روسيه و خاورميانه جديد ،راهبردها و چالشها
*

دکتر سيد اسداهلل اطهري
شعيب بهمن

**

چکيده
روسيه و منطقه خاورميانه از روابط تاريخي بسيار ديرينهاي برخوردارند .اين روابط طي
سده ها و قرن هاي متمادي ادامه داشته و در هر دوره داراي ويژگي هاي خاا

خاود

بوده است .به نحوي که روابط روسيه با منطقه خاورمياناه را ماي تاوان باه دوره هااي
مختلفي تقسيم کرد .در اين بين وقوع قيام هااي مردماي و تحاومو موساوم باه ب اار
عربي ،براي روسيه نيز همانند ساير قدرو هاي بزرگ ،نگراني ها و چالش هاايي را در
بر داشته است .به نحوي که به نظر مي رسد دولت روسيه براي دساتيابي باه اهادا و
منافع خود در خاورميانه ناگزير به تغيير برخي از رويکردهاي سنتي خود به اين منطقاه
است .بر اين اساس مقاله حاضر درصدد بررساي راهرردهاا و چاالش هااي روسايه در
خاورميانه جديد است.

واژگان کليدي :خاورميانه جديدد بهدار بربدر رفياادن ام،يتدر روي درد
ژئوپلتيک اتحاد رافبردي
* استاديار و عضو هيئت علمي دانشکده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاکستان ،گروه علوم سياسي ،ايران
** دانش آموخته کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي
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مقدمه
روابط روسيه با منطقه خاورميانه از تاريخچه ديريناهاي برخاوردار اسات .روسايه و
ملت هاي منطقاه از ديربااز باا هام ديونادهاي مختلاا اقتفاادي ،فرهنگاي و م ناوي
داشته اند .اين روابط و ديوندهاي ديريناه باعاش شاده کاه روسايه باه عناوان يکاي از
بازيگر ان کليدي صاحنه خاورمياناه باه خفاو

در زميناه حال و ففال مناقشااو و

چالشهاي اين منطقه مطرح باشد .از سوي ديگر کشورهاي خاور ميانه نياز هماواره باه
روسيه و سياست خاارجي آن اعتمااد زياادي داشاتهاناد .موضاع گياري بايطرفاناه و
سنجيده ي روسيه که خواهان حل و ففل همه مسائل خاورميانه بر اساس اصول حقوق
بينالملل است ،ارزش خاصي براي کشورهاي منطقه دارد.
بر اين اساس در سال هاي اخير ،همکااري متقاابالس ساودمند روسايه باا کشاورهاي
منطقه بيش از ديش گسترش يافته است .به نحوي که از يا

ساو ديادارهاي مت اددي

ميان رهرران روسيه و سران کشورهاي خاورميانه صورو گرفته و از سوي ديگر مساکو
س ي کرده حضور خود را در برخي از سازمان ها و ن ادهاي مرترط با خاورمياناه نظيار
سازمان کنفرانس اسالمي گسترش دهد.
در اين بين اگر چه بسياري از کشورهاي قدرتمند ،به خاورميانه همچاون منطقاه اي
مينگرند که محل استخراج نفت است و ماي تواناد نيازهااي آن اا را در حاوزه انار ي
تامين کند ،اما چنين امري براي روسيه که خود از ذخاير عظيم نفات و گااز برخاوردار
است ،صادق نمي باشد .در نتيجه منافع ،اهدا

و راهرردهاي روسيه با سااير باازيگران
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تاثيرگذار در منطقه تا حد زيادي تفاوو دارد .در واقع به رغم آنکه روس ها در مسايلي
چون مرارزه با تروريسم ،روند صلح ،منع تکثير جنگ افزارهاي کشاتار جم اي ،مراارزه
با قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته با کشورهاي غربي منافع يکسااني دارناد ،باا
اين حال در مسايلي همچون تغيير نظاام هااي سياساي ،تغييار سيساتم هااي نظاامي و
گسترش ليرراليسم غربي در کشورهاي منطقه ،از نگراني هاي م مي برخوردار ميباشند.
از اين رو تغييراو و تحومو خاورميانه موسوم به «ب ار عربي» که موجب شاکلگياري
خاورميانه جديد شده ،تا حاد زياادي سياسات خاارجي روسايه را نسارت باه روسايه
دگرگون کرده است.
در اين راستا بحش حاضر درصادد داساخگويي باه ايان ساوال اساساي اسات کاه
«سياست خارجي روسيه در مواج ه با خاورميانه جديد مستلزم ديگيري چاه رويکاردي
است؟» بر اين اساس فرض اصلي بحش چنين تريين شده که «سياست خاارجي روسايه
در مواج ااه بااا خاورميانااه جديااد مسااتلزم ي ا

رويکاارد چندب اادي در حااوزه هاااي

امنيتي(حفظ صلح و ثراو و ممان ت از گسترش اسالم تندرو) ،ئودلتيکي(ايجااد بلاو
قدرو در برابر يکجانره گرايي آمريکا) و اقتفادي(کنترل بازار و خطوط انتقاال انار ي)
است ».ازاين رو در ادامه نخست نگاهي به ديشينه روابط روسايه و خاورمياناه خاواهيم
داشت و سپس جايگاه خاورميانه در سياسات خاارجي روسايه را ماورد بررساي قارار
خواهيم داد .دس از آن روابط روسيه با کشورهاي م م خاورميانه را بررسي خواهيم کرد
و ن ايت ،به کنکاش وض يت روسيه در مواج ه با خاورميانه جديد خواهيم درداخت.

پيشي،ه روابط روسيه و خاورميانه
در دوران جنگ سرد ،به خفو

از دهه  ۰۵به ب اد ،اتحااد جمااهير شاوروي باه

مدو چ ار دهه نقشي کليدي در خاورميانه ايفا کرد .بر اين اساس مسکو از ساال هااي
 0591به ب د در چ ار دوره به ايفاي نقش در خاورميانه درداخته است:
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 )1دوره اتحاد رافبردي :در اين دوره که تا سال  0599ادامه داشت ،مسکو متحاد
راهرردي کشورهايي چون مفار (دوره ناصار) ،ساوربه ،عاراق ،يمان جناوبي ،ليراي و
سازمان آزاديبخاش فلساطين باود و نقاش م ماي را در توسا ه توانااييهااي نظاامي
دولتهاي عربي ايفا ميکرد .شوروي در طول دوره جنگ سارد تج يازاو نظاامي ايان
کشورها را ت يه ميکارد ،افساران آن اا را در مادارس نظاامي خاود آماوزش مايداد و
مستشاران نظامي را به کشورهاي متحاد منطقاهاي خاود مانناد مفار (قرال از ،)۲۷۹۱
سوريه ،ليري ،يمن ،الجزاير و عراق ميفرستاد .ايان ف الياتهاا در قالاب رقاباتهااي
شوروي با آمريکا براي نفوذ در منطقه خاورميانه بود .اين کم ها باا شارايط مناساب،
اغلب رايگان و يا به صورو وامهاي بلندمدو بود کاه بساياري از مواقاع انتظااري باه
برگشت آن ا نيز نرود .کم هاي اتحاد جماهير شاوروي باراي ت ادادز از کشاورهااي
عربي از جنره نظاامي و ئاودليتيک اهميات داشات )Antonenko, 2001(.بار ايان
اساس حمايت از گروه هاي انقالبي و نظام هاي سياسي ضاد غرباي ،باا آماوزش هااي
سياسي ،ايدئولو ي

و نظامي ،ارسال سالح و تج يازاو نظاامي ،حمايات اقتفاادي ،و

جلوگيري از ت ديداو جدي براي آن ا از جمله کارهايي بود که مساکو انجاام ماي داد.
اين موضوع به ويژه از سالهاي  0599شادو گرفات و اوج آن حمايات از ناصار در
مفر ،ر يم کودتاي عراق از  ،0599يمن جنوبي ،الجزاير ،ليراي و ساازمان آزاديارخش
فلسطين بود که صدور تس يالو به منطقه ،سفرهاي دريايي ناوگاان نظاامي روسايه باه
مديترانه و خليج فارس و همچني التيماتوم به آمريکا و غرب در جناگ هااي اعاراب و
اسرائيل ،انجام شد.
 )2دوره بازيگري محدود :در اين دوره که سال هااي  0599الاي  0550را در بار
مي گي رد ،هنوز بخشي از متحدان روسيه و دايه هاي نفوذ آن در منطقه وجود داشت ،اما
ف اليت هاي روسيه بيشتر جنره هاي اقتفادي و تجاري داشت .در اين دوره که شوروي
در سراشيب سقوط قرار گرفته بود ،مسکو درصدد برآمد تا به بازنگري در ايدئولو ي و
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برنامه هاي توس ه خود روي آورد .محفول اين بازنگري ،رها کردن متحدان ديشاين در
خاورميانه و کنار گذاشتن بسياري از بلنددروازي هاي نظامي و امنيتي بود.
 )3دوره بازيگري حاشيهاي :در اين دوره که با فروداشي اتحااد جمااهير شاوروي
آغاز شد و تا سال  0111ادامه يافت ،دايه هاي نفاوذ روسايه در خاورمياناه باه تادريج
سست شد و روس ها صرفاس در نشست هاي چند جانره مانند گروه  9حضور يافتند .در
اين دوره ،روس ها با وجود برخي ش ارها نظير اتحاد راهرردي با کشورهاي گونااگون،
در عمل با هيچ ي

از اين کشورها به اتحاد دست نيافتند.

مسکو در سال هاي  0550تا  ،0551به کلي حضور و نفاوذ در خاورمياناه را رهاا
کرد .سپس از سا  51به ب د در چارچوب سياست «نگاه به شارق» دريمااکا ،در کناار
چين و هند نيم نگاهي هم به اين منطقه افکند و عقد قراردادهاي نظامي و صدور سالح
درداخت .اين در حالي بود که از ي
ي

سو روسيه در موق يتي نرود کاه بتواناد از موضاع

کم دهنده مالي بزرگ براي افزايش نفوذ سياسي در متحدان سنتي شاوروي مانناد

دوره قرل کم هاي نظامي گسترده ارسال نمايد و از سوي ديگر ،مسکو نميتوانست به
منطقه سالح صادر نکند؛ چون کامأل به درآمدهاي حاصله از اين امر متکي بود .بنابراين
دس از دايان جنگ سرد و فروداشي اتحاد جماهير شوروي ،همکاريهاي نظامي روسايه
با دولتهاي منطقه در مقايسه با دو اصل همکاريهاي نظاامي شاوروي دچاار تغييارز
م م شد .بر اين اساس تمام تسليحاتي که طي اين مدو از روسيه به کشورهااز منطقاه
خاورميانه فروخته شد ،درو ههاز صرفا بازرگاني و تجاري بودند که توسط شرکتهاز
صادرکننده سالح و يا توليدکنندگان خفوص انجام ميشد .اين مسئله به خوبي دربااره
ايران مفداق داشت؛ زيرا بهرغم تحريمها و فشارهااز آمريکاا ،همکااريهااي نظاامي
طر هاي روسي با ايران قطع نشد .همچنين همکاريهاي نظامي روسيه با ليري ،سوريه
و به نوعي با عراق تحت همين شرايط ادامه يافت)Antonenko, 2001(.
 )4دوره احياي نفوذ :سرآغاز دوره احياي نفوذ روسيه در خاورميانه را بايد از يا

43

اصل،امه بلمر د پژوفشر بلوم سياسر و روابط بينالملل

سو در به قدرو رسيدن ومديمير دوتين در سال  0111جستجو نمود و از سوي ديگار
به رخداد  00سپتامرر  0110نسرت داد .اين دو رويداد موجب شد که روسايه از طارق
مختلا به ايفاي نقش ف ال در امور گوناگون خاورميانه بپردازد.
در اين دوره ،روسيه بر خال اتحاد جماهير شوروي که ي

رقابات دائماي باا آمريکاا

براي تسلط بر منطقه خاورميانه داشت ،سياست نسرتا من طااتاري را در دايش گرفات .باه
نحوي که دس از رخداد  00سپتامرر ،مسکو باه واشانگتن کما

هااي زياادي در راساتاي

مرارزه با تروريسم و سرنگوني حکومت طالران در افغانستان نمود .با اين حال داس از آنکاه
ايامو متحده در سال  0111به عراق حمله کرد ،روسيه به شدو به مخالفت درداخات و از
اشتراه نابخشاودني واشانگتن ساخن باه مياان آورد )Trenin, 2009: 3-4(.در ايان باين
روندي که با طرح «خاورميانه بزرگ» آغاز شد ،مسير کامالس متفاوتي با منافع و اهدا مساکو
داشت .زيرا تمام کشورهايي که طي سال هاي دس از جنگ سرد با عناويني چون نظام هااي
سرکش و محور شرارو ،آماج فشارها ،تحاريم هاا و اقاداماو نظاامي آمريکاا قارار گرفتاه
بودند ،از متحدان روسيه محسوب مي شدند)Freedman, 2002: 12(.
مجموع مسائل فوق باعش شد که روسيه سياست هاي نسرتا مستقالنهتري را نسارت
به خاورميانه در ديش گيرد .عالوه بر اين ،در سال هااي ب اد ناکاامي هااي داي در داي
ايامو متحده در م ار نااآرامي هااي عاراق ،درگياري هااي داخلاي در فلساطين مياان
طرفداران گره هاي فتح و حماس ،مناقشاو روز افزون ر يم ص يونيستي باا فلساطينيان،
مناقشهي هستهاي غرب با جم وري اسالمي ايران و ...نيز موجب شدند که روسيه نقش
موثرتري در خاورميانه ايفا کند .به نحوي که امروزه به نظار ماي رساد روسايه اهميات
ديرين خود را در ميان کشورهاي منطقه بازيافته است.
در اين راستا روسيه با ابراز نگراني از اوضاع خاورميانه ،آمادگي خود را ج ت حال
مناقشاو خاور ميانه اعالم نموده و تمايل خود را نسرت باه بازگشات ثرااو در منطقاه
خودگردان فلسطين ،دستيابي وفاق مياان فلساطينيان ،ايجااد شارايط باراي از سارگيري
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مذاکراو ميان اسراييل و فلسطين بر اساس نقشه راه ،از سرگيري مذاکراو ميان ساوريه
و اسراييل بر اساس قط نامه هاي شوراي امنيت ساازمان ملال متحاد و اصاول مادرياد،
ايجا راهکاري براي کم

از سوي کشورهاي هاي همجوار و جام ه بين المللاي باراي

عادي سازي اوضاع در عراق و دستيابي به آشتي ملي در اين کشاور باا در نظار گارفتن
منافع تمامي گروه هاي سياسي و نژادي ا ماذهري نشاان داده اسات .عاالوه بار ايان،
م م ترين راهررد همکااري روسايه باا کشاورهاي خاورمياناه را ماي تاوان در ماواردي
همچون فروش تسليحاو و تاممين قط ااو تج يازاو نظاامي ،همکااري هااي فناي و
تکنولو يکي و همکاري هاي اقتفادي مشاهده نمود.

جايگاه خاورميانه در سياسن خارجر روسيه
از سال  0111به ب د که دوتين قدرو را در روسيه بهدست گرفت ،اسناد م ماي در
ارتراط با سياست خارجي روسيه منتشر شده است .در ميان اين اساناد ،ساه ساند م ام
وجود دارد که بيانگر سياست خارجي روسيه در قرال منطقه خاورميانه است .اين اساناد
عرارتند از:
 )1س،د تدبير ام،ين ملر ادراسيون روسيه :در سند تدبير امنيات ملاي فدراسايون
روسيه که در  01انويه  0111توسط رئيس جم ور روسيه مورد تفويب قرار گرفات،
تن ا ي

بار به نام منطقه خاورميانه اشاره شده است .در اين سند به برخي از ت ديدهاي

بين المللي اشاره شده که مي توانند منافع ملي و جايگاه روسيه را در اروداا ،خاورمياناه،
مااااوراي قفقااااز ،آساااياي مرکااازي و منطقاااه آسااايا ا اقياااانوس آرام تضااا يا
کننادNATIONAL SECURITY CONCEPT OF THE RUSSIAN (.
 )FEDERATION, 2000در اين سند که در اوج مرارزهطلرايهااي داوتين داس از
تحقير مسکو در کوزوو تفويب شد ،منطقه خاورميانه به عنوان اولويت دانجم ،داس از
کشورهاي مستقل مشتر المنافع ،ارودا ،آمريکا و آسايا قارار گرفات .باا ايان حاال از
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ابتداي هزاره نو و با لغو توافق «گور ا چرنومردين» تالش ها باراي از سارگيري رواباط
با منطقه جدي تر شد؛ به نحوي که سخن از «اتحاد استراتژي » در برخي محافل روسي
و خاورميانه اي به ميان آمد و ديدارهايي نيز ميان مقاماو روسايه باا ساران کشاورهاي
خاورميانه صورو گرفت.
 )2س،د تدبير سياسن خارجر ادراسيون روسيه :اين سند در  00جاومي 0119
توسط رئيس جم ور روسيه مورد تفويب قرار گرفت .بار اسااس ايان ساند ،سياسات
خارجي روسيه در ت قيب منافع ملي ي
را دنرال مي کند .موق يت ئودلتيا

خط مشي آشکار ،قابل ديشبيني و عملگرايانه

روسايه باه عناوان يا

قادرو برتار اوراسايايي،

وض يت کرملين به عنوان يکي از دولت هاي تاثيرگذار در ج اان و عضاويت دائام در
شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،مسکو را ناگزير مي کند کاه در مساائل م ام ج ااني
دخالت نمايد .بر اين اساس با توجه به اينکه روسايه خواهاان گساترش بايش از دايش
روابط دو و چند جانره با ترکيه ،مفر ،الجزار ،ايران ،عربستان س ودي ،ساوريه ،ليراي و
ساير کشورهاي م م منطقه است ،لذا بايد از عضويت دائم خاود در شاوراي امنيات در
ج ت ثراو خاورميانه استفاده کند .همچنين روسيه به عنوان يکي از چ ار کشاوري کاه
در مناقشه اعراب و اسرائيل به ميانجيگري مي دردازند ،بايد تالش خاود را در راساتاي
ديشررد روند صلح خاورميانه به کار گيارد .عاالوه بار ايان در ساند سياسات خاارجي
فدراسيون روسيه باه رواباط مساکو باا ج اان اساالم نياز توجاه بسايار زياادي شاده
است)Kolobov & Kornilov, 2011:.22-23(.
به طور کلي در اين سند دو بار از خاورميانه نام برده شده است .در نخساتين جاا از
تالش روسيه براي ايجاد ثراو در خاورميانه به همراه خليج فارس و شمال آفريقا سخن
گفته شده و در دومين جا به مديترانه بزرگ به عنوان کاانون منااطقي نظيار خاورمياناه،
درياي سياه ،قفقاز و درياي خزر ،اشاره شده است که روسيه قفد دارد رواباط خاود را
در اين مناطق به سمت صلح ،ثراو و همسايگي خوب هدايت کند و منافع اقتفاادي را
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با توجه به مسيرهاي انتقال انار ي ارتقااد دهادThe Foreign Policy Concept (.
)of the Russian Federation, 2008
 ) 3استراتژي ام،ين ملر ادراسيون روسيه تا سال  :2222اين سند که در تاريخ
 00مي  0115توسط ديميتري مدوديا رئيس جم ور روسايه ماورد تفاويب قارار
گرفت ،از ج او مختلا حائز اهميت است .مطابق با ايان ساند ،دولتماردان روسايه
گمان مي کنند مسکو درآينده با چالش هاي ناشي از ج اني شدن مواجه خواهد شاد.
از اين رو رهرران روسيه بايد خود را براي مواج ه با اين چالش ها در سطوح داخلي،
منطقه اي و بين المللي آماده کنند .عالوه بر ايان ،اساتراتژي امنيات ملاي فدراسايون
روسيه تا سال  0101به مرحله گذار در سيستم بين المللي درداخته و خواهان احيااي
ظرفيت هاي روسيه از طريق ي

سياست عمل گرايانه شاده اساتKolobov & (.

 ) Kornilov, 2011:.20-21اين سند نشان ماي دهاد کاه اگار چاه روسايه قفاد
درگيري و تقابل با غرب به ويژه آمريکا ر ا ندارد ،اما مي کوشد بر اساس مناافع ملاي،
رويکرد سياست خارجي خود را به سمت گسترش مناسراو باا کشاورهاي آمريکااي
متين ،آفريقا و خاورميانه تغيير ج ت دهد .بر اين اساس روسيه بايد حضاور و نفاوذ
خود را در مناطق مختلا از جمله خاورميانه افزايش دهد .زيرا خاورميانه با توجه باه
منابع نفت و گازي که در اختيار دارد ،همچنان در کانون توجاه قادرو هااي بازرگ
خواهد ماند و عرصه اي حياتي براي بازيگران قدرتمناد در دروساه گاذار نظاام باين
الملل به ي

سيستم چند قطري محسوب مي شود.

در اين سند تن ا ي

بار به نام خاورميانه اشاره شده است .بر اين اساس روسهاا

م تقدند « در درازمدو ،توجه سياست هاي بين الملي متوجه مالکيت بر مناابع انار ي
در خاور نزدي  ،درياي برنت و ساير بخش هاي قطب شمال ،درياي خازر و آساياي
مرکزي خواهد بود .در ميان مدو ،وض يت عراق و افغانساتان باه هماراه منازعاه در
خاور نزدي

و خاورميانه ،ت دادي از ک شورهاي آفريقايي و جنوب آسايا و همچناين
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شااره جزيااره کااره ،تااداوم خواهااد يافاات و بااه اعمااال نفااوذ منفااي منجاار خواهااد
شدNational Security Strategy of the Russian Federation to 2020, (.
)2009
در مجموع آنچه از بررسي سه سند م ام سياسات خاارجي و امنيات ملاي روسايه
درباره منطقه خاورميانه بدست ميآيد ،حکايت از تاکيد روسهاا بار اهميات انار ي از
ي

سو و مسئله صلح ،ثراو و امنيت از سوي ديگر است .بر اين اسااس باه نظار ماي

رسد منطقه خاورميانه به چند دليل براي روس ها اهميت دارد:
 .1مجاورت ايزي ر :روسيه از طرياق اياران و ترکياه عماال باا منطقاه خاورمياناه
همسايه است .ضمن آنکه مسافت ميان گروزني دايتخت چچن و موصال عاراق حادود
 011مايل است .بنابراين مجاورو فيزيکي و همسايگي يکي از م مترين دميلي اسات
که منطقه خاورميانه را براي روس ها با اهميت مي کند.
 .2بامل مشترک مسلمانان :با فروداشي شوروي ،عمال ديواري کاه مياان مسالمانان
روسيه و ساير مسلمانان کشيده شده بود ،فرو ريخت .در حال حاضر حدود يا

هفاتم

جم يت روسيه را مسلمانان تشکيل مي دهند که رو به رشد نيز مي باشند.
 .3يهويان روستبار :حدود  01درصد از جم يت اسرائيل را ي ودياني تشکيل ماي
دهند که سابقا در اتحاد جماهير شوروي زندگي مي کردند .تقريرا اکثر اين عده در حال
حاضر مي توانند به زبان روسي صحرت کنند.
 .4نا آرامر فاي مذفبر و سياسر مدداوم در جهدان اسد م :ورود انديشاه هااي
راديکال و جنگ طلب از خاورميانه باه قفقااز شامالي و باه خفاو

جم اوري هااي

تاتارستان و باشقيرستان همواره موجب نگراني روس ها بوده است.
 .5م،ابع غ،ر انرژي :روسيه خود را به عنوان ي

قدرو در حوزه انر ي به حساب

مي آورد و به دنرال فرصت در مرزهاي جنوبي خود مي گردد.
 .6حضور نظامر آمري ا :روس ها همواره با دقت تحرکاو و سياست هاي نظاامي
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لشکرکشي آمريکا باه عاراق

و افغانستان ،موجب توجه بيشتر روسيه به حضور نظاامي آمريکاا در منطقاه خاورمياناه
شده است)Trenin, 2009: 3-4(.

روابط روسيه با کشورفاي خاورميانه
با توجه به اهميت و جايگااهي کاه خاورمياناه در سياسات خاارجي روسايه دارد،
روسها طي سال هاي اخير ب ه برقاراري و توسا ه رواباط خاود باا کشاورهاي منطقاه
درداخته اند .بر اين اساس به نظار ماي رساد برخاي از کشاورهاي منطقاه در سياسات
خاورميانهاي روسيه از اهميت و جايگاه بيشتري برخوردار ميباشند که از آن جمله ماي
توان به ايران ،ترکيه ،مفر ،اسرائيل ،سوريه ،عراق و عربستان اشاره نمود:
 )1روسيه و ايران :روابط ايران و روسيه را ميتوان در بخشهاي مختلا سياساي،
اقتفادي ،امنيتي و فرهنگي مورد بحش و بررسي قارار داد .از لحااا اقتفاادي ،رواباط
ايران و روسيه شامل سه حوزه کامال مجزا ميشود .بخش نخست باه رواباط تجااري و
مرادلهي کامهاي مختلا ميان دو کشاور مارترط مايشاود .بخاش دوم همکااريهااي
تجاري ايران و روسيه به م امالو تسليحاتي ميان دو کشور متربط ميشاود و سارانجام
بخش سوم به همکاريهاي هستهاي باز مي گردد که طي سالهاي گذشته باا مخالفات-
هايي از سوي غرب نيز مواجه بوده اسات .در واقاع همکااريهااي اقتفاادي اياران و
روسيه ،به خفو

در حوزه م امالو تسليحاو و همکاريهاي هستهاي ،داراي اب ااد

سياسي و امنيتي بوده است .زيرا اين روابط تن ا به مرادمو کاام مياان دو کشاور خاتم
نشده و موارد ديگر همچون صدور تکنولو ي و همکاري در دارو ههااي انار ي نظيار
نيروگاه هستهاي بوش ر را نيز در بر مي گيرد .عمدتا اين جنره از رواباط اقتفاادي مياان
ايران و روسيه ،با نگراني غرب به خفو

ايامو متحده آمريکا مواجه شده است .اين

در حاليست که طي سال هاي اخير با شدو گرفتن مراحش مربوط باه دروناده هساتهاي
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ايران در آ انس بين المللي انر ي اتمي و شوراي امنيات ساازمان ملال ،هماواره نحاوه
رابطه ايران و روسيه در کانون توجه قرار داشته است.
در مجموع به نظر مي رسد روسيه در روابط خود با ايران ،دست کم به چند م ياار و
شاخص عمده توجه ميکند .اين م يارها که ميتوانند موق يت و سياستهاي روسيه در
قرال ايران را به خوبي مشخص نمايند ،عرارتند از:
 .0روسيه در روابط خود با ايران به تقويت همکاريها در در حوزههااي سياساي و
اقتفادي عالقهمند است.
 .0روسيه نمايخواهاد حضاور در دارو ههااي ساودآور اياران از جملاه در ماورد
همکاري در زمينه استفاده صلحآميز از انر ي هستهاي را از دست بدهد.
 .1سياست روسيه در قرال ايران و برنامه هستهاي آن کشور ،از ي

سو توسط منافع

ملي و از سوي ديگر بواسطه هنجارها و ت داو بين المللي مسکو ت يين ميشوند .الرته
در اين بين رابطه ي روسايه و برخاي از کشاورها ،باه وياژه آمريکاا و اسارائيل بسايار
تاثيرگذار است.
 .9همکاري روسيه با ايران در زمينه انر ي هستهاي ،تا حد زيادي به ديروي ايرانياان
از برنامههاي صلحآميز هستهاي و همچنين اجراي ت اداو باين المللاي در ماورد مناع
گسترش سالحهاي هستهاي بستگي دارد.
 .9روسيه به هيچ وجه خواهان دستيابي ايران به سالحهاي هستهاي نيسات و تماام
تالشهاي خود را براي جلوگيري از گسترش سالحهااي هساتهاي توساط کشاورهاي
منطقه به کار خواهد بست .دليل چنين امري کامال مشخص است .زيرا روسهاا نگاران
هستند که اگر ايران به تسليحاو هستهاي دست ديدا کند ،آنگاه به مثاباه ت ديادي علياه
امنيت ملي روسيه عمل کناد .باه عراارو ديگار روسهاا دساتيابي احتماالي اياران باه
تسليحاو هستهاي را در چارچوب ت ديدي بر عليه امنيت ملي روسيه تحليل مايکنناد.
اين در حاليست که دستيابي احتمالي ايران به تسليحاو هستهاي عمال به منظاور ت دياد
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روسيه نيست .در واقع آنچه ايران را تشاويق مايکناد کاه باه سامت سااخت و تولياد
سالحهاي هستهاي حرکت کند ،ت ديد از جانب روسيه نيست ،بلکاه حضاور داکساتان
هستهاي در همسايگي ايران و همچنين اسرائيل اتماي در منطقاه خاورمياناه ،باه هماراه
تالش ساير کشورهاي منطقه ج ت تج يز به تسليحاو هساتهاي اساتPerkovich (.
 )& Mathews, 2005: 169با اين حال برخي اعتقاد دارند که اگار تغيياري فرضاي
در قدرو سياسي و يا ر يم ايران صورو گيرد ،آنگاه احتمال دارد فدراسيون روسيه باه
دشمن ايران مردل شود .در چنين شرايطي ،موش هااي هساتهاي اياران مايتوانناد باه
ت ديد امنيت روسيه منجر شوند.
از اين رو سياست روسيه در موضوع هستهاي ايران ،نه به طرفداري از آمريکاا و ناه
به طرفداري از ايران ،بلکه بر منافع مردم روسيه استوار است .موضاع روسايه در رابطاه
با ايران ،لزوم جلوگيري از زور و حتي ت ديد استفاده از قدرو نظامي عليه ايان کشاور
است .مسکو متوجه است که تا زماني که روند ديپلماتي
به ايران حمله کرده و سرب بي ثراتي اوضاع در خاور نزدي

ادامه دارد ،آمريکا نمايتواناد
شود .از اين منظر روسها

م تقدند که ايران بايد به صورو ف التر با جام ه ج اني همکاري نمايد .به همين دليال
روسها از ي

طر  ،با تحريم هاي آمريکا و اتحاديه ارودا بر عليه ايران مخالفت کارده

و آن ا را غير قابل قرول خوانده و از طر

ديگر به قط نامههاي شوراي امنيت بار علياه

ايران راي مثرت داده و در مذاکراو مربوط به بازداشاتن اياران از توسا ه ف الياتهااي
هستهاي ،حضوري ف امنه دارد .الرته از ج تگيري مقاماو روسيه کامال مشخص اسات
که مسکو خواهان حل و ففال مسائله هساتهاي اياران از طرياق گفتگاو و شايوههااي
مسالمتآميز است .در اين بين اگر چاه روسايه باه هايچ وجاه نمايخواهاد اياران باه
تسليحاو هسته اي دست ديدا کند ،اما چنانچاه ايان امار اتفااق بيافتاد ،مساکو تارجيح
مي دهد به جاي آنکاه باه دشامني باا ت اران بپاردازد ،در جايگااه دوساتي باا آن قارار
گيرد )Oliker & ed , 2009: 114(.زيرا روسيه ميداند که از دست دادن ايران براي
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اين کشور همانند از دست دادن خاورميانه و خااور نزديا

و هماه کشاورهاي ج اان

اسالم خواهد بود .روسيه اگر روابط با ايران را از دست بدهد ،ديگر نميتواند به عاراق
و افغانستان برگردد.
 )2روسيه و ترکيه :در روسيه نسرت به روابط با ترکيه ديدگاههاي گوناگوني وجود
دارد که از تاريخ در فراز و نشيب دو طر

ناشي مي شود .بار ايان اسااس عاده اي باا

توجه به جنگ هاي صورو گفته ميان روسيه و ترکيه در طول تاريخ ،به آنکارا همچاون
ي

دشمن مي نگرند .از سوي ديگر ،برخي با توجه به جايگااه ئودلتيا

و راهراردي

ترکيه در اوراسيا و منطقه خاورميانه ،خواهان گسترش روابط با آنکارا هساتند .بار ايان
اساس ب د از فروداشي شوروي ،گسترش روابط اقتفادي بين دو کشور شروع شاد کاه
شامل شرکت هاي ترکي در عملياو ساختماني در روسيه ،تجارو گسترده چمداني بين
دو کشور و نيز افزايش شديد ت داد گردشگران روس در ترکيه بوده است.
سرآغاز روابط جديد روسيه و ترکيه را بايد به دسامرر سال  0119بازگرداند کاه طاي آن
اولين ديدار رسمي رئيس جم وري روسيه از ترکيه به عمل آمد و به امضاي بيانيهاي دربااره
تحکيم دوستي و همکاري چندب دي بين دو کشور منت ي شد .دس از آن ،ديدار اردوغاان از
روسيه در سال  0119نشان دهنده تحول م مي در روابط روسي ا ترکي بود.
در حال حاضر روسيه اهميت ويژه اي براي گسترش روابط اقتفادي خود با ترکيه قائال
است .تجارو خارجي روسيه و ترکيه از  0/0ميليارد دمر در سال  0559باه  11/9ميلياارد
دمر در سال  0119افزايش يافته است .همچنين ارزش صادراو روسيه باه ترکياه در ساال
 0115بالغ بر  00/199ميليارد دمر و ارزش صادراو ترکيه به روسيه  1/009ميلياارد دمر
بوده است .در سال  0101نيز ارزش مرادمو تجاري بين دو کشور باه  09ميلياارد و 111
ميليون دمر رسيد .در اين راستا روسيه و ترکيه قفد دارند سطح مراادمو خاود را باه 011
ميليارد دمر برسانند .در حال حاضر در روسيه دنج بان

ترکي وجود دارند که با سارمايه اي

حدود  110ميليارد دمر ف اليت مي کنند .همچنين در مسکو به تن ايي حدود  911شارکت
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با سرمايه ترکيه وجود دارند .حجم کل سرمايه گاذاري ترکياه در روسايه حادود  7ميلياارد
دمر تخمين زده مي شود .سرمايه گذاري روسيه در ترکيه نيز بالغ بر  0ميليارد دمر مي شاود
که در بخش هاي گردشگري ،خدماو و انر ي صورو گرفته است .روسايه اولاين شاري
تجاري ترکيه و ترکيه دنجمين شري

تجاري روسيه محسوب مي شود.

رشد مرادمو تجاري ميان روسيه و ترکيه به چند عامل م م نظيار کااهش ساودظن
طرفين نسرت به يکديگر ،اتخاذ سياست هاي نسرتا مساتقل در برابار آمريکاا و اتحادياه
ارودا ،مخالفت با هرگونه اسالمگرايي تندرو و همچنين افزايش سياست هاي همگراياناه
در حوزه قفقاز جنوبي ،بستگي دارد )Katz, 2010: 11-12(.عالوه بر اين ،هم اکناون
روسيه و ترکيه با هم اختالفاو عقيدتي ندارند و هيچ مان ي وجود ندارد که از برقراري
روابط در همه زمينهها ممان ت کند .به خفو

که روس ها از استقالل خاط سياسات

خارجي ترکيه راضي هستند و آن را مطابق با منافع و اهدا

خود مي دانناد .از ايان رو

به نظر مي رسد نواقفي که دس از فروداشي اتحاد شوروي ،در روابط روسايه و ترکياه
وجود داشت ،به کلي برطر

شده و اکنون هر دو کشور ماي توانناد در فضااي عظايم

اورآسيا همکاري کرده و تالشهاي يکديگر را تکميل کنند.
 )3روسيه و مصر :مفر يکي از کشورهاي م م منطقه خاورميانه است که روسيه توجاه
ويژه اي به توس ه روابط خود با آن دارد .زيرا مفر طي چندين سده ،جايگاه منحفر به فارد
خود را در نقطه اتفال اوراسيا و کشورهاي آفريقايي حفظ کرده و نقاش م ماي در رهراري
فرهنگي و اقتفادي کشورهاي شمال آفريقا و ج ان عرب داشته است .عالوه بار ايان چناد
عامل م م سياسي وجود دارند که به روابط قاره و مسکو شکل مي دهند .نخست آنکه مفار
ي

توليد کننده بزرگ نفت و گاز نيست و در بازارهاي ج اني انر ي ،به رقابات باا روسايه

نمي دردازد .دوم آنکه مفر داراي ي
همچون ي

ر يم سياسي سکومر است و باه بنياادگرايي اساالمي

دشمن مي نگرد .در نتيجه مسکو به قاهره هيچ سودظني در خفو

کم

شورشيان و يا جنرش هاي اسالمي بنيادگرا در چچن نادارد .ساوم آنکاه رواباط ديپلماتيا

باه
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دايدار مفر با اسرائيل ،براي روسيه که در دوره دسا شوروي قفاد داراد رواباط خاود را باا
تلآويو تقويت کند ،ي

امتياز م م محسوب ماي شاود )Mulaj, 2007: 2-3(.عاالوه بار

اين مناسراو فرهنگي نيز نقش م مي در روابط روسيه و مفر ايفا مي کنناد .باه نحاوي کاه
سامنه بيش از  911هزار گردشگر روس به مفر سفر مي کنند.
 )4روسيه و اسرائيل :اگر چه اتحاد جمااهير شاوروي در ساال  ،0599اسارائيل را باه
رسميت شناخت ،اما دس از جنگ شش روزه در سال  ،0507روابط ديپلماتي

خاود را باا

تالآوياو قطاع کارد )Golan, 1988: 288-289; Golan, 1990: 110-23(.از اکترار
 ،0550اندکي ديش از فروداشي اتحاد جماهير شوروي ،دو طر يکرار ديگار باه برقاراري
روابط درداختند و مناساراو خاود را باا يکاديگر از سارگرفتند .در طاول دوران زماماداري
يلتسين ( ،)0550-55روابط روسيه و اسرائيل به ويژه در حوزه تجااري از وضا يت نسارتا
مطلوبي برخوردار بود .الرته اين روابط در زمان تفدي ياوگني دريمااکو باه عناوان وزيار
امور خارجه ( )0550-59و نخست وزير ( )0559-55سرد شد .زيارا دريمااکو بيشاتر
به طرفداري از اعرا ب مي درداخت و باه دنراال تغييار سياسات مساکو باه سامت اردوگااه
فلساطيني باود )Freedman, 1998: 140; Nizameddin, 1999: 122(.در دوره
دوتين ،نگراني هاي مسکو در خفو

وضا يت چچان و همچناين گساترش تروريسام،

باعش شد که روسيه در مناقشه اسرائيل و فلسطين به سمت تلآويو حرکت کند.
در مجموع روابط دو طر در سال هاي دس از فروداشي شوروي از رشد قابل تاوج ي
برخوردار بوده است .به نحوي که حجم م اامالو تجااري مياان روسايه و اسارائيل از 00
ميليون دمر در سال  0550به  9/0ميليارد دمر در سال  0119افزايش يافته است .اگار چاه
در سال  0115حجم م امالو تجاري بين دو کشور کاهش ديدا کرد ،اما تجاارو دو جانراه
در سال  0101با رشد  71درصدي نسرت به سال قرال مواجاه باودMoscow Time, (.
 )16/02/2010عالوه بر اين به نظر مي رسد چشم انداز بسيار خوبي براي همکااري هااي
اقتفادي ميان دو طر وجود دارد .چنانکه روسيه و اسرائيل در حال حاضار گاام هاايي را
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در راستاي همکاري در زمينه هاي انر ي و فنآوري نانو برداشاته اناد و آ اناس فضاايي دو
کشور در قسمت هاي مربوط به اکتشا فضا ،کشا مواد جديد ،ناوبري ،دزشکي و زيسات
شناسي فضايي با يکديگر به همکاري مي دردازند)Nekhai, 2011(.
در اين بين موارد مختلفي نيز وجود دارند که عمال موجب واگرايي و حتي تيرگاي در
روابط روسيه و اسرائيل شده اند .از جمله اين مسائل مي توان به همکاري هااي نظاامي و
هسته اي روسيه با ايران و سوريه اشاره نمود که همواره با مخالفات اسارائيلي هاا مواجاه
شده است .عالوه بر اين ،روسيه در مسئله صلح خاورميانه تاکنون نه تن ا برخاي از گاروه
هاي فلسطيني نظير حماس را به عنوان ي

گروه تروريستي شناسايي نکرده ،بلکه باا آن اا

روابط نسرتا نزديکي نيز برقرار نموده است .همچنين روسيه از ايجاد يا

دولات مساتقل

فلسطيني نيز حمايت کرده که اين امر چندان مورد رضايت اسرائيلي ها نيست.
به طور کلي عليرغم وجود مشکالو و چالش هايي در روابط روسيه و اسرائيل ،باا ايان
حال به نظر مي رسد مناسراو دو طر به نحو چشامگيري افازايش يافتاه اسات .از جملاه
عوامل موثر بر ارتقاد سطح روابط مسکو و تلآويو مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 .1نيازفاي متقابل :سيستمهاي اقتفادي و توليدي روسيه و اسراييل به شکلي است
که هر دو طر

مي توانند به خوبي نيازهاي يکديگر را برطر

کنند و به نوعي مکمال

همديگر باشند.
 .2تروريسم :اگر چه در حال حاضر همکاري روسيه و اسرائيل در زمينه مراارزه باا
تروريسم به سطح مزم ارتقا نيافته ،با اين حال طاي ساال هااي گذشاته کوشاش هااي
زيادي در اين راستا صورو گرفته است .زيرا تروريسم اسالم گراياناه ،دشامن مشاتر
اسرائيل و روسيه محسوب مي شود و امنيت هر دو به تشري

مساعي در زميناه مراارزه

با تروريسم وابسته است.
 .3مسائل ام،يتر :موق يت منحفر به فرد ئودلتيکي روسيه ماي تواناد باه برطار
کردن رويارويي بين اسراييل و ايران و جلوگيري از انتقاال ايان روياارويي باه مرحلاه
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بازگشت نادذير کم

کند .از سوي ديگر روس ها نيز با توجه به مناف ي که در اياران و

اسرائيل دارند ،به هيچ وجه خواهان وقوع درگيري ميان ت ران و تلآويو نيستند.
 .4اشتراکات قومر د نژادي :در اساراييل حادود  0ميلياون شا روند ساابق روسايه و
شوروي زندگي مي کنند که با روسيه و جام ه مشتر المنافع ،روابط محکم خاود را حفاظ
کرده اند .همين امر باعش شده که طرفين در رابطهي خود با يکديگر ،هماواره رعايات حاال
اسرائيلي هاي روسترار را بکنند .عالوه بر اين ،حضور روسترارها در اسرائيل موجب شاده
که مردم روسيه درباره روابط مسکو و تلآويو نظر مثرتي داشته باشند.

نظر مردم روسيه در خصوص رابطه روسيه و اسرائيل
مي 0119

آوريل 0100

دوستانه

9

9

خوب

09

01

عادي و صلحآميز

99

99

سرد

09

01

تنشزا

9

0

دشمنانه

1/0

1/ 0

بدون داسخ

09

00

نسرت نظراو مثرت به نظراو منفي

1/9

9/ 7

همانگونه که جدول فوق نشان مي دهد ،حدودا نيمي از مردم روسيه ،روابط مساکو
و تلآويو را عادي و صلح آميز مي دانند و نسرت نظراو مثرت به نظاراو منفاي دربااره
روابط روسيه و اسرائيل ،از  1/9درصد در سال  0119به  9/7درصاد در ساال 0100
افزايش يافته است.
 .5نقش روسيه در صلح خاورميانه :روس ها همواره يکاي از باازيگران م ام در
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کردناد تاا

قط نامه سال  0579سازمان ملل متحد ا در مورد اينکه ص يونيسم مسااوي نژاددرساتي
است ا لغو شود .همچنين مسکو به ي وديان روسترار اجازه م اجرو به اسراييل را داد
و همراه با آمريکا در تمسيس کنفرانس صلح خاورميانه در مادريد شرکت نماود .مطاابق
با فرمول کنفرانس صلح مادريد که در سال  0550برگزار شد ،قارار باود تاممين امنيات
اسرائيل و برقراري صلح در ازاي آزادي اراضي عرباي اشاغالشاده توساط اسارائيل در
جنگ سال  0507صورو گيرد .باا ايان حاال در دوران رياسات جم اوري کلينتاون،
آمريکايي ها روسيه را از شرکت در روند صالح خاورمياناه کناار گذاشاتند و حتاي در
شرايطي که مسکو با صدور بيانيه اي به حمايت از ايان روناد درداخات ،اماا عماال باه
نشست که سران در اکترر سال  0111در شرم الشيخ برگزار شد ،دعوو نشد.
از آن دس اگر چه غرب تمايل چنداني به افزايش نفوذ و توان باازيگري روسايه در
روند صلح خاورميانه نداشته ،با اين حال کشاورهاي منطقاه و باه خفاو

اعاراب از

حضور روسيه در مذاکراو و ميانجيگري مسکو استقرال کرده اند .ضمن آنکاه يکاي از
سياست هاي روسيه در مورد خاورميانه ،تمکيد بر حل و ففل اين منازعاه باوده اسات.
روسيه م تقد است که از سرگيري روناد تماام عياار صالح در منطقاه بار اسااس
قط نامه هاي  0157 ، 119 ، 090و  0909شوراي امنيات ساازمان ملال ،وسايله
برقراري صلح در منطقه است .در اين چارچوب مسکو م تقد است که نخسات باياد
در حل و ففل عادمنه مسئله فلسطين و تشکيل دولت مستقل فلسطين همات گماشاته
شود .بر اين اساس روسيه يکاي از حامياان روناد صالح خااور مياناه و يکاي از
نيروهاي بانفوذ در اين منطقه به شمار مي آياد و سا ي ماي کناد باين اسارائيل و
ج ان عرب موازنه ايجاد نمايد.
 )5روسيه و سوريه :سوريه يکي از کشورهاي منطقه خاورميانه محسوب مي شاود
که همواره روابط نزديکي با روسيه داشته اسات .در دوران جناگ سارد ،شاوروري باه
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حمايت از حرکت هاي آزادي بخش ملت هاي عرب بر عليه اسرائيل و هژموني آمريکاا
مي درداخت .در اين راستا از اواخر دهه  0591تا اواخر دهه  ،0591ساوريه م متارين
متحد مسکو در منطقه خاورميانه محسوب مي شاد )Mulaj, 2007: 2-3(.باه نحاوي
که در آن دوران ارتش سوريه همواره توسط مدرنترين جناگافزارهااي روساي مسالح
ميشد .در سال هاي دس از فروداشي شوروي نيز روسيه نزديکي خود باا ساوريه را در
قالب تمايل ج ت حل و ففل مسائل ج اني قرار داده است که برخي از محورهااي آن
عرارتند از:
 . 0مسکو قفد دارد در روند ت ديل روابط سوريه و اسرائيل (و از همين طرياق ،در
روند ت ديل اوضاع در مناسراو لرناني ا اسراييلي) شرکت کند.
 .0روسيه نقش کنترل کننده برنامههاي نظامي سوريه را بر ع ده گرفتاه تاا از تولياد
سالحهاي کشتار جم ي در اين کشور جلوگيري به عمل آورد.
 . 1مسکو در چارچوب نزديکي روابط با دمشق مي تواند به ايفاي نقش در مرارزه با
تروريسم بپردازد .به اين منظور روسيه بايد طر

سوري را حد اقل به کااهش حمايات

از گروه هاي اسالمي در قسمت جنوبي لرنان متقاعاد کناد .همچناين مساکو از طرياق
سوريه مي تواند با کانونهاي افراط گرايي اسالمي روابط مساتقيم برقارار کناد و بادين
ترتيب بسياري از مسايل مرترط با چچن را حل و ففل نمايد.
 )6روسيه و براق :روابط روسيه با عراق در ساال هااي  0599الاي  ،0551در قالاب
رابطه با کشورهاي ج ان سوم ،روابطي وياژه باه شامار مايآماد .باه خفاو

کاه عاراق

نزديکترين کشور ج ان عرب به مرزهاي اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شاد .در ساال
هاي دس از فروداشي شوروي نيز روسيه و عراق روابط نسرتا نزديکي بايکديگر داشتند.
در اين دوران ،بغداد يکي از اصلي ترين خريداران سالح و تج يزاو نظامي روسيه باود.
طي سال هاي  0599تا  ،0591مسکو  11/9ميليارد دمر از محل فروش ساالح باه عاراق
درآمد داشته است .همچنين قراردادهاي صن تي ،اقتفادي و نفتاي مت اددي باين دو کشاور
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من قد شده بود که ارزش آن ا در چارچوب برنامه دانج سااله همکااري هااي دو کشاور در
اوو  0110حدود  91تا  01ميليارد دمر برآورد مي شد)Dannreuther, 2004: 37(.
ومدمير دوتين نيز همانند بوريس يلتسين از سياست نزديکي به عاراق دياروي کارد.
روابط مسکو و بغداد به حدي گرم بود که روسيه مي کوشيد تحريم ها بر ضد عاراق را
لغو کند و سپس مانع از حمله آمريکا به عراق شود .بر ايان اسااس روس هاا در ساال
 ، 0111به چ ار دليل مخالا ت اجم نظامي امريکا به عراق بودند .نخست آنکاه رواباط
نسرتا مطلوبي با ر يم ب ثي عراق داشتند و منافع اقتفادي خود را در خطر ماي ديدناد.
دوم آنکه روس ها به شدو نگراني بيثراتي هايي بودند که دس از جنگ بوجود ميآمد
و امکان داشت به سراسر منطقه گسترش يابند .سومين دليل مخالفت روسايه باا ت ااجم
نظامي آمريکا به اين مسئله باز مي گشت که روسيه گمان مي کرد هرگونه ت اجم نظامي
به عراق مي تواند موجب تحري

گروه هاي تروريساتي در سراسار منطقاه و حتاي در

داخل روسيه ش ود .در ن ايت چ ارمين دليال مخالفات روس هاا باا جناگ عاراق ،باه
ناخشنودي آن ا از گسترش حضور نظامي امريکا در منطقه مرترط مي شد که ميتوانست
به مثابه ت ديدي بر عليه منافع مسکو عمل نمايد.
بر اين اساس هم اکنون روس ها اهدا

خاصي را در عراق ت قيب مي کنناد کاه از

آن جمله مي توان به حفظ يکپارچگي سرزميني ،ثراو سياسي و عقبنشايني آمريکاا از
خااا عااراق و همچنااين حفاظاات از منااافع اقتفااادي خااود در اياان کشااور اشاااره
نمود )Mulaj, 2007: 2-3(.در اين راستا روسيه به شدو نگران کنتارل غارب و باه
خفو

امريکا بر عراق است .نرايد از ياد برد روسيه يکاي از کشاورهايي باود کاه از

برنامه «نفت در برابر غذا» 1که بواسطه تحريم هاي بين المللي بر عراق اعمال شده باود،
بيشترين سود را نفيب خود مي کرد .به نحوي که ميزان تجاارو روسايه باا عاراق در
1. Oil-for-food program

33

اصل،امه بلمر د پژوفشر بلوم سياسر و روابط بينالملل

سال  0110حدود  9بيليون دمر بود .از اين رو روسيه در سال هاي دس از صادام نياز
س ي کرد نفوذ و حضور شرکت هاي نفتي خاود نظيار لاو اويال را در عاراق حفاظ
کند )Kemp & Saunders, 2003: 43(.الرته در عين حال باياد توجاه داشات کاه
عراق به سرب منابع غني انر ي ،رقيري جدي براي روسايه باه خفاو

در ارترااط باا

مسئله صدور گاز به ارودا به حساب ميآيد.
 )7روسيه و بربستان :از سال  0111کاه ومديميار داوتين باا شااهزاده عرادا در
مسکو ديدار کرد ،روابط روسيه و عربستان س ودي نسرت به سال هاي قرل دوساتانهتار
شد .به نحوي که از آن زمان ،ديدارهاي مت ددي ميان مقاماو دو کشور صاورو گرفتاه
است .همچنين قراردهاي همکاري زيادي نيز ميان دو کشور من قد شده که از آن جملاه
مي توان به حضور لو اويل و برخي ديگر از شارکت هااي روساي در حاوزه انار ي
عربستان اشاره نمود .بر اين اساس روابط اقتفادي روسيه و عربستان که دايش از ساال
0551در سطح بسيار دااييني قارار داشات ،باه  110/9ميلياون ياورو در ساال 0119
افزايش يافت .عالوه بر اين گزارش هاي زيادي در خفو

قفد و تمايل رياض مرني

بر خريد تسليحاو و جنگ افزارهاي روسي منتشر شده است.الرته س ودي ها همچناان
با ديده ترديد به فروش تسليحاو روسي به ايران و همچناين همکااري هااي ت اران و
مسکو در حوزه هسته اي مي نگرناد و بارهاا در ايان خفاو

باه اباراز نگراناي نياز

درداخته اند .از سوي ديگر روس ها نياز نسارت باه خطار گساترش وهابيات در مياان
مسلمانان خود و احتمال حمايت عربستان از ترويج ايان اياده باه خفاو

در قفقااز

شمالي نگران هستند .عالوه بر اين ،دو کشور د حوزه فروش نفت نياز رقياب يکاديگر
محسوب مي شوند .از اين رو در شرايطي که مساکو از افازايش تولياد و صادور نفات
خود حمايت مي کند ،س ودي ها خواهان نزديکي روسيه به سياست هاي اود

هستند.

زيرا افزايش توليد و صدور نفت روسيه مي تواند تاا حاد زياادي جايگااه عربساتان در
بازارهاي ج اني انر ي را متزلزل کند)Katz, 2010: 12(.
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روسيه و خاورميانه جديد
وقا يع شمال آفريقا و خاورمياناه کاه از يا

ساو در داي آزادي سياساي ،چارخش

نخرگان ،دايان فساد ،فروداشي نيروهاي امنيتي و از سوي ديگر ،دنراال برقاراري حقاوق
عادمنه ،حرمت اجتماعي و برابري ش روندان است ،ناه تن اا ج اان عارب را باه لارزه
درآورده ،بلکه ساير کشورها را نيز در خفو

گسترش آن بيمناا کارده اسات .ايان

جنرش که به تغيير و تحول جادي در دو کشاور تاونس و مفار منجار شاد و آبساتن
تغييراو جدي در ساير کشورها نظير يمن ،ليري ،بحرين ،کويت ،اردن ،سوريه ،عربستان
س ودي و .. .گشت ،براي روسيه نيز با بيم و اميدهايي همراه شد .بر اين اساس يکاي از
مسائلي که از زمان آغاز اعتراضاو ج ان عرب مورد بحش و بررسي قرار گرفت ،آيناده
روسيه و ميزان تاثيردذيري اين کشور از ب ار عربي بود .اين مسئله هنگاني شادو گرفات
که «ميخائيل گورباچا» ،آخرين رئيس جم ور و رهرر حزب کمونيست شاوروي ساابق،
ضمن انتقاد از وض يت سياسي روسيه ،روند احياي دموکراسي در اين کشور را بسيار کند
و ناقص دانست و اعالم کرد که اگر عناصر خودکاامگي در حکومات روسايه باه هماين
شکل ادامه يابد ،احتمال وقوع حوادثي مثل مفرافزايش خواهد يافت)Weir, 2011(.
اگر چه هشدار گورباچا داراي اب اد و زواياي م مي بود ،اماا باا توجاه باه اينکاه
نظامهاي سياسي در کشورهاي عربي و روسيه متفاوو هستند 1،لاذا نماي تاوان انتظاار

 .0به عنوان نمونه ،در کشور مفر ،دولت حسني مرار

با برقراري نظام بسته سياسي طي دهها سال ،هيچگونه

حقي را براي مشارکت احزاب مخالا در سرنوشت اين کشور قائل نرود و م ترضين نيز به شدو سرکوب مي
شدند .همچنين ديروي بي چون و چراي دولت مرار

از آمريکا که موجب تحقير مفري ها شده بود ،به

نارضايتيها در اين کشور دا من زد .اگر چه در روسيه قدرو اصلي در دست حزب حاکم است ،اما عالوه بر
حزب قدرتمند «روسيه واحد»  ،احزاب مخالا نيز در ساختار قدرو مانند دارلمان مشارکت دارند .همپنين دولت
روسيه بر اساس برخي مالحظاو و منافع اين کشور و حداقل براي حفظ اعترار خود ،در صدد نمايش استقالل در
برابر آمريکا است.
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وقوع رويدادهاي خاورميانه را در داخل روسيه داشت .الرته به رغم وجود تفااووهااي
عميق ميان سياست و حکومت در روسيه با مفر و تاونس ،باا ايان حاال نگرانايهااي
روسيه دايان نمي دذيرد .بر اين اساس رو سايه دسات کام باه دانج دليال از قياام ماردم
خاورميانه و شمال آفريقا بيمنا است .اين دميل عرارتند از:
 . 0روسيه نگران منافع و آينده روابط خود با کشورهاي منطقه است .روسايه در
حوزه اقتفادي ،با اکثر کشورهاي عربي رواباط خاوبي دارد .باه خفاو

فاروش

تسليحاو و جنگ افزارهاي رو سي به کشورهاي عربي ،از اهميت بسيار زيادي براي
مسکو برخوردار است .از اين رو کرملين از تغيير رهرران ج ان عرب و در داي آن،
دگرگوني سياست هاي حاکم بر اين کشورها نگران است و به شدو منافع اقتفادي
خود را در خطر مي بيند .به عنوان نمونه روابط روسيه و تونس در دوران بن علاي
از اب اد دوستانه و همکاري هاي نزدي

برخوردار بود .در واقع روابط دو کشور اين

فرصت را براي مقاماو تونس و روسيه فراهم کرده بود که زمينه هاي جديدي براي
ت ميق روابط دو جانره ديدا کنند .روس ها به تونس ،همچون دروازه اي ج ت ورود
به آفريقا مي نگريستند ،اما اي ن

م لوم نيست که آينده روابط دو کشور چه سمت و

سويي ديادا خواهاد کارد .همچناين رواباط روسايه و مفار نياز در دوران مراار
ازگستردگي خاصي برخوردار بود و مفري ها همواره يکي از مشتريان تسليحاو و
جنگ افزارهاي روسي بودند .از اين رو روس ها چندان از تحومو مفر و ديروزي
قيام مردم بر ر يم مرار

خوشنود و راضي نرودند.

عالوه براين ،روسيه در ليري ،سوريه ،بحرين ،اردن ،عربستان و ساير کشاورهاي
عربي نيز منافع زيادي دارد که احتمام از دست خواهناد رفات .باه عناوان نموناه،
روسيه ديش از حمله ي نظامي ناتو به ليري ،با اين کشور در عرصه انر ي همکااري
مي کرد ،اما اين

بر اثر بمراران اين کشور ،قراردادهاي نفتي مسکو و طرابلس نيز به

خطر افتاده است .همچنين ليري در سال  0115قرارداد خريد تساليحاو باه ارزش
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چ ار ميليارد دمر با روسيه براي خريد بالگردهاي نظامي « آليگاتور»  ،مجموعه هااي
ددافند هوايي «دانتسير اس-ي » و تان

هاي «تي »51-امضا کارد و باا توجاه باه

وض يت حاکم بر ليري ،بدي ي است که روسيه هيچ منف تي از اين قارارداد نخواهاد
برد .افزون بر اين ،روسيه قفد فروش جنگنده هاي «ميگ ، »10-موش

هاي بالدار

«ياخونت» و مجموعه ددافند موشکي «اس »111-را به سوريه به ارزش  01ميليارد
دم ر داشت و احتمال مي رود اين قارارداد باه اجارا در نياياد .در يمان نياز مناافع
اقتفادي روسيه در خطر گرفتاه و م لاوم نيسات کاه روسايه درآمادي از قارارداد
تسليحاتي ي

ميليارد دمري با اين کشور داشته باشد .در مجموع خساراو احتمالي

وارده به روسيه در عرصه نفات و گااز و صاادراو تسا ليحاو روساي ،حادود 09
ميليارد دمر برآورد شده است.
 . 0الگو شدن قيام هاي عربي و گسترش آن به کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز.
روسيه به شدو از بروز هرگونه تغير و تحول غيرمنتظره و غيرقابال دايش بيناي در
مناطق ديراموني خود بيمنا

است .به خفاو

اگار ايان تغيياراو در کشاورهاي

آسياي مرکزي و قفقاز روي دهند ،آنگاه بي ثرااتي و ناداياداري سياساي در سراسار
منطقه گسترش خواهد يافت .چنين امري به هايج وجاه در راساتاي مناافع ملاي و
امنيتي روسيه محسوب نمي شود .در نتيجه با توجه باه اينکاه احتماال تاثيرگاذاري
رويدادهاي کشورهاي عربي بر اوضاع قفقاز و آسيا ي مرکزي وجود دارد ،لذا روس
ها عالقمند به برقراري ثراو در منطقه خاورميانه هستند)Ivanov, 2011(.
 . 1گسترش بيداري اسالمي در خاورمياناه و تااثير آن بار مسالمانان روسايه باه
خفو

در قفقاز شمالي .منطقه قفقاز شمالي يکي از بي ثراو ترين مناطق روسايه

محسوب مي شود که همواره درگير افراط گرايي و اعماال تروريساتي باوده اسات.
مسلما اگر بيداري اسالمي در خاورميانه گسترش ديدا کند ،آنگاه مرزهاي جم وريها
و بخش هاي مسالمان نشاين روسايه را نياز در خواهاد نوردياد .چنانکاه دميتاري
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مدوديا رييس جم وري روسيه ديشتر اعالم کرده باود کاه قياام هااي کشاورهاي
عرب ي مي تواند به دهه ها حريق که افراط گرايي اسالمي را گسترش مي دهد ،منجار
شود .وي همچنين اعالم کرد که عفيان هاي عرب ماي تواناد تااثيري مساتقيم بار
وضع روسيه داشته باشد.
ظاااهرا دغدغااه اصاالي روس هااا بااه احتمااال تکاارار قيااام هاااي عربااي در منطقااه
جدايي طلاب چچان بااز ماي گاردد .در واقا ع روس هاا از ايان نگرانناد کاه بحاش
اسالم گرايي در منطقه اوج بگيرد و اين امر به قفقاز شامالي سارايت کناد .زيارا آن اا
ديوند بسيار قوي بين رشد اسالم گرايي در منطقه و تقويات جرياان هااي اساالمي در
قفقاز شمال مي بينند .از نظر دولات روسايه ،تقويات فضااي اساالمي در ايان منطقاه
مي تواند باعش تشديد مشکالو در اين کشور و افزايش حمالو تروريستي از ساوي
گروه هاي جدايي طلب در قفقاز شمالي شود .از سوي ديگر نگراني روسيه از حااکم
شدن جريانهاي اسالمي در اين کشورها و حمايات احتماالي آن اا از مراارزان چچناي
است .به عرارو ديگر آن ا به دليل علقههااي ماذهري خاود ،باه حمايات از چچنايهاا
بپردازند .از اين رو گساترش بياداري اساالمي در خاورمياناه و تاثيرداذيري مسالمانان
روسيه به خفو

در قفقاز شمالي ،يکي از نگراني هاي م م مسکو محسوب مي شود.

 . 9تشديد موج دموکراسي خواهي در داخل روسيه :در ي

نظرسانجي کاه توساط

موسسه «لوادا دول» ( )levada pollدر ماه فورياه  0100انجاام شاده ،نتاايج قابال
توج ي بدست آمده که نشان مي دهد مردم روسيه اميد چنداني به روي دادن تغييار و
تحومتي شريه مفر در کشور خود ندارند.
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نظرس،جر درباره ت رار تحوالت مصر در روسيه
()Russian Public Opinion on Unrest in the Arab World, 2011: 9

همانگونه که نمودار فوق نشان مي دهد ،تن ا  9درصد از مردم روسيه به طاور قطاع
م تقدند رخ دادن تحومو مفر در روسيه نيز امکاندذير است .اين در حااليسات کاه
 01درصد به يقين اطمينان دارند که کشورشاان شااهد چناين تحاومتي نخواهاد باود.
همچنين درصد افرادي که م تقدند احتمال وقوع تحومتي شريه مفر در روسايه وجاود
ندارد نيز بيش از افرادي است که چنين احتمالي را در نظر مي گيرند.
از اين رو به رغم آنکه احتمال وقوع تحومو ج ان عرب در روسيه تقريرا نامحتمل
است ،با اين حال ممکن است قيام هاي عربي به تشديد دموکراسايخاواهي در روسايه
منجر شود و مردم اين کشور را عليه سياست هاي کارملين برانگيازد .باه خفاو

باا

توجه به فشارهاي اقتفادي و گسترش فساد در برخي از حوزه هاي اقتفاادي و اداري،
مقاماو کرملين نگران گسترش اعتراضاو مي باشند .بنابراين تحومو خاورميانه از ايان
حيش که مي تواند موجب تشديد موج دموکراسي خواهي در داخل روسيه شاود ،باراي
مسکو ي

نگراني عمده محسوب مي گردد.
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 .9افزايش حضور نظامي غرب باه خفاو

آمريکاا در کشاورهاي خاورمياناه و شامال

آفريقا :در نظرسنجي ديگري که توسط موسسه «لوادا دول» در مااه ماارس  0100انجاام شاده،
ش روندان روسيه در خفو

آنچه کاه در کشاورهاي خاورمياناه در جرياان اسات ،نظاراو

نسرتا متفاوتي را ارائه داده اند .بر اين اساس  07درصاد ماردم روسايه م تقدناد کاه تحاومو
خاورميانه ،ي

انقالب مردمي عليه ر يم هاي فاسد و استردادي است 00 .درصد اين تانش را

مربوط به اختالفاو قاومي و قريلاه اي ماي دانناد و  5درصاد ايان وقاايع را يا

شاوروش

خودجوش و بيرحم تلقي مي کنند 01 .درصد از مردم روسيه م تقدند که اين تحاومو يا
انقالب اسالمي است و به قدرو گيري تندروهاي مذهري منجر خواهد شاد .در ايان باين 09
درصد ،اين تحومو را به آمريکا و غرب نسرت مي دهند و م تقدند که ايامو متحاده از ايان
طريق قفد دارد اوضاع منطقه را به نفع خود دگرگون سازد.
ظاهرا ديدگاه مقاماو کرملين نيز با ديدگاه مردم ايان کشاور تفااوو چناداني نادارد .زيارا
روس ها به خوبي آگاه هستند که ايامو متحده در اکثر کشورهاي عربي ،مناافع زياادي دارد و
مطمئنن نمي گذارد اين منافع به سادگي از دست برود .از ايان رو احتماال آنکاه امريکاا باراي
حفظ منافع خود ،دست به اقدام نظامي و حتي لشکرکشي بزناد ،چنادان دور از ذهان نيسات؛
مدعاي اين مطلب ،ت اجم نظامي ناتو به ليري است که با مخالفت شديد روسيه نيز مواجاه شاد.
از اين رو افزايش حضور نظامي غرب به خفو

آمريکا در کشاورهاي خاورمياناه و شامال

آفريقا يکي از م مترين نگرانيهاي روسيه در خفو

تحومو خاورميانه به شمار ميآيد.

نتيجهگيري
روس ها به خوبي مي دانند که تحومو تاونس و مفار ،سارآغاز دگرگاوني هااي
سياسي در منطقه شمال آفريقا و خاورميانه هستند .در اين بين اگر چه نوع قيام هايي که
در خاورميانه و شمال آفريقا جريان دارد ،هرگز نمي تواند در روسيه اتفااق بيافتاد ،اماا
تحومو کشورهاي عربي ،احتمال تکرار اين حاواد

در برخاي از کشاورهاي آساياي
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مرکزي و قفقاز را افزايش داده است .مسلما چنين امري مي تواند خطاري جادي باراي
مسکو به حساب آيد .از اين رو به نظر مي رسد رهرران روسيه نه تن ا بايد باه نظاارهي
تحومو خاورميانه و شمال آفريقا بنشينند ،بلکه مي بايست چاره اي براي احتمال وقوع
چنين سناريوهايي در اطرا

خود نيز بيانديشند.

اين در حاليست که ب ار عربي ،به شدو سياست خارجي روسيه را تحت تامثير قارار
داده است .به خفو

که روس ها در آغاز نسرت به تحومو تونس غاافلگير شادند؛ در

مفر ابتدا به حمايت از حسني مرار درداختند و سپس در حال و ففال موضاوع تاکياد
ورزيدند؛ در خفو

ليري نيز مدوديا و دوتين دچاار اخاتال

نظار شادند و در قراال

تحومو يمن و بحرين ساکوو کردناد .از ايان رو «غاافلگيري»« ،اخاتال نظار»« ،عادم
شفافيت» و «انف ال» را مي توان مشخفه هاي سياست خارجي روسايه در قراال تحاومو
خاورميانه دانست .هماين امار موجاب شاده کاه برخاي از نخرگاان روس ،از ضارورو
بازنگري در سياست خاورميانهاي مسکو سخن به ميان آورند.
بر اين اسا س به نظر مي رساد روسايه در خاورمياناه جدياد ،دسات کام ساه رويکارد
ئودلتيکي ،امنيتي و اقتفادي را بطور همزمان دنراال خواهاد کارد .در رويکارد ئاودلتيکي
روسيه س ي مي کند براي خود ي

بلو قدرو در خاورميانه تشاکيل دهاد .باا توجاه باه

آنکه روس ها در دي نظم ج اني چند قطري هستند ،لذا کشورهاي اياران ،ترکياه و عربساتان
س ودي را در منطقه خاورميانه باا اهميات تلقاي ماي کنناد .بار ايان اسااس روياارويي باا
يکجانره گرايي آمريکا و دستيابي به نقاش باين المللاي باه عناوان قادرتي ج ااني از جملاه
م مترين اهدا
در اين راستا از ي

ئودلتيکي سياست خارجي روسيه در منطقه خاورميانه محسوب مي شاوند.
سو سياست افزايش روابط خاارجي باا کشاورهاي م اارض امريکاا در

منطقه ديگيري خواهد شد و از سوي ديگر برقراري رابطهي نزدي

با کشورهايي که هميشاه

جزو شرکاي آمريکا بودهاند ،در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در رهيافات امنيتااي ،روسايه نگااران گساترش اساالم راديکاال در قفقاااز شاامالي و
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جم وري هاي مسلماننشين اين منطقه است .خطار گساترش تروريسام ،افاراطگراياي
مذهري و حضور گروه هاي نظير القاعده مي توانند به جداييطلب برخي از جم وريها
و مناطق نظير چچن دامن بزنند .عالوه براين ،روسيه از لحاا امنيتي ،باه شادو نگاران
گسترش تسليحاو اتمي در منطقه خاورميانه است.
در اب اد اقتفادي ،با توجاه باه اينکاه روسايه يکاي از صاادرکنندگان نفات و گااز
محسوب مي شود ،لذا مالحظاتي درباره کشورهاي منطقه دارد و ب ضا آن ا را به عناوان
رقيب خود نيز مي نگرد .عالوه بر اين روسيه در بسياري از موارد به خاطر کنترل باازار
و قيمت ها ناچار به همکاري و هماهنگي با بزرگترين توليدکننادگان انار ي در منطقاه
نيز مي باشد .از سوي ديگار گساترش رواباط اقتفاادي باا کشاورهاي خاورمياناه باه
خفو

در حوزه انر ي و صدور تسليحاو و جنگ افازار ،نقاش م ماي در رهيافات

اقتفادي روسيه نسرت به خاورميانه دارند .در اين راساتا روسايه قفاد دارد از کااهش
نفوذ آمريکا در ميان کشورهاي ج ان و افزايش قدرو اقتفاادي خاود اساتفاده کناد و
نقشي کليدي در بخش هاي حساس اقتفاد کشورهاي خاورميانه بر ع ده گيرد.
در مجموع نرايد از ياد برد که روسيه با وجاود هماهي مشاکالتي کاه دارد ،قادرتي
است که هرگز از آرزوي احياي نفوذ خود در خاور ميانه دست نخواهد کشايد .روسايه
در صدد برقراري صلح در منطقه است و از آنجا که از نظار جغرافياايي باه کشاورهاي
خاورميانه و حوزه خليج فارس نزديکي زيادي دارد ،مي تواند با افزايش همکاري ها ،از
ي

سو منافع و امنيت ملي خود را تامين نمايد و از سوي ديگر به بازيگري قدرتمناد و

موثر در منطقه خاورميانه مردل گردد.
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