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مقدمه

واقعگرایی تهاجمی که از شاخههای گرایش سیاست قدرت ،یعنی واقعگرایی سیاسی
است ،نقطه آغاز مباحث گفتمانی خود را بر گرایش های تهاجمی ،نیات تجدید نظر طلبانه
قدرتها ،به ویژه قدرتهای بزرگ در سطح سیستم بینالمللی قرار داده است و با تأکید بر
شرایط آنارشی در محیط بینالمللی ،معتقد است که آنارشی ،رقابت دایمی قدرت بین قدرتهای
بزرگ را به ارمغان میآورد از این منظر ،سیستم بینالمللی همواره رقابتهای امنیتی بین
قدرتهای بزرگ را شاهد خواهد بود که البته ،زمانی به نقطه پایان آن میرسد که یک قدرت
بزرگ با تواناییهای نسبتاَ باالتر از سایر رقیبان ،توانایی تبدیل به یک هژمونی جهانی را از خود
نمایان کند
(Kissinger,1979.:581-91؛ دوئرتی و دیگران)34-36 :1388 ،
از این رو ،بر اساس آموزه های میرشایمر ،هر قدرت بزرگی که بخواهد این فرآیند را طی
کند و به مرحله هژمون جهانی ،یعنی به امنیت مطلق برسد ،نخست ،باید به همراه انگیزهها و
گرایشهای تجدید نظرطلبانه در استراتژیهای کالن جهانی ،توزیع قدرت جهانی را به نفع خود
متحول کند؛ بنابراین ،بین مراحل مقاصد تجدیدنظر طلبانه ،گرایشهای تهاجمی ،تغییر توزیع
قدرتجهانی ،حرکت به سمت هژمون جهانی و دست یابی به اهداف مطلق ،رابطه مسلسل وار و
پیوستهای وجود خواهد داشت از همین رو استفاده از این نظریه برای تبیین سیاست خارجی
روسیه مناسبتر به نظر میرسد ،زیرا روسیه خواهان بر هم زدن وضع موجود به نفع خود است و
از آنجا که خاورمیانه همیشه برای قدرتها جذاب بوده ،مسکو (به خصوص در دوره دوم پوتین)
سعی دارد تا توازن قوا در این منطقه را به نفع خود تغییر دهد ( )Kissinger,1979:591-595با
آغاز دور دوم ریاست جمهوری والدیمیر پوتین در روسیه ،نقش و حضور این کشور در
عرصههای مختلف سیاست بینالملل افزایش یافته است خاورمیانه و موضوعات مختلف معطوف
به آن ،از مسائلی است که مسکو توجه زیادی به آن داشته است در حقیقت ،روسیه پس از عبور
از یک دوره گذار و فائق آمدن بر مشکالت و تنگناهای اقتصادی و نیز دستیابی به نظم و ثبات
داخلی ،خود را در شرایط یک «قدرت درحال بازسازی» و تجدید حیات یافته ،میبیند روسیه در
این شرایط میکوشد تا بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یک قدرت بزرگ و تأثیرگذار در نظام
بینالملل ،بازیابد؛ تمایلی که آن را باید گرایش تاریخی در فرهنگ سیاست خارجی روسیه قلمداد
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نمود در این میان ،دو عامل مهم اقتصادی و سیاسی سبب شدهاند تا این گرایشتاریخی ،در
رفتار کنونی سیاست خارجی روسیه ،تجلی بیشتری یابد (کیانی )3 :1386،بعد از فروپاشی
شوروی و در دوره پوتین ،روسیه سیاست خود را در درجه اول بر پشتیبانی سیاسی و حمایت
دیپلماتیک از متحدان کلیدی خود و همچنین فروش انرژی و تجارت متمرکز ساخت با توجه به
شرایط حساس خاورمیانه ،روسیه از این طریق میتواند عالوه بر اینکه نفوذ خود را افزایش دهد
نفوذ غرب را نیز در منطقه کاهش دهد ( )Putin, 2015a:1یکی از متحدین اصلی روسیه پس
از فروپاشی شوروی ،ایران میباشد که سیاست خارجی روسیه به سمت برقراری روابط موثر با
ایران حرکت کرده است روسیه که در پی احیای قدرت از دست رفته خود است ،تالش میکند
سیاست خارجی فعالی را در عرصه برقراری روابط با کشورهای خاورمیانه بروز و از سوی دیگر،
روسیه سعی میکند از نزدیک شدن هر چه بیشتر ایاالت متحده به مرزهای خود جلوگیری کند
به همین سبب حمایتهایی را از ایران به عنوان کشور مهم منطقه در عرصه بینالملل انجام می-
دهد (کوالیی )212 :1389 ،از دیگر کشورهای مهم منطقه و هم پیمان روسیه ،سوریه است که
روابط آن دو سابقه دیرینه دارد و به دوران جنگ سرد و قرار گرفتن سوریه در بلوك شرق (در
دوران جمال عبدالناصر) و روابط مساعدش با شوروی سابق باز میگردد پس از به وجود آمدن
تحوالت اخیر در صحنه سیاسی سوریه که دخالت کشورهای خارجی از جمله ایاالتمتحده
آمریکا ،قطر و عربستان را به دنبال داشت ،روسیه سعی کرده است نقش سازندهای در جهت حل
و فصل مسائل سوریه به دور از دخالتهای دیگر کشورها (به ویژه ایاالت متحده آمریکا) بر
عهده بگیرد در سپتامبر  2015روسیه نیروهای خود را در سوریه مستقر ساخت،تا از این طریق
همزمان در دو منازعه بهم پیوسته یعنی جنگ داخلی سوریه و جنگ با دولت اسالمی شرکت
کند اقدامی که با توجه به تحوالت داخلی و خارجی روسیه و اهمیت خاورمیانه برای این کشور
حائز اهمیت می باشد ()Gordon & Schmitt, 2015: 2-5
مسکو از همان ابتدای تحوالت سهوریه در2011بهه طهرق مختلهف از حکومهت بشهار اسهد
حمایت کرده ،و در واقع کرملین هرگز نیت خود برای محافظت از اسد چه از طریق دیپلماتیک و
تسلیحاتی پنهان نساخته است عالوه بر ایران و سوریه که دو بهازیگر کلیهدی بهرای روسهیه در
منطقه محسوب میشوند ،روسیه تالش کرده که بها دیگهر کشهورهای منطقهه از جملهه مصهر،
عربستان ،ترکیه ،اردن ،اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز ارتباط برقهرار کنهد مواضهع
روسیه در مورد تحوالت کشورهایی که دستخوش بهار عربی هسهتند را مهیتهوان در چهارچوب
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سیاستهای فعال روسیه در خاورمیانه بررسی کرد روسیه تالش میکند در تحهوالت خاورمیانهه
به عنوان یک قدرت موثر وارد عمل شده و نقش آفرینی کنهد ( Akkoc & Marszal, 2015:
)5-6; Borshchevshaya, 2016:1
 -چارچوب نظری

واقعگرایی تهاجمی دستگاه فکری خود را براساس آموزهها و مفروضههههای واقهعگرایهی
بنیان نهاده است پیروان این مکتب ضمن اینکه در چارچوبهای واقهعگرایهی ،دولهتهها را بهه
عنوان بازیگران اصلی صحنه روابط بینالملل به رسمیت میشناسند ،بر این باورند ایهن قهدرت-
های بزرگ هستند که سیاست بینالملل را شکل میدهند و در تأثیرگذاری بر سیستم بینالمللی،
برون دادهای قدرتهای بزرگ تعیینکننده هستند ()Schweller,1996: 97-100
از نظریهپردازان این تئوری جان میرشایمر میباشد که در تئوری خود ،اساساَ بر قدرتهای
بزرگ تمرکز کرده است؛ زیرا ،به نظر وی ،آنها از بیشترین قدرت تأثیرگذاری در صحنه سیاست
بین الملل برخوردارند از نظر این اندیشمند ،سرنوشت تمامی دولتها اعم از قدرتهای بهزرگ و
کوچک ،از طریق تصمیمها و اقدامات دولتهایی تعیین میشود که بیشترین تواناییها را داشهته
باشند (چرنوف)Mersheimer,2001: 4; 109-110 :1390 ،
از نظر واقعگرایی تهاجمی ،قدرتهای بزرگ و رقابت مستمر آنان با یکدیگر برای کسهب
قدرت ،تعیین کننده عرصه سیاست بینالمللی است؛ چرا که سیاسهتههای بهینالمللهی همیشهه
فعالیت خطیری بودهاند؛ روندی که همچنان ادامه خواهد داشت ههر چنهد شهدت و حهدت ایهن
رقابتها افت و خیزهایی دارد ،اما قدرتهای بزرگ همیشه از یکدیگر هراساناند و بر سر کسب
قدرت بیشتر با یکدیگر رقابت میکنند هدف اولیه هر دولت به حهداکرر رسهاندن سههم خهود از
قدرت جهانی است ،بدین معنا که قدرتهای بزرگ با یکدیگر به رقابهت مهیپردازنهد ،امها نمهی
کوشند که به قدرتمندترین دولت هر چند میتواند نتیجه قابل قبهولی بهرای آنهان باشهد تبهدیل
شوند ،بلکه هدف غایی آنان تبدیل شدن به هژمون است ،یعنی در سیستم ،تنها باید یک قهدرت
بزرگ وجود داشته باشد؛ از این رو ،به اعتقاد میرشایمر ،در سیستم بینالمللی ،قدرتهای طرفهدار
وضع موجود وجود ندارند؛ چرا که آنها میخواهند برای تبدیل شدن به هژمون موقعیت برتر خود
را نسبت به رقبایشان حفو کنند (  )Mersheimer,2001:4; Donnely, 2005: 43-44قهدرت
های بزرگ به ندرت ،بر سر توزیع قدرت کنونی با یکهدیگر رقابهت مهیکننهد و همهواره انگیهزه
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مستمری برای تغییر توزیع قدرت به نفع خود در ذهن میپرورانند آنهها تقریبهاَ همیشهه مقاصهد
تجدیدنظر طلبانهای داشتهاند و از زور برای جایگزینکردن موازنه قدرت استفاده میکننهد البتهه،
در شرایطی که از نظر آنان ،این امر با هزینهای قابهل قبهول عملهی باشهد میهزان هزینهههها و
خطرهای اقدام برای تغییر موازنه قدرت بسیار باالست؛ از این رو ،قدرت های بزرگ برای دسهت
زدن به چنین اقدامی منتظر شرایط مورد نظرشان میمانند البته ،آرزوی کسب قدرت بیشتر کنار
زده نمیشود ،مگر زمانی که یک دولت به هدف نهایی خود ،یعنی هژمونی دست یابد هر چند از
نظر میرشایمر ،احتماال هیچ دولتی نمیتواند هژمون جهانی بشود ،امها بهه ههر حهال ،در دنیهای
امروز ،رقابت همیشگی میان قدرتهای بزرگ را شاهدیم (هالستی)60758 :1388 ،
از دید مرشایمر ،دولتها در جههانی زنهدگی مهیکننهد کهه سرشهار از تهدیهدات اسهت و
واحدهایی هستند که تمایل دارند قدرت خود را به حداکرر برسانند تا بتوانند به بقای خهود ادامهه
دهند؛ هدف اصلی هر دولتی آن است که سهم خود را از قدرت جهانی به حداکرر برساند ،که این
به معنای کسب قدرت به زیان دیگران است از نظر وی دلیل قدرت طلبی دولهتهها را بایهد در
سه چیز جستجو کرد :ساختار آنارشیک نظام بینالملل؛ توانمندیهای تهاجمی که همه دولهتهها
از آن برخوردارند؛ و عدم اطمینان در مورد نیات و مقاصد دشهمن (مشهیرزاده)132-131 :1386،
ازاینرو ،در تعریف سیاست خارجی قدرتها بزرگ از منظهر مرشهایمر ،دولهتههایی کهه سیاسهت
خارجی خود را بر مبنای واقعگرایی تهاجمی در پیش گرفتهاند در پهی افهزایش قهدرت نسهبی در
صحنه نظام بین الملل هستند و رفتار سیاسی آنها بر این مبنا شکل میگیرد کهه دولهتهها ههر
کدام به دنبال نفوذ و افزایش قدرت خود هستند بر این اساس ،ماهیت هرج و مرج گونهه نظهام
بینالملل به شکلی است که دولتها همواره در پی افزایش قدرت نسبی خهود هسهتند و در ایهن
روند سعی در کاهش قدرت رقبایشان دارند (المن)Mersheimer,2001: 12; 60-64 :1391،
تمرکههز اصههلی بحههث واقههعگرایههی تهههاجمی بههر معمههای امنیتههی دولههتههها اسههت
( )Jervis,1999:49چرا که در نظام هرج و مرج گونه بینالملل ترس از معمای امنیتی است که
دولتها را به سمت رقابت با یکدیگر برای تامین امنیت خود پیش میبرد از این رو در سیاسهت
خارجی واقع گرایی تهاجمی ،دولتها خواهان افزایش امنیت خود از راه کاهش "عامدانه" امنیت
سایر دولتها هستند عالوه بر این ،سیاست خارجی تهاجمی واقع گرا بر این نظر اسهت کهه نهه
تنها ماهیت سیاست بینالملل بر اساس وجود "درگیری" تعریف میشود ،بلکه به طهور اساسهی
وجههود درگیههری ،عنصههری ض هروری بههرای هههدایت سیاسههت بههینالملههل اسههت ( & Jones
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)Miller,1999:1-2
 -روسیه و خاورمیانه

در قرن نوزدهم روسیه درصدد اثبات منابع ژئواستراتژیک ،اقتصهادی و فرهنگهی خهود در
خاورمیانه و رقابت با غرب بود مسکو برای ایجاد روابط دیپلماتیک و فرهنگی به ویژه در سوریه
و فلسطین تالش میکرد از آنها در منطقه پشتیبانی کند به عنوان نمونه ،اتحاد جماهیر شوروی
برای  50سال با غرب و عمدتاَ ایاالت متحده امریکا بر سر خاورمیانه رقابت و از بازیگران منطقه
ای در راستای برنامه ضدغربی حمایت مهیکهرد پهس از فروپاشهی اتحهاد جمهاهیر شهوروی در
1991روسیه یک برنامه متفاوت را دنبال کرد روسیه از لحاظ سیاسی ،نظامی ،اقتصهادی و نظهم
داخلی ضعیف و در نتیجه یلتسین توجه خود را برای مقابله با بیثباتی داخلی اقتصادی و سیاسی،
دولت از هم گسیخته و ضعیف ،و جنگ با جدایی طلبان چچن متمرکهز سهاخته بهود در مقابهل
سیاست خارجی روسیه به طور عمده به دنبال روابط با ایاالت متحهده ،اروپها و کشهورهای تهازه
استقالل یافته از اتحاد جماهیر شوری متمرکز سهاخته بهود ) (Borshchevshaya,2016: 1در
دوره یلتسین از  1991تا  1999روسیه حضورش در خاورمیانه بجز روابط بها کشهورهای ایهران و
ترکیه را کاهش داد یلتسین عالقه کمی به حضور در خاورمیانه داشت و به طور کلی یک برنامه
امریکایی و رویکردی عملگرایانه به منطقه و مخهالف دیهدگاههای ایهدئولوژیک اتحهاد جمهاهیر
شوروی بود با این حال مشکالت داخلی مانعی بر سر راه کهرملین بهرای یهک سیاسهت روشهن
خاورمیانهای بود علیرغم این دیدگاهها و با وجود اینکه یلتسین در یک دوره کوتاه مدت فضهای
باز سیاسی و اقتصادی را رهنمود داده بهود امها او از لحهاظ سیاسهی ضهعیف و از عهدم سهالمت
جسمانی برخوردار بود ( )Kramer &Shevtsova, 2012: 3-8در سال  2000والدیمیر پوتین،
جانشین یلتسین در روسیهای که عمیقاَ از تحوالت دهه گذشته آسیب دیده بود ،شد شههروندان
روسی سرخورده از چشم انداز دموکراتیک اوایل دهه  ،1990خواهان ثبات در داخل بودند و ایهن
چیزی بود که پوتین به همراه بازگرداندن وضعیت روسیه به عنوان یک قهدرت بها نفهوذ جههانی
وعده داد مدت کوتاهی پس از روی کارآمدن پوتین ،وی سیاست خارجی جدیهدی را در روسهیه
به وجود آورد پوتین خود را از وضعیت دهه  1990که مورد سرزنش غهرب بهه دلیهل مشهکالت
داخلی بود دور ساخت ()Shevtsova & Kramer, 2012:8-10
در خاورمیانه پوتین به دنبال بازگرداندن روسیه به عنوان قدرت بزرگ و بهازی بها حاصهل
◊ 134

بررسی سیاست منطقه گرایی روسیه در خاورمیانه ◊

جمع صفر در برابر غرب بوده است عالوه بر به دست آوردن نفوذ سیاسی در خاورمیانه ،پوتین به
دنبال رقابت با ایاالت متحهده و نفهوذ در کشهورهای منطقهه اسهت ،از طریهق خریهد و فهروش
تسلیحات و انرژی (نفت و گاز) و همچنین فروش محصوالت با تکنولوژی بهاال هماننهد راکتهور
هستهای در دوره اول ریاست جمهوری پوتین اولویت های اساسی روسیه در خاورمیانه تهرمیم و
تقویهت موقعیهت روسهیه بهه ویههژه در زمینهه اقتصهادی و اهمیهت ادامههه رابطهه بها ایهران بههود
( )Freedman,2001: 2حضور روسیه در خاورمیانه مسهتلزم همکهاری بها دوسهتان و دشهمنان
امریکا در منطقه است این مسئله شامل حمایت از برنامه هستهای ایران ،بخشش بهدهی تقریبهاَ
13میلیارد دالری سوریه به معنای رفع کنترل بر صادرات فن آوریهای بیولوژیکی و شیمیایی ،و
در کنار آن روابط دو جانبه با ترکیه ،اسرائیل ،مصر و عربستان سعودی میباشد ( Cohen,2012:
)9-10
در این زمینه مسکو سیاست فروش تسلیحات را با منافع سیاست خارجی خود گره زده ،به
گونهای که در 11دسامبر  2013دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر عنهوان کهرد کهه فهروش
تسلیحات روسیه مهمترین عنصر روابط خود با کشورهای دیگهر اسهت (Rogozin, 2013: 12-
)14
از دیگر عالیق روسیه نسبت به خاورمیانه به جمعیت مسلمان آن مربوط میشود ،چرا کهه
از یکسو به عنوان پرجمعیتترین کشور اروپایی بین  21تا  23میلیون مسلمان را در خهود جهای
داده و از از سوی دیگر رابطه روسیه همیشه با کشورهای مسلمان همسایه خود دچار تنش بهوده
و از این طریق تا حدودی میتواند بر آنها نفوذ داشهته باشهد ( )Hackett,2015: 4-8بهه دلیهل
اهمیت همین موضوع بنیامین پوپوف ،سفیر سهابق روسهیه در نهادههای خاورمیانهه ،از جملهه در
سازمان همکاری اسالمی در ماه مه  2011اعالم کرد که روسیه ،به عنوان یک قدرت جهانی بها
جمعیت بزرگ مسلمان باید در خاورمیانه فعالتر باشد ،زیرا این موضوع به طور مستقیم به منافع
استراتژیک روسیه مرتبط است جمعیت رو به رشد مسلمان روسهیه تهاثیر غیرقابهل انکهاری بهر
سیاست خاورمیانهای این کشور و لزوم توجه به مسائل امنیتی داشته است
()Mirovalev,2015: 10-14
 -روسیه و تحوالت موسوم به بهار عربی

تا سال  2010روسیه تنها به دنبال احیای موفقیت آمیز نفوذ خود در خاورمیانه بهود ،کهه بهر
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اساس گفته مارك کارتز استاد دانشگاه جرج میسون این خواسته شامل روابط خوب با دولتها و
مخالفت با بیشتر جنبشها میشد با رخداد تحوالت بهار عربهی در خاورمیانهه و شهمال افریقها،
روسیه هم ناخواسته وارد آن شد این وقایع پوتین را که نگران انقالب نارنجی اوکراین بود تحت
تاثیر قرار داد ،از یک طرف ترس از تحت تاثیر قرار گرفتن مردم روسهیه از ایهن اتفاقهات وجهود
داشت ،از طرف دیگر این اعتقاد که غرب از این حوادث برای کاهش نفوذ روسیه به عنوان یهک
قدرت سنتی منطقهای استفاده کنند ()Katz,2012a: 5-7; Margelov,2013: 1-5
تحلیلگران غربی هدف از اعتراضات بهار عربهی را آزادی و دموکراسهی خهواهی از یکسهو و
نارضایتی مردم از دولت و رکود اقتصادی از سوی دیگر میدانند آنها بر این باورند که دلیل ایهن
تحوالت فساد حاکمان و نارضایتی مردم از آنها میباشد ،در مقابل مقامات کرملین بر این اعتقاد
هستند که این تحوالت ارمغان سالها مداخله غرب در منطقه میباشد و تنها به دلیل مشهکالت
داخلی خود کشورها نبوده است ()Vysotsky,2014: 51
عالوه بر اظهاراتی که مقامات روس درباره اتفاقات ناشی از حضور غهرب در منطقهه عنهوان
می کنند ،دیدگاه غالب آنها براین مبنا قرار دارد که پیدایش خالفت خودخوانده اسالمی (داعهش)
نیز مولود اقدامات غرب در منطقه میباشد از این رو نه تنها حضور کشورهای غربی در خاورمیانه
دموکراسی را به ارمغان نیاورده بلکه باعث گسترش رادیکالیسم اسالمی و تهرویج ترورسهیم نیهز
شده است ( )Mirsky,2013: 3-8با این وجود نمیتوان حضور روسیه در منطقه خاورمیانه را چه
به طور سنتی و چه در سده جدید نادیده انگاشت ،با توجه بهه تهالشههای بسهیار مسهکو بهرای
تاثیرگذاری بر خاورمیانه و تغییر توازن قوا در منطقه به نفع خود اکنهون در برخهی از کشهورهای
منطقه ،روسیه به عنوان قدرتی پرنفوذ تبدیل شده که در ادامهه نشهان داده خواههد شهد چگونهه
روسیه توانسته برای کشورهای خاورمیانه تاثیرگذار باشد و اینکه با توجه به وضعیتی کهه روسهیه
در عرصه بینالمللی در آن قرار دارد توانسته توازن قوا را با توجه به خهال قهدرت بهه نفهع تغییهر
دهد ()Traisman,2012: 4-5
الف -مصر

از منظر دیپلماتیک در دورهای از جنگ سرد مصر به عنوان یکی از متحدین اتحهاد شهوروی
در خاورمیانه بود اگر چه پس از روی کارآمدن انور سادات این روابط رو به سردی گذاشهت و در
سال  1972رئیس جمهور مصر مشاوران نظامی شوروی و پرسهنل نیهروی ههوایی آن را اخهراج
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کرد ،اما بعد از فروپاشی شوروی به خصوص بعد از روی کارآمدن پوتین این روابط رو به بهبودی
گذاشت در اوت  2000تنها  5ماه پس از روی کار آمدن پوتین وی با رئیس جمهور مصر حسنی
مبارك برای اولین بار تماس تلفنی داشت و اعالم کرد که میخواههد بها مصهر روابهط دوسهتانه
برقرار کند در سال  2001مبارك به مسکو سفر کرد و برنامه بلند مدت توسعه تجارت ،اقتصهاد،
صنعت ،علم و همکاریهای فنی با مسکو امضا کرد در سالهای بعد نیز این سطح از روابط نیهز
ادامه داشت در سپتامبر  2004در قهاهره ،سهرگئی الوروف پروتکهل همکهاری راهبهردی میهان
وزرای خارجه امضا کرد در  26و  27آوریل  2006پوتین برای اولین بهار بهه مصهر سهفر کهرد و
بیانیهای درباره روابط دوستانه عمیقتر با تاکید فزاینده بر شخصیتهای استراتژیک میان مصر و
روسیه امضا کرد در سالهای بعد نیز قراردادهای متعدد در زمینه همکاریهای دو جانبهه میهان
دو طرف امضا شد ()History of Russian-Egyptian Relations, 2016:1-3
با این حال با شروع بهار عربی در مصر ،روسیه به طور موقت نفوذ خود را در قاهره از دسهت
داد پوتین مشتاق بود که جایگاه خود را مجددا به دست آورد به همین دلیل به سمت دوستی بها
اخوان المسلین حرکت کرد ،با وجود آنکه دادگاه عالی روسیه این گهروه را در سهال  2003یهک
گروه تروریستی معرفی کرده بود و مقامات روسی بارها و بارهها اخهوان المسهلین را بهه تقویهت
شورشیان مسلمان قفقاز شمالی متهم میکردند با این حهال در ژوئهن  2012پهوتین بهه محمهد
مرسی رئیس جمهور مصر و عضو اخوان المسلمین تبریک گفت .در ماه بعد پهوتین بهه صهورت
رسمی در شصتمین سالگرد انقالب  1952در یک تحول ناسیونالیسهتی ایهن کشهور و رههایی از
اشغال بریتانیا تبریک گفت پوتین ابراز تمایل به تقویت روابط بین روسیه و مصر در حهوزهههای
مختلف ،و همچنین بر همکاریهای سازنده برای حل و فصل مسائل منطقههای تاکیهد داشهت
))Putin, 2012: 1-2
پوتین در تالش بود نشان دهد از بازگشت مصر به عنوان رهبر جهان عرب استقبال می کند
همچنین در سالگرد پیروزی مصر ،پوتین سرنگونی امپریالیسم غربهی را تبریهک گفهت و دیگهر
اینکه مرسی در آوریل  2013از مسکو دیدار کرد و از باز شدن درهای همکهاری بهین دو کشهور
صحبت کردند و همچنین مقامات روسی از کاهش محدودیتهای اخوان المسلمین مهیگفتنهد
پوتین به اخوان المسلمین نشان داد که اگر چه مسکو سکوالرها را در مصر ترجیح میدههد ،امها
با اسالم گرایان برای تامین نفوذ روسیه در خال ایجاد شده توسط غربیها ،حتی اگهر بهه معنهای
حمایت از یک سازمانی باشد که کرملین آن را تروریستی خوانده ،حمایت میکند
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()Latukhina,2013:1-8
پس از برکناری مرسی در ژوئیه  2013روابط مصر و روسیه با توجه به افزایش روابط مصر و
امر یکا کاهش پیدا کرد با توجه به اینکه مسکو به طور فزاینده با آنچه در تعامهل میهان ایهاالت
متحده و اخوان المسلمین بود ،نگران بهود ،بهه ویهژه در مهورد شهبه جزیهره سهینا کهه ناشهی از
رادیکالیسم و بی ثباتی دوران مبارك بود اما از آنجا که واشنگتن تحویل سالح بهه مصهر را بهه
تعویق انداخت،کمکهای نظامی را قطع کرد و گفتگوهای راهبردی که میهان ایهاالت متحهده و
مصر در حال شکلگیری بود را نیز متوقف ساخت روسیه از این فرصت استفاده کرد و در نتیجهه
کاهش روابط ایاالت متحده و مصر ،یک فرصت را برای پوتین به وجهود آورد بهرخالف بهاراك
اوباما ،پوتین با خوشحالی ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی را پذیرفت پوتین ههیچ عالقههای
به انتقاد از السیسی نداشت ،از نظر برخی کارشناسان کرملین بیشتر به دنبهال تقویهت روابهط بها
مصر برای اطمینان از موفقیتهای آینده کنفرانس صلح ژنو در سوریه بود ،در حهالی کهه برخهی
دیگر معتقدند از نظر کرملین السیسی ،جمال عبدالناصر دیگر است که برای ناسیونالیسهم عربهی
صحبت میکند و بر ضد امپریالیسم غربی است ()Saleh & Hille,2013: 7-10
روابط اقتصادی بین مصر و سوریه در سالهای اخیر به طور قابل توجهی بهبود یافته اسهت
در سال  2014از  10میلیون توریست روسیه  3میلیون به مصر سفر کردند .البته ایهن تها زمهانی
بود که در  31اکتبر  2015هواپیمای مسافربری مسافربری ایرباس روسیه در شرم الشیخ سهقوط
کرد این در حالی بود که دولت روسیه آن را اقدام تروریستی میدانست که دولت ایاالت متحهده
و بریتانیا با اقدامات غیرمسئوالنه به آن دامن زده بودند و از  6نوامبر تمام پروازها به حالت تعلیق
درآمد تعلیق پروازها بدون شک به اقتصاد مصر آسیب میرساند ،اما در اواخر دسامبر دولت مصر
ابراز امیدواری کرده که به زودی این تعلیق با توجه به روابط مسکو و قاهره برداشته خواهد شهد
()Egypt Hopes, 2015: 1-2
از لحاظ تجاری نیز ،تجارت بین دو کشور حدود  50درصد بیش از دوره مشابه رشهد داشهته
است به طور خاص حدود  40درصد از غالت مصر را زوسیه تامین میکند به لحاظ نظامی نیهز
این روابط گسترش یافته تا جایی در جوالی  2015بهرای نخسهتین بهار روسهیه و مصهر اولهین
رزمایش مشترك دریایی خود را در خارج از بندر اسکندریه برگزار کردنهد .در واقهع پهوتین مهی-
خواست به عنوان یک اولویت ،نیروی دریایی روسیه را به دریای مدیترانه بازگرداند که بها اتحهاد
مصر می تواند به این هدف دست یابد ،چرا که این میتواند قدرت روسیه را در منطقهه افهزایش
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دهد و کفه تارازو را برای روسیه سنگینتر کند ()Novichxov,2015: 5-6
ب -ایران

برای دههها روابط ایران و روسیه بین همکاری ،رقابت و درگیری در نوسان بهوده اسهت در
اواخر جنگ سرد شوروی شروع به فروش تسلیحات به ایران کرد ،بین سالههای  1989و 1991
شوروی تعدادی قرارداد تسلیحاتی به ارزش  5.1میلیون دالر امضا کرد در  1990مسکو و تهران
وارد یک دوره همکاری استراتژیک بر اساس منافع متقابل شد مسهکو در درجهه اول بهه دنبهال
تولید صنعت تسلیحاتی برای رشد اقتصادی خود بود ایران نیهز عالقههمنهد بهه اسهتفاده از ایهن
سیاست بود در سراسر دهه  1990صنعت دفاعی روسیه به ادامه عرضه سالح ،از جمله تانهک و
مهمات ادامه داد عالوه بر این قیمت نفت در اواخر دهه  1990افزایش یافت و کرملین به ایران
به عنوان یک گیرنده جذاب صادرات روسیه نیز مینگریسهت ()Borshchevshaya,2016: 24
یکی از عوامل همکاری بین ایران و مسکو در دهه ( 1990بعهد از فروپاشهی شهوروی) احسهاس
ناامنی روسیه درباره آسیای مرکزی و قفقاز بود ،چرا که مسکو معتقد بود ایران نفهوذ زیهادی بهر
مسلمانان آن منطقه دارد و میتواند به امنیت مرزهای روسیه کمهک کنهد کارشناسهان بهر ایهن
عقیده بودند که در طول دهه  1990روسیه بهه دنبهال تربیهت موقعیهت ژئواسهتراتژیک خهود در
اوراسیا بود و ایران می توانست به عنوان یک سپر دفاعی در منطقه جنوب روسهیه نقهش داشهته
باشد در واقع این دیدگاه هنوز در روسیه وجود دارد ()Gorenburg,2012:1-2
در اکتبر  2000مسکو تالشهای خود را بهرای تکمیهل راکتهور هسهتهای ایهران در بوشههر
افزایش داد ،این پروژه قبال توسط زیمنس آلمان آغاز شده بود که بعهد از انقهالب  1979ایهران،
ناتمام مانده بود باتوجه به اینکه پوتین در این مرحله (دور اول ریاست جمهوری) در روابط خود
با ایاالت متحده محتاط بود ،در نوامبر  2000به طور یکجانبه پروتکل گورچرنهومردین (نخسهت
وزیر روسیه و معاون رئیس جمهور ایاالت متحده) که در ژوئن  1995امضها شهده بهود و دربهاره
پایان دادن همکاری نظامی با ایران بود و در قبال آن با ایاالت متحده در زمینه فنهاوری دفهاعی
همکاری کنند را لغو کرد ( ،)Bershidsky,2015: 2-5اما در سالهای آتی به دلیل رقابت میهان
دو طرف (ایاالت متحده  -روسیه) روسیه همکاریهای خود را در همه زمینهها با ایران افهزایش
داد در طول سالها با توجه به فشارهای غرب درباره برنامه هستهای ایران ،روسیه از ایران حتی
در مواجهه با آژانس انرژی اتمی حمایت میکرد ،این حمایتها بهه ایهن دلیهل بهود کهه تههران
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اهرمی برای اقدامات روسیه در چچن محسوب میشد یکی دیگر از عوامهل افهزایش همکهاری
های دو طرف جنگ عراق در  2003بود ،احساس مشترك از تجاوز غرب به حریم آنها و نگرانی
هر دو کشور از ظهور افراط گرایی سنی که ضدشیعی و ضد روسهی ،و بهه دلیهل وجهود دشهمن
مشترك بهتر میتوانستند در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشند ()Katz, 2015: 5-9
اما در این راستا قراردادهای نظامی ایران برای روسیه بسیار مهم و با ارزش بود چرا که ایران
همیشه برای مسکو شریک نظامی مهم محسوب میشود در دسامبر  2005تهران یهک قهرارداد
تسلیحاتی چند میلیارد دالری که شامل بیست و نه سیستم دفاع موشکی تور (ام  -یک) میشهد
برای محافظت از نیروگاه اتمی بوشهر امضا کرد همچنین در  2006روسیه  750میلیون دالر در
پروژههای انرژی در ایران سرمایهگذاری کرد این عوامل باعث حمایت بیشتر روسیه از ایهران در
زمینه هسته ای در مقابل غرب شد .اقدامات روسیه نشان دهنده ایهن اسهت کهه منهافع آنهها در
تهران به شدت عمل گراست و با توجه به سیاست های واقع گرایانهه محاسهبه شهده اسهت بهر
اساس بسیاری از محاسباتی که روسیه انجام داده حمایت از ایران برای آنهها سهود بسهیاری بهه
همراه داشته از این رو تهران می تواند شریک خوبی برای روسیه باشد ()Katz,2012b: 20-25
در سالهای اخیر به طور بی سابقهای روابط ایران و روسیه افزایش یافتهه اسهت در عرصهه
هسته ای در  2013شرکت روسی تروی اتم در تکمیل نیروگاه هستهای بوشهر بسیار تالش کرد
و همچنین در  2014اعالم کرد با توافق برای ساخت دو راکتور هستهای دیگر همکاری خواههد
داشت در پرتو تنش پوتین با غرب بر سر اوکراین روابط تجاری دو کشهور بخصهوص در زمینهه
قراردادهای نفتی افزایش یافته اسهت ( )Borshchevshaya,2016: 27در همهین حهال حسهن
روحانی ریاست جمهوری ایران در سال گذشته شش بار با پوتین مالقهات و اخیهرا در  23نهوامبر
 2015پوتین با او و رهبر ایران مالقات داشته ،و وی برای نقهش پهوتین در مهذاکرات هسهتهای
تشکر کرده است در این سفرها در زمینههای مختلف از جمله تجارت ،کاهش محهدودیت ههای
سفر برای شهروندان دو طرف ،در زمینه ساخت و ساز ،نیروگاه حرارتی و غیره قهرارداد بسهتهانهد
()Putin, 2015b:1-2
ج -عراق

روابط عراق و روسیه دارای فراز و نشیبهای بسیاری بوده از همکهاری گرفتهه تها اخهتالف
میان دو طرف از سال  2000پوتین سعی در نفوذ بیشتر در عراق داشته ،هدف از حمایهت عهراق
◊ 140

بررسی سیاست منطقه گرایی روسیه در خاورمیانه ◊

توسعه کسب و کار به ویژه از طریق شرکتهای نفتی روسیه برای نفوذ بیشتر سیاسی بوده است
مسکو در انجام این کار به دنبال دستیابی به بدهی میلیارد دالری عراق که در زمان جنگ ایران
و عراق صدام از شوروی خریداری کرده ،مهیباشهد ( )Steponova, 2002: 13-15در دوره اول
ریاست جمهوری پوتین،کرملین فشار برای حذف تحریمهای سازمان ملل علیهه عهراق را مهورد
بازنگری قرار داد براساس ارزیابی کارشناسان ،در طی حکومت صدام حسین شرکتهای روسهیه
میتوانستند بیش از  70میلیارد دالر عمدتاَ از میدان نفتی غرب قرنه  2سود کسب کننهد از ایهن
رو باقی ماندن تحریمهای سازمان ملل به زیان منافع شرکت های روس بود ،به همین دلیل آنها
درصدد رفع این تحریمها بودند .در این مرحله زمانی ایاالت متحده و روسیه روابط نسهبتا قهوی
داشتند در واقع ایاالت متحده اشاره میکند که روسیه قادر به بازگرداندن منهافع خهود در عهراق
پس از جنگ است برای مرال در سال  2003وزیر خارجه امریکا کالین پاول ابراز کرد که دولهت
جدید عراق قادر است که بدهی  8میلیارد دالری خود به روسیه را بپردازد و اینکه ایاالت متحده
نمیخواهد مانع حضور نیروهای حافو صلح روسی در عراق شود ()Powell,2013:1-3
با این حال و با توجه به روابط روسیه و عراق در زمان صدام حسین ،در پایان کرملین صهدام
حسین را در جنگ قریب الوقوع تنها گذاشت این تغییر میتوانست به دلیل سهرخوردگی روسهیه
در رفتار نامنظم صدام حسین دانست عالوه بر اینها تصویر بین المللی صدام حسین بیش از حهد
برای روسیه تضعیف شده بود و دیگر اینکه روسیه در یک رویارویی نظامی با امریکا قرار گرفتهه
بود ،و با توجه به اینکه کرملین منافع خود در عراق را بسیار با ارزش میدانست اما نمیتوانسهت
از صدام حسین حمایت کند در واقع پوتین سعی داشت هم با دوستان خود هم با دشهمنان خهود
در عراق مصالحه کند چرا که نفت عراق برای روسیه بسیار با ارزش بود اما یکی از اقداماتی که
در این برهه زمانی پوتین انجام داد ،مخالفت با جنگ در داخهل عهراق بهود کهه از ایهن طریهق
توانست اعتبار منطقهای خود را در میان کشورهایی مرل ایران و سهوریه افهزایش دههد در ایهن
راستا در دسامبر  2003پوتین یک هیات بازرسی به عراق فرستاد و اعالم کرد کهه آمهاده اسهت
بیش از نیمی از بدهی  8میلیاردی عراق را ببخشد ()Filipov,2003:1-2
در سال  2005کرملین توافق کرد که بدهی چندین میلیارد دالری عراق به روسهیه در دوران
شوروی را به عنوان کمکهای بشر دوستانه به بغداد ببخشد در فوریه  2008نیهز روسهیه تمهام
بدهی  12.9میلیارد دالری عراق را بخشید از سال  2009دو شرکت نفتی لوك اویل و گهازپروم
تعدادی از قراردادهای بزرگ نفتی را بستند در سال  2012نیز کرملین معادل  4میلیهارد دالر بها
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عراق قرارداد تسلیحاتی امضا کرد ،که به عنوان دومین خریدار تسلیحاتی روسیه پس از هند بود
در سال  2013عراق به عنوان یکی از بزرگترین شریک خاورمیانهای روسیه محسوب میشد بهه
خصوص در زمینه همکاریهای نظامی -فنی ،در سال  2015نیز این شراکت گسترده به شرکت
های نفتی نیز رسید ( )Lando,2014:3-5مسکو اکنون نه تنها توانسته به عهراق نزدیهک شهود
بلکه به کردستان عراق نیز نزدیک گردیده است برای نمونه ،لوك اویل نقش عمدهای به عنوان
صادر کننده انرژی در کردستان عراق ایجاد میکنهد در سهال  2012شهرکت گهازپروم نفهت دو
قرارداد با دولت کردستان عراق امضا کرد که چهارمین شرکت بزرگ نفتی برای ورود به منطقهه
محسوب میشد در فوریه  2013مسعود بارزانی رئیس جمهور اقلیم کردستان عراق برای تقویت
روابط با مسکو یک سفر رسمی به روسیه داشت پس از پایان آن دیدار گازپروم نفت بهرای ورود
به یک پروژه نفتی در کردستان عراق قرارداد امضا کرد ()Lando & Osgood, 2013: 1-3
د -سوریه

از دهه  1960مسکو نزدیکترین متحد دمشق بوده است بهین سهالههای  1961تها 1991
مسکو  26میلیارد دالر تجهیزات نظامی به دمشق عرضه و براساس گهزارشهها اتحهاد جمهاهیر
شوروی در ساخت سالحهای شیمیایی به سوریه کمک کرده است بسیاری از روسها در طهول
جنگ سرد به سوریه نقل مکان کردند از آنجا که سوریه کلید خاورمیانه برای شهوروی بهود ،بهه
همین دلیل دمشق از متحدان اصلی روسیه محسوب میشهود ( )Brooke,2013: 1-5بهه طهور
گسترده از سال  1996با شروع تالشهای یوگنی پریماکوف ،به عنوان مدیر سهازمان اطالعهات
خارجی روسیه نفوذ مسکو را در خاورمیانه بازگردانده است مسکو عالقهمند به فروش سالحهای
خود به سوریه بود که از این طریق میتوانست تعادل واشنگتن و مسکو را در منطقه بهرهم زنهد
در ماه مه  1999توافقنامه ده سالهای برای همکاری صلح آمیز در انهرژی هسهتهای بها سهوریه
امضا شد در آن برهه زمانی رهبر سوریه حمایت خود را از تالشهای کرملین برای ساخت یهک
جهان چند قطبی اعالم کرده بود در ژوئن  2000بشار اسهد پهس از مهرگ پهدرش بهه ریاسهت
جمهوری رسید پس از حادثه  11سپتامبر  2001پوتین و اسد به واشنگتن تسهلیت گفتنهد و بهه
سرعت از جنگ علیه تروریسم حمایت کردند چرا که مسکو ،شورشیان افراطی در قفقاز شمالی را
از این گروه می دانست از طرف دیگر نیز ،اسد خود را به عنوان یک رهبر سکوالر کهه ههدفش
مبارزه با افراط گرایان سنی است به غرب معرفهی کهرده بهود و خواههان حمایهت جنهگ علیهه
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ترورسیم بود اما در طرف دیگر سوریه و روسیه هر دو مخالف جنگ در عراق ( )2003بودند چرا
که منافع ملی آنها (به دلیل روابط با عراق) را تهدید میکرد ()Boshchevshaya,2016: 37
از آنجایی که اهداف مشترك میان روسیه و سوریه بسیار بوده ،روابط دو طرف همیشه رو به
گسترش بوده است در  24ژوئن  2005پس از جلسهای که میان پوتین و اسد برگزار شد ،روابط
دو کشور به طور فزایندهای افزایش یافت تا جایی که مسکو اعالم کرد بسیاری از بدهیهای
سوریه را در ازای ایجاد نیروی دریایی دائم روسیه در الذقیه و طرطوس میبخشد که در نهایت
روسیه تقریبا  9.8میلیارد دالر از  13.4میلیارد بدهی سوریه را بخشید ( )Hipp, 2012: 2-4در
سال  2008اسد در میان رهبرانی که به طور کامل از تهاجم روسیه به گرجستان حمایت کردند،
بود بر اساس گزارش مطبوعات روسیه ،اسد با استفاده از این فرصت برای درخواست موشک
اسکندر و سالحهای دیگر از رئیس جمهور مددوف بود ،زیرا اسد معتقد بود که اسرائیل از طریق
آموزش و تسلیحات به گرجستان کمک میکند در سالهای بعد روسیه به عنوان تامین کننده
اصلی تسلیحات سوریه محسوب میشد از سال  2007تا  2010فروش تسلیحات روسی به
سوریه  4.7میلیارد دالر بود ،که این بیش از دو برابر چهار سال گذشته بود ( Grimmett, 2011:
)20-27
از آغاز تحوالت سوریه در سال  ،2011روسیه به صراحت از اسد حمایت کرده اسهت؛ چهه از
منظر نظامی و چه از منظر دیپلماتیک به ویژه در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین موافقت
کرده که در ازای نفت و محصوالت نفتی از لحاظ نظامی و اقتصادی به سوریه کمک کنهد اگهر
چه در طول بحران سوریه ،کرملین مخالف استفاده از سالح شیمیایی بوده ،اما به طهور گسهترده
قطعنامه های سازمان ملل را به طور گسترده در این زمینه رد کرده است در سهپتامبر  2013بهه
دنبال یک رشته حمالت به حومه دمشق ،مسکو توافقی را میانجیگری کرد کهه بهر اسهاس آن
زرادخانه شیمیایی رژیم سوریه اجتناب گردد در حالی که بر اساس گزارشها اجازه داده شهده تها
مقدار معینی تسلیحات شیمیایی را به عنوان ابزار چانه زنی حفو کنهد ( Landono & Miller,
)2014:3
در ماه اوت سال  ،2015شورای امنیت سازمان ملهل حمهالت گهاز کلهر در سهوریه را مهورد
بررسی قرارداد این در حالی بود که غرب اعتقاد داشت که این حمهالت کهار دولهت اسهد اسهت
روسیه از حق و توی خود برای حمایت از اسهد در شهورای امنیهت بهرای جلهوگیری از ایهن نهوع
حمالت استفاده کرد با توجه به اینکه فروش تسلیحات و عوامل نظامی برای پوتین مهم اسهت،
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اما در رابطه با سوریه عوامل سیاسی مهم دیگری نیز نقش دارد از جمله ایستادگی در برابر غرب
تا جایی که برای کرملین حفو اسد در درجه کمتری تا حفو نفوذ خود در منطقه قرار دارد
()Williams,2015:1-4
د -اردن ،شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل

به طور کلی کرملین تالش کرده است تا رابطه نزدیکی با پایتختهای خاورمیانهه همچهون
امان ،ریاض و تل آویو برای مقابله با غرب برقرار کند در سهال  ،2004پهس از فاجعهه بسهالن،
پوتین کمکهای خود را عالوه بر مصر به قدرتههای اههل سهنت و متحهدان غربهی ،از جملهه
عربستان سعودی ،اردن و امارات متحده عربی ،آغاز کرد این حرکات جای خهال قهدرت ایهاالت
متحده در منطقه را میتوانست بگیرد در همان زمان ،پوتین برای حفو روابط خوب بها اسهرائیل
که از زمان روی کارآمدنش آغاز کرده بود تالش کهرد ( )Katz, 2005: 51-53در سهال 2007
رشد تجاری و اقتصادی میان روسیه و اردن افزایش چشمگیری یافهت براسهاس گهزارشههای
شورای کسب و کار روسیه -اردن رشد تجاری به صورت قابل مالحظهای نسبت بهه سهال قبهل
خود یعنی  169میلیون دالر افزایش یافته بود حضور تجاری و دیپلماتیک روسیه بهه سهرعت در
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که در نوامبر  2011با تمرکز بر مسائل امنیت تجهارت و
سرماگذاری بود آغاز شد در سال  2013امان میزبان اولین نشسهت میهان روسهیه و اردن بهرای
گسترش تجارت ،همکاریهای علمی -فنی بود ،که در آن ملهک عبهدا از روابهط دو جانبهه و
کمکهایی که روسیه میتواند در ساخت اولین نیروگاه اتمی به اردن کند ،حمایت کرد همچنین
دو کشور (اردن -روسیه) در اکتبر  2015برای کمک نظامی در سوریه توافق کردند ایهن نشهان
میدهد که یکی دیگر از متحدان سنتی غرب یعنی اردن در حال حرکت به سمت سیاسهتههای
روسیه است ()On the Outcomes of the First Meeting, 2015:1
در ماه ژوئن ،2015محمد بن سلمان پس از نشست بینالمللی اقتصادی در سن پترزبورگ در
روسیه با پوتین مالقات کرد که در آن شش توافقنامه ،از جمله قرارداد همکاری هستهای روسیه
برای ساخت نیروگاه اتمی در عربستان به امضا رسید همچنین در سال  2015ریاض مبلغی بهال
بر  10میلیارد دالر در روسیه سرمایهگذاری کهرد بهه لحهاظ تهاریخی نبایهد در روابهط روسهیه و
عربستان بزرگنمایی شود چرا که این روابط فراز و فرودهای بسیاری داشته ،به طور خاص ،پوتین
از اتحاد عربستان و ایاالت متحده برای تامین مالی تروریسهم در روسهیه ناراضهی بهوده و آن را
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مورد شماتت قرار داده است با این حال با توجه به تحهوالت اخیهر در منطقهه بهه خصهوص در
سوریه و خال قدرت امریکا ،عربستان سعودی از سیاستههای ایهاالت متحهده دور مانهده اسهت
آندری کلیمف ،معاون رئیس کمیته امور بینالملل سنای روسیه در سال جاری بیهان داشهت کهه
سعودیهای در حال یادگیری این موضوع هستند که دیگر نمیتوانند بهه ایهاالت متحهده تکیهه
کنند و این مزیتی بزرگ برای روابط روسیه و عربستان است ()Weir,2015: 5-9
پوتین در اسرائیل خواهان افزایش روابط اقتصادی و تجاری بها تکنولهوژی بهاال خصوصها در
زمینه فناوری ناو است پوتین تالش میکند که نقش روسیه را در روند صلح خاورمیانه افهزایش
دهد تا از این طریق بتواند بیشتر در اسرائیل حضور داشته باشد اما یکی از اختالفات عمده میان
روسیه و اسرائیل در زمینه حمایت مسکو از برنامه هستهای ایران ،فروش تسلیحات بهه ایهران و
حزب ا بوده و مداخله پوتین در سوریه نیز این نگرانی را برای اسرائیل افزایش داده است ولی
از آنجایی که اسرائیل از سیاستهای اخیر ایاالت متحده ناامید شده تالش کرده که روابط خهود
را با روسیه افزایش دهد در  21سپتامبر نتانیاهو با پوتین در زمینهه برخهی نگرانهیهها از حضهور
روسیه در سوریه دیداری داشته است و مسکو این اطمینان را به آنها داده است کهه ههیچ گونهه
تهدیدی به اسرائیل وارد نخواهد شد بها ایهن حهال حمهالت اخیهر در جنهوب سهوریه و حضهور
نیروهایی ایرانی و حزب ا میتواند برای اسرائیل ناخوشهایند باشهد ،امها تهاکنون ایهن عوامهل
نتوانسته خدشه ای بر روابط دو طرف وارد سازد ( Russia and Israel cosy up over Syria,
)2015:1-2
ه -ترکیه

زمانی که پوتین به ریاست جمهوری رسید ،روابط روسیه با ترکیه دارای مشهکالت طهوالنی
بود ،رئیس جمهور جدید نیز در صدد بهبود این روابط برآمد یکی از عوامل مشترك میان مسکو
با آنکارا که میتوانست روابط دو طرف را احیا کند سکوت دولت ترکیه نسبت بهه نقهح حقهوق
بشر در چچن بود در اکتبر  2000نخست وزیر روسیه میخائیهل کاسهیانوف بهه منظهور امضهای
تعدادی از موافقتنامهها برای انتقال گاز از ترکیه ،بهه آنکهارا رفهت در سهال  2001نیهز ایگهور
ایوانوف وزیر خارجه روسیه برای اخذ چند قرارداد دیگر به منظور افزایش همکاریهای دو جانبهه
در منطقه اوراسیا با دولت ترکیه به آنکارا سفر کرد این دیدارها در سالهای آتی نیز ادامه داشهت
()Turkey’s Political Relations,2015:1-2
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در اواخر سال  ،2004پوتین بعد از واقعه بسالن در خاورمیانهه پهس از  32سهال بهه عنهوان
رئیس جمهور روسیه به ترکیه سفر کرد که در این دیدار تعدادی توافقنامه نیز به امضا رسید در
سال  2005نیز اردوغان سفری به مسکو داشت که این نشان دهنده افزایش روابط دو طهرف در
آن برهه زمانی بوده است بین سالهای  2004تا  2005پهوتین و اردوغهان ده بهار بها یکهدیگر
مالقات کردند در سال  2009روسیه به عنوان شریک اول تجاری ترکیه محسوب میشهد و تها
سال  2014تجارت دو جانبه حدود  33میلیارد دالر بود و ترکیه به عنوان مقصد مهم گردشگران
روسی تبدیل شده بود ()d'Amora,2015:1-2
اما اختالف نظری که میان روسیه و ترکیه به وجود آمهده در زمینهه سهوریه اسهت بهه ایهن
صورت که از همان ابتدای تحوالت سوریه ،مسکو از اسد حمایت کرد اما آنکهارا خواسهتار رفهتن
اسد بود این اختالف تا جایی بوده که روابط دو طرف را دچار آشفتگی ساخته به گونهای که بعد
از نقح هوایی ترکیه ،اردوغان در زمینه خطر لغو قرارداد  20میلیارد دالری ساخت نیروگاه اتمی
هشدار داده است بعد از سقوط هواپیمای روسی به دست ترکیه روابط دو طرف به شدت کاهش
پیدا کرد ،این در حالی بود که وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد که قبل از این بارها بهه روسهیه
در این زمینه تذکر داده است پس از این اقدام ترکیه ،پوتین خواهان تحریمهای اقتصادی علیهه
ترکیه ،برای افزایش امنیت ملی خود شد (Turkey Summons Russian Envoy,2015: 10-
)17
نتیجه گیری

با نگاهی به سیاست خارجی والدمیر پوتین نسبت به خاورمیانه متوجه میشویم کهه روسهیه
در منطقه به دنبال منافع خود از جمله دریافت منابع سیاسی و اقتصادی منطقه،کاهش نفوذ غرب
در منطقه و دستیابی به این هدف که روسیه بتواند جایگاه خود در عرصه بینالمللهی بهه عنهوان
یک قدرت را به دست آورد ،هست از دیدگاه روسیه این خواسته با حضور فعال در منطقه رابطهه
با کشورهای دوست و دشمن ،ایفا کردن نقش مهوثر در جنهگههای خاورمیانهه و تهالش بهرای
برقراری صلح محقق خواهد شد (همانند حضور در جنگ داخلی سوریه) یکی از دالیلی که می-
توان برای حضور پر رنگ روسیه در سوریه عنوان کرد ،به حاشیه کشاندن نگاه بینالمللی نسهبت
به اقدامات روسیه در اوکراین است
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روسیه شاید به ظاهر به عنوان یک قدرت محسوب شود چرا که با مشکالت عدیدهای همچون:
کاهش جمعیت ،چالشهای عظیم بهداشتی ،رکود اقتصادی ،هزینههای نظامی ناپایدار و هزینه
های بهبود زیر ساختهای اساسی و بسیاری از مسائل دیگر مواجه است یکی از مشکالت
بزرگ دیگر روسیه این است که در داخل با اسالم رادیکال مواجه است و جنگ در سوریه می
تواند این مشکل روسیه را تشدید کند از این رو روسیه از ضعفهای بسیاری به عنوان یک قدرت
برخوردار است ،به گونهای که ادوارد لوکاس متخصص روسیه میگوید که :سالح کرملین در
بهترین وضعیت ،بلوف و طفره است نه واقعیت موجود ()Lucas,2015: 1-7
دولت روسیه به رهبری پوتین خصوصا در دوره دوم کوشیده است تا با برقراری روابط متوازن و
پایدار با تمامی دولتها و بازیگران خاورمیانهای ،سیاست خود را در این منطقه ،از ایاالت متحده
آمریکا جدا نماید از نظر مقامات کرملین ،تنها راه ایمنسازی مرزهای جنوبی خود و نیز منطقه
آسیای مرکزی و قفقاز از تحوالت خاورمیانه در ابعاد تروریسم ،بنیادگرایی دینی ،تسلیحات
کشتارجمعی و بهرهگیری از مکانیسمها و ابزارهای مختلف در نزدیکی به کشورهای واقع در
این منطقه میباشد (کیانی)1-3 :1386،
با توجه به بحث واقع گرایی تهاجمی که مطرح شده ،روسیه (در دوره دوم ریاست جمههوری
پوتین) در حال تغییر توازن قوا به نفع خود میباشد تا از این طریق بتواند نفوذ خود را در عرصهه
بینالمللی و منطقهای افزایش دهد از آنجا که خاورمیانه با توجه به خهروج ایهاالت متحهده مهی
تواند این خواسته کرملین را برطرف سازد ،چرا که خال قدرت در منطقه مهیتوانهد بهرای مسهکو
مربت باشد تا از طریق آن بتواند نفوذ خود را در میان کشورهای دوست و دشمن افهزایش دههد
همان گونه که در باال بررسی شد روسیه تال ش کهرده بعهد از تحهوالت بههار عربهی بهه عنهوان
کشوری که خواهان دموکراسی در منطقه است نفوذ کند ،افهزایش رابطهه بها مصهر ،کشهورهای
حاشیه خلیج فارس و افزایش روابط تجاری و اقتصادی ادعای بر آن میباشد روابط با سهوریه و
ایران نیز برای روسیه همیشه دارای جذابیتهای باالی بوده است و از آنجایی که ایران و سوریه
همیشه مخالف حضور امریکا در منطقه بودهاند برای روسیه برگ برندهای بوده تا از این کشورها
در همه زمینهها حمایت کند ،حمایتهای بی دری روسیه از ایران در بحث هستهای ،کمکههای
تسلیحاتی به آن و برای روسیه برگ برندهای در برابر غرب میباشد
این موضوع را باید خاطر نشان ساخت که این کمکها تا جایی میباشهد کهه روسهیه از آن
سود میبرد چرا که روسیه تنها به دنبال افزایش قدرت خود و امنیتش میباشد که ایران میتواند
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تا حدودی برای آن تامین کند که اگر این موارد نبود روسیه به راحتهی از ایهران مهیگذشهت در
زمینه سوریه نیز روسیه به دنبال حفو جایگاه خود در سوریه است که چشم انهداز مهمهی بهرای
مسکو دارد و به همین دلیل است که از اسد حمایت میکند و روسیه اگر بداند که منافعش حفهو
خواهد شد اسد را نیز کنار خواهد گذاشت رابطه با عربستان ،اسرائیل و ترکیه نیز در همین زمینه
یعنی افزایش نفوذ روسیه قابل مطرح میباشد اینها همه نشان دهنده این است که واقعگرایهی
تا چه حد در سیاست خارجی روسیه اهمیت دارد و روسیه برای احیهای قهدرت خهود در دوره دوم
پوتین آن را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است
اما باید این را هم یادآور شد که رویکرد روسیه در خاورمیانه بهه خصهوص در زمینهه سهوریه
احتماال منجر به رشد تهاجمیتر شدن مشکالت سوریه و افزایش حضور غرب خواهد شد که این
می تواند برای روسیه زیانبار باشد اقدامات پوتین در خاورمیانه برای بازگرداندن روسیه به عنوان
یک قدرت بینالمللی تا حدودی میتواند اشتباه باشد چرا که روسیه با مشکالت داخلی بسهیاری
مواجه است که نگاههای بینالمللی بر آن میباشد (بهه خصهوص در زمینهه الحهاق کریمهه) بهه
احتمال زیاد پوتین همچنان به تقویت روابط بیشتر خود با کشورهای غیرغربی منطقه برای حفو
قدرتش ادامه خواهد داد و اینکه روسیه میتواند مانعی بر سر راه صهلح و ثبهات در خاورمیانهه و
گسترش دهنده درگیریها و عدم همکاری با غرب در این زمینه باشد ،باقی بماند
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