمرز ل  کینزد   و  غرب مصرواقع در    يها  گاهیپا  بهاو    يروهای از ن  یبانیپشت  يبرارا  
سازمان ملل    تیتحت حما  يجمهور   استیریاست شوراي  فتر که ر ح  بیرق،  السراج  ضیف در مسکو از    2017در مارس  

  ژه ی، به وی بیمتحده در ل االتیاروپا و اناقض هاي از اشتباهات و ت هی روس را بر عهده داشت، پذیرایی کرد. در طرابلس 
و درك اشتباه آنها از امنیت در مقابل  ،  2011سال    ي ریکشور پس از درگاین  ثبات در    جاد ی آنها در ا  ت یاز عدم موفق

شدیدتر در لیبی این امکان را براي روسیه فراهم آورد تا   ير یاز درگ   ي ری جلوگ  ه متحده ب  االتیا  لیتماثبات، بهره برد.  
 دنبال کند.دگی بیشتري  با آسو اهداف خود را 

تا   1955از سال  در خرید اسلحه  مسکو    یاصل  يمشتر  نی اقاهره  کرد.    تیحما  یبیدر ل  هینقش روس ایفاي  از    مصر
قابل    ییضد هوا ي ، موشک ها» و «بوك» 1امانه هاي دفاع هوایی «تور ام س به مصر  2000در دهه  روسیه . بود 1974
در مصر به    ی سیعبدالفتاح السکه    2013داد. در سال    لی تحو  » 17» و «ام.آي8«ام.آي  يو بالگردها  «ایگال» حمل  
جلسات   ي. دو کشور برگزار افتیگسترش    یطور قابل توجهه  ب  هی با روس   این کشور  یحات یروابط تسلرسید،  قدرت  

مصر که نشان دهنده نارضایتی از  به    کایرآم  ی نظام  يکمک ها  ق یدفاع و خارجه را آغاز کردند. تعلوزراي  مشترك  
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  ه ی روس با  مشترك    یی ایدر  شی رزما  نیاول  2015در ژوئن  مصر  کرد.    ت یمسکو را تقوقاهره و  روابط  روابط با روسیه بود،  
  ه ی دفاع روس   ریوز.  دند یدو کشور با هم آموزش د  ژهیو  اتیعمل  يروها ین  2016در سال  داشت و   ترانهیمد   ي ایدر در  را

  ل یاز دال  ی کیخواند.    مِنادر منطقه  » هیروس   ک یاستراتژ  کی شر  ن یتر  مهم «مصر را   2016  پتامبر در س  گو یشو  یسرگئ
  ن یو اقلمداد می شود  در جهان عرب    یکشور سن   نیتر  کشور مهم   نیاست که ا  نیبر مصر ا  روسیهتمرکز    یاصل
 ، متعادل می کند.  هستند  عهیش  يروهاین منطقه در    هیروس  ی اصل يرا که شرکا  تیواقع

 مِنا در منطقه   هیروس  يو ابزارها  اهداف

گانه و در چند  چند   هی هستند. اهداف روس   ی کیتیو ژئوپل  ياقتصاد   ، مِنادر منطقه    نیکرمل  يها  استیس   یاصلمحرك  
بازگشت به عنوان  و    یقدرت جهان  تیبه وضع  یابیهدف دستروسیه  ،  یدر سطح جهانسطح قابل دسته بندي هستند.  

  ن یدارتریاز ناپا  ی کیدر    یقدرت بزرگ خارج  ک یخود به عنوان    ت یموقع یابیمستقل و باز  ک ی تیمهم ژئوپل  گر یباز  کی
  ت ی امن  یکننده اصل  نیماتیا    ی اصل  گریتواند به عنوان باز  یکه نمرا دنبال می کند. البته روسیه می داند  مناطق جهان  

نشان  سعی دارد    نیکرملرا کمرنگ کند.  متحده    االتیتواند نقش ا  یاما م  ؛شوده  متحد   االتیا  نیگزیجا  مِنادر منطقه  
»،  منظا ریی تغسیاست «و   »یرنگ  ي انقالب ها«از  تیحما به صورت» سمیترور ه ی متحده عل االتیا ي استراتژ « دهد که 

جبهه  وضعیت در  منحرف و    نی در اوکرا ير یحواس غرب را از درگ  هی مداخله در سورشکست خورده است. ربه عالوه،  
 . است هیبه نفع روس که در بلند مدت  کند   ی) را متعادل م اهیس  يایدر -کی بالت يایناتو (در  یشرق

از طریق    یداخل  تیامنبه عبارت دیگر،    در سوریه است.  از بشار اسد   یبانیپشت  هی روس   ی، هدف اصليمنطقه اسطح    در
  ی پلماس یداعمال «   و   مِنامنطقه    ي غرب و کشورها  نیب گري    ی انج یممی شود.  حفظ    رامونیپمحیط  در    ت یحفظ امن

به    ي گذار هی و جذب سرما  کیت ی به عنوان ابزار نفوذ ژئوپل  ينرژ فروش سالح و ا  ي از توافقنامه ها» و استفاده  ياقتصاد
بلند   ک یاهداف استراتژ  هیدر سور  مداخله   .همه زیرشاخه همین رویکرد هستند   فارس   جی حوزه خل  ياز کشورها  ژهیو

 تیو حما  ي منطقهکشورها  یثبات   یاز ب  ير یجلوگ  ،نیکرملکلی  کند. هدف    یرا منعکس م  مِنادر منطقه    هیمدت روس 
 .  استدر هم شکسته  يخاص در کشورها ي ها تیاز اقل

  ی و پرورش احساسات ملا هدف احیاي قدرت دوران امپراطوري  ب  مِنا در منطقه    هی ، مشارکت فعال روس یداخلسطح    در
روس با    دهندگان  پاسخ ازدرصد 30، تنها انجام شده توسط مرکز لوادا ی حال، طبق نظرسنج ن یاست. با ا ی ضد غربو 

 موافق هستند.  هی در سور  ینظام اتیعملادامه 

چه   روسیه  «  ي استراتژ  ي اجرابراي    ییابزارهااما  دارد؟  اختیار  در  هنر    هیروس   »نوظهور  ي استراتژخود  در حقیقت 
و    یاس یس ،  ي، اقتصادیدر منطقه نظام  ه یتحقق اهداف است. ابزار روس   يابزار محدود برا   و  ری متغ  ط یبا شرا  يسازگار

تالش    یران غربکه رهب  یدر حال:  است  این کشور بوده  یخارج  استیدر س وثر  م  ي ابزار  هی است. ارتش روس   کیپلماتید
نشان   ن یپوت ر یمیوجود ندارد، والد  ه یدر سور  ی جنگ داخل  ي برا ی راه حل نظام چیکردند جهان را متقاعد کنند ه  یم

 . در اجراي آن، عملی نخواهد بود ی نظام حمایتبدون  یاس یراه حل س  چیداد که ه

  منطقه   ي و کشورها  ه یروس   يحال، مبادالت اقتصاد  ن یاست. با ا  ی تیو امن  ک یتیژئوپل  مِنا در منطقه    ه یروس   ی اصل  منافع 
آماده در    يغالت) بازارها  ژهی(به و  ییغذامواد  ، اسلحه و  ياست. انرژ یافته  گسترش  به طور آشکار    2000از سال    مِنا
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و  منطقه   برا   ي استراتژ  ک ی  ه یاست. روس بوده  و منسوجات    جاتی، سبزوهیمعمدتا    هی واردات روس دارند    يمشخص 
. با کی تیبه اهداف ژئوپل  یابیدست  ي برا  یی ، تجارت و داراياقتصاد   ي خود دارد: استفاده از ابزارها  یی ایاقتصاد جغراف

ا سوخت هاي فسیلی  صادرکنندگان    ن یتر  از مهم   یکیصادرکننده اسلحه در جهان و    ن یدوم  هیروس   نکه یتوجه به 
از این طریق موفق عمل کند، اما لزوما در دستیابی به  خود    یکیتیبه اهداف ژئوپل  دنی رود در رس   یاست، انتظار م

 اهداف اقتصادي موفق نخواهد بود. 

  با   یدوستتقریبا هیچ بازیگر اصلی وجود ندارد که روسیه نتوانسته باشد با آن ارتباط برقرار کند.    مِناکل منطقه    در
این امکان را براي  ،  با یکدیگرمداوم آنها    ي ها  ي ریو درگ   یاس یس   ي ریاز جهت گ  همه بازیگران رسمی و غیررسمی فارغ 
می توان از   ، اقدام متعادل کننده نیا ي نمونه هادر اشاره به کند.    فای ا نطقهدر مروسیه فراهم آورده تا نقش واسطه را  

 جی خل  ه یحاش   يو کشورها  رانی ، اهی و ترک  رانی، الیو اسرائ  ران ی، اهی و سور  لیروابط با اسرائدر    ه ینحوه برخورد روس 
  کی دئولوژیا  ر یغ  کردیو روموجود  يها  از دولت   تیحماروسیه،    استیس   نیمحرك ایاد کرد.  و کردها    ه یو ترک  ،فارس 

ي تمام عیار دارد و نه دشمنی سرسخت. و در حالی که اختالفات در  متحد در هیچ کجاي منطقه نه  روسیه   آن است.
بر اساس  خاورمیانه را نادیده نمی گیرد، می داند که درگیري در آنها می تواند مهلک باشد و از این رو، سعی می کند  

از  ،  محافظت  لیئاز اسرا  یمتحده که به طور علن  االتیمخالف روابط برقرار کند. برخالف ا  يمنافع مشترك با طرف ها
که یک متحد   ه یبا ترکو   کند   ی م تیحما  رانی فارس در برابر ا  ج یخل  هیحاش   ي کشورهااز  اسد و    دولت کردها در برابر 

  از آن بهرمند شوند.   گرانیکند که همه باز  ی م  جاد یفرصت امبتنی بر    ی یاتحادها  ه یاختالف نظر دارد، روس   است  ناتو
  ي رویبه استفاده از نروسیه  اثبات شده    لیدوستانه و تما  کردیمنطقه و رو  يدر کشورها  ییکایضد آمر  رویکرد پنهان

 کرده است. لیدر منطقه تبد  یاساس  گر یباز کیرا به  در حمایت از متحدان، این کشور  ینظام

با   است. روابط آنکارا با مسکو از نظر    انهیدر خاورم  ه یمتعادل کننده روس   اتاقدامواضح از    يالگو یک    هی ترکروابط 
اند مهم برقرار کرده    يرابطه اقتصاد   کی جنگ سرد    انیزمان پابا شک و سوء ظن همراه بوده، اما دو کشور از    یخیتار
اردوغان،    ب یرجب طکند.    یوابسته م  ه یبه روس   ندهیرا به طور فزا  ه یکه ترکی دارند  قابل توجه  ي مشارکت اقتصاد و  
اختالف داشته است. مداخله روسیه در    ه ی سور  هايکردر سر  متحده ب   االتیبا ا  2014از سال  ،  هیترک  ي جمهور  سیرئ

آسیب   هیدر اثر حمالت روس   هیمتحدان ترک و    شد منجر  در آن کشور    هیترک  استیبه شکست س   2015سال    در سوریه  
توسط جنگنده    یبمب افکن روس   کی  یونداشتند. سرنگ   هیدر سور تناقضی  دو کشور به وضوح منافع مشدیدي دیدند.  

  ی از حمله نظامدر واکنش به این اتفاق مسکو اختالف برانگیز بود.  از نمونه اتفاقات متعدد  2015ترك در نوامبر  يها
  2016در اواسط سال    هی ترکنهایتا،  قرار داد.    یو اطالعات  یاس ی، س ي اما آنکارا را تحت فشار اقتصاد  ، کرد  ي خوددار

   شد.  رانیو ا ه یبا روس  ک ینزد ي همکار در سوریه و خود  يها استیس مجبور به بازتعریف 

 ن یو چ  رانیبا ا  ي: محرك ها و موانع همکارمِنادر منطقه  هی نفوذ روس يها تیمحدود
و    تیماه  ،عامل مهم   ک ی.  ، هنوز معلوم نیستاستفاده خواهد کرد مِنا چگونه  از نفوذ خود در منطقه    ه یروس اینکه  

  نده ی آ  بارهاست که روس ها در  یمعن نیبه ا هیاز سور  ییکایآمر  يروهایمتحده خواهد بود. خروج ن  االتینفوذ ا  زانیم
خواهند   م یمتصدر نظر گرفتن آمریکایی ها  و بدون  بشار اسد  دولت    با   هماهنگی  در تنها    هی خود در سور  ینظامعملیات  

شده است.   فیتضع  يبه طور قابل مالحظه ا  هیسور  ندهیدرباره آاي  متحده در هر مذاکره    االتیا  تیگرفت و موقع
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  ي و فرصت ها   یاس یدر منطقه، قصد دارد نفوذ س   یقی تلف  یو حضور نظام جانبه  چند   يها   استیس   ق یاز طر  هیروس 
،  یفن   ، ی، نظام يتوسعه انرژ   يبرا   ي ز یدر حال برنامه ر  یبرجسته روس   ي خود را گسترش دهد. شرکت ها  ي اقتصاد
کشور    نیدر منطقه با روابط ا هی روس تی  حال، نقش آ  نیهستند. با ا  مِنادر منطقه ها    يانواع همکار   ریو سا يکشاورز

  ی ابیدست  يآنها برا   يو منافع و ابزارها  ،ده یچیپاما    کینزدمیان این کشورها  روابط    .مشخص خواهد شد   نیو چ  رانیبا ا
 کند.  ی نفوذ فراهم م يرقابت برا مساله، زمینه را براي   نیمتفاوت است که ا خودشان کیبه اهداف استراتژ

 ران یو ا  نی ، چهیروس  نیب يهمکار  يها محرك
توازن    جاد یا  ه آنها ب   لیدر تمابه ویژه    مِنادر منطقه    ران یو ا  ن ی، چهیروس   ی تیو امن  کیتی منافع ژئوپل  دشمن مشترك.

  ي بقاایجاب می کند از  دارد. منافع مشترك آنها  هم پوشانی  دانند،    یکه آن را مخرب م  کایدر برابر نفوذ غالب آمر
 .فتد ایداعش ب  ا یمتحده    االتی، ایدست مخالفان محلدر سوریه حمایت کنند چون نمی خواهند این کشور به  بشار اسد  

  ربه طو این سه کشور  به چالش بکشند.    را متحده  االتیا  يبه رهبر   یالملل  ن یب  منظااصول    می خواهند آنها همچنین  
سه    هر   .ستند ین  ي گرید  رییبه دنبال تغ  مشکلی ندارند و   گریکد یبا    ک یژئواستراتژ  يو چشم اندازها  یاس یاز نظر س   یکل

به مناطق مورد عالقه  را دست درازي  متحده    االتیااقدامات  در مناطق مربوطه خود هستند و    شتریبه دنبال تسلط ب 
در پی تبدیل شدن به قدرت    نیو چ  هی روس   و  منطقه باشد هژمونیک  خواهد قدرت    ی م  رانیاخود می دانند.    کیاستراتژ

  ي هنجارها  يبرا  ینیگزیتواند جا  یم   ین یو توسعه چ  ییاقتدارگراهاي برتر جهانی هستند و هر دو اعتقاد دارند که الگوي  
 .حاکم در غرب باشد 

  ن یموجود نظم ب  تیدارند وضع  یهستند که سع  دنظرطلبی تجد هاي  . هر سه کشور قدرت  دنظرطلبیتجد   يها  قدرت
  ی ستیالیامپر  ر یمدرن غ  ي امپراتور  ک یساختار    ران یدهند، البته هرکدام به روش خاص خود. ا  ر ییرا تغ  برالی ل  یالملل

به    یب یعراق و ل  ،منی،  هیدر سور  یشبه نظامنیروهاي  از حزب اهللا لبنان، حماس در غزه و    یبانیبا پشتدارد که    را
قدرت نوظهور است که قصد   کی   نیچل شده است.  حاصمنطقه    نیدر ا  عهیپارس و ش سرزمین  نفوذ    ینیمنظور بازآفر

در تمام مناطق جهان و   يدو جانبه با عالقه روزافزون به نفوذ اقتصاد  يتجار بط ها و روا  يگذار  هیسرما قی دارد از طر
شکل    ی چند قطب   ی الملل  نینظم ب   ک یبه صورت  را    یبزرگ، نظم جهان  ي ها  قدرت   نی روابط مناسب ب  جادیا  ي آرزو
  ار خارق العاده در کن  ی نظام  ي ها  یی تواناسعی دارد از زوال است که  ی است که پس از دوره اي  قدرت هم    ه یروس   دهد.

 . قدرت استفاده کند  یعال  تیبه موقع ی ابیدست یبه عنوان ابزار اصل یع یمنابع طب

و    ی دفاع  ي گوو    ، گفت يانرژ  ي و فروش اسلحه، پروژه ها  ی صنعت  يکاالها  ران یو ا  نی، چ هیروس   ي . همکارمشارکت
از    ی کیهمچنان    رانی. ارا شامل می شودمشترك    ناتیتمر  ای)  رانیو ا  هی، روس هی(در سور  یمداخله مشترك نظام

(همراه با عربستان    ران یو ا  ه ی است. روس   ی معمول  ي سالح ها  ن یو همچن  ی صنعت  يکاالها  ي برا روسیه    ی اصل  انیمشتر
 هستند.   ن یچ يانرژ  یکننده اصل ن یو عراق) تام  يسعود

در  رتر  ب   ي ها  قدرتبراي تبدیل شدن به  تحت تاثیر خواسته دو کشور    ران یبا او روسیه    نی چ  ي. همکاريهمکار  تعادل 
در حال    ن یمتعهد نکنند. چایران  کنند که خود را منحصرا به    ی هر دو کشور تالش م  از این رو، و  است    مِنا منطقه  

کشور    ن یتر  مصر، مهم با تمرکز با    ه یاتحاد با ترک  چیزي شبیه   هی روس   و است    ي روابط خود با عربستان سعود  ت یتقو
د  از محم  2012نشان داده است: در سال    ي ادیز  یی گرا  خود به مصر عمل  کرد یدر رو  هی. روس ، دارددر جهان عرب  یسن



 
 کرملین استراتژیست است یا یک فرصت طلب: قش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقان 25

المسلم  ر (رهب  یمرس  سال    و   )نی اخوان  کننده    ي روهای ن«از    2013در  قرار  کودتا  » نظم بر  عبدالفتاح    ینظام   ي در 
و  د هر    ی سیو الس ن یکرد. پوت ت یمصر حما  ي جمهور  استی به عنوان نامزد ر  ی سیسالاز  هم    2014و در سال   یسیالس
توازن قدرت    د یکل ،نظر  نیاز امصر  .  می دانند خود    یتیامن  د یتهد   نیتر   بزرگرا  گرا    اسالم  گرایی افراطو    سمیکالیراد

   منطقه است.در    ریدرگ ي کشورها  انیدر م  هیروس 

 ران ی و ا هیروس يهمکار  موانع
است. در  بوده    يو اغلب ابزار   ده یچیپ  ، متحده  االتیو ا  هیروابط روس   شرایط   بسته بهاز دیرباز  مسکو با تهران    روابط 

  فشار بر   ي برا  ی به عنوان راهرا  با تهران    تر   ک یروابط نزد  جادی اتا  ، مسکو عمد هیمتحده و روس   االتیا  بین لحظات تنش  
  ه ی روابط خود با اتحاد  تیتقوراهی براي  ،  (برجام)آشکار شد   اقدام مشترك  امعهمانطور که در برنامه ج، و  واشنگتن

 یافته است.  اروپا 

 نفوذ شود.  يآشکار برا   ي ریتواند منجر به درگ  یدارد که م   ی دو مانع اصل  مِنادر منطقه    ران یو ا  ه یروس   نیب  يهمکار
با این حال، کند.    ینم  تیحما  ،منی  ایفارس    جیخلچه در    و  هی ران، چه در سورای  يمنطقه ا  استیاول، مسکو از س 

بهرمند  منطقه    ي ها  ير یدر درگ  کیاستراتژ  تیمزیک    این امکان را براي روسیه فراهم می آورد تا از  ران یمشارکت با ا
  منطقه   ک یتیشکل دادن به ژئوپل  يبرا  کیبالست  ياستفاده از موشک هانیروهاي نیابتی و    ق یجنگ از طر  ییواناشود: ت

  نیا  ران ی و ا  ه یمشکل در روابط روس   ن یتر  بزرگ را به همراهی مناسب در گروه روسیه تبدیل می کنند. دوم،    رانیا
  ي و کشورها لیاسرائ  ژهی در منطقه، به و  ه یروس   ي متحدان و شرکا  ریاست که منافع دو جانبه آنها معموال با منافع سا

، حفظ هی . از نظر روس ترکیه همخوانی نداردفارس و    جیخل  هیحاش عربی    يمانند مصر، کشورها  ی سن  تیاکثر  يدارا
  مِنا نفوذ در منطقه  اعمال    طچالش ها و شر  نیتر  یز اصلا   یکی  ی سن  ي و با کشورها  رانیبا ا  ي همکار  درتوازن  نوعی  
 است. 

 ن یو چ  هیروس يهمکار  موانع
  جاد یاتالش براي  روابط خود را از دشمنان جنگ سرد به  شکل  ، مسکو و پکن  يشورو   ریاتحاد جماه  یزمان فروپاش   از
ب  داریپا  کیاستراتژ  يهمکار  کی اند.  ازدواج    کییشتر  و  تغییر داده  بر منافع دوجانبه  به و  مِنامنطقه  مبتنی    ژه یو 

آن در    يسهام اقتصاد   شیو افزا  ي انرژچین براي  روزافزون    ي تقاضادر نتیجه ترکیب    1990دهه    ل یاز اوا  انه یخاورم
  یپلماس ید  يسنگ بنا اهمیت بیشتري یافته است.  پکن    يبرا   نده یبه طور فزا،  کیژئواستراتژ  داریبا منافع پامنطقه  

زمینی و دریایی  جاده    ي کمربند اقتصادمعرفی  اقتصاد بوده است.  مبتنی بر ژئوپولتیک و    ي استراتژ  ک یهمواره    نیچ
بود.    ياقتصاد -استراتیی ژئوتوسعه  مبتنی بر همین  ،  نگیپن یج  یش   يجمهور  سیتوسط رئ  2013در سال    شمیابر

  1+ 2+3، بر اهمیت الگوي یعرب کشورهاي  و    نیچ  ينشست همکار  نیدر ششم 2014ژوئن    در رئیس جمهوري شی  
همکاري ها را پیشنهاد    یبه محور اصل  يانرژدر زمینه    يهمکارو تبدیل  تاکید   یکشور عرب 22و    نیچ  نیب  يهمکار

،  ي ها، تجارت و فناور   رساختی، ز هاریدپذ یتجد   ، يانرژ   ي ها  نهی در زمچین و کشورهاي منطقه مِنا  توجه به اینکه  با    کرد. 
تواند   یمو این روابط فزاینده  خواهد شد. تی تعمیق آ يدر سال هامیان آنها  ها يهمکاردارند، احتماال منافع مکمل 

 داشته باشد. ي تحول و تنوع اقتصاد ایجاد ي براهاي کشورهاي عربی کننده در تالش   نییتع ینقش
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  ک یگسترش نفوذ ژئواستراتژرتر،  قدرت بتبدیل شدن به  :  هم پوشانی دارد  ه یاهداف روس با  در منطقه    نیچ  اهداف دیگر  
 . کشور  از آرامش در داخل نانیو اطم ي منطقه ا  ایبزرگ  يقدرت ها  گر ی، توسعه روابط با دک ینزد یگ یفراتر از همسا

 دارد. وجود   ی سه مانع اصل نی و چ ه یروس  نیب روابط براي 

در منطقه    هیروس   »نوظهور  ياستراتژ «  یمتحده محرك اصل  االتیمتحده است. ا  االتیمربوط به رابطه با ا  ییواگرا  نیاول
  ی متحده است، اما نم   االتیا  يبه رهبر   یالملل  نینظم ب   یجیتدر  شیبه دنبال فرساچین اگرچه  قلمداد می شود.    مِنا

 با چین حذر می کند.  یرسم به نظر آید و به همین دلیل، از اتحاد خصمانه  دنظرطلبیقدرت تجد  کیخواهد 

ثبات   ن یمات  ي آنها برا  ي کردهایاما رومنافع مشترکی دارند،    ییبه مهار افراط گرا  ازیدر ن  نی و چ  ه یروس اگرچه  ،  عالوهه  ب
و    ن یآغاز شده، هر دو کشور چ  انهیدر خاورم  2011که از سال    یدر منطقه متفاوت است. با توجه به هرج و مرج

دارند. هر دو به دنبال حفظ وضع موجود    هراس در منطقه    ی و اعتراضات مردم  یاس یس   ی ثبات  ی ب   لیساز پتان  ه یروس 
  ي ا یبه آس   انه یخاورم  ایاز افغانستان    یی نتقال افراط گراخود هستند. هر دو کشور همچنان نگران ا  يدر کشورها  یاس یس 
،  ی حاتیمعامالت تسل  از جملهبر قدرت سخت    شتر یب  هیحال، روس   نیاست، هستند. با ا  هیو روس   نی، که هم مرز چانهیم

  ي قدرت اقتصاد   ق یثبات منطقه از طربراي  تالش  روي    نیچ و  متمرکز است    ،سم یترور  علیه  ي و همکار  یمداخله نظام 
است که این مساله در نتیجه رویکرد    انهیخاورمنیازمند ثبات در    يبه نفوذ اقتصاد   نیچ تمایل فزاینده  تمرکز دارد.  

 شود. می  دهی به چالش کشنظامی روسیه 

روسیه    يانرژ   یپلماس یو د  یمحدود دارد. قدرت نظام»  ابزاریک «جعبه  منطقه  در  اعمال نفوذ    يبرا   هی روس   ، وجود  نیا  با
از    ي ا  نده یفزا  ف یط  نیحال، چ  ن یشود. در هم  یمحدود م  ، و فقدان قدرت نرم جذاب  يضعف بزرگ اقتصاد در نتیجه  

  ن یتر  در منطقه مهم  نیچ يها ي گذار ه یدارد. سرما اریرا در اخت ی الملل ن یب کیپلماتیو د ي ، اقتصادیتیامن يابزارها
  ک یو استراتژ  ينفوذ اقتصاد   »،قدرت نرم «   تیدارد با روا  لیتما این کشور  د که  نده  ینشان مسرمایه گذاري ها هستند و  

قدرت سخت    ا یمتحده    االتی ا  ی جهان  ی هژمون  ي برا  نیگزی رهبر جا  ک یمی تواند    ن یچیعنی  دهد که    ش یافزاخود را  
 .باشد   هیروس 

  موارد  ریمتحده متحد شوند، اما در سا  االتیخصومت با ا  تحت عنوانتوانند    ی م  مِنا در منطقه    ن یو چ  ران ی، اهیروس 
  شتر ینفوذ ب   ي رقابت برا  ،مِنادر منطقه  کشور  سه    نیروابط ابیشتر رقیب هستند تا متحد. مساله تعیین کننده در  

پس از اتحاد    ي فضا  نیحفظ ا  يبرا   نیکرمل  ی و جاه طلب  یی ایجغراف  ي با توجه به همجواراست.    ي و اقتصاد  یاس یس 
  ي مرکز   يایو در آس   مِناآنها در منطقه    ن ی، جدا کردن رقابت بيمنطقه نفوذ انحصار  کی به عنوان    ي شورو  ریجماه

 .است رممکنیغ

 ي ریگ جهینت
مدت در منطقه و در عرصه    ی طوالن  یاس ینفوذ س یک  به  در منطقه مِنا  خود را    ینظام  گاهیتواند جا  ی م  ه ی روس   ایآ

 کند؟  لیتبد  یجهان

توانست دولت    هی در سورروسیه    یاست: مداخله نظام  افتهیدست    مِناخود در منطقه    یاز اهداف اصل  یبه برخ  نیکرمل
در روند صلح    یبه واسطه اصلاین کشور را د و  نک تیدر منطقه تثبروسیه را    تیموقع رد و  پا نگه دا  يبشار اسد را رو
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  ي حال، نفوذ اقتصاد  نید. با اه د  رییمنطقه تغ  ررا د یمیقد  ي و اتحادها  ک یتیژئوپل ییایپو البته، و دیل سازد تب  هیسور
  ت یوضع  هی روس   ایآوال اصلی این است که  محدود شده است. س   نیتوسط چآن  از    شیو ب  رانیدر منطقه توسط اروسیه  
 خواهد کرد؟  ی ابیرا بازبرتر قدرت 

محسوب  متحده،    االتیبرابر با ا  شیقدرت بزرگ، کم و ب  کی   یاز نظر نظامروسیه  دشوار است:  این سوال  پاسخ دادن به  
  ن یگزیجا  مِنادر منطقه    تیتواند به عنوان ضامن امن  ینم  هی. روس مند نیستچندان قدرت  ياما از نظر اقتصاد می شود؛  

کند. در هر صورت،    فیرا تضع  متحده  االتیخود را حفظ و قدرت ا  یاس یتواند نفوذ س   یاما م  ،شودمتحده    االتیا
آرام با   انوس یاق هیو حاش  ایکه در اوراس   ،مِنانه تنها در منطقه بتواند  د یارتر بقدرت ب تیبه موقع  یابیدست يبرا  هیروس 

 متحده رقابت کند. االتیو ا نیچ

اعمال می کند و  که    ی قدرت  ی اما سختبه شمار می رود.    ه ینفوذ روس   ي برامشروع    ییفضا  انهیخاورمدین ترتیب،  ب
  ی را محدود م  یآن در سطح جهاننفوذ    اعمال  ت یمشروعشده،  اعمال  علیه آن    مهیالحاق کردر پی  که    تحریم هایی

  ک ی قدرت سخت    هستند.ربط    ی ، بانهیدر خاورم  یاس یطرح قدرت س   ي برا  یی بدون راه ها  ه یروس   ینظام  يروهاینکند.  
در    هیحضور روس   ، نیکرمل  یمداخله نظامحساب نمی شوند.  کننده    نییابزار تع  کیاما    ،بحران است  تیریابزار مد 
  ینم است و    فیضع  ي از نظر اقتصاد  هیروس   .مدت  یطوالنآن را در    یاس یس   و نه نفوذکند    یم  ن یرا تضم  مِنامنطقه  
  فزاینده   ي، مجبور است خود را با قدرت اقتصاد و از این روکند  نیمامنطقه را ت  يکشورها  يبازساز  ي ها  نهیتواند هز

 سازگار کند.  نیچ

،  لی ، اسرائرانی، اهی(ترک   بیرق  يمنطقه ا  ي روابط با قدرت ها  تیریمد   قیاز طر مجبور است    هی روس ،  يسطح منطقه ا   در
مدت در    یطوالن  یاس ی، نفوذ س یشمال  يقای آفر  يروابط دو جانبه با کشورها  تی، قطر و مصر) و تقويعربستان سعود

کننده اسلحه    ن یاز تام  شیببه چیزي    د یمنطقه باشد، با  گر یباز  نیتر  مهم   نکه یا  ي برا  روسیه دست آورد.  ه  منطقه ب
،  کیپلماتیو مانور د  يدر حال حاضر با فروش اسلحه، معامالت اقتصاد  هی روس هاي منطقه تبدیل شود.  کشور  يبرا

 ترغیب کند.  کایآمررا به ترك و مصر  ه ی ترکتوانسته  

  ل ی به دل  مِنامنطقه  مشخص نیست.  هنوز    یو ارتقا دموکراس   ی دولت  يساختارها  ت یدر تقو  هی حال، سهم روس   نیا  با
علوم  دشوار است، اما م  یبه دموکراس   دنیقرار دارد. راه رس   یاس یتحول س   قیروند عم  ک ی، در  یاس یس   منظابحران  
  بلند مدت   یاس یراه حل س   کی از ثبات منطقه    نان یاطم  يبرا دولت هاي کنونی  از    تیحماروسیه در    رمول که ف نیست  
  میسه  ه یساختار دولت سور   تی که در تقو  ستیبدان معنا ن  نیبه اسد کمک کرد در قدرت بماند، اما ا  هیروس باشد.  

 .بوده است

اروپا و    هیخواهد ماند. اتحاد  ی باق  مِنادر منطقه    ینیب  شیقابل پ  ندهیآ  ي است که برا  ک یاستراتژ  گریباز  ک ی  هیروس 
برنامه هسته    داعش،و    سمیدر موضوعات مورد عالقه مشترك مانند مبارزه با ترور  يبر اساس همکار  د یمتحده با  االتیا
  جاد یبرنامه بلند پروازانه تر مانند ا  کیاما  شوند.    ر یدرگ  هیبر منطقه، با روس   ي چ کشوریاز تسلط ه  نان یو اطم  رانیا  يا

 .نیاز خواهد داشت انه یدر خاورم  هی روس  اعمال نفوذ از  ي ریجلوگ ياستراتژ به ، یدموکراس 
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 ه یو سور یبیدر مصر، ل  یپس از بهار عرب یاسیو نخبگان س هیروس 
 اکل  ادیزنویسنده این مطلب: 

  ي ، فرصت هاه ی، تونس و سوریبیکشور در منطقه مانند مصر، ل   نیچند شرایط حاکم در دوران پس از بهار عربی در  
  ه یروس   ریتوسعه طلبانه اخ  يها  استیحال، س   ن یکرده است. در هم  جاد یا  یجهان  يقدرت ها  يرا برا  يد یجد   یاس یس 
  د یشا، حکایت دارند.  ریپذ   بیحال آس   نیو در ع  يد ین منطقه کلینقش در چنآن در ارتباط با ایفاي    یاس یهدف س از  

فاده می کند استناشی از تغییر شرایط در منطقه    یاس یس   ي صرفا از فرصت ها  ه یباشد که روس   نیاسوال    نیتر بزرگ
 حقیقتا تغییر داده است؟در قبال منطقه خود را   استیس یا 

در تالش براي چنین اتحادي    ایاند    رفتهیرا پذ   هیبا روس اتحاد    ایکه    هی و سور  یب یمصر، لنخبگان سیاسی و دولت ها در  
دارند.    یدسترس  باره  این  در  گوناگونی  نظرهاي  اند،  آورده  فراهم  را  منطقه  به  روسیه  الگوها  عت یطببیشتر  به  ي  و 

پس    یاس یو نخبگان س   هیبه طور همزمان، روس مرتبط است.    هی حضور روس   يفضا برا   جادی با ا  همنطق کارگرفته شده در  
و   هی تجزدر حقیقت،  ی را دنبال می کنند.  مجموعه منافع متقابل  ی بیو ل  ه یدر مصر، سور  ژهیاز انقالب در منطقه، به و

نه  نشان می دهد که حضور آن در منطقه   هی ابط با روس ودر چارچوب رگشورهاي منطقه نخبگان  تفکر  تیماه  لیتحل
در    اي  منطقه   یاس یمتفاوت نخبگان س   ي ها  زهیانگ ، بلکه به دلیل  یخارج  استیس   يها  ي ریجهت گتحت تاثیر  تنها  

 بوده است. هی به روس  کرد یرو

آغاز کرد.  را  در منطقه    رییمشاهده شد، روند تغ  ترانه یدر جنوب مد   2011که در سال    یاس یس   يتنش ها  ای  یعرب  بهار
هر    . انقالب  جیانقالب و نتا  يندهایانقالب، فرامنشاء هاي  شوند:    ی م  م یها به سه مرحله تقس  ، انقالبي از لحاظ نظر

متفاوتی را در پی دارد.    یالملل  نیو ب  يمنطقه ا  ياتحادهااست و  ی  مختلف  عواملتاثیر  سه مرحله تحت  این  از    کی
به عبارت   . انقالب است  نتایج، مرحله  میشاهد آن هست  ه یسور  ا ی  ی بیدر مصر، لاز جمله  آنچه در حال حاضر در منطقه  

انقالب ها را شکل    جه ی که نترسیده اند    یعوامل   به اکنون  آنها    یافتهفرآیندهاي انقالب در همه این کشورها پایان  ،  گرید
  پس از انقالب   یاس ینخبگان س   یاس یس   ي ها  ي و بلندپرواز   ي دئولوژی، اتیماه  و از جمله آنها می توان به   دهند   ی م

معناي   به  معموال  کشور  یک  در  سیاسی  نخبگان  گروه  تغییر  کرد.  متفاوت  اشاره  هاي  و  اتحادبسته  سیاسی  هاي 
 ها است. اتحاد نیا يمتفاوت به فعال ساز ي کردهایرو

نخبگان    یی تمایل شدید چرا، بسیار بحث شده، اما  هی روس والدیمیر پوتین، رئیس جمهوري    ی اس یس دستورکار    درباره 
که    ی اس ینخبگان س   ایآکمتر مورد توجه قرار گرفته است.    ه یبا روس   ي همکارها در منطقه به    نقالب پس از ا  یاس یس 

  ن یچندر  متقابل    ق یها و عال  زه یانگ می گنجند؟    ص خا  يالگوتعامل داشته باشد در یک  دهد با آنها    ی م  حیترج  هیروس 
  ر یی، با تغاي که شاهد بهار عربی بودها در منطقه    حضور روس   ست؟یچ  ، هیگسترش نفوذ روس در  و    هایی  يهمکار

 .  دارد ی آنجا ارتباط تنگاتنگ این مطقه در  ي و تجار یاس یس  ي نخبگان و شبکه ها
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 ی اسیبا نخبگان س وندی و پ هیحضور بلند مدت روس يها نشانه
روسیه    و چشم اندازکشورهاي منطقه  در  بر عالقه متقابل نخبگان حاکم  مبتنی  در منطقه در حال حاضر    ه یروس   حضور

را مورد توجه  در قبال منطقه    ه یرفتار روس ، باید  درك منافع متقابلبراي  است.    ی جنوب  ترانهیگسترش نفوذ در مد   يبرا
 قرار داد. 

چه از روي فرصت طلبی باشد، چه به دلیل تمایل    (منطقه منا)  قای و شمال آفر  انهیدر منطقه خاورم  ه یروس   حضور
بلند مدت است.   ياستراتژ   کی نیست و مرحله گذرا   ک یاعراب به آن و چه صرفا مبتنی بر زمان بندي مناسب باشد،  

دهد    ی نشان م  ي ریدر مناطق درگ   ی و انتخاب متحدان احتمال  یرساختیز  ي ، پروژه هاینظام   ي از مشارکت ها  ی بیترک
   .دهد  وند یبلندمدت پ یدارد حضور خود را با منافع اساس قصد روسیه که 

مصر   یعیگاز طب  تولیداتاز    ی درصد قابل توجه و امضا  تامین تسلیحاتی  ي برا  ی قرارداد نظام  نیچند   ه یدر مصر، روس 
 کرده و براي ساخت اولین نیروگاه هسته اي در این کشور قرارداد بسته است.  يداریرا خر

و در    ن یدر کنترل او بر منسجم تر  ی بیدارد. ارزش حفتر در ل  ی معنچندین  حفتر    فه یژنرال خل حمایت از  ،  ی بیدر ل
  ی اس یس   يرهبر   يحفتر را برا  يبه سرعت خواسته ها  هیاست. روس   این کشوردر    ینهاد نظام  نیتر  یاس یحال س   نیع

تحت    ی بیل  یارتش مل   حاتیتسل تامین  را در    ه ی وس داد. اتحاد با حفتر منافع بلندمدت ر  ص یتشخ  يارتش قو   جادیو ا
به قدرت    ی صعود نخبگان نظام  ده یاز ا  ه یدهد که روس   یبه طور همزمان، نشان مبه نتیجه می رساند.  حفتر    يرهبر

در    یاس یدر روند حل و فصل س   ه ینقش روس ،  کند که به نوبه خود   ی م  تیها حما  ي ریحل و فصل درگ  يبرا  یاس یس 
 را زیر سوال می برد.  یبیل

  ، ی نظام  نیحضور سنگ نیست.  بحران    ت یریمد   کرد یرو  مداخله آن مبتنی بر   دهد که   ینشان م   ه یروس   اقداماتدر سوریه،  
اختالف  ه یروس   حمایت اسد در مذاکرات حل  بشار  پادر    ي گذار  هیو سرما  ، از  بندر    ه ی روس   ی نظام  گاهیگسترش  در 

  حضور و نفوذ در منطقه   را به عنوان مرکز   ه یسوردهنده این مساله اند که روسیه می خواهد  نشان    ی طرطوس، همگ 
 آماده کند. 

که توسط نخبگان  ،  ه یروس   یاس یس   یفرصت طلب در نتیجه  مدت در منطقه نه تنها    یحضور طوالندال بر    ينشانه ها  نیا
  ي همکار   هی که با روس   یاس ینخبگان س   ند؛ شده ا  جاد ی اند، ا  ده یبه قدرت رس   2011که پس از سال    يد یجد   یاس یس 
  ی اس یه در منطقه و ارتباط آن با نخبگان س یتوان گفت که حضور روس   یم با آن هستند.  اتحاد  به دنبال  کنند و    ی م

و مشارکت    ینظام  يدر پروژه ها  يگذار  هی، سرمایرساختی بزرگ ز  يبر سه محور است: مشارکت در پروژه هامبتنی  
 .  پس از جنگ ي در برنامه ها

 هینخبه روس  يشرکا يها الگو
منطقه    ی کنون  یاس یس   نخبگان نتیجه یک سري در  رس   ي ریدرگ  در  قدرت  به  با    ی اس یس   ي ها  ي ریدرگ؛  اند   ده یها 

موارد، نخبگان    نی. در همه ایب یو ل  هی در سور  جهی نت  یمسلحانه ب  يها  ير یدرگ  ای،  در مصر و تونساندك  خشونت  
با عربستان  ارتباط قدرتمندي  . مصر  دند یبه قدرت رس   يمنطقه ا  يدر اتحادها   رییغو ت  یداخل  یاس یپس از تنش س 

  ي با کشورها  یارتباط  چیه  بای و تقربود    یو حزب اهللا متک  رانیا  هبه شدت ب  ه ی. سورداشت  ی و امارات متحده عرب   يسعود
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، دو عامل بر نخبگان  نیبنابرا  ه اختالفات شرق و غرب متحد عوض می کرد.هم بسته ب  یب ی ل  .فارس نداشت  جیحوزه خل
  جه یدر نت  دنیبود که پس از به قدرت رس   یشدن داخل  یقطب   تیوضع  ،یاول:  گذاشت  ریثاپس از بهار عرب ت  یاس یس 

  ی،دوم و    ؛ بود  د یها و اقدامات جد   ي ها و استراتژ   استیاتخاذ س   ي به نوبه خود به معنا  و   ها شاهد آن بودند   ي ر یدرگ
تاثیرگذاري   اقدامات    استی س   ن یاچگونگی  و  آنهاها  یافتن    بر تالش هاي  ا   ی الملل  ن یب  ياتحادهابراي    ي و منطقه 

 .کنند  تیحماشان یها شهیسوال بردن ر ر یزآنها را بدون  ی که گفتمان فعلبود  يد یجد 

با آنها همکار  ه یکه روس   یاس ینخبگان س  که نخبگان    یی. از آنجاگی هاي مشترکی دارند ، ویژ کند   ی م  ي در منطقه 
  ي ها  ير یدرگ  است در نتیجهمتحد    هابا آن  هی روس هستند و    ه ی روس   به دنبال اتحاد باکه    یب یو ل  هیدر مصر، سور   یاس یس 

در سه کشور    ان یب  ي آزاد هستند.    محافظه کار به شدت    یهمگ به قدرت رسیده اند،    یداخل   ي روهاین  گر یبا د  ی قطب
 شود.  یم  یشهروندان تلقدیگر   تیامن تهدیدي علیهو  یدولت  ينهادها یفروپاش  يتوطئه برا و گاها  مورد انتقاد است

  ی مترق  یاس یس   ی است که همه آنها مخالف دگرگون  ت یواقع  نیا  ی اس ینخبگان س   اینمشترك    يها   یژگ یاز و  گرید  یکی
  نظام نشوند.   رییتغ  يساختار  ند یفراو درگیر  موجود را حفظ کنند   تیدهند وضع یم  حی ترج  ،گریبه عبارت د   .هستند 

و نه در دستورکار  است    هینه در دستورکار روس   ي نهاد  یاس یس   ند یفرا  کی  قیاز طر  رییتغ   ده یبدان معناست که ا  نیا
 . منطقه یاس ینخبگان س 

  ه یمتحد با روس   یاس یمشترك نخبگان س   ي ها  ی ژگ یاز و  زین   ی بهار عرب  قبل از   ی اس یشدن و بازگرداندن نظم س   ی نظام
 ن ی کنند. ا  ي همکار  ، هستند   یسابقه نظام   ي که دارا  یاس یدهند با نخبگان س   ی م  حیاست. روس ها ترج  در منطقه 
  ي جمهور   سیاگرچه رئاست.  مشاهده  قابل    ه یو اسد در سور  ،ی بیحفتر در ل  فهیدر مصر، خل  ی سیاتحاد با السمساله در  

  ي دادهایباورند که رودر هر سه مورد، دولت هاي عربی بر این  ندارد، اما به ارزش ارتش اعتقاد دارد.    ی سابقه نظام  هیسور
  ی خارج  ی با کمک اطالعات  يتوطئه ا  که ، بله باشند نبودند که از داخل سرچشمه گرفت   یمردم   ي ها  انقالب   2011سال  

 بودند. دولت  ی سرنگون يبرا

توده    جیبس  دهیا  یاس ی، نخبگان س یب یل  ای، مصر  هی در سورست.  ا  گریدوجه مشترك مهم    یکی  یام جمعاقد   اب  خصومت
قلمداد می  با احتمال خشونت  وب گرانه  عمل آش   کی  شهیهم   یکنند. اقدامات جمع  یرا تحمل نمعمومی  اعتراض    ای

 شود.  

روس   یاس یس   نخبگان با  منطقه    هیمتحد  س   هم  گرید  یژگ یویک  در  اسالم  با  روس یاس یدارند: خصومت  اگرچه    ه ی . 
متحدانی  می دهد    حیترجدر کشورهاي سنی  اما  در آنها حکم فرماست،    یاس یدارد که اسالم س مانند ایران    یمتحدان

اگرچه هر یک از این کشورها به   باشند. ،نیاهل سنت، عمدتا اخوان المسلم دنیبه قدرت رس  مخالف انتخاب کند که 
 شیوه منحصر به فرد خود این خصومت را به نمایش گذاشتند. 

پس از بهار عربی محمد مرسی و اخوان المسلمین روي کار آمدند، اما چندان دوام نیاوردند و دولت روي کار  در مصر،  
برچسب  ن  یاخوان المسلمد و حتی بر  معرفی کر  سم یخشونت و ترورسنی را اساس    یاس یاسالم س   آمده پس از تظاهرات

 زد.  ی ستیگروه ترور
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که خواهان بازگرداندن نظم قبل از    ینخبگان محافظه کار و نظامبه    هیروس تمایل  شرایط اندکی متفاوت بود.    یب یلدر  
  ک ی حفتر به عنوان رهبر  مخوانی داشت.  حفتر ه  فهیژنرال خلهستند، با    یمترق  یاس یس   راتیی و مبارزه با تغ  یبهار عرب

الزم به  ظاهر شد.    یبیمسلح در شرق ل  يروه هاگسم و  ی، تروریی در مبارزه با افراط گرااساسا  منسجم    ینظام  يروین
 راه بود.  هم  ی افراط يخشونت ها موارد با ياریدر بس  یبیدر شرق ل  یاس یاسالم س ذکر است که 

  ه ی سوردولت  کامال متفاوت است.  ،  شود  یم  ده ید  یبیکه در مصر و ل  ییبا الگوها  یاس یاسالم س در قبال  اسد    کردیرو
و    هی سوردر مشکالت فرقه اي کشور آگاه بوده است.    یاس یاسالم س   ژهیو  ت یاهمداخلی از  مسلحانه    ي ریدرگ  ل یبه دل

  شود   ی مربوط مدر این کشور  مسلحانه هاي    ي ری در درگ  یات یعمل  يها  ت یبه واقع  شتریب   یاس یآن با اسالم س   یدشمن
و   یسن  یبلوك اسالم  ياز سو  ژهی، به ونظام  رییتغ  ه. مقاومت اسد در برابر انقالب و خواستیاس یس تا به اختالف هاي  

طی  اسد در    ی نظام  ي ها  تیحال، ظرف  نیدر همسوریه را کاهش داد.    یالملل  نیمتحدان بشمار  آن،    ینظام   يبازوها
به متحدي  را    هیروس   ،تیوضعتضعیف شد و همین    کایآمرتحت حمایت  مسلح    خالفانمقابل م در  چند سال جنگ  

  ی اصل ی،  اسالم  سم یو خشونت بار ترور  افراطی   يامدهایاز پ  ي ر یجلوگراي او تبدیل کرد.  اروپا ب   هی و اتحاد  کا یآمربهتر از  
منافع  با    ه یدر سور   ی سن  ی اسالم  يقدرت ها  ر عالوه، مبارزه با ظهوبه  بود.    ه ی مداخله در سور  ي برا  ه یروس  هی توج نیتر
 ارزشمند است. اریبس ن یکرملبراي   هی و روس  رانیروابط ا همخوانی دارد و  رانیا

می شود،  اتحاد    وارد  ترانهیکه با آنها در جنوب مد   ینخبگانانتخاب    ي برا  هی روس همه موارد یاد شده نشان می دهند که  
در منطقه را    د یجد   یاس ینخبگان س بروز می دهد که  از رفتارها را    ي مجموعه ا  ه یحال، روس   ن یدر عمعیارهایی دارد.  

  رات یی، مخالفت با تغیاس یمخالفت با اسالم س ظاهرا مواردي از قبیل  ،  یطور کل  هکند. ب یم بیترغآن  با    يهمکار  هب
  تاثیرگذار در قبال منطقه    هیروس   ير یگ  میتصم  برارتش  دادن به  اهمیت    ای  ی و داشتن سابقه نظام  ی مترق  یاس یس 
  .ند سته

 هی روس ریانعطاف پذ  کردی رو
منا  در منطقه  آن    یخارج  استیس   ي الگو  با  ي ریمناطق درگ در قبال    هاگذاري    استی س روسیه در    ي ریانعطاف پذ 

حالی که مشروعیت    و در  دهی را به چالش کش  یالملل  نیجامعه ب   تیبا موفقدر سوریه    هی روس دارد.    می مستق  ارتباط
در حالی که هیچ به طور مشابه، السیسی در مصر در جامعه بین المللی مورد ابهام بود، به او ابراز وفاداري کرده است.  

می توان  ،  قلمداد نمی کرد، روسیه میزبان او شد. بدین ترتیب   ی بیدولت ل  ی قانون  ندهینمارا  حفتر    فه یخلکشور دیگري  
حضور  براي تثبیت    یاس یس   يفرصت هاه صورت  پس از جنگ ب  ي ها  م یرژ  ر یپذ   بیآس   يها  ت یاز مشروع  ه یروس گفت  
 کند.  ی استفاده مدر منطقه خود  

زیربناي سیاست روسیه در منطقه منا    یاصل  ي نخبگان منطقه از جمله ستون ها  یاس یس   ل یو تما  هی روس   ی فرصت طلب
 خ ی الشخروج از فرودگاه شرم    در  یروس   يمسافربر  يمایهواپ  کیپس از انفجار  ت. روسیه  در دوران پس از بهار عربی اس 

دل به  فعال)2015(سال    یستیترور  یاحتمال  اتیعمل  لیمصر  مصر    يگردشگر  يها  تی،  کردرا  با  اگرچه    .متوقف 
دو کشور    یاس یاتحاد س آسیب دیدن آن  است، اما  بوده    هیاز روابط مصر و روس   ریناپذ   ییجدا  یبخشهمواره    يگردشگر

قدرت   يالقا  يمتعدد برا  يابزارهادر استفاده از    هی روس   ینمونه از فرصت طلب   ، تنها یکنیا  را تحت تاثیر قرار نداد.
ز منافع متقابل به عنوان  وارد ارتباط می شود، اموجود    یاس ینخبگان س با  که    ی در حالروسیه  خود در منطقه است.  
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نمی  نقض منافع خود را  هرگز  مشارکت،    نیا  و در کند    یخود استفاده م  ي تحت فشار قرار دادن شرکا  ي کارت برا  کی
 دهد.   یمنطقه نشان م یاس ینخبگان س  اخود را در ارتباط ب ي رهبر وسته یپ ه یبدان معناست که روس  نیاو . پذیرد

است. میزبان هر دو بوده  حفتر تعامل داشته و در مسکو    فهیالسراج و خل  ز یبا فا  ه یروس ،  ی بیپرونده لراي نمونه در  ب
قطع روابط و    ي به معنا  نیاما ا  ،است  ی بی در ل  ه یروس مورد نظر  که حفتر مرد  اتفاقات به وضوح نشان می دادند  همه  

تعامل می کند که    یمتحدان  انتخاب  قیاز طر  یاس یدر منطقه با نخبگان س   ه ی، روس نیبنابرا السراج نبود.  تعامالت با  
از  به طور مستقیم  حال    نیعداشته اند، اما روسیه در    ژهیو  تیحمانیاز به برخورداري از  ، حفتر و اسد  یسیمانند الس

در    یاس ینخبگان س   نیبدرت  ق  یتوازن عمومو    کند   ینم  یچیسازمان ملل سرپ  ماتیتصم  ای  یالملل  نیاراده جامعه ب
در    ژه یطرف به و   نیارتباط برابر با چند   ي ، برقرارگری. به عبارت دانتقال قدرت را برهم نمی زند درگیري ها یا روند  

 .است ه یروس  ی نشان دهنده فرصت طلب ، یاس یو تنش س  ي ریمناطق درگ

  ی شکل م آن  در چارچوب    یاس یرابطه با نخبگان س است که    ی از عوامل  گر ید  ی کیو غرب    ه یروس   ن یب  ده یچیرابطه پ
قرار گرفت.    ی غرب  يکشورها  د ی مصر مورد حمله شد   دولت،  در مصر   ی سیسالبا عبدالفتاح    ه یروس میانه نزدیکی  . در  ردیگ

که در    یخارج  ي گذار  هیسازمان سرما  ن یعالوه، سرکوب چند به  فعال بود.    اریبس  نکودتا/انقالب در آن زما  ی دوقطب
  ژوئن   30. پس از  ه بودکرد   جادیدر صحنه ا  ي شتریب  ي کردند و انگ زدن به آنها، تنش ها  یآن زمان در مصر کار م 

  ، دفاع وقت  ر یوز  ،یسیالس  حبا عبدالفتا  يدوستانه ا  اریرفتار بس  نیکرد و پوت  يادیز  تیحما  مصر   م یاز رژ  هی روس ،  2015
روسیه  سوال رفته بود.    ر یپس از انقالب زدولت مصر در جامعه بین المللی    ت یکه مشروعو این در حالی بود  نشان داد  

جامعه بین المللی به دمشق  حمله گسترده   انیکامل از اسد در جر تیحما را اتخاذ کرد؛  کرد یرو نیهم زی ن هی در سور
  در خود که    ینظام   يها  یاز کشت  یکیحفتر را در    فهیها خل  ي ریدرگ  ه بحبوحلیبی هم روسیه در  صورت گرفت. در  

ل   ترانهیمد   يایدر   دئویو   ،ه یدفاع روس   ر یالوروف، وز  یسرگئ  ی. حفتر در کشترفتیکرد، پذ   ی عبور م  یبی از سواحل 
 . داشتکنفرانس 

، خواه  ندهیظهور نخبگان آ  لی پس از انقالب باعث ظهور و تسه  يهابستردر    د یجد   یاس ینخبگان س اینکه    سرانجام
  ه یدولت روس   يبرا   یجنوب  ترانهیبا منطقه مد   يو اقتصاد  يتجار   يشوند. همکار  ی م  ،يتجار  ای  ک ی، بوروکراتيحرفه ا
عالقه دارد،  در منطقه    یاس یاتحاد با نخبگان س   جاد یتنها به ا  نه   هیروس و این یعنی،    برخوردار است  ییباال  تیاز اهم
م  باز  خواهد    یبلکه  کشورها  داخل  در  نخبگان  منافع  ا هدف  اتحاد  کند.  تحقق  اطمینان حاصل  ها خود،    ي پروژه 

  ي گذار  ه ی سرما  ندگانیمابا نتا  دارد    از ین  ي نخبگان تجارارتباط با  در سراسر منطقه به    ه ی بلندمدت مورد عالقه روس 
  ی رساختیز  ياز پروژه ها  ياریمصر در بس شاخه هاي مختلف ارتش    نزدیک داشته باشند. براي نمونه،  يهمکار  هیروس 

  ی اس یبا نخبگان س   هم سو  د یدر منطقه با  د یجد   ي حال، نخبگان تجار  ن یدر عبوده اند.    کیشر  ، هیاجرا شده توسط روس 
  به دنبال آن است.  ترانهیدر مشارکت در جنوب مد   هیکه روس  ستا ی شرط شیپ نیا وباشند 

 پس از انقالباز دوران   یلی: تحلیاسیو نخبگان س  هیروس
  ک ی مِنا (شمال آفریقا و غرب آسیا) در منطقه  هاي عربی پس از انقالب دوران و نخبگان حاکم در  هی روس  نیارتباط ب

از سوي دیگر،  بودند و    يقو   یالملل   ن یب  کیشر  ک یسو، نخبگان به دنبال مداخله    کی. از  ه استبرد بود -برد  تیموقع
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به    ی بیو ل  ه یمصر، سور  اینطور بود که.  ند کنسازند.  را برآورده    آن   يارهایدر منطقه بود که مع  یمشتاق متحدان  هیروس 
 شدند. تبدیل  هیروس  استیس  یاصلصحنه هاي 

خاص مشترك    ي هاگیري  و جهت   قی عال  ی برخوجود دارد.  با نخبگان حاکم    ه یتعامل روس  يهادر الگو  ییها  شباهت
در منطقه   هی متحدان روس همیت زیادي دارد. ا یجنوب  ترانهی در مد روسیه  اتحاد  وهیدر انتخاب ش   ياست. محافظه کار

با نخبگان منطقه    هیتعامل با روس   .هستند   یمیقد   یاس ینظم س   يایطرفدار اح  و  ی مترق  یاس یس   يها  یمخالف دگرگون 
  ي گذار  ه یو سرما  ی از بهار عرب   بل ق  ی اس یشود: بازگرداندن نظم س   ی به دو منظور انجام م  یب یو ل  ه ی در مصر، سور  ژه یبه و

 خواهند بود.  ندهی در آ  هی منافع روس   یحام یاس یس  يکه شرکا   یاس یبر نخبگان س 

  . گذار هستند درگیر  که  کند    ی م  يگذار  هی سرما  ییدر کشورها  ه یروس   ز این قرار است: منطقه ا  با  ه یروس   تتعامال  يالگو
نوعی  گذار  دوره  .  ردیگ  یبا منطقه به کار م  ت امالدر تع  هیاست که روس   ییاز ابزارها  یک ی  یاس یدر نخبگان س   رییتغ

  ه یو روس   یاس ینخبگان س   نیمشترك ب   ي ها  نه یاز زم  یکی کند که    یم   جاد یبازگرداندن ثبات ا  ي برا  یاس یس   لیتما
نفوذ خود در منطقه استفاده    شتریب  ي االق  ي برا  یاس یس   يدر تنش ها   يریانعطاف پذ   کردیاز رو  ن یهمچن  هیروس   .است

 کند. یم

 در منطقه و تعامالت آن با غرب هیمجدد روس استقرار
دارند و روسیه هم براي احیاي موقعیت    یاس یو اراده س   زهیانگ ه  یشدن به روس   کی نزد  يبرا  یجنوب  ترانهینخبگان در مد 
  ی م   ن یپوتوالدیمیر  کند که    یاستدالل م   اینطور الملل    نیروابط ب   اتیادبدارد.    یاس یو اراده س   زه یانگ   خود در منطقه 

ها  زه یانگ  ل یو تحل ه ی حال، با تجز نیاست. با ا یپساغرب بستردر  ی جهان یبه دنبال هژمون  وکند    ایرا اح ه یخواهد روس 
  به   لیتمام  ترانه یمد   ي ایدر جنوب در  ط در رواب  هی روس نشان می دهد که  از هر دو طرف    ت تعامال  يها   يو استراتژ 

افزایش دهد تا از آن به عنوان تراشه چانه  منطقه حساس    ک یدر  خود را  نفوذ  و سعی دارد    ست ین  ک یقدرت هژمون
  ي ر یبازپس گ  ياست که از آن برا   ي در منطقه ابزار  هیحضور روس استفاده کند.    یالملل  نیب  ي ها  قدرتزنی با دیگر  

.  ی سلسله مراتب  ي ا  وه یبه ش آنها  کند، نه تسلط بر    ی استفاده م  یالملل   نیب  ي ها  قدرت  ریسا  ان یدر م  ود خ  ت یموقع
در    منافعشدر قبال منطقه    آن  استیاما مطمئنا س   ،ستیبرخوردار نشدن  هژمون    ک یه  الزم   ياز قدرت اقتصاد   هیروس 

 کند.  ی م ن یتضمرا  مختلف   يها نه یزم

تنش    نهی زمپیش  گسترش نفوذ در    يمنطقه شامل استفاده از حضور برا  در امور مشارکت مجدد    ي برا  هی روس   زهیانگ 
متحده و    االتیا  ي منطقه برا  يها  ي ریاست. درگ  نیله اوکراامسویژه بر سر  اروپا به    هیو اتحاد  کایبا آمر  ي فزایندهها

می    نیآن در زم  ییها و توانا  ي ر یدرگ  نیدر ا  هی فعال روس   ت مشارکو    برخوردار است  ياد یز  تیاروپا از اهم  هیاتحاد
  ی قدرت اساس   ک یو آن را به عنوان  هند  نظر قرار د  د یرا مورد تجد   هی د تنش ها با روس ن را وادار ک  ي آنهادوتواند هر  

 به رسمیت شناسند. ها ي ریحل و فصل درگ يندهایدر فرا

  حضور   ن یاست که ا  ی مستلزم در نظر گرفتن سه سطح تعامل  ترانه یدر مد  ه یحضور روس  لی و تحل هی تجزبدین ترتیب، 
اتخاذ شده توسط    يها  استیو س   کردها یو رو  ، ی، واکنش ها و مداخالت غربه یها و اقدامات روس   زه یانگ را رقم زده:  

 در منطقه.   گرانیاز
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در اعمال نفوذ بر    ی که سع  هاییبه کشور  ی خود در منطقه و دسترس   ت یموقع  ر ییتغ  يبرا  ی متفاوت   ي از روش ها  روسیه 
چند    در  هی بود که روس   ییاز جمله درگاه ها  ی انتقالدوران    یثبات   ی و ب  یاستفاده کرده است. تنش داخل  ،داشته  هاآن

مناسب براي نفوذ روسیه فراهم آورد که    يبستر  یپس از بهار عربفضاي  آنها وارد منطقه شد.    قیاز طر  گذشتهسال  
  نه یبا دولت مصر در زم  دوارکنندهیو مشارکت ام  یالملل  نی ب  تیحما  نبوداز    هی روس در مصر،  پیشتر وجود نداشت.  

، منافع  یبیکرد. در ل  دایپ  یدسترس   شور ک  نیو فروش سالح به ا  ی و مشارکت نظام  يدر بخش انرژ   يگذار   هیسرما
و    يبازساز ي برا ه یروس   يبا آرزوها ي اد یحفتر ارتباط زخلیفه از  تیحما و  مربوط به مرحله پس از جنگ است  ه یروس 
  ن یهمچن  ه ی دارد. روس   یاس یحل و فصل س   جه یدر نت  یحاتیتسل   می پس از لغو تحر  ی بی ل  یمجدد ارتش مل   ي ساز  تیظرف

پرونده    وند یپو  است  براي روسیه    یاس یکارت س   ک ی  شتر یب  هی است. سور  ی بیل   يدر بخش انرژ   یبه دنبال منافع احتمال
 .دارد ي ریدر مناطق درگ  یاز توازن نظاماهمیت بیشتري در منطقه  یغرب  ي و منافع کشورها  هیسور

 گیري  جهینت
هاي    استینقش در صحنه س   يفا یا  ي برا  ه یروس   یفرصت طلبمبتنی بر  نه تنها    یجنوب  ترانه یدر مد   ه یروس   حضور

ارتباط داشته است.   یالملل نی به دست آوردن متحدان ب يظهور برا نو یاس ینخبگان س  لیکه با تمارقم خورده،  ریتغم
با آنچه در  کنونی    ی الملل  نیو ب   ي منطقه ا  ي اتحادهابوده است و  متحدان  شاهد تغییر    2011در دوره پس از  منطقه  

 است.   ي مقابله ا ر یدر منطقه غ ه ینگرش روس دارد. تفاوت   اریبسبهار عربی وجود داشت،  دوره قبل از 

دهد    ی م  ح یترجرا ندارد و    يگر ید  یالملل  نینفوذ با قدرت ب  ي در مبارزه براقصد وارد شدن    ه ی، روس گریبه عبارت د
محصول    شرایط کنونی تنها  در منطقه باشد.جدید    یاس یخود و نخبگان س   يها  استیس   نیلحظه اجماع ب  ک یمنتظر  
  ي پس از انقالب در منطقه و آرزوها  یاس ینخبگان س   نیمنافع متقابل بو    ستین  هیروس   یخارج  استیس   ای  ياستراتژ

 است.این شرایط را رقم زده  ی جنوب ترانه ینفوذ در مد   يبرا  هیروس 

امضا کرده که قرار است    هیبا مصر و سورتوافقنامه هایی    هیاست. روس مانده  لحظه مبهم    ن یدر منطقه تا ا  هی روس   نقش
در منطقه    ه یدهد. نقش روس   ش یافزا  ی نظام   ي و مشارکت ها  ي در بخش انرژ  ي گذار  هی سرما  ق یرا از طرآن  حضور  

داند چگونه   ی م ه یحال، روس  نی شود. اما در ع ی و نخبگان فرزندان آنها اداره م یاس یعمدتا توسط تعامل با نخبگان س 
 مختلف مداخله کند. يبا ابزارها  ی الملل نیو ب   يمنطقه ا  ياتحادها یدر معادله کل 

  



 
 کرملین استراتژیست است یا یک فرصت طلب: قش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقان 35

 طقه چه معنایی براي اروپا دارد؟ فزاینده روسیه در مننقش 
 یالئونورا تافورو آمبروست و  ی لووت ارایکاین مطلب:   گاننویسند 

در منطقه   آن نقش تفاوتی از م درك  ی الملل نیبمختلف  گرانیبازه بدیهی است، اما بازگشت انهیبه خاورم هی روس اینکه 
آفر   انهیخاورم به  دارند.  )  مِنا(   قایو شمال  به طور خاص  اینجا  از    اروپا  هی اتحاددر  آن  برداشت  و  و  اقدامات  حضور، 

ا  هیروس   ياستراتژ اتحاد  ه یروابط روس پرداخته می شود.  منطقه    نیدر  از  اروپا    هی و  اوکراپس  به وخامت    نیبحران 
  نیب ندهیفزا اصطکاكشاهد  ن یهمچن مِناکوچک شده است. منطقه   یقابل توجه زانیبه م يهمکار يو فضاگراییده 

و شرایط مهمی براي    فضاحال،    نی. با اه استبود   ، هیسور  يها  ي ر یاروپا، عمدتا در چارچوب درگ  هی و اتحاد  ه یروس 
با اهداف و  چطور درك می کند و آیا این اقدامات را  را    منطقهدر    ه یاروپا اقدامات روس   ه ی اتحاد  همکاري وجود دارد. 

و بحث    ی مفهوم انتزاع  کی   »ادراك «  باشد.  ز یچالش برانگ وال می تواند  س   ن یداند؟ پاسخ به ا  ی سازگار م   خود منافع  
 دشوار به شمار می رود. کار  ک یادراك  یابیو ارز ي ساز یاتیالملل است: عمل نیروابط ب اتیدر ادب زیبرانگ 

 مِنا در منطقه  هیروس  ینظام مشارکت

،  در منطقهآن    یخارج  استیس   نی، نگ هیدر چند سال گذشته محدود به سور  مِنادر منطقه    ه یروس   ینظام  مشارکت
مشترك دارد و عنصر    خیدر تار  شه یدمشق ر  ومسکو  پیوند دهنده    ژهی، رابطه ویکنون   يها  یی. فراتر از همگرابوده است

  ي همکار   کی  يشورو  ریو اتحاد جماه  هی سور  نیب  ، جنگ سردجریان  آن است. در    یاصل  يها  از محرك   ی کی  ینظام
  »ی دولت حام«   ي و در جستجو  یدر حال دگرگون   يکشوردر آن زمان    ه یسو، سور  کی   درشد.    جادی محکم ا  ینظام

به دنبال    يشورو  ری، اتحاد جماهگرید  يسو   در  .کمک کند در خارج شدن از انزواي منطقه اي  معتبر بود تا به آن  
ارتباط نظامی بین دو کشور به ویژه متعاقب به قدرت رسیدن  متحده بود.    االتیمقابله با ا  ي نفوذ برا  د یجد   ناطقم

سوریه ایجاد کرد و در سطح خارجی، سوریه  ثبات را در    یحکومت اسد نوع   ی،داخلسطح  در  حافظ االسد تقویت شد.  
 از انزوا خارج شود.  د یجد  يجمهور استیتحت رتوانست 

  ی شد و از مراحل مختلف   ت یو تقو  افت یادامه    1980تا اواسط    1970  ي دهه ها  نیشق ب مسکو و دم  ن یب  ی نظام  يهمکار
تنها در  فاصله گرفت.    ه یاز سور  هی ، روس يشورو  ریاتحاد جماه  یدو کشور جان سالم به در برد. با فروپاش   خ یتاردر  

  س یبشار اسد، رئو  .  ابند یخود را باز  ي و نهاد  ی دو کشور توافق کردند روابط ممتاز نظام که    بود  2000  هه اواسط د
  ینظام   تیحما  يبرا  ه یروس   يجمهور   سی، از رئ2015در سال    هیبحران سور  د یتشد در پی    جمهور پسر حافظ اسد،

و توانستند    دست آوردند ه  ب  ن یقاطع در زم  يدستاوردها  ج یبه تدر  2015از اواخر سپتامبر  روس ها  کرد.  درخواست  
منطقه    ي، پس از پاکساز2017. در دسامبر  د ناراسد را در قدرت نگه د  يجمهور  سیو رئ درهم شکنند  مخالفان را  

  ه یروس   تیمامور نیپوتوالدیمیر  چند روز بعد،   وشد  اعش  شکست د  یمدع  ه ی، وزارت دفاع روس هی فرات در شرق سور
 . دستور داد ه یروس  يروهاین ی خروج جزئتوصیف کرد و به  »انجام شده«را  یکشور عرب  نیا در

هدف    هزار121از    ش یب  و  انجام داد   یی هوا  ت یمامور  هزار39  روسیه از بشار اسد،    تیمداخله در حمااول  سال  در سه  
  افتند؟ یدست    هی مورد نظر خود در سور  جیروس ها به نتا  ای آگرفت. را هدف   ی شبه نظام هزار86مرتبط با مخالفان و  

مسکو    یبر گسترش نفوذ جهان  نیهمچن  ه یدر سور   هیروس   ینظام   يها  ت یتر، فعال  عیاز منظر وس   .بله  یاز نظر نظام
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  و مداخله    این حال،    نیبا ا  .متحده خدمت کرده است  االتیمقابله با اگسترده تر در    یاس یو به هدف س داشته    ر یثات
ب  در بحث  آن،    یاس یس   جه ینت قطب  یالملل  ن یجامعه  در حال  یرا    ي از جمله کشورها   مختلف   ي که کشورها  یکرد. 

با ظن به  اروپا    ه ی حادو ات  یغرب  ي کردند، کشورها  تیحماعمل روسیه در سوریه  از ابتکار  یعرب   يو کشورها   انه یخاورم
 آن نگریستند.  

روسیه  حمالت    ن ینشان داد. از زمان اولرا    ه یدر سور  ه یروس   ی نظام  اتیمخالفت خود با عمل  ی طور رسم  به   اروپا  ه یاتحاد
سپتامبر  در سوریه   اواخر  هابه همراه  اروپا    هی اتحاد،  2015در  بشر   يسازمان  و  تلفات    يحقوق    انیجرغیرنظامی 

 بعد   ي ها  ها و سال  ماه دراسد را محکوم کرد.   دولت از   هیو شرط روس   د یق یب  تیو حما یداخل گانپناهندگان و آوار
به  اما  مسکو توجه نشان داد    ی نظام  اتیبه عمل  مچنانبروکسل هکه همچنان نشانه اي از تنش زدایی در بحران نبود،  

نشست    ن یدر دوم  هیسه ضامن مشتاق صلح سور  که   2017مه  ماه  در  قرار گرفت.    هیحاش   ، در یاختالفات داخل  لیدل
و آوارگان    پناهجویانبازگشت  امکان    فراهم آوردنها و    يریسه منطقه کاهش تنش با هدف کاهش درگ   ادجیآستانه بر ا

  د ی، با تشد 2018سال    يدر ابتدااما مجددا    . ابتکار استقبال کرد  ن یاز امحتاطانه  اروپا    ه یاتحاد،  توافق کردند   یداخل
با نیروهاي شبه نظامی را  اروپا    هی، اتحادنیبحران در ادلب و عفر به شدت محکوم و به  مخاطرات همکاري روسیه 

 استناد کرد.  تی امن يشورا 2401قطعنامه 

  ی بروکسل حضور نظام به آن دلیل است که  اروپا    هی اتحاد  یگفتمان رسم  در   هی روس   ینظام  »تهاجم« آشکار    تیمحکوم
از    رانهیسختگ   دهیا«  هیکرد که روس   یاروپا تصور م   ه یاتحادظاهرا    داند.  یمشکل ساز م  ياد یرا تا حد ز  نیمسکو در زم

و شرط از اسد، استقرار گسترده منابع    د یق  یب  تیاست. حما» قائل  حقوق بشر  راي ب  یاحترام اندک » دارد و «تیامن
در میان دیپلمات ها و  است.  برداشت اروپا    نیا  یاصل  لیدر برابر مخالفان دمشق از دال  خو عزم راس   ه ی در سور  ینظام

  ن یکرده است. در عدر آن ایفا    مشکل سازجایی قلمداد می شود که روسیه نقشی  اغلب    هیسورکارشناسا اروپایی،  
توانند    یها و روس ها م   ییاست که اروپا  آن بحران نشان دهنده    ن یامعتقدند  اروپا    ه یاز مقامات اتحاد  ي اریبس،  حال

  تمایز   » مشکل ساز«و    » یمثبت/مشارکت«در منطقه    ه ینقش روس   ر یتفس  يبرا   د بدین ترتیب، نمی شوکنند.    يهمکار
 ؛ باشد   ادهاستف  يبرا  یمفهوم قابل توجهمی تواند    شدتیک کارشناس منطقه منا در این باره گفت: «  قطعی قائل شد.

  آن   يبرا  یراه حلتوانسته  و تا چه حد  چقدر بوده  از بحران    یخاص  نهیدر زم  ه یدخالت روس   زانیکه م  یمعن   نیبه ا
  ي دهایکلو چند بازیگر دیگر    هی روس در نهایت،  مثبت؟    ایاست    ی منف  هی در سور  هینفوذ روس   مییبگو  د یبابحران بیابد.  

  ق ی از جمله از طرتا احتماال  دارد    یاروپا) بستگ   هی ما (اتحادتقریبا این به  اما  .  د ندار  اریرا در اختبحران در سوریه  حل  
 » .میمثبت برسانپایانی ها را به  بحران نی آنها (روس ها) ، امذاکره با 

و    ي منابع اقتصاد  ي گذار  هیسرما  نیشتر یب  هی که روس   مِنا  منطقه   کشور، یک  ه یدر سوراتحادیه اروپا به کرملین حتی  
در چند سال گذشته    نیکه کرمل  ي نقش رهبرنمی نگرد.  واسطه قدرتمند معتبر    کیچشم  به  ،  داشتهرا در آن    یاس یس 

به    ه ی که روس   ی در حالشده است.  ن  لیتبد   ط یو حل شرا  يرگذار یث ات  ي برا  کامل   تیظرف  ک یلزوما به    ، به دست آورده
  ن یچن ي از موافقت متحدان خود برا قتی آماده کرده، در حق  هیمدت در خاك سور یحضور طوالن يخود را برا جیتدر

ظاهرا این مساله را به  اروپا    هی اتحادتوانایی وادار کردن آنها به این استراتژي را نیز ندارد.  و    ست یبرخوردار ن  ياستراتژ
 خوبی می داند. 
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بوده  بروکسل و مسکو    نیب  هاگو و    گفت  ش یافزا  در  یمانع  ه ی در سور هی روس   ی رسد نقش اصل  ی حال، به نظر نم  نیا  با
روسیه از  که    ي و نفوذ   ه ی در سور  ه یروس نقش    تیبه اهمسبب نشده    ه یمداخله روس اروپا به    ه ی اتحادعدم اعتماد  باشد.  

آورده   به  انه یدر صفحه شطرنج خاورمآن طریق   که  سو،    کیاز  .  کند ناذعان  ،  دست  است  آن  بر  نقش    ه یروس باور 
قلمداد می شود که  در سطح منطقه    ي د یکل  گر یباز  کیبه طور گسترده  روسیه  ،  گرید   ي. از سو ایفا می کند   ینامطلوب

به رغم مشکالت، باید  اروپا  باشد.و مستمر    ي قو  ي گوو    گفت   اتحادیه  اروپایی    با آن داشته  از کارشناسان  بسیاري 
براي    معتقدند: تواند کار چندانی  اروپا نمی  نفوذ روس «اتحادیه  با  باید  انجام    مِناو منطقه    ه یدر سور  هی مقابله  دهد. 

 د.»مشورت و تعامل داشته باش بیشتر  ه یروس د با کن ی سعمحتاط باشد، اما 

را محکوم    ه یدر سور  هی روس   ی نظام  موضع گیري اروپا آشکارا    ه یکه اتحادرد  استدالل کبدین ترتیب، می توان اینطور  
به عنوان  اروپا    ه یاتحاد به عالوه،  فراتر رود.    ی تیفاصله گرفته است تا بتواند از حوزه امن از آن  حال،    نیدر ع، اما  کرده 

  اروپا   ه ی کرده است. اتحاد  د یکابحران ت   ن یا  ی و نه نظام  یاس یس   ي ، همواره بر جنبه هاهیسور  به ارائه دهنده کمک  اولین  
تحت چارچوب سازمان    يسور  يمورد توافق طرف ها  ریفراگ  یاس یبدون انتقال س   هیدر سور  داریصلح پاشت  باور دا
  ن ی در ا  ی حال، حت  ن یبا اطرف ها، ممکن نخواهد بود.  مشروع همه    يها و خواسته ها  یتیبه نارضا  ی دگیرس   ي ملل برا

خود را به تحت فشار قرار دادن  اروپا    هی، اتحادرقم بخوردها    يسور  به   د یبا  هیسور   ندهیآ  نکهیاعتقاد به ا  رغمبه  و    نهیزم
اگرچه  در واقع،    ، متعهد می داند.رانیادارند از جمله  اسد    يجمهور  س یبا رئ  یآن که روابط خوب  یاصل  ي و شرکا  هیروس 

تر   عی وس  ياز استراتژ یتنها بخش یمشارکت نظاماما این بوده،  ریچشمگ  هی سورگستردگی عملیات نظامی روسیه در 
 . یتا نظام دارد ک یتیپلو ژئو ک یپلماتید تیماه  شتریب ه کرا تشکیل می دهد   انه یخاورم يبرا نیکرمل

مشارکت  می کرد    حساس ا  رای نشان داد زبه آن    ي شتریتوجه ب  ه ی سورروسیه در    ی از زمان مداخله نظاماروپا    ه یاتحاد
می داند    ی به خوب  هی که روس   این بودنداشته باشد. تصور    يا  جه ی ممکن است نتجنگ زده  کشور    ن یدر ا  روسیه   ندهیفزا
نخواهد    ی کاف  ییبه اهداف نها  یابیدست  يآن برا  تینقش و موقعاست،    نیزمدر    یاصل  گران یاز باز  یکی  نکهآرغم    به

برخواهد آمد و    یخارج  تیحما  در صدد جلب محدود خود سرانجام    ي ها  ت یاز ظرف  یبا آگاهروسیه  رو،    نیاز ا  و   بود 
آگاه هستند که    تیواقع  نیها از ا. روس  ریخ  ایاصول آن مطابقت دارد    ایبا اهداف    تیحما  نیااهمیتی نخواهد داد که  

روابط با    ي ایاح  قیتر از طر   عیدر منطقه وس   داریحضور پا  جاد یا  ي (که برا  هی خواهند از اقدامات خود در سور  ی اگر م 
  ي همکار   ي برا  یی فضااین مساله را  اروپا    ه ی اتحادتالش کنند و    یاس یگذار س   ي برا   د ی) منفعت ببرند، بایخیتار  د متح

 تلقی می کند.  

  را یتر آمده اند ز  یمشارکت  یت یآنها اکنون با روا«گفت:  مقام اتحادیه اروپا کارشناس در امور منطقه در این باره    یک
اتفاق    تر در سوریه اما آنچه بعد   ؛ اند   ده یرس   ه یبه خواسته خود در سور  ي کنم آنها درك کرده اند که تا حدود   یفکر م 

مساله این نیست که اتحادیه اروپا  بر اتفاقات ندارند.    يرگذاریثات  ي برا  ي ابزار  چ یاست و آنها ه  ده یچیپ  اریافتد بس  ی م
که روس ها ندارند، و آنها (روس ها) به اندازه    دارد  اروپا پول و قدرت نرم هی اما اتحادچه کاري می خواهد انجام دهد، 

  ی مال  ينهادها  نیاآغاز شود،    ي بازساز  بحث درباره  درك کنند. اگر سرانجام  یرا به خوب   نیباهوش هستند که ا  یکاف
از طریق ما صورت خواهد   هیدر سور  يگذار  هیسرما.  روس ها  و نهکنند    یم  فایا  یهستند که نقش مهم  یالملل  نیب

 » کنند. یخود را درك م  ی محدوده دسترس  وباهوش هستند   اریمورد بس ن یروس ها در اگرفت و 
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حال    نیتوانند مستقل عمل کنند، اما در ع  ی کنند تا آنجا که م  ی م  یاست که روس ها سع  ن یاعتقاد بر ا  ،نیبنابرا
و    يزمان شروع روند بازگشت پناهندگان سورتوجه به آنکه  دارند. با    گرانیبا د  يبه همکار  ازیاز زمان ن  یدرك کامل

خطوط    ،هر چند روي خواهد آورد؛    يو همکار  تیحما  ياروپا برا  ه یبه اتحاد  هی است، روس   ده یکشور فرا رس   نیا  يبازساز
 خواهد داشت.   یمتفاوت تیماه ه یسور  يبازساز نهیدر زم ه یاروپا و روس  ه یاتحاد

 مِنا در منطقه  هی روس کیپلمات یمشارکت د

  ی انجی، مهی سوراست: روند آستانه در  بوده  اساسا سه مورد    مِنادر منطقه    روسیه  کیپلماتیاقدامات د  ن یبرجسته تر
اروپا قرار    ه یمورد توجه اتحاد شتر یب  ه یدر سور  ه یروس   يها ت ی. فعالرانیا  ي توافق هسته ا ت از فظاحمو   ی بیدر ل  ي گر

تا  گرفته    منیاز جنگ    گرید  يدر حل بحران ها   هی روس   تیاز اهم  نده یاروپا به طور فزا  هی گرفته است. مقامات اتحاد
در لبنان، مصر و عربستان    روسیه   ی و فرهنگ   ي رو به رشد اقتصاد   ي ها  ت یفعال  ن یهمچنو    لیو اسرائ  ن یفلسط  ي ر یدرگ

ا  يسعود با  مناقشه در سور  ،حال  نیآگاه هستند.  فور   یکی  ه ی حل  اتحاد  بوده  ی مسائل  نیتر  ياز  منابع    هی که  اروپا 
 تمرکز کرده است. را روي آن م خود  کیپلماتید

فعال  ه یاتحاد فعال  سهیرا در مقا  هی روس   کیپلماتی د  يها  ت یاروپا  برانگ آن    ینظام   يها  ت یبا  داند.    ی م  زیکمتر بحث 
  ه ی اتحاد  نیاصالح روابط ب  يمکان برا  نیتر  دوارکنندهیام  نیهمچن   یجهان  کیپلماتید  يدر چارچوب بحران ها  يهمکار

  داشتم الوروف   ی سرگئامور خارجه  ر یبا وز ی جلسه طوالن کی  «گفت:   2017  لیدر آور ی ن یاست. موگر هیاروپا و روس 
و    هی که روس   ی از موضوعات  يار یبس  دربارهرا بیان کنم. اما در عین حال،    نیدر شرق اوکرا  ي ریدرگتا انتقادها درباره  

تا توافق  گرفته  انهی، از خاورمی بیتا لگرفته    هی وراز س  ،کنند   دایپ يهمکار ي برا یمناسب نه یتوانند زم ی اروپا م ه یاتحاد
آب و    رات ییتا تغگرفته    سمی کره، از مبارزه با ترور  ره یتا خلع سالح شبه جزگرفته  ، از افغانستان  ران یبا ا  ي هسته ا 

 گفت و گوي سازنده داشتیم.»   از بخش ها ياریو روابط دوجانبه ما در بس ییهوا

  ی راه حل  افتنیبا هدف    هیو ترک  رانی ، اهیروس   کیپلماتیابتکار مشترك د،  روند آستانه  ق یاز طر  هیروس   يگر   یانجیم
اهمیت    مِنا در منطقه    ه یروس   ک یپلماتید  يها  ت یفعال  بارهاروپا در  ه ی در گفتمان اتحاد،  هیدر سور   ي ریدرگ  ي برا  یاس یس 

محسوب    انه یبه خاورم  آننشانه بازگشت    نیودترمشه  هیدر جنگ سورروسیه  مداخله  در حالی که  خاصی داشته است.  
  ه یدر سور  ه خلاد مبا    ن یاست. کرملبوده  در کل منطقه    ه یروس   ياستراتژ   ی از ارکان اصل  ی کیشود، روند آستانه    یم

  ز یم   ک یگشودن    و   کایآمربا  سطح    هم قدرت بزرگ    ک ی  یباستان  ت یموقع  ی ابیبازجمله  از    ک یتیهدف ژئوپل  نیچند 
  ه ی روس   يو انرژ   يمنافع تجار  ج یحال، هدف ترو  نیبا ا  است.را دنبال کرده    نیبا غرب در پرتو بحران اوکرا  د یمذاکره جد 

براي سوریه این امکان را براي روسیه    یاس ی. راه حل س نیز مطرح است  ي اقتصاد   ی به بازده  یاس ینفوذ س   ل یو تبد 
خود را  و اعتبار کاهش دهد و نقش  زیادي داشته،  نه یهز یو انسان  یخود را که از نظر مال یتعهد نظام فراهم آورده تا 

 تثبیت کند.    یالملل نیب  یانجیقدرت م ک یبه عنوان 

شرکت    40  بایتقر  2018در سپتامبر  در سوریه امید زیادي دارند.    يروند بازساز  به سود بردن از   یروس   يشرکت ها
نما  هی سور  در  هیتجارت روس   يایبا هدف اح  یروس  ا.  دمشق شرکت کردند   یالملل  نیب  شگاهیدر  هزینه  حال،    نیبا 

متحده    االتیا  ی عنیکشورها،   ریسامیلیارد دالر تخمین زده شده و روسیه براي کمک به    400بازسازي سوریه حدود  
 نیاز دارد.  اروپا  هی اتحاد يو کشورها  نیچ و
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توافق  همان    ایاز برنامه جامع اقدام مشترك (برجام    تیحما  يدر منطقه تالش برا  هیروس   کیپلماتید  يها  تیفعال  ریسا
  ک یبه عنوان    ران یا  ي مسکو و بروکسل به توافق هسته ارا شامل می شوند.    ی بیدر ل يگر  یانجی) و م رانیا  ي هسته ا

از توافق محافظت  رسد هر دو مصمم هستند    ی کنند و به نظر م  ی نگاه مناشی از دیپلماسی بلندمدت  دستاورد برجسته  
اروپا  توافق و تالش براي نابود کردن آن از طریق تحریم ها  از    کایآمر به خارج کردن  ترامپ  دولت دونالد    م یتصمکنند.  

 شد. ه یبا روس در شرایط دشواري قرار داد و باعث همکاري بیشتر آن را 

  دوار یام  يمنطقه همکار  کیآگاه است و به این کشور به چشم    یبیدر ل   هینقش روس   تی از اهم  نیاروپا همچن  هیاتحاد
اروپا    ه یاتحاد  اد یبه احتمال ز  قای کشور شمال آفر  نیبا اروسیه    ی خیتار  يوندهایپو  کننده    نیینقش تع می نگرد.  کننده  

که منافع مشخص    یی ها  نهیزم  ریو سا  یخارج  استیدر س   ه یبا روس   یمشارکت انتخاب«تا با اصل    بر آن می دارد را  
 .داشته باشد روسیه با  يشتر یب يهمکارایجاب می کند» اروپا  ه یاتحاد

 جهینت
مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه    ک یپلماتید-یاس یو س   ینظام  يحوزه ها  ین یع  هیمشارکت روس   یدو حوزه اصل

سوریه در سال هاي  در   يریدرگبه این دلیل که   است ریاجتناب ناپذ  هی در هر دو حوزه، تمرکز بر سورحاصل شد که 
  ر یبه طور خاص، سرازو    ریدرگ  گرانیباز  يتعداد باال  يو بالقوه برا  یواقع  يامدهایچه از نظر تلفات و چه از نظر پاخیر  
 .بوده است بحران در منطقه  نیحادتراروپا  هی و اتحاد  هیهمسا يکشورها  سیل پناهجویان بهشدن 

  ن ی و در عبراي اتحادیه اروپا    ي تالش ضرور  ک ی  ه ی بر هنجار با روس   ی گرا و مبتن  عمل  ي گوو    رسد گفت   ی نظر م  به 
، بروکسل همچنان به مسکو به  نیبه خطر افتادن روابط پس از بحران اوکرا  رغمبه  ،  یحال دشوار است. به طور کل 

مچنان امکان  دارند، ه  تداخلبا هم    ه یاروپا و روس که منافع  مواردي  در  از این رو،  می نگرد و  مهم    گریباز  کیعنوان  
 نی از ا  یکیمی تواند    ترانهیدر منطقه مد   یاس یمشترك و ثبات س   تیامنوجود خواهد داشت.    شتریو تعامل ب  يهمکار
 باشد.موارد  

  



 
 کرملین استراتژیست است یا یک فرصت طلب: قش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقان 40

 سیاسی براي اهداف  ابزاري روسیه، سیاست اقتصادي 
 کریستوفر اي. هارتوِل این مطلب:   هنویسند 

خیلی کمتر از انتظار    اظاهر  )قای و شمال آفر  انه یخاورممنطقه    ي کشورها(  منطقه مِنا در    هی روس   ي نفوذ اقتصاد گسترش  
در    يمسائل اقتصاد به نظر می رسد که  تاثیر داشته است.  در منطقه    یاس یس   تیبه اهم  در پیشبرد هدف دستیابی

ه است. با  داشت  یمقامات روس   يبرا  يتر کم ت ی، اولومِنامنطقه در سراسر   یحضور نظام ش یبه افزا یابیبا دست سهیمقا
معما    ک یکمتر از توان خود نشان داده،    ي عملکرد اقتصاد  منطقه مِنادر روابط خود با    هیکه روس   ت یواقع  نیحال، ا  نیا

کاال و خدمات    مبادله  نهیدر زمعالقه متقابل به یکدیگر را    هیو روس   منطقه مِنا  يکشورهاو عجیب است که    است
  ي اقتصاد  یی هم افزا  نبود   لیدل کنونی امور به    ت یواقع، وضع  در نزدیک تر) به نمایش نگذاشته اند.    ي رابطه اقتصاد(
  ی شمال  يقایدر سراسر آفر هیبها از روس  گران یصادرات غالت و مواد معدننبوده است، چون  منطقه مِناو   هیروس  نیب

 داشته است.   ي ادیز ي تقاضا فارس  ج یخلمنطقه و 

از حد   ش یب  ياتکا  هی ) و روس قای در شمال آفر  نیفارس و همچن   ج ی(عمدتا در خل  منطقه مِنا  شتر یبمیان    که  ی در حال
می تواند همزمان  در اقتصادهاي طرفین به طور  تنوع  نبود  ،  عمل کند   ي محرك اقتصاد  کی به عنوان  می تواند  به نفت  

، چه در استخراج منابع و چه در  يگذار  هی اسرم  شیافزا  يبرا   و فضا تجارت    يبرا اندکی    نهیکه زماین معنا باشد  به  
تحت تاثیر   ه ی نشان داده اند که تجارت روس  يگرانش اقتصاد   ي اگرچه مدل هاو نهایتا اینکه وجود دارد.   ،گرید  عیصنا

  جاورت دارد و م مولد    يتجارروابط    منطقه مِنادورتر از    يهمچنان با کشورها   هیروس فاصله جغرافیایی محدود شده،  
 .باشد گذاران و تجار جذاب   هی سرما يبرا همچنان می تواند  منطقه مِنااز  ی بخشبه عنوان فارس   جیخلبا  ینسب

  ي برا  روسیه   ي از سو  یاس یتالش س   چیهن اینکه  در نظر گرفتبا    منطقه مِنا و    ه یروس   يروابط اقتصاددر    ف یضع  عملکرد
از    ياریمشترك بس ياتکاصورت نگرفته، بیش از پیش آشکار می شود.    یاس یدر کنار روابط س   يبهبود روابط اقتصاد 

  ي همکار  يمتعدد برا   يهمگرا، منجر به فشارهاا  گاه  یاس یس به کاال، همراه با منافع    هی و روس   منطقه مِنا  يکشورها
کرملین   . براي نمونه،شده استصادرکننده نفت (اوپک)    يکشورها  ي سازمان ها  گر یبا د  ژه یبه و  تر   ک ینزد  ي اقتصاد

عرب   ي مجمع همکار  2013در سال  و    را آغاز کرد   فارس   جی و خل  ه یروس   ي همکار  يشورا  ي گو و    فت گ  2011در سال  
  یاس یفشار س   ن یدر پشت ا  گری عامل د  ن ی، چند هیروس براي  شد.    ل یتشک  ي بهبود روابط اقتصاد   حیبا هدف صر   ه یو روس 

به خاك    مه یکر الحاق  از    س پغرب  سوي  از  روسیه  شدن    يمنزو   ت ی، واقعژه یبه ووجود داشتند:    ي روابط اقتصاد   يبرا
  سال   در که    ی عالوه، مشکالتبه  شده است.    ياقتصاد   يها  نوظهور و قدرت  يبازارها  گریمنجر به بهبود روابط با د آن،  
  ه ی در اقتصاد روس در بازارهاي جهانی  نفت    متیها و (مهمتر از آن) کاهش ق  میتحر  لی به دل  2017تا    2014  هاي

 است. ن یکرمل  يبرا  همله مامس  کی  ياقتصاد ت یکه امنبود   معنا ن یبه انمایان شد، 

  ج یمتحده در سراسر خل  االتیادرتمند  ق  اریچشم انداز دخالت بسو    منطقه  بامجدد دولت ترامپ  با این حال، تعامالت  
بود.   ه یروس   ي روابط اقتصاد براي    ي د یتهد   ن ی)، همچنرانیبا ا   از جمله درگیري (به طور وسیع تر در منطقه  فارس و  

منطقه  و    ه یروس میان    ي ، روابط اقتصادکافی  یاس یاراده س نبود    ل یبه دل  د یشا  ا یو    ي اقتصاد  یی هم افزا  رغمبه  ،  نیبنابرا
 است.   تر شدن  فیهمچنان در حال ضع مِنا
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  ه یمدت روس   یطوالن  تیقاطع  ، مسالهياقتصاد  يداریپا  نیو همچن   هیروس   يو گستره منافع اقتصاد   تیماه  یابیارزدر  
همچنان در میان آخرین اولویت هاي کرملین باقی    منطقه مِنا در  روسیه    ياقتصاد   بط روا  ایآمطرح می شود.    در منطقه 

  ي روابط اقتصاد خواهد ماند؟ یا روابط اقتصادي می تواند در ادامه روابط سیاسی تقویت یا حتی جایگزین آنها شود؟  
 ج ی خلدر حاشیه    دتاکشورها (عم  ی احتمال وجود دارد که به نفع برخ  ن یا  ایو آ  د یبه کجا خواهد رس   ندهیآ   يها  در سال 
 ؟  تمام شود گرید ی برخ نهیبه هزو فارس) 

  ن یهرگز ب  ياقتصاد  يکه همکار  این احتمال وجود داردتا زمانی که اقتصاد به طور کلی ابزاري براي سیاست باشد،  
به  تفکر خود    لیتحم  يبرا  یاستفاده از آن به عنوان سالح   وبه تجارت    هی روس   کردی، روژهی به وشود.  شکوفا ن  کیدو شر
عالوه، با توجه به  به  بد است.    ار یبس  داریقابل توجه و پا  يتوسعه روابط تجار  ي، برا میسلبه ت و وادار کردن آنها  شرکا  

  ه یپس از سور ه یاست که نفوذ گسترده روس  د یحساس بوده اند، بع اریبس یاس یس  راتییها به تغ  يگذار  هیسرما نکهیا
همچنان    هی شده، روس   دهیهمانطور که در بالکان د  ادیشود. به احتمال ز  داریپا  ي اقتصاد  يدر منطقه منجر به همکار

  و باور  تصوراتشدت به ، به یاساس ی مبان يکه به جا يریتصو   ؛دهد  یخود را ارائه م يبزرگ از نفوذ اقتصاد  ير یتصو
   دارد. بستگی خاص   يها  يروزیو پ ی مردم

 منطقه مِنا با  هیروس ياقتصاد روابط
جنگ سرد، و    دوران ) در  کی دئولوژی(اما نه لزوما ا  یبه صورت بازتاب  یعرب   ياز کشورها  تیدهه حما  ن یپس از چند 

به طور گسترده   مِنابه منطقه  هیروس  کردیرو در   یاصل یژگیو یک )، ی(اما نه لزوما بازتاب  هی با ترک کیدئولوژیمخالفت ا
  ه ی روس » این رویکرد بوده است؛  کی دئولوژیا  ریغ«ماهیت    ي شورو  ریاتحاد جماه  یپس از فروپاش   يها  در سالتر،  

  ي و محاسبات اقتصاد  ینی، بدبییعمل گرامی توان به  از شاخصه هاي اصلی آن  که  ه  خود را دنبال کرد   یمنافع مل
به این   بود  » يجازم   «نزدیکی   ي به معنا  ه یدر رابطه با ترکاشاره کرد. این رویکرد    ییکایضدآمرو بوي    با رنگ   گاها

  یسخت از ترس، ب   ي هسته ا«اما  داشتند،    یخنثماهیتی    یرسم  يها  ي ریو موضع گ  یعموم   ي ها  هیانیبصورت که  
که در    1990دهه    ه ی. روس وجود داشته است  یاس یو نخبگان س   رانیگ   م یدر ذهن تصممتقابل»  و سوء ظن    ياعتماد

را داشت،    ی هر کسو برقراري ارتباط با  بود، آمادگی رویایی  ن  ی جهان  ک یتیژئوپل  ت یموقع  ر یثاتحت ت  گر یکوتاه مدت د
 .ستین  یاس یروابط س   شیافزا  يلزوما به معنا  يروابط اقتصاداما در عین حال این رویکردي محتاطانه بود مبنی بر آنکه  

براي آن اهمیت زیادي دارد.    يبود که روابط اقتصاد   یمعن  نیدهه گذار به ا  نیدر اول  ه یاقتصاد روس   میوخ  تیوضع
  منطقه مِنا با  روسیه    ي گذار  ه یو سرما  ي روابط تجار  یبه فروپاش   ي شورو   ر یسقوط اتحاد جماه  ي فور  ر یثاسفانه، تامت

ی  قادر نبود روابط   اینداشت و    ي روابط اقتصاد   يبه برقرار   یل یتماگی یا  گذار و آشفت  دوراندر    هیروس انجامید چرا که  
  ي برا   ن یرفتن بنادر اوکرا  نیرا حفظ کند. با از ب ایجاد شده بود،    ی همبستگ   لیدر دوران جنگ سرد تنها به دلرا که  

نتیجه تحوالت پیش آمده،    ه یروس   ي اقتصاد  ي ها  تیفعال  ی حمل و نقل و کاهش کل اواخر دهه  در  تنها   1990در 
از تجارت روس 1 بود.    انه یخاورم  ی عرب  يکشورها  با  هی درصد  اقتصاد باقی متنده  تنها نقطه روشن روابط  واقع،    ي در 

درصد 176  برابر با  2000تا    1992  هاي   سالبه ترکیه در  صادرات    و بود    ه ی تجارت با ترک  1990در دهه    ه یروس   یخارج
 داشت.رشد 
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  دشواري هاي که    د یرس   ی ، به نظر مه یو ثبات متعاقب اقتصاد روس   1999و    1998  يها  بحران روبل در سالدر پی  
در پی حضور  آورد. در واقع،    ی را فراهم م  منطقه مِنادر    ي روابط اقتصاد   ي ر یسرانجام امکان از سرگ  ه یروس   یداخل

ي آن، امید روسیه به حضور  ها  استیس   گریحمله به عراق و داز طریق  سپتامبر    11  حمالت  پس از آمریکایی در منطقه  
  ی ابیمورد ارز  مجددا در منطقه  را  خود    ي ها  استیس و کرملین    مجدد در خاورمیانه و منطقه منا تا اندازه اي ناامید شد 

در    نیدوره پوت   نیاول  محافظت کند.  ه یروس   ياز منافع اقتصاد را گسترش داده و  خود    يروابط اقتصادتا بتواند    قرار داد
منطقه  در    ژهیمتحده به و  االتیرقابت با ا   ير یدر سراسر جهان و از سرگ  ه یشاهد مشارکت مجدد روس   2000دهه    لیاوا

   بود.  مِنا

تعیین می گردد... کسب اعتبار    ي ] با تالش برامنطقه مِنا[در    هی روس   ي ها  استیس اولیکر ات آل در این باره گفته: «
انگیزه اصلی این رویکرد یک دیدگاه خاص روسی  ثبات در تجارت و تجارت با منطقه،    يبرا  یعموم  لیاما گذشته از تما

منطقه    نیدر چن  د یقدرت بزرگ با  کیبه عنوان    هی که روس به این باور مربوط است    شتریبنیست و    انه یخاورمبراي  
  ي همراه با بهبود اقتصاد   ه وشد   زین  ياقتصاد   يها  تیعالقه به فعال  شیامر منجر به افزا  نیا  نقش کند.  يفایا  یمهم
کنفرانس تجارت و    ي : به عنوان مثال، داده هاه استافت ی  شی افزا  ی به طور قابل توجه  کی دو شر  ن یتجارت ب  ، هیروس 

افزایشی    2000نسبت به سال    2007در سال    از روسیه   مصرواردات  دهد که    ی توسعه سازمان ملل متحد نشان م
  افته ی  ش یبرابر افزا  10  بایتقر زمان مشابه  از اردن در مدت    هی واردات روس در همین حال،    ؛داشته است  ي درصد 149.68

تا    2000از سال    ه یبه ترک  هیکه صادرات روس   ي همچنان در حال رشد است، به طور  زین   ه یو ترک  هی روابط روس   ؛است
با    2015 ترک  افته ی  شیافزادرصد  425برابر  افزا447  زی ن  ه یبه روس   ه ی و صادرات  (  داشته  شیدرصد  نتیجه  است  در 

 .» اروپا است) ه یپس از اتحاد ه یبزرگ ترک يمقصد تجار  نیدوماکنون  هی روس آغاز شد،  2000روندي که در سال 

به قدرت   ن یپوت  ریمیبازگشت والدشدن و همزمان با    یپس از جهان  یبحران مالدر نتیجه    در سراسر منطقه  رویه    نیا
،  منطقهدر    ی ثبات  ی ب  د یتهد افزایش  و    ک یتیژئوپل  يبادها  ر ییتغ  و  2012در سال    ي روسیهجمهور  س یبه عنوان رئ

در این کشور، سرمایه    متعاقب آن   ی جنگ داخلبه عراق و    کایحمله آمر  جه ینتروسیه در    ،ژه یبه وتشدید شده است.  
که  بود    2011در سال    ی ب یدر ل  کایآمر  نامناسب  استیس گذاري هاي قابل توجهی را از دست داد و پس از آن هم  

را بر آن داشت تا در حفظ   نی کرمل  این اتفاقات  ) شد.ی(سرهنگ معمر قذاف  ه یروس   یاصل  ي مشتر  يمنجر به برکنار 
 کند.   فای ا يفعال تر  شخود نق ي و اقتصاد  یاس یمنافع س 

در پی    ه یروس   ی صادرات  يدر بازارها ژهیبه وو    که در منطقه   ي اقتصاد  نانیعدم اطمبه دلیل    یبه طور مشابه، بهار عرب
بر    ری ثاتداشت،   اقتصادزیادي  و  به    ه یصادرات غالت روس   .گذاشت  ه یروس   ي نفوذ  نفوذ  شدت متحمل خسارت شد 

  س ی رئ  یی حال، اقتدارگرا  نیدر ع  نمایان شده، کاهش یافت. اما متضاد    ق یبا عال  د یجد   » جنگ سرد«  ک یآن در    یاس یس 
  و   ه یترکبین روسیه و    کیمشارکت استراتژ  جادیمنافع متقابل و ا  جادیباعث اترکیه  اردوغان    رجب طیب  يجمهور

از    د ی، تهد در منطقه منا هینمونه مشارکت مجدد روس   نیتر در بزرگ  د یشانهایتا  شد.    يبر روابط اقتصاد بیشتر    د یکات
پیشین    يجمهور  سیضعف باراك اوباما، رئو  بشار اسد،  یعنی دولت    هیروس   انیمشتر  نی تر  از بزرگ  یکیرفتن  دست  

 شد. کایبا آمر یاس یس  ابلهمق ي برا ه یدر سور نه روسیه ، منجر به مداخله فعاالهیدر مقابله با آشوب در سور کایآمر
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 تسلیحاتکاال، خدمات و  تجارت
قابل توجه کاال و خدمات   انیانکار است، لزوما به جر  رقابلیغ  یاس یاز نظر س   منطقه مِنابه سوي    هی روس اگرچه چرخش  

(به    منطقه مِنا  ي به کشورهاروسیه  )  یرنظامی، صادرات (غیبانک جهان  یطبق آمار بانک اطالعات جهانمنجر نشده.  
را به خود اختصاص  این کشور  از حجم کل تجارت  از  درصد  1.4واردات  و  درصد  6تنها    2016) در سال  ه یترک  ياستثنا
موارد هرگز ایجاد    ی در برخاخیرا به وخامت نگراییده، بلکه    منطقه مِناو    ه یروس   نیب  ياقتصاد   يوندهایپاست.  داده  

درصد   بایتقر 2005در سال    هیاز روس  منطقه مِناواردات   نی شترینشان داده شده، ب 1همانطور که در شکل نشده اند. 
آن را  درصد از کل صادرات  0.76تنها    1996در سال  به روسیه  صادرات    زانیم  نیباالتراین منطقه و  از کل واردات  

اهمیت می  این کشور به تنوع  دهد که    ی نشان م  هی روس   يتجار  يبه شرکا  ینگاه اجمال  کی   نشکیل داده اند. به عالوه، 
 دهد.

در سال    ه یاز روس   هی واردات ترک  . براي نمونه،اشاره شد، ترکیه تنها استثنا در این روند در منطقه استکه    همانطور
  ارد یلی م  3.87  به روسیه  هیصادرات ترک  و،  مِنااز کل منطقه  بیشتر  دالر    ارد یلیم  13  ودالر    ارد یلیم  20.33برابر با    2015
اهداف    ل یعمدتا به دل  2015از سال بین دو کشور  تجارت   اگرچه بود.    منطقه مِنا ه یبق  بیشتر از  دالر   ارد یلی م  2و  دالر 

به سردي گراییده، اما دو   هیروس ام  24سوخو  يمایبا هواپ ه ی ترک يجنگنده ها یو سرنگون هی در سور یاس یمختلف س 
  ر یبا سا  سه یدر مقابین آنها    يتجار   اناتیجرو    کنند را دنبال می  رقابت با غرب    ی اصل  یاس یهدف س کشور همچنان  

ها   م ی از شوك ها و تحر  ه یاقتصاد روس   جالب تر آنکه در حالی که   . قرار دارد  یی در سطح باال  منطقه مِنابخش ها در  
 تر کرده است. کی نزد هی به ترک يآن را از نظر اقتصاد  ی هر شوکمی برد، رنج 

 1شکل 

 



 
 کرملین استراتژیست است یا یک فرصت طلب: قش روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقان 44

  و استخراج   هیبر مواد اولو مبتنی  ) ساده  هی(از جمله ترک روسیه و منطقه مِنا    نی، تجارت بياقتصاد   یدگیچیاز نظر پ
در درجه اول  و صادرات آن   هی و مواد اول  جاتیسبز منطقه مِنا ياز کشورها هی عمده واردات روس  2016در سال است. 

عمدتا   یبیمصر، اردن و لبوده است. واسطه  يهاو کاال یمصرف يمتفرقه، کاالها داتی) توليانرژ  ریغ ي(از نظر کاالها
 تی اهم  همچنین،   کرده اند.وارد  از روسیه  و مراکش زغال سنگ و نفت    ی عیگاز طب  هی ، ترک ی مس  م یگندم، قطر س 

تا  هم    ی متحده عرب  ت امارانمی توان نادیده گرفت.    منطقه مِنا  را در   شرفته یپ  ي فناور   يدر بخش ها  ه ی روس   يکاالها
صادرات  کل درصد از 34( د کن ی م  ي داریرا خر ه یروس   یو فلزات صادرات ی متیق  ي ها سنگ ي کل موجود درصد از  16

 به امارات الماس است).    هیروس 

تحت سلطه دولت ها و نه بازار،  روسیه با منطقه منا  تجارت    نیرسد عمده تر  ی به نظر م  و کاال  هی مواد اولجداي از  
ه است. ماند   یباق  منطقه مِنا  يبا کشورها   هی در روابط روس   ياقتصاد   يد یعنصر کل  کی  يو سالح است. انرژ  يانرژ  یعنی

مین منابع در صورت اختالل، جذب سرمایه گذاري براي جایگزین امنافع انرژي روسیه در منطقه عبارت است از ت
و همکاري نزدیک با سایر تولیدکنندگان نفت به منظور تثبیت قیمت  ، کردن آنچه در تحریم هاي غرب از دست داده

در کوتاه مدت،  .  کسب کرده است  ییها  تیموفق  یخارج  استیابزار س   ک یبه عنوان    يبا استفاده از انرژ  نیکرملست.  ها
  ي اقتصاد استیو س  یخارج استیدر س بخش   نیاست که ا یمعن   نیبه ا ه یروس  ي بخش انرژوسعت و  ي ریانعطاف پذ 

  ي هسته ا   يخود را فراتر از نفت و گاز به انرژ   ي وندهایپ  هیروس فزاینده خواهد داشت.  نقش    منطقه مِنا در قبال    ه یروس 
  برق کرده است.   يها   روگاهیساخت ن  يرا برا   یی وافقنامه هات   و ایران   مصر   ، ، اردن، تونسریگسترش داده است و با الجزا

  ارد یلیم  20  بایعمده تقر  يگذار  ه یو سرمارا ساخته    ه یترک  يهسته ا  روگاهی ن  نیاول  نیروساتوم همچن   شرکت روسی
 ي در آن انجام داده است. دالر

 اس یقرار گرفته و از نظر مق  یفروش سالح در صدر جدول جهان  زان یاز نظر م  حاتیدر بخش تسلروسیه  به طور مشابه،  
  ي برا  هی مهم در روس   عیصنا  از  یک یصنعت دفاع  .  متحده عقب تر است  االتیفروخته شده تنها از ا  يمواد سالح ها

این کشور را تشکیل داده    یناخالص داخل  د یدرصد از تول3.4حدود    2016و براي نمونه، در سال  اشتغال و درآمد است  
  یی درآمدزا  هیروس براي  فروش اسلحه    یاصل  زهیانگ اما    نیرو در آن مشغول به کار بوده اند.نفر    ونیلیم  2.5و حدود  

بیشتر جنبه سیاسی داشته تا است و    یدر سطح جهان  ه یاعتبار روس   ش یافزا  ي برا  ن یاز تالش کرمل  یخش، بلکه ب ستین
 اقتصادي. 

درصد از کل فروش  17.8بودند و    ی روس   حات یمقصد مهم تسل  ن یدوم  2016تا    2000از سال    منطقه مِنا   ي کشورها
  زا  . بودند   رانیو ا  ر یالجزا  2016کنندگان در سال    افت یدر  ن یتر  را به خود اختصاص دادند و بزرگ  یروس   حاتیتسل

مانند قطر و امارات فروخته    د یجد   انیکشور منطقه از جمله مشتر  11به    یروس   ي، سالح هايالد ی م  2000اواسط دهه  
دالر    ارد یلیم  1از    شیب  2016تا    2014  از سال  ژهیاست. عراق به و  افتهی  شیافزا  زین  یم یقد   انیشده و فروش مشتر

در میانه  حال،    نیا  با   استفاده کرد.  خود   ی داخل  حات یصنعت تسل  ه توسع يبرا   ی به عنوان راه  ه یاز روس   و داشت  د یخر
)  يعربستان سعود  ژهی از کشورها (به ویافته و برخی  در منطقه کاهش   یروس   حاتیفروش تسل  یاس یتحوالت س   ریسا

نسبتا   د یقبل خر  ي) نسبت به سال هایبیکشورها (عراق، ل  ریو سا  ستند ین   یروس   حاتی تسل  ي عنوان مشتر  چیبه ه
 دارند.   يکمتر
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کرملین عمدتا  ،  ياز الزامات اقتصاد   شتریب  یو آگاه  ي شورو  ر ینسبت به اتحاد جماه  هیروس   ی مال  ت یبا توجه به محدود
موارد به پرداخت   شتریغالب بود، اجتناب کرده و در ب  ي شورو  ریاتحاد جماه  حات یکه بر فروش تسل  ي اعتبار  ستم یاز س 
،  در منطقه اتخاذ کرده   هیکه روس   یکیدئولوژیا  ریو غ  انهیملگراع  کردیبا توجه به رو. همچنین،  اصرار داشته است  ينقد 

  معنا   ن یبه ادر رابطه با تجارت تسلیحاتی   ه یروس  کردیرو.  غالب بوده اند   ی نظاماهداف صرف  بر    اگاه  ي الزامات اقتصاد
به دست آوردن حقوق    ی عنی،  ياقتصاد   ازاتیبا امت  ازمند ین  ي را به کشورها  یدارد فروش نظام   لیتما  ورکش   نیکه ابوده  

  نقش   ي فایا  ي برا  ه یروس   لیو سالح با تما  ي ، فروش انرژبی ترت  نیاز منابع، متصل کند. به ا  یاستخراج در مناطق غن
   .تاس  خته یآمدر هم  منطقه مِنادر  بیشتر

 ي گذار هیسرما
اندکی    ي گذار  ه یبوده، روابط سرمامحدود    ي و انرژ   حاتیبه تسل  اندازه اي تا    روسیه با منطقه مِنا   که تجارت   ی در حال
  ي کشورهاسرمایه گذاري هاي   تیبا موفقتوانسته  دهه گذشته   کی  روسیه دراست.  بوده  وابسته    استیاما به س بهتر،  

  قا یاز شمال آفر   يگذار  هیسرمار ا جذب کند.  )  یمتحده عرب  مارات، قطر و ايفارس (عربستان سعود  جیثروتمند خل
است.   افته ی  شیافزا  یقابل توجه  زان یبه م  2015فارس از سال    ج یخلبا منشا    ي گذار  هیاما سرما  ، )2(شکل  بوده    زیناچ

(شکل  اهش یافته  ک  ی وجهقابل ت  زان یبه م  یجهان  ی اوج بحران مالزمان  از    منطقه مِنادر  روسیه    ی خارج  يگذار  هیسرما
  ي گذار   ه یسرما  ان ی، جريصعود  ي روندهاه رغم  است. ب   روسیه بوده تنها مقصد مورد توجه    ی )، و امارات متحده عرب3

در    امارات ی خارج م ی مستق ي گذار  ه یسرماراي نمونه، کوچک است: ب ار یها بس ي گذار ه یاز تمام سرما  ی به عنوان بخش
  ک یتی دشمن ژئوپلو حتی کمتر از    ه یروس   بهسوئد  سرمایه از    ي ها  انیدرصد از جر16تنها    2016سال    ي برا  ه یروس 

از    ریاخ  يها  سال  در سوریه درفارس    جیخل  هیحاش   يکشورها  ریساسرمایه گذاري  بوده است.  لهستان    روسیه یعنی
الزم است درباره    یفراساحل  یاز مراکز مال روسیه  البته ، با توجه به استفاده گسترده  این میزان هم کمتر بوده است.  

  ر ی منتقل شده به جزا ياز پول ها ی معنا که برخ نیشود، بد برخورد   اطیاحتبا  هی روس  يگذار  هیسرما هاي رسمیآمار
با این حال، در کل به    منطقه مِنا  مکن است بهم  تیقبرس در نها  ای  ایتانیبر  نیرجیو رسد   ی نظر مرسیده باشند. 

 در آن شده است. ي گذار ه یو سرما  ه یمانع حرکت سرما يتا حد   ه یدر روس   يمشکالت اقتصاد 

 2شکل 
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بوده اند،   لیگذار مربوطه در آن دخ هیسرما ي ها که دولت  ییها نهیدر زمهمانند تجارت  يگذار ه ی، سرماقتی حق در
  ی ، قطر و امارات متحده عرب يعربستان سعود   ی ثروت مل  يها  عمدتا در انتقال از صندوقیت بیشتري داشته اند؛  موفق 

  ي در منطقه، در سراسر کشورها  ی خصوص  هی با سرما  سهیدر مقا  یثروت مل   يها  صندوقبوده اند.  متمرکز    ه یو دولت روس 
  کا یدالر آمرهزار میلیارد    3  بای برآورد کرده است که تقر ملی  ثروت  هاي  موسسه صندوق  .  گسترده هستند   منطقه مِنا

براي  مختلف در سراسر منطقه وجود دارد.    يگذار  هی سرما  يدر صندوق ها این صندوق ها  روسیه به طور فعاالنه 
  ه یصندوق سرما«  ی خارج  يگذار  ه یجلب سرما  ي برا  2011در سال  متمرکز و    ه یصنعت روس سرمایه گذاري را در  

  ش ی ب  ه ی روس   م یمستق  ي ارگذ   هی صندوق سرما  )، 2018نخله (به گزارش  » را ایجاد کرده است.  ه یروس   م یمستق  يارگذ 
؛ نهاد سرمایه گذاري کویت اولین سرمایه  جذب کرده است  منطقه مِناملی  ثروت  هاي  صندوق    دالر از   اردیلیم  30از  

به سرمایه  را    ی جهمبالغ قابل تو  2014از سال    ز یو قطر ن  ي و عربستان سعود بوده    2012سال  گذار در روسیه در  
این کشور   اند.  متعهد  گذاري در    س یتوسط رئدر حال حاضر  که  ترکیه    ی ، صندوق ثروت مل ب یترت  ن یبه همشده 

منتقل    ه یترک-ه یروس  يگذار  ه یصندوق سرمارا به    دالر   ونی لیم 500  یب یبه ارزش تقرمبلغی    شود   ی اداره مي  جمهور
سرمایه گذاري کند و پیش بینی این بوده که روسیه  روسیه  یو اجتماع  ییربنایز يپروژه ها را در هی پول ترککرده تا 

 همین کار را براي ترکیه انجام دهد. 

و به   هی روس   م یمستق  يار گذ   هی صندوق سرما  در يگذار هیفارس، سرما  ج یخل  يهمکار  يشورا   ي کشورهابراي    ژه یو به
  ران ی با ا  ي اختالفات منطقه ارابطه با  در    ژهی، به ونیدر کرمل  یاس یگسترش نفوذ س   يبرا   ی راه  ه یروس در    ی طور کل

میان صندوق هاي صروت ملی    ي همکار  ن یکه چنبه این مساله اشاره کرده  )  2015ست (ئفون سوتلقی شده است.  
میان   چندان  خودکامه  در  فارس  خلیج  حاشیه  که    رمنتظرهیغهاي  چرا  براي  اقتدارگرا    يها  م ی رژنیست،  معموال 

اگرچه هر دو مورد را می توان دلیل معتبري براي همکاري ها   .کنند   یم  يهمکار  گریکد یبا    یاز دموکراس   يریجلوگ
 است.  بوده شتری با بازده ب یی ها يگذار  هیسرما افتنیهدف با همچنین  هیروس  مت، حرکت به س دانست

 3شکل 
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  ی نفت   ي از محل درآمدهااست و    هیدولت روس » که همان صندوق ثروت ملی  یصندوق رفاه مل«،  هیطرف روس براي  
به شدت دچار مشکل شده است. البته این روند    نفت  نییپا   متیق  ل یبه دل  2017تا    2014از سال  ،  شود  یم  نیمات

  ي شتر یب  سک یر  واند ت بکه صندوق  بوده اند    یی راه ها  یمقامات در حال بررس روند بهبودي را طی کرده و    2017بعد از  
شود، فشار    یکنترل م  توسط دولت  ینگ یاز نقد   ي ادی. از آنجا که حجم زردیبه عهده بگ   شتریب  يپاداش ها  يرا برا

روسیه در قبال    يها  يو مطابق با استراتژ  ياقتصاد  يها  زهیاز انگ   فراتر  يگذار  هیسرما  يصندوق ها برا  نیبر ا  یاس یس 
 مت یق   رفاه ملی تحت تاثیرصندوق    از  منطقه مِنادر    هیروس هاي    ي گذار  ه یدامنه سرمااست. با این حال،    منطقه مِنا

   خواهد بود. ندهیآ يها در سالروسیه و منطقه منا   يگذار  هیسرما لهیوس  نیمهمتر اد یاما به احتمال زاست، نفت 

 است؟ کنونی به شکل  منطقه مِناو  هی روس  يروابط اقتصاد چرا

 و ظن تجارت  یداخل مالحظات
به عملکرد ضع  ي اریکه بس  یدر حال اقتصاد در    ف یاز مسائل مربوط  مِناو    هیروس   نیب  يروابط    ح یتوض  کی  منطقه 
بی تاثیر نبوده اند. براي    يگذار  ه یکاهش تجارت و سرمانیز در  دو طرف    ی داخل  ي اقتصاد  ي ها  استیدارند، س   ي اقتصاد
  ) هرگز 1990کوتاه در اواسط دهه    ي (جدا از وقفه ا  ي شورو  ریدر دوران پس از اتحاد جماه  هیروس   استیس نمونه،  
عموم  تمایل تجارت  گسترش  و    یبه  نبوده  تجارت  صرف  هدف  ببا  ف  ا هد ابه    دنیرس   ي برا  يابزار  شتریتجارت 

 است.  » بودهکیاستراتژ«

استفاده  به  خود    لی، به طور مداوم و مستمر تماکیابزار استراتژ  ک یبه تجارت به عنوان  در نگاه    ی روس   استگذارانیس 
اند.  را  کوتاه مدت    یاس یس   يبه دستاوردها  یابیدست  ی براي به عنوان سالح  يگذار  هی از تجارت و سرما نشان داده 

در    را  يمولداو   ای  نی، واردات از گرجستان، اوکرایمنیو ا  یبهداشت  يها  یبا استناد به نگرانسال گذشته    15در    هیروس 
غرب پس از حمله  گسترده    يها   می کردند، ممنوع و در پاسخ به تحر  ینم  یبانیپشتآن   یاس یاز اهداف س مواردي که  
در    يد یترد  چی، هکیتیبسته به اهداف ژئوپلکرملین  .  مال کرده استعتحریم ا  یغرب  ییمواد غذا  ه یعلبه اوکراین،  

سالمت    ی حت  ای، مصرف کنندگان روس  ه یبه تجارت روس   ی اقدام  نیاگر چن  ی تجارت نشان نداده، حت  انیبستن جر
 ه باشد.رساند   بیروس ها آس 

رویکرد  توان در  ی ناخواسته آن را م يامدهایو پ  یاس یتحت سلطه منافع س   يمنافع اقتصاد  یت از تابع ي نمونه ا نیچن
نفت، چشم انداز    نییپا  متیها و ق  می ، تحرهیبه روس   مهیمشاهده کرد. پس از الحاق کر  منطقه مِناروسیه در قبال  

  و   درصد 3  برابر با  2015این کشور در سال    یناخالص داخل  د یتولگرفت و  قرار    ر یثاتحت ت  هی کوتاه مدت روس   ي اقتصاد
غرب   يها  میبه منظور مقابله با تحر دولت والدیمیر پوتین  حال،    نی. با اافتیکاهش  درصد  0.2برابر با    2016در سال  

  ي ورز محصوالت کشا  ادراتو از صاعمال  متحده را    االتیاروپا و ا  ه ی اتحاد  ه ی ها عل  م یاز تحر  ي مجموعه ا  ی با خوشحال
  و کرد    جاد ی اروپا مشکل ا  ه یبازار در اتحاد  ي داراروس    دکنندگانیتول  ومصرف کنندگان  و براي    ي ریجلوگ  ه یبه روس 

بازار  ییاروپا  يشرکت ها   ه ی متقابل روس   يها  میتحت فشار قرار داد. در واقع، تحررا  داشتند    هیدر روس   يکه قبال 
فعال در آن منطقه    ی روس   يها  ت شرک  يبرا هل داد و شرایط را    منطقه مِنابه سمت جنوب و  را    ییاروپا  يشرکت ها

را دشوار    یروس   يشرکت ها تیموقع  یاس یابزار س   کیبا استفاده داوطلبانه از تجارت به عنوان    نیپوت  رقابتی تر کرد.
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  ارانه یدر صدد جبران خسارت از طریق گرفت و   دهینادرا  ی به اهداف ضد غرب یابیدر دست ي هرگونه رنج اقتصادکرد، 
 برآمد.روبل کاهش ارزش و 

بیشتر این کمک کرده، اگرچه    منطقه مِنابا    يبه روابط اقتصاد   ه یدولت روس   یاس یس   اتیموارد ضرور  یالبته در برخ
ابزار شبه    ن یگازپروم، بزرگترکه چگونه  به این مساله پرداخته  )  2011(  ن یلگ یبوده است. ب  ي در بخش انرژ مناسبات  

گاز و    ریذخاتامین    و در جهتگرفته    ي خود جد   يگذار   ه ی دولت را در سرما  ع ، مناف هی روس   یخارج  استیس   ی دولت 
  ي کرده است. تالش ها  اقدام  یداخل   د یدر تول  يگذار  هیسرما  يبه جا  منطقه مِنامشترك در    ي گذار  هیسرما  جادیا

به    ي منابع اقتصاد   ریسا  ا ی  یمنابع مال  ي واگذار  ه اغلب منجر ب نیز    منطقه مِنا متحده در    االتیمقابله با ا  ي برا  ه یروس 
 شده است.منطقه  نیا گرانیباز

نحوه  » قلمداد می شود و در  کی استراتژ«  هی روس   یخارج  يآنچه که در روابط اقتصاد   فی تعرمساله جالب دیگر اینکه  
الیگارشی روسی است.    يمنافع اقتصادو ناشی از    نیکرمل  ک یتیژئوپل  ینیجهان ب  مبتنی برروسیه موثر بوده،  تجارت  
مشخص   2005دشوار است، در سال   هیروس  يتجار استیها و س  یگارش یال ن یب میکه مشاهده ارتباط مستق  یدر حال

)  2016(   نیالنگ با  ند.سازمان تجارت جهانی را به تعویق انداز  به  هی روس   وستنیپسعی داشتند  ها    یگارش یشد که ال
  ي حفاظت از صنعت خودروساز  در جهت  نیبا اوکرا  ه یروس   ي گذاران روابط تجاراستیکه چگونه س   هداد  حیتوض  نیهمچن
فقط محدود    ه یس در رو  ي تجار  استیس   ی اس ی، اقتصاد س نی. بنابراها، عمل کرده اند   یگارش ی ، صنعت مورد عالقه الیداخل

  ی ک ی  ، نیارا نیز شامل می شود و  قدرتمند  هاي    یگارش یال   ی خصوص  ي منافع اقتصاد، بلکه  ستین  یاس یبه اهداف س 
پسا    ي تر در فضا  بزرگ   يبه دستاوردهاچون دستیابی  را سرد کرده،    انه یاست که تجارت با خاورم  یاز عوامل   گرید

 ساده تر بوده است.  یغرب ي اروپادر  ای ي شورو

)  ه ی (از جمله ترک  مِنامنطقه گسترده تر  ، تنها نیست و  تیدر مشکوك بودن به تجارت بدون محدود  هی حال، روس   نیا  با
  ي . عملکرد تجاربوده است  یمل   منافع  ي رو آن    تمرکز کمتر اتحاذ کرده و تنها تفاوت در    ه یبا روس   یمشابه  ياستراتژ

  تجارت   يو منطقه ا یدر سطح جهان  منطقه مِنااین  يکشورهانسبت به گذشته چندان تغییر نکرده چون  منطقه مِنا
روندي نزولی داشته و  کل منطقه    ي برا  یناخالص داخل  د ی تول  درتجارت  سهم  ،  قتیدر حققابل توجهی نداشته اند.  

در  ،  )یجهان  ی ست قبل از بحران مال(در  2008درصد در سال  89.35  زانیم  ن یباالتر، از  یبانک جهان  ي طبق داده ها
 . است دهیدرصد  رس  75.88به  2017سال 

، منطقه  يدارد. از نظر اقتصاد  یاس یو س   يموضوع اقتصاد  نیدر چند   شهیر  یبه طور کل  منطقه مِنا  فیعملکرد ضع
  ی به منابع مال   یمانند دسترس  ها  سطح شرکت  در ها  تیمحدود  ومناسب است   ي تجار  يها  رساختی همچنان فاقد ز

،  هی روس مشکل بنیادي تر به ویژه در رابطه با  نشوند.    لیکوچکتر به صادرکننده تبد   يشود که شرکت ها  یباعث م
را همچنین می توان  عدم تنوع    نیاانجامیده.    یاتصادر  يفرصت ها  تیکه به محدوداست    يتنوع اقتصاد   د یفقدان شد 

 ت. ت گذاري دانساس یله س امس کی

  ي (به استثنا   منطقه مِنا  يکشورها  يتجار  يها  شرفتیپهمه    بای تقردارد، چون    ژه یواهمیت    يبر معامالت تجار  د یکات
  ر ی اروپا و سا  هی کمک از اتحاد  افتیدر   رغم را شامل می شود. به    2000) از اواسط سال  فارس   جیحوزه خل  يکشورها
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تجارت    وشده    یمنجر به توافقات خاص  يتجار  فقوا ت  کردی ، رودر تجارتگسترده  لیبرالیسم  ادامه    ياهداکنندگان برا
از    منطقه مِناواردات    شیاروپا منجر به افزا  هیبا اتحادداده است. براي نمونه، توافقنامه ها  خاص سوق    یرا در جهت

 نداشته است. یچندان شیحجم کل تجارت افزا ایاروپا  هی اروپا شده، اما صادرات به اتحاد ه یاتحاد

بر این مساله تاکید دارند که ساختار  د،  نده  ی قرار م  یرا مورد بررس   يتجار   ي توافقنامه ها  ن یکه امتونی  ، لحا  نیا  با
  ي تعرفه ا  ر یهمچنان بر موانع غ  منطقه مِنا   را یتجارت شود، ز  ریچشمگ   ش یباعث افزامعامالت به گونه اي نبوده که  

  این تعرفه ها یکی   استفاده ازصدق می کند.  منطقه    افتهیکمتر توسعه    يدر اقتصادهامبتنی است و این مساله به ویژه  
  ي وافقنامه ها تدر چارچوب   یرسم ي تعرفه ها رای زقلمداد می شود،   هیبا روس  منطقه مِنا  ي کشورهااز اشتراکات  گرید

کاهش    ي تجار بهداشتواردات   ي ها  تیمحدودو    افتهیچندجانبه  موانع  و  اداره گمرك  ا  ی،  موانع    ی منیو  عنوان  به 
  ه ی با اتحاد  یگمرک  ه یدر اتحاد  1995هر چند از سال  نمونه بارز است.    کی  ه یترکند.  مانده ا  ی تجارت باق  يبرا  ینیسنگ 

همچنان  موانع غیرتعرفه اي    نیببرد و چند   نیاز ب  تخود را در تجار  یاروپا بوده، اما نتوانسته است همه موانع فن
  ي ساز  ی غن  ي برا   یعمدتا راهو    مانده   یدر آن باق   یموانع   ن یاست که چن  ییاز کشورها  گرید  ی کیمصر    .پابرجاست

منطقه  فعلی  ي تجار ي وافقتنامه هات کم عمق مندرج در   يساده، ادغام تا حد  ان یبه باست.  نخبگان تیو تقو  کانینزد
 .هنوز قابل مشاهده نیستتر  ق یاما ادغام عممنجر شده، ها در تجارت  شرفتیاز پ  ی به برخ به طور کلی  مِنا

 ا یاوراس ياقتصاد  هی: اتحاداتفاق غیرمنتظره 
  و   خاص  ر یثات  زیکم عمق ن   ي مربوط به تجارت به معامالت تجار   يها   فیگسترده و حذف تحر  ي از آزادساز  حرکت
توافق    چ یکه هاین بوده  عمدتا  آن هم    و دلیل داشته    هیو روس )  قای شمال آفرو    انه یخاورم(  منطقه مِنا بر روابط    منفی 
غیر از    به ویژه  ،خود  یگ یتجارت آزاد در خارج از همساهاي  توافقنامه  به    هیروس در حقیقت،  نشده است.    برقرار   يتجار

  مالت معادر صدد  که  اي اخیر بوده  ده و تنها در سال هن ند تمایل چندانی نشا،  مشترك المنافع  تقل سم  ي کشورها
ا با کشورهاي کمی دورتر برآمده است.    ی خارج  يتجار ابزاري  ،  حال  نیبا  که  استفاده کرده  براي این تجارت ها از 

 ، تعلق دارد. ایاوراس  ياقتصاد ه یاتحاد یعن ی، يشورو  ریاتحاد جماه نیجانش  ي کشورها نیهمبه  منحصرا

مداد  قلسابق    ي شورو   ریجماه  ي ها  ي از جمهور   ی ادغام مجدد برخ  ي برا  ی راهابتدا تنها  که    اتحادیه اقتصادي اوراسیا
براي  مزمان  طور هما به  ، ابرداشتهعضو    يکشورها  تجاري میاندر کاهش موانع مبادالت    يبلند   ي، گام هاشد   یم

  ي اقتصاد  استیس   یح یابزار ترج  قتصادي اوراسیاا   هی اتحاد  .د کن  ی م  جاد یاموانع شدیدتري    ه ی خارج از اتحادکشورهاي  
  ها   یخارج  ي برا  ي ا  زه یانگ   نی همچنداده و  را افزایش    هیبه اقتصاد روس   ی دسترس به شمار می رود و    ه یروس   یخارج

داشته    هیروس   یه بازار داخلبمی توانند دسترسی بیشتري    ي تجار  يشرکاایجاد کرده به این صورت که نشان می دهد  
روابط    ي ساز  یرسم  ي برا  ي نهادفراهم آورده تا اولین تدابیر    ه یروس این امکان را براي    اتحادیه اقتصادي اوراسیاباشند.  
از  اندازه اي  به دنبال آن است، تا    هی اتحادی که  تی، مشروعوهعالرا به کار گیرد. به    منطقه مِنا  يبا کشورها  ياقتصاد

  ی کننده به نظر م  دوار یام  منطقه مِنازمینه،    نیو در اد  یآمی  به دست    یتجارت خارج  ينامه هاوافقت انعقاد    قیطر
 رسد. 

  ق یاز طر  ه یاحتمال وجود دارد که روس   نی، ايتجار   ي ها  توافقنامه به  در تمایل بیشتر    منطقه مِناات در  رییتوجه به تغ  با
  وثر و م ي به عنوان ابزار و از اتحادیه   بیابد خود در منطقه  يحضور اقتصاد  شیافزا يبرا  یراه  اتحادیه اقتصادي اوراسیا 
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ا  منطقه مِناگذاري در    استیاهرم س  با  اقتصادي    هیاتحادباید بین  کشورهاي منطقه عمدتا  ،  حال  نیاستفاده کند. 
  ي ، کشورهادر عمل.  گزینه معقول تري به نظر می رسد اروپا    هی اتحادیکی را انتخاب کنند و  اروپا    هی اتحاداوراسیا و  
  ؛نها تاثیر می گذارد روي آ  یاس یفشار س   و   ي اقتصاد   ر نیستند و شرایط از قدرت انتخاب برخوردا  ه یروس   يمرزهاواقع در  

گاها اتحادیه  )  کیه و مصربراي نمونه ایران، تر(ها  کشور،  ستی همجوار ن  ه یبا روس   ییایاز نظر جغرافکه    منطقه مِنا در  اما  
سی به اتحادیه اقتصادي ارواسیا از  براي دستر  منطقه مِنا  يکشورها است    د یبعاقتصادي اوراسیا را ارجح دانسته اند.  

و  فراهم می آورد    ارا براي آنهتوافق با هر دو طرف  دست بکشند، اما فاصله جغرافیایی امکان  اروپا    هیاتحاد  يبازارها
 داشته باشد.را در پی  ه یروس  با  يگذار  هیتجارت و سرما  می تواند افزایش

 خواهد شد؟  روزیهمچنان پ استیس: يریگ جهینت

  ي در روابط اقتصاد   هی روس دلیل ضعف عملکرد  ه  و ب   قرار گرفت  یمورد بررس   ياز منظر اقتصاد   منطقه مِناو    ه یروابط روس 
مبتنی بر    ي گذار  ه یتجارت و سرماو  ،  است  ابیکم  ياقتصاد  ط در رواب  ی ارت خصوصتجاشاره شد.  منطقه    يبا کشورها
از طریق    يگذار  هی ، سرما، سالحيچه در رابطه با انرژ  هیو روس   منطقه مِنا  ي کشورها  نیب  يروابط اقتصادست.  دولت ها
  ي شورو   ریتجارت اتحاد جماه  يو ، از الگ ي منطقه ا  يتجاردر رابطه با ابزار  و چه    یدولت   يگذار  هیسرماهاي  صندوق  

  ي ها  ت یواقعو نه  است    وابسته  یاس یس   يازهایو ن  کیتیبه اهداف ژئوپلبه شدت    ابط ور  حجم و ارزش   و  کند   یم   يرویپ
در  قدرت  یک  به عنوان    هیو ظهور مجدد روس   هی و روس   کایآمر  ن یبر بازار. با توجه به رقابت مجدد ب  یمبتن  ینسب  تیمز

 کند.   رییتغ  کینزد  ندهیدر آ  تیوضع  نیاست که ا د ی، بع هی سور قیاز طر  منطقه مِنا

  ي برا يگذار  هیاستفاده مداوم از تجارت و سرمایعنی ، منطقه مِنادر قبال  هیروس  ياقتصاد ياستراتژ درباره نکته مهم  
یق است که بتواند  عمآنقدري    منطقه مِنا  با  هیروس روابط اقتصادي    ایآ  که  ، این استیخارج   استیاهداف س   لیتکم

و تهاجم متعاقب آن به شرق    مه یهمانطور که الحاق کرفاده کند؟  از آنها است خود    کی تیژئوپل  ي ها  یجاه طلببراي  
داد  ن یاوکرا مجاورت کرمل  نسبتا  ک یتیژئوپل  ي ها  حرکت  ی حت،  نشان  پ  یم   ن یکوچک در    ي اقتصاد   ي امدهایتواند 
 .به دنبال داشته باشد  يد یشد 

نطقه منا در شرایط دشواري قرار می دهد.  . این مساله آن را در رابطه با ماست  ی عیبه منابع طب یمتک ه یاقتصاد روس 
خواهد داشت، می    یاقتصاد جهان  ي برابزرگی    يامدهایکه پ  منطقه مِنا  يکشورها  يبه سوروسیه  حرکت بزرگ    هر

گسترش مسائلی مانند  زیادي به بار آورد.  خسارت  منجر شود و  در منطقه    هیروس   يرقباگسترده تر  پاسخ  تواند به  
  منطقه منا را در    ه یروس د  ننیز می توان،  در منطقه  یالاحتم  ب یرق  ک یبه عنوان    نیو ظهور چ  کاینفت و گاز آمر  د یتول

برابر آسیب    ن را در همچنین می تواند آ  منطقه مِنادر    هیروس   یاس یو س   ي اقدامات اقتصاد،  حال  نیا  اب  د.نبه چالش بکش
با رکود  امر    نیا  رای ز  غرب متضرر شد   ي ها  م یتحر  لیبه دل  ن یپس از حمله به اوکرا  هیروس هاي خارجی مقاوم سازد.  

  ن ی در تضمش بیشتري  ، می تواند نقباشد   تیمشغول فعال   انه یدر خاورم  ه یبود. اگر روس همزمان  نفت    متیق  یجهان
 خود را خنثی کند.   یجهان  ي هماهنگ رقبا اریبس يتالش هاو ایفا نفت  متیثبات ق

و سبب  ایجاد کرده    يشکننده اقتصادیک ساختار    ياهداف اقتصادطریق  از    یاس یاهداف س به هر حال، دنبال کردن  
در    یاس یحرکات س   براي انجام   یماند و از قدرت کاف ب  یباق  فی ضع  نسبتا  ، يقدرت اقتصاد  ک یبه عنوان    هی روس شده  
منافع    تیبتواند با موفق  نکهیا  ي برا  هیاست که روس   نیمتناقض ا  تیوضع  نیطنز ابرخوردار نباشد.    ياقتصاد  عمناف  قلب
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د به  توان  ی که م  ی و تنها راه  کار کند   ي از موضع قدرت اقتصاد   د ی، باقرار دهد   یاس یرا تحت نفوذ منافع س   ي اقتصاد
، بدون ارتقاء سفانه تالش کند. متاتجارت آزادتر    ي در راستاهماهنگ    به طور است که    ن یا  چنین قدرتی دست یابد 

در گسترش   منطقه مِنا  ياز کشورها  ياریو هم بس  هی، هم روس يگذار   هی مربوط به تجارت و سرما  یلداخ  ينهادها
 خواهند داشت.مسیر دشواري پیش رو  ، گری کد یا ب ژه یو طور به ، و ی به طور کل ي اقتصاد يها يهمکار
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