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چکیده
اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه سبب گردیده تا این منطقه از جایگاه ویژهای در تفکر
استراتژیک روسیه برخوردار باشد .والدیمیر پوتین به عنوان برجستهترین سیاستمدار در روسیة بعد از
فروپاشی شوروی ،تمایل خود را برای بازگرداندن روسیه به جایگاه قدرت بزرگ و ساختاری اعالم نموده
و پویشها و بحرانهای منطقهای فرصت مناسبی برای اثبات ادعاهای او میباشد .در این میان ،آغاز
تحوالت بهار عربی از اواخر سال  2010و ظهور نشانههای گذار در نظم امنیتی منطقهای و بینالمللی
بستر مناسبی را به منظور ورود مسکو به معادالت قدرت خاورمیانه فراهم نموده است .بر این مبنا ،جلوه-
هایی از تغییر و دگرگونی در رویکرد روسیه به نظم امنیتی منطقه خاورمیانه پدیدار شده است .در همین
ارتباط ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که فدراسیون روسیه در دورة بعد از بهار عربی چه رویکرد
و رهیافتی را در قبال نظم امنیتی خاورمیانه اتخاذ کرده است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که رویکرد
روسیه در قبال خاورمیانه پس از بهار عربی براساس نشانههایی از واقعگرایی روسی از جمله موازنة نرم،
روابط متعادل با تمامی کنشگران از جمله ائتالف تاکتیکی و راهبردی با بازیگران منطقهای و در نهایت،
موازنة مستقیم و ایفای نقش متوازنکننده در برابر ایاالت متحده امریکا تحقق یافته است .روش پژوهش
در این نوشتار توصیفی -تحلیلی بر پایة روش کیفی و روش گردآوری دادهها نیز منابع کتابخانهای و
اینترنتی میباشد.
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مقدمه
خیزشهای انقالبی که از دسامبر  2010بخش وسیعی از قلمرو ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال
آفریقا را در بر گرفت ،نشانههایی از تحول و دگرگونی را در سامان امنیتی خاورمیانه برجسته
نموده است .تداوم حضور و اعمال نفوذ ایاالت متحده در خاورمیانه و دنبالهروی اتحادیة اروپا،
افزایش نقش سایر بازیگران فرامنطقهای به ویژه بازسازی نقش روسیه و تقویت موازنه نرم چین،
بازخیزش رقابت ژئوپلتیک بین ایران و عربستان سعودی ،پیدایش واحدهای نیمه مستقل و
تضعیف ساختار دولت  -ملت (مانند دولت اقلیم کردی) و در نهایت افزایش چشمگیر و فزاینده
نقش بازیگران غیردولتی در شکلدهی به تحوالت منطقه از جمله عواملی هستند که در تغییر
ژئوپلتیک موازنه قدرت در خاورمیانه تأثیرات جدی داشتهاند (دهقانیفیروزآبادی .)1395 ،در این
میان ،تشدید دستکاری ایاالت متحده و غرب در روند تحوالت بهار عربی به موازات ظهور
نمودهای ناکامی سیاست دنبالهروی مسکو در بحرانهای تونس ،مصر و لیبی ،مقامات کرملین را
متقاعد نمود تا با ورود به روند مدیریت بحران منطقهای ،رهیافت نسبتاً مستقل و فعاالنهای در
قبال نظم امنیتی خاورمیانه اتخاذ نماید .در همین ارتباط ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است
که فدراسیون روسیه در دورة بعد از بهار عربی چه رویکرد و رهیافتی را در قبال نظم امنیتی
خاورمیانه اتخاذ کرده است؟ در پاسخ ،نوشتار حاضر این فرضیه را به آزمون میگذارد که رویکرد
روسیه در قبال خاورمیانه پس از بهار عربی بر اساس نشانههایی از واقعگرایی روسی از جمله
موازنة نرم ،روابط متعادل با تمامی کنشگران از جمله ائتالف تاکتیکی و راهبردی با بازیگران
منطقهای و در نهایت ،موازنة مستقیم و ایفای نقش متوازنکننده در برابر ایاالت متحده امریکا
تحقق یافته است .روش پژوهش در این نوشتار توصیفی -تحلیلی بر پایة روش کیفی و روش
گردآوری دادهها نیز منابع کتابخانهای و اینترنتی است.
ادبیات موضوع
در سالهای اخیر عمدة تمرکز ادبیات مربوط به سیاست خاورمیانهای روسیه در خاورمیانه
معطوف به بررسی راهبرد روسیه در قبال بحران سوریه بوده است .به عنوان مثال ،کیانی و خان-
محمدی ( )1392در مقالهای با عنوان «سیاست خاورمیانهای روسیه از  ،»2011-2015رویکرد
روسیه را بر مبنای نظریة واقعگرایی تهاجمی مورد بررسی قرار دادهاند .نگارندگان این پژوهش
معتقدند که سیاست روسیه بر مبنای جلوگیری از تسری خیزشهای خاورمیانه به منطقة اوراسیا
و نیز ایفای نقش بیشتر در معادالت بینالمللی بهدنبال خأل ناشی از حضور امریکا در منطقه
است (کیانی و خانمحمدی .)341-358 :1396 ،سیمبر و همکاران ( )1395نیز در مقالة «راهبرد
روسیه در بحران سوریه ( ،)2014-2011رهیافت واقعگرایی کالسیک را در این خصوص بهکار
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گرفته اند .نگارندگان این مقاله بر این باورند که تقابل غرب و روسیه در بحران سوریه بر سر نظم
و هنجارهای جهانی است که منافع منطقهای و جهانی روسیه را تحت تأثیر قرار داده است.
همچنین ساختار سیاسی و درک نخبگان روسی از این بحران به عنوان متغیرهای میانجی
سبب راهبرد متفاوت روسیه از غرب در طول بحران سوریه شده است (سیمبر و همکاران،
 .)309-324 :1395در این میان ،برخی از منابع نیز با بهرهگیری از رهیافت ساختاری نظام بین-
الملل به تبیین راهبرد روسیه در قبال بحران سوریه پرداختهاند .در همین ارتباط ،افریدی و
جبران معتقدند که روسیه دارای منافع استراتژیک و اقتصادی زیادی در سوریه است بهویژه که
سقوط رژیم اسد میتوان به منزلة تهدیدی جدی برای موقعیت مسکو در نظام بینالملل باشد
( .)Afridi and Jibran, 2016: 56در روسیه نیز علیرغم آنکه گرایش به مطالعة مسائل
خاورمیانه در رابطه با روندهای سیاسی جهانی اخیراً ظهور یافته (،)Kuznetsov, 2019: 126
اما کماکان خألهای جدی در این حوزه وجود دارد .چنانچه بررسی ادبیات تحقیق نشان میدهد،
به رغم آثار و نوشتههای فراوانی که در خصوص رویکرد روسیه در بحران سوریه و سیاست
خاورمیانهای روسیه به فارسی و انگلیسی نگاشته شده ،در رابطه با رهیافت روسیه در قبال نظم
امنیتی خاورمیانه پژوهشی انجام نشده است .بر این مبنا ،نوشتار حاضر با بهرهگیری از نظریة
نئورئالیستی سیاست بینالملل ،درصدد تبیین رویکرد روسیه در قبال نظم امنیتی خاورمیانه می-
باشد .مدل نوواقعگرایی ما را رهنمون میکند تا برای تبیین راهبرد امنیتی روسیه ،مؤلفههای
محیط خارجی این کشور را با تأکید بیشتری مورد بررسی قرار دهیم.
چارچوب نظری
نظریه واقعگرایی ساختاری یا نوواقعگرایی به عنوان نظریهای بازخوانی شده از واقعگرایی
کالسیک ،در اواخر دهه  1970در واکنش به رفتارگرایی و به موازات تالشهای نظریهپردازان
جدید برای علمی کردن واقعگرایی شکل گرفت ( .)Kratochwil, 1993: 64این دیدگاه
3
نظری بیشتر مربوط به نوشتههای کنت والتز2به ویژه اثر پرنفوذش« ،نظریه سیاست بینالملل»،
است .در حالیکه نوواقعگرایی بسیاری از ویژگیهای واقعگرایی کالسیک نظیر دولت به عنوان
بازیگر اصلی صحنه سیاست بینالملل و قدرت را به صورت مفهوم تحلیلی -محوری حفظ نموده،
ولی عمدتاً توجهات را به مختصات ساختاری نظام بینالمللی دولتها معطوف میکند نه به
واحدهای متشکل آن (قوام« .)84 :1388 ،ساختارهای سیاسی» نیز براساس سه عنصر تعیین-
1

)1. Structural Realism (Neorealism
2. Kenneth Neal Waltz
3. Theory of International Politics
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2

کننده تعریف میشوند :اصل سامانبخش(1اقتدارگریزی یا سلسله مراتبی)؛ کارویژه واحدها
(دارای کارکردهای مشابه یا دارای تنوع کارکردی)؛ توزیع توانمندیها میان واحدها .3در مورد
اصل سامانبخش ،والتز میگوید در تمامی نظامهای بینالمللی میان واحدها نظمی اقتدارگریز
وجود دارد؛ بنابراین ،اصل سازمانبخش آنها «اقتدارگریزی» است .اصل خودیاری نیز بهمنزلة
کارکرد مشابه تمامی واحدها تنها رفتار منطقی یک دولت برای بقا در نظام آنارشیک محسوب
میشود (المن .)57 :1392 ،آخرین ویژگی تعیینکننده هم توزیع نسبی تواناییهای مادی یا
منابع میان واحدهای مختلف نظام است (چرنوف.)110 :1388 ،
نو واقعگرایی ضمن تأکید بر فقدان اقتدار مرکزی در نظام بینالملل ،سطح تحلیل را نظام
بینالملل قرار میدهد و معتقد است ساختار نظام بینالملل ،نوع و قواعد بازی را مشخص می-
کند .در نظام بینالملل ،رفتار دولتها نسبت به یکدیگر بر پایه نبود اقتدار مرکزی تنظیم
میشود .ساختار آنارشیک نظام بینالملل ،دولتها را از موقعیت نسبی خود در مقابل سایر
دولتها نگران میکند و آنها را نسبت به هزینهها حساس میکند ،به این معنا که آنها رفتار
امنیتی خود را بر تحلیل هزینه فایده استوار میکنند (هنسن و همکاران .)40 :1390 ،افزون بر
این ،واقعگرایان ساختاری بر این باورند که قدرتهای بزرگ نسبت به موقعیت ساختاری خود در
یک نظام بینالملل آنارشیک بسیار حساساند .آنها معتقدند که دولتها موقعیت ساختاری خود
را از طریق کمک به متحدانشان ارتقا میدهند .والتز بر این باور بود که دولتها بر تالشهای
داخلی خود و اتحادهایشان با دیگران اتکا دارند ( .)Waltz, 2000: 6از منظر نوواقعگرایان
تغییر سیستمی بسیار مشکل است .با توجه به تداوم اصل نظمبخش یعنی هرجومرج گونه بودن
نظام بینالملل و بی نقش بودن عنصر دوم ،یعنی کارکرد مشابه واحدها ،تنها توزیع تواناییهاست
که نقش اساسی در تغییرات سیستمی داشته و اهمیت محوری در تئوری ساختارگرایی والتز دارد.
به عبارت دیگر ،ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ و بهتبع آن تغییر و تحول در توازن قوا سبب
تغییر و تحول سیستمی و بینالمللی خواهد شد (قاسمی .)93 :1393 ،بر این مبنا ،هنری کسینجر
استدالل میکند که هر نظم جهانی ،نوعی توازن قوا میان بازیگران بینالمللی عمده و شناخت
آنها از قواعد خاص را تبیین مینماید (.)Kissinger, 2014: 9
چنانچه باری بوزان 4عنوان داشته« ،نظامهای امنیتی منطقهای تحت تأثیر ساختارشان قرار
میگیرند» .همانند نظام جهانی ،ساختارهای منطقهای براساس دو بعد تعریف میشوند :اصل
1. Ordering Principles
2. Character of the units
3. Distribution of capabilities
4. Barry Buzan
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نظمدهنده و توزیع توانمندیها .محدودیتهای ساختاری معموالً بر طبف قابل انتظاری از
رفتارها تأثیر میگذارند .نظریههای نظام بینالملل مکمل سودمندی برای نظریات نظامهای
منطقهای هستند .نظام جهانی فینفسه تأثیرات مهمی بر نتایج منطقهای دارد .ساختارهای
جهانی مختلف ،درجات گوناگونی از رقابت بین قدرتهای بزرگ را ایجاد میکنند؛ این رقابت در
ساختار دوقطبی بیشتر ،در ساختار چندقطبی کمشدتتر و در ساختار تکقطبی در کمترین حد
است .افزون بر این ،ساختارهای نظام جهانی و منطقهای در تعیین نظم منطقهای و میزان و
سطح مناقشهای که از آن ناشی میشود با هم تعامل دارند (لیک .)96-100 :1392 ،تواناییها و
قابلیت های رهبران کشورها برای ایفای نقش در یک منطقه و امکان سپردن تعهدات معتبر،
عوامل تعیینکنندة مهمی برای راهبردهای کشورها در نظامهای منطقهای هستند که به نوبة
خود ،نوع نظام منطقهای را تحت تأثیر قرار میدهند .وقتی قدرتهای بزرگ نقشی در یک
منطقه ایفا میکنند ،ظهور یکی از پنج نظم ممکن زیر محتمل بهنظر میرسد :چیرگی یا استیالء،
موازنه قوا ،کنسرت ،امنیت دستهجمعی ،یا یک جامعه امنیتی تکثرگرا (پاپایانو-198 :1392 ،
.)187
روند تحول رهیافت امنیتی روسیه در دوران پساجنگ سرد
الگوهای امنیتی روسیه بر پایة رویکرد محیطی و ساختاری سازماندهی شده است (مصلی-
نژاد .)125 :1392 ،در طول جنگ سرد ،ایاالت متحده امریکا و اتحاد شوروی به اتحادهای
منطقهای بهعنوان ابزاری مناسب برای مقابله با یکدیگر مینگریستند (.)Harrison, 2018: 5
از بین رفتن نظم امنیتی جنگ سردی در نتیجة فروپاشی اتحاد شوروی نویدبخش آغاز دوران
جدیدی از سامان جهانی و منطقهای بود .برای پر کردن خأل ناشی از حذف ایدئولوژی کمونیسم
و اعادة جایگاه روسیه در نظام بینالملل ،ایدههای مختلفی چون اوروآتالنتیکگرایی ،1همبستگی
دموکراتیک ،اوراسیاگرایی ،2موازنه قوا ،قدرت بزرگ ،و گونههای مختلفی از ملیگرایی مطرح
شد .در این میان ،عواملی چون سیاست انزواگرایانه یلتسین و گرایش اوروآتالنتیکی او در کنار
شکافهای قومی و بحرانهای اقتصادی زمینهساز کاهش حوزة نفوذ روسیه و تضعیف موقعیت
این کشور در نظام بینالملل گردید (ابوالحسنشیرازی و بهبودینژاد .)3 :1395 ،اوروآتالنتیک-
گرایی تالشی برای مشابهت دادن ارزشها و مفاهیم روسی و غربی و بخشی مهم از گفتمان
کثرتگرای روابط بین الملل دورة پساشوروی بود که غرب را نه نقطة مقابل ،بلکه شریک طبیعی
1. Euroatlantism
2. Eurasianism
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روسیه میانگاشت و بر همگرایی همهجانبه با غرب و تثبیت جایگاه روسیه بهعنوان کشوری
هنجارمند و شریکی قابل اعتماد در جامعة کشورهای متمدن تأکید میکرد (کوالیی و نوری،
 .)211 :1389تحت این شرایط ،مسکو از اوایل دهة  90تا اواسط آن راهبرد دنبالهروی نرم 1را در
حوزة سیاست خارجی و امنیتی خویش در پیش گرفت.
از اواسط دهة  ،1990امنیت نسبی روسیه شروع به افول نمود .گسترش ناتو به سمت اروپای
شرقی و حضور روزافزون ایاالت متحده در قلمرو شوروی سابق از جمله دخالت نظامی امریکا در
بوسنی ( )1995و مداخله در کوزوو ( )1999و جنگ در عراق ( ،)2003امکان رقابت ژئوپلیتیکی
را در سرحدات روسیه و سایر حوزهها افزایش داد .افزون بر این ،به موازات فرسودگی تدریجی
زرادخانة هستهای روسیه ،ایاالت متحده قدرت خویش را نوسازی میکرد و به برنامههای دفاع
موشکی ملی خود ادامه میداد .از اینرو ،از نیمة دوم دهة  1990با افول امنیت نسبی روسیه ،این
کشور راهبرد خود را از دنبالهروی نرم به موازنه نرم 2تغییر داد (مصلینژاد .)129 :1392 ،روسیه
بهطور مشخص روابط نزدیک اقتصادی و امنیتی با چین برقرار نمود و به دنبال روابط نزدیکتر
با هندوستان و اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه بود .این کشور همچنین به دنبال ترمیم
روابط با ژاپن نیز بود .روسیه همزمان راهبرد ادغام مجدد قلمروهای شوروی سابق تحت رهبری
خویش را تعقیب می نمود تا از این طریق ضمن اعادة نفوذ سابق خود بر مناطق مهم راهبردی،
رقبا به ویژه ایاالت متحده امریکا را کنار نهد (هنسن و همکاران .)43 :1390 ،روند گذار جهانی
از اواسط دهة  2000آغاز شد و متعاقب مجموعهای از انقالبهای رنگی در اوراسیا و خاورمیانه،
اشتباهات غرب لیبرال و ظهور احزاب و تمایالت سیاسی ملیگرا چنین روندی وارد فاز تازهای
گردید .بر این اساس ،به تدریج این باور شکل گرفت که ایاالت متحده نمیتواند قواعد نظم
جهانی پساجنگ سرد را بر سایر کشورها تحمیل نماید ( .)Tsygankov, 2019: 62بهموازات
روند یادشده ،مؤلفههای داخلی قدرت روسیه نیز به واسطة اقدامات و سیاستهای والدیمیر
پوتین 3تا حدود زیادی بهبود یافت .رشد اقتصادی 4ناشی از فروش انرژی و انسجام داخلی روسیه
به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ادراک رهبران روسیه از قدرت نسبی و ساختار نظام بین-
الملل به راهبرد گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین منجر شده است (موسوی شفائی و
بازگرد.)377 -380 :1395 ،

1. Soft Bandwagoning
2. Soft Balancing
3. Vladimir Putin
4. Economic growth
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در سال  2007و با مطرح شدن دکترین مونیخ 1در سیاست خارجی روسیه ،راهبرد توازن
مستقیم جایگزین موازنه نرم شد .نقطة شروع این راهبرد ،سخنرانی پوتین در کنفرانس امنیتی
مونیخ 2در سال  2007بود .در این کنفرانس ،پوتین امریکا را متهم به یکجانبهگرایی ،بیتوجهی
به قوانین بینالمللی و استفادة بیرویه از زور کرد (نیاکویی و صفری .)110 :1397 ،موازنهسازی
روسیه در برابر ایاالت متحده به دنبال بحران اوکراین در سال  2014وارد فاز تازهای شد .بر این
اساس ،روسیه و غرب وارد دورة کامالً جدیدی از تحوالت شدند که اگر در مقایسه با دورة زمانی
سالهای  1991تا  2014که نوعی نظم ظاهراً تکقطبی وجود داشت ،به منزلة ظهور شکل
جدیدی از نظم جهانی بود (.)Kuznetsov, 2019: 128
جایگاه خاورمیانه در تفکر استراتژیک روسیه
به طور سنتی منطقة خاورمیانه بهواسطة موقعیت ژئوپلیتیکی ،اهمیت دیپلماسی انرژی،
صادرات تسلیحات و مقابله با اسالمگرایان افراطی جایگاه ویژهای در دکترین استراتژیک روسیه
دارد .گرچه روسیه از اواسط دهة  1990اقداماتی را بهمنظور بازسازی نفوذ و موقعیت خود در
منطقه خاورمیانه صورت داد ،اما پس از فروپاشی شوروی در دورة یلستین ،توجه به خاورمیانه
کاهش یافت .البته بعدها در دوران پوتین این روند تا حدودی تغییر پیدا کرد (کیانی و
خانمحمدی .) 95 :1392 ،خاورمیانه و موضوعات مربوط به آن ،یکی از مسائلی است در دوران
ریاستجمهوری پوتین توجه خاصی به آن معطوف شده است .پرزیدنت پوتین تمایل خود را
برای بازگرداندن روسیه به جایگاه «قدرت بزرگ» 3و طرح آن بهعنوان یک مشکلگشای جهانی
اعالم نموده و خاورمیانه فرصت مناسبی برای اثبات ادعاهای او میباشد (.)Dilleen, 2018
چنین تالشهایی بهویژه از زمان آغاز تحوالت بهار عربی و ظهور نشانههای احیای موقعیت
ساختاری روسیه در نظام بینالملل و به تبع آن ،افزایش نفوذ منطقهای این کشور به وضوح
آشکار شد (.)Popescu and Secrieru, 2018: 5
خاورمیانه تنها محیطی است که روسیه میتواند نشان دهد تنها یک قدرت منطقهای نیست
بلکه کنشگری جهانی با قدرت تغییر از طریق مدیریت منازعات مهم است .روسیه عمدتاً از
خاورمیانه به عنوان یک اهرم قابل اتکا در معادالت قدرت جهانی و در برابر تهدیدات ایاالت
متحده و غرب بهره میگیرد .در این راستا ،یکی از اهداف راهبردی روسیه در خاورمیانه این
است که محیط فعلی منازعه را از منطقه دریای سیاه و شرق مدیترانه به مناطق جنوبی و غربی
1. The Munich Doctrine
2. Munich Security Conference
3. Great Power
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این دریا و در مرحله بعد به درون اقیانوس اطلس یعنی حوزه سنتی نفوذ غرب و ناتو بکشاند .از
اینرو ،نوعی منطقهگرایی جدید در نگاه روسی در حال تقویت است که امنیت و رشد اقتصادی را
در تقویت ایدههای اتصال منطقهای برای ارتقاء جایگاه جهانی دنبال میکند (برزگر .)1397 ،این
مقوله را میتوان در رابطه با افزایش حضور و نفوذ ایاالت متحده امریکا و ناتو در محیط امنیتی
پیرامونی روسیه مورد بررسی قرار داد .در واقع ،همانگونه که واشنگتن بدون رعایت منافع
روسیه وارد حیات خلوت این کشور شده است ،روسیه نیز تالش دارد با تحکیم روابط خود با
ایران ،سوریه و حتی حماس و نزدیکی به متحدان سنتی امریکا در خاورمیانه از جمله عربستان،
قطر ،امارات متحده عربی ،اردن و مصر بهنوعی موازنه قوای منطقهای را در برابر ایاالت متحده
در خاورمیانه به وجود آورد .روسیه از زمان پایان جنگ سرد ،سیاست خاورمیانهای خود را در
قالبهای سکوالر و غیرایدئولوژیک دنبال میکند .مسکو معتقد است که این کشور بایستی با
تمامی احزاب و گروههای منطقه به استثنای داعش به گفتگو بپردازد .بنابراین ،این کشور توانایی
خود برای برقراری ارتباط با بسیاری از بازیگران دولتی و غیردولتی خاورمیانه را ارتقا بخشیده
است ( .)Sladden and etal, 2017: 3احیای روسیه الیة پیچیدهای را به توزیع قدرت در
خاورمیانه افزوده است .تحول یادشده منطقه را به یک سیستم قدرت سهالیه تبدیل کرده است.
اولین الیه ،نبرد برای تصاحب دولت میباشد که در پیکار میان شورشیان و حکومت در
جنگهای داخلی سوریه ،یمن ،عراق و لیبی قابل رؤیت است .الیة دوم ،نبرد ایران ،عربستان
سعودی و ترکیه برای سیطرة منطقهای و الیة سوم نیز رقابت واشنگتن و مسکو در سطح
منطقهای میباشد (.)Harrison, 2018: 11
مدل واقعگرایی در رهیافت روسیه به نظم منطقهای
سیاست خارجی روسیه بر مفروضات سنتی و رئالیستی بنا شده است .از بازیهای بزرگ در
افغانستان بهمنظور مقابله با امپراتوری بریتانیا تا تشکیل تفاهم مثلث1با انگلیس و فرانسه در
جهت موازنة امپراتوریهای اتریش -مجارستان و آلمان ،جملگی مؤید برجستگی منطق موازنة
قوا در سیاست خارجی روسیه میباشند ( .)Maitra, 2014: 117تأکید بر حاصل جمع صفر
برای نفوذ بین دولتها به جای همکاری ،تأکید بر موقعیت جغرافیایی و اهمیت تعیینکننده آن
در سیاست خارجی ،آگاهی از تفاوتهای فرهنگی و تعریف خود به عنوان یک قدرت بزرگ
جهانی در مقابل غرب ،استفاده از سیاست خارجی به عنوان ابزاری برای سیاستهای داخلی در
شرایط افول اقتصادی و افزایش تهدیدات داخلی دولت ،برخی از عناصر مدل واقعگرایی سیاست
1. Triple Entente
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خارجی روسیه هستند .یکی از عناصر بنیادین جهانبینی روسیه در نگاه به جهان ،روح رئالیسم
سیاسی مطابق با احساس و درک مسکو است .بر این اساس ،جهان ساختار خود را دارد و به
زمینههای نفوذ غرب و شرق تقسیم میشود .در چارچوب سیاست خارجی روسیه ،غرب بهعنوان
رقیب اصلی روسیه تالش میکند تا مواضع مسکو را در جهان تحت تأثیر قرار دهد (حاج یوسفی
و ذوالفقاری .)28 :1396 ،مرور تاریخ سیاست خارجی دورة تزاری ،شوروی و روسیة پساشوروی
حاکی از آن است که اندیشة روسیه به مثابة یک «قدرت بزرگ» تأثیری مستمر بر ذهنیت
سیاستگذاران خارجی این کشور داشته و در مقاطع مختلفِ ضعف و قدرت به عنوان اصلی
غیرقابل اغماض مطمحنظر آنها بوده است .این اندیشه همچنین راهنمای اقدام سیاست خارجی
روسیه ،شاخصی برای قرائت مسکو از موقعیت خود در نظام بینالملل به عنوان هویتی مستقل و
ممتاز و در عین حال متأثر از اعتقاد مردم و نخبگان روسیه به وستفالیبودگی نظام بینالملل
است (نوری.)1391 ،
از لحاظ ارزشی و هویتی هم روسیه ،آمریکا را تنها قدرتی میداند که قادر به تهدید و
تضعیف «دولت روسی» در قالب تهدید نظامی و تغییر یا تضعیف رژیم با ابزار تحریمها و فشار از
طریق نهادها و سازمانهای جهانی است .بر همین مبنا ،روسها هم یک استراتژی ضدنفوذ
آمریکا را در بوروکراسی حکومتی خود توسعه دادهاند (برزگر .)1397 ،تحوالت ساختاری پس از
جنگ سرد در نظام بینالملل نیز شرایطی را برای مسکو پدید آورده تا در نظم جهانی اعمال شده
از سوی واشنگتن ،به قدرت اصلی تجدیدنظرطلب تبدیل گردد (.)Tsygankov, 2019: 60
کرملین در هر دو دورة یلستین و پوتین تالش داشته تا سیاست امنیتی منطبق و کارآمدی را در
پیش گیرد ( .)Piotrowski, 2002: 60با این حال عدم واقعبینی نسبت به تحوالت حوزة
بیرونی در دورة یلستین شرایط ضعف ادراک از روندهای محیطی ،عدم توان سناریوپردازی،
تصمیمگیریهای نابسامان و منفعالنه را فراهم کرد و سیاست خارجی روسیه با بحرانهای
مفهومی و نهادی مواجه شد .این وضعیت با به قدرت رسیدن پوتین و اتخاذ رویکرد عملگرایانه
از سوی او بهگونهای مشهود تغییر کرد .تحولی در سیاست خارجی روسیه از آرمانگرایی به
واقعگرایی ،از بیثباتی به ثبات نسبی و از رهیافتهای غیرعقالیی به نسبتاً عقالیی صورت
گرفت .پوتین و دولتمردان او نظام تکقطبی 1را وضعیتی موقت و ناپایدار میدانستند ،که با وقوع
تحوالت و ائتالفهای جدید درون سیستمی و ظهور مراکز جدید قدرت اساس آن به چالش
کشیده شده و دیری نمیگذشت که موازنة قدرت به شکلی جدید برقرار میشد (کوالیی و نوری،
 .)215 :1389تالشهای نظری و عملی قابل توجهی بهمنظور تغییر در نظم جهانی یکجانبهگرایی
1. Unipolar System
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موردنظر ایاالت متحده و استقرار نظم امنیتی مطلوب روسیه سازماندهی شده است .مقامات
کرملین بر این باورند که مفهوم «جهان چندقطبی» 1چالشهای قابل مالحظهای را برای
موقعیت روسیه در سیستم روابط بینالمللی در حال ظهور به همراه دارد و مانعی در برابر توسعة
نظریة روابط بینالمللی روسیه محسوب میشود.
2
از منظر مقامات کرملین و شخص پوتین ،ایدة چندجانبهگرایی میتواند یک جایگزین قانع-
کننده برای مفهوم جهان چندقطبی باشد ( .)Kortunov,2019: 41-46چنین رهیافتی در تفکر
استراتژیک رهبران روسیه به تحوالت منطقهای نیز به چشم میخورد .درک و قبول مسئولیت
منطقهای برای مداخله در اختالفات منطقهای ابزاری در جهت تداوم هژمونی روسیه در منطقه
است (نیاکویی و صفری.)122 :1397 ،
3
والدیمیر پوتین در مقاله خود در سال  2012با عنوان «روسیه و جهان در حال تغییر» به
صراحت تأکید دارد که هر چند بهار عربی در آغاز با امید به تغییرات مثبت همراه بود ،اما به
زودی مشخص شد که در بسیاری از این کشورها ،وقایع طبق سناریوهای متمدنانه پیش نمیرود
و مداخلة نیروهای خارجی در حمایت از یکی از طرفهای مناقشه و استفاده از خشونت به جریان
غالب تبدیل شده است (پوتین .)1390 ،وضعیت یادشده بهویژه در پی شکست راهبرد دنبالهروی
کرملین در بحران لیبی که به دخالت قدرتهای غربی در این کشور منجر گردید ،گواه صادقی
بر این مطلب بود .موازنه سخت ایاالت متحده و کشورهای غربی در بحران لیبی مقامات روس
را بر آن داشت تا از الگوی منطقهای نوینی بهره گیرند .این عامل در کنار آغاز بحران سوریه
سبب شکلگیری اجماع در میان نخبگان روس در خصوص فراهم شدن امکان ایفای یک نقش
خاص از سوی مسکو گردید ( .)Korolkov, 2016: 93در مدل جدید ،افزون بر موازنه نرم،
نشانههایی از موازنه مستقیم در کنش استراتژیک روسها در قبال تحوالت منطقهای پدیدار شده
است .بر این مبنا ،روسها تالش داشتهاند تا از طریق برجسته نمودن اصول اولیة حقوق بین-
الملل به ویژه ضرورت احترام به حاکمیت سیاسی دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی
کشورها ،ضرورت حل مسالمتآمیز اختالفها و احترام به تمامیت ارضی کشورها به مقابله با
اقدامات هژمونیک ایاالت متحده در شورای امنیت بپردازند.

 . 1مفهوم جهان چندقطبی با تأکیدات پریماکف در ادبیات دیپلماتیک روسیه رواج یافت .از نظر او ،روسیه در نظام چندقطبی
به عنوان یکی از مهمترین قطبها در جایگاهی برابر با امریکا ،اتحادیة اروپا ،چین و ژاپن قرار دارد.
2. Multilateralism
3. Russia and the Changing World
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واقعگرایی روسی در بهار عربی خاورمیانه
وقوع بهار عربی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بهمنزلة افول نظم منطقهای پیشین و
ظهور یک نظم منطقهای جدید بود ( .)Lynch, 2017: 25تحت این شرایط ،نشانههایی از
تحول نظام بینالملل و زیرسیستمهای آن پدیدار شده است .در زمرة ساختارها میتوان به فرو
ریختن سامانههای استراتژیک و فقدان اصل سامانبخش با توجه به پویایی تحوالت ژئوپلیتیک،
بیثباتی ناشی از شکافهای داخلی ،تضعیف ساختار دولت -ملت و ابهام در مدلها و الگوهای
جایگزین ،افزایش نقش منطقه در ساختار تصمیمگیری و تأثیرگذاری آن از پایین به باال بر
ساختار امنیتی ،بازخیزی رقابتهای ژئوپلیتیک بین ایران ،عربستان سعودی و ترکیه ،بر هم
خوردن توازن نسبی قوا در منطقه ،نقشآفرینی فزاینده ایاالت متحده و قدرتهای غربی در نظم
امنیتی خاورمیانه و امکان تغییر جهت پارادایمی از سوی آنان در بحرانهای منطقهای ،پیچیدگی
منازعات دامنهدار و تطویل بحرانهای منطقهای اشاره کرد (دهشیری.)35 :1395 ،با این مالحظه،
مقامات کرملین با توصیف تحوالت عربی بهعنوان «چالش سیستمی» که به دنبال آن باید
2
شکلگیری ترتیبات جدید بود ،حضور فعال در این «جنگ سرد جدید» 1یا «بازی بزرگ جدید»
را الزمه بازگشت قدرتمندانه به خاورمیانه و اثبات روسیه بهعنوان قدرتی بزرگ در نظام بینالملل
تلقی نمودند (کرمی و نوری .)170 :1391 ،ظهور نشانههای گذار در نظم و امنیت منطقه
خاورمیانه بهنوبة خود واقعگرایی روسی را به سمت مقابله با الگوی هژمونیک ایاالت متحده و
بازتعریف نقش و جایگاه خود در ترتیبات منطقهای سوق داده است .رقابت روسیه با امریکا و
غرب در سه سطح سیستمی ،منطقهای (خاورمیانه) و ملی در جریان است .در سطح سیستمی
رقابت دو کنشگر در دریای بالتیک و اروپای شمالی ،اروپای شرقی ،دریای سیاه ،قفقاز جنوبی،
دریای خزر ،افغانستان و آسیای مرکزی ،شبه جزیرة کره ،قطب شمال و سرانجام در خاورمیانه و
شمال آفریقا دیده میشود .بحرانهای اوکراین و سوریه نیز رقابت دو قدرت را به نقطة اوج
رساند (تخشید و شجاع .)310 :1397 ،مسکو به تحوالت بهار عربی با نگاهی کلگرایانه 3و
جامع نمینگرد بلکه به ارزیابی ثأثیرات آن در هر کشور و بهتبع آن ،نحوة اثرگذاری این ناآرامی-
ها بر منافع روسیه پرداخت (.)Sladden and etal, 2017: 3
نخستین جلوههای موازنهگری روسیه در قبال نظم هژمونیک ایاالت متحده در خاورمیانه به
بحران سوریه باز می گردد .سوریه تنها شریک باقیمانده برای روسیه از دورة اتحاد شوروی در
خاورمیانه ،میزبان تنها پایگاه برونمرزی نظامی روسیه در خارج از محدوده شوروی سابق و تنها
1. New Cold War
2. New Great Game
3. holistic
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پایگاه نظامی این کشور در دریای مدیترانه میباشد (ایوب .)85 :1394 ،بر این مبنا ،ایاالت
متحده تالش کرد در قالب خیزشهای عربی ،سوریه را بهعنوان آخرین پایگاه و قلمرو نفوذ
روسیه در خاورمیانه در کنترل خود در آورد .از این جهت ،ناآرامیها در سوریه و احتمال تغییر
رژیم در این کشور تهدید جدی برای توافقنامه نظامی مسکو با دمشق و از دست رفتن پایگاه
نظامی طرطوس ایجاد کرد ( .)Bagdonas, 2012: 61چنین تحولی عالوه بر اینکه تهدیدی
فوری برای منافع منطقهای روسیه به وجود آورد ،موقعیت این کشور در نظام بینالملل را نیز در
معرض تهدید قرار داد ( .)Afridi and Jibran, 2016: 57رهبران روسیه تمایل چندانی به
تکرار سناریوی مداخلة غرب در لیبی و شکلگیری هنجار جدیدی از مداخلة بینالمللی در امور
داخلی کشورها نداشتند.
در همین ارتباط ،سند راهبرد امنیت ملی  2015روسیه بر تالشهای فزایندة روسیه برای
اعاده و تقویت نقش بینالمللی این کشور از طریق مداخله در روند هنجارسازی جهانی و نقش-
آفرینی در منازعات تعیینکننده تأکید داشته است ( .)NSS, 2015: 3-4از این منظر ،روسیه
مسئله سوریه را از دریچة نظم جهانی و جایگاه این کشور در آن مینگرد (کرمی و فاضلی،
 .)209 :1397روسیه در ژانویه  2017موافقتنامه بلندمدتی با حکومت اسد در راستای گسترش
حضور نظامی در سوریه به امضا رساند که متضمن قابلیت مسکو برای استقرار نیروهایش در
سوریه برای نیم قرن آینده و شاید فراتر از آن باشد ( .)Nordland, 2017امکان بهرهگیری از
کارت سوریه برای رقابت و مصالحه با غرب در موضوعاتی چون بحران اوکراین و گسترش ناتو
و همچنین ترس از سرایت تحوالت سوریه به حوزة خارج نزدیک 1و به تبع آن ،مناطق جنوبی
روسیه بهواسطة شرایط شبهدولتی سوریه نیز دیگر متغیرهای مؤثر بر تصمیم راهبردی روسیه
برای ورود به بحران سوریه بودند .موازنهسازی روسیه در بحران سوریه تا سپتامبر  2015در قالب
سازوکارهای موازنه نرم سازماندهی گردید ،اما از این سال با برجسته شدن نشانههای زوال
دولتبودگی رژیم اسد ،روسیه مبادرت به اتخاذ راهبرد موازنه مستقیم کرد.
احیای موقعیت روسیه در خاورمیانه به مداخله این کشور در سوریه محدود نشد و مسکو
گسترش روابط با سایر کشورهای خاورمیانه را نیز در دستورکار قرار داده است .در مرکز ثقل
مدل واقعگرای روسیه ،روابط متعادل با تمامی کنشگران منطقه قرار دارد .با همین ذهنیت،
پوتین در سفر ژوئن  2012خود به خاورمیانه تالش کرد نه تنها به واشنگتن ،بلکه به کشورهای
خاورمیانه نشان دهد که آنها انتخاب دیگری جز واشنگتن را نیز دارند و مسکو توان ایفای نقش
متوازنکننده در برابر امریکا در منطقه را همچنان حفظ کرده است (نوری .)1391 ،دولتها و
1. Near Abroad
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کنشگران منطقهای نیز از مسکو به عنوان بدیل و اخطاری در مقابل غرب بهره میگیرند
( .)Sladden and etal, 2017: 6مسکو با ورود به بحران سوریه ،مبادرت به ائتالف تاکتیکی
با ایران نمود .با این حال ،تحول یادشده از جمله بهرهگیری روسها از پایگاه هوایی نوژه به
منظور حمله به مواضع گروههای داعش در سوریه نتوانست لطمهای به روابط این کشور با سایر
بازیگران خاورمیانه وارد سازد ( .)Pillar, 2016بر همین مبنا ،بهرغم آنکه روابط روسها با
عربستان سعودی در طول بحران سوریه وارد فاز تهاجمی گردید ،اما روابط دو کشور هیچگاه
قطع نگردید تا اینکه در جریانهای فشارهای بینالمللی به حکومت سعودی به واسطة پروندة
خاشقچی ،مسکو توانست به خوبی از وضعیت فراهم شده به منظور بازسازی روابط با ریاض
استفاده کند .این شرایط در خصوص روابط روسیه با ترکیه نیز مشاهده میشود .با این حال که
سرنگونی جنگندة سوخوی روسی توسط ترکیه در نوامبر  ،2015روابط دو کشور وارد تنش شد،
اما مسکو به روابط سیاسی خود با آنکارا را ادامه داد و در حال حاضر نیز به عنوان دو بازیگر
کلیدی در روند گذار سیاسی سوریه با یکدیگر همکاری میکنند .روابط روسیه با مصر در مقطع
زمانی بعد از بهار عربی بهویژه بهدنبال روی کارآمدن السیسی نیز به سطح قابل مالحظهای ارتقا
یافته است .در این میان ،مداخلة منفی ایاالت متحده در جریان خیزشهای انقالبی مصر
بسیاری از سیاستمداران و نظامیان مصری را نسبت به نقش حمایتگرانة واشنگتن در تحوالت
آتی این کشور بدبین نموده است .دو کشور دیدگاههای نزدیکی در خصوص بحرانهای سوریه و
لیبی ،مقابله با گروههای تروریستی و همچنین منازعة اسرائیل -فلسطین دارند (مارجانوویچ،
 .)1396بر همین مبنا ،قاهره و مسکو در سالهای اخیر به توافقاتی در زمینههای مختلف
اقتصادی ،امنیتی و دفاعی از جمله استفاده از پایگاههای نظامی و هوایی یکدیگر و فروش
بالگردها کا 52و سامانه موشکی اس 300دست یافتند .پوتین و السیسی در سال  2018موافقت-
نامه مشارکت فراگیر و همکاری راهبردی را به امضا رساندند ( .)Global Times, 2018در
رابطه با سایر دستورکارهای امنیتی خاورمیانه نیز مسکو تالش کرده تا راهحلی میانه و منعطف را
اتخاذ نماید .به عنوان مثال ،در واکنش به تحوالت اخیر مسأله کردی در سوریه و عراق ،سیاست
کرملین بر آن بوده تا ضمن توجه به مالحظات دولتهای ذینفع در این مقوله ،خود را به عنوان
بازیگری بیطرف و میانجی مطرح کند .بهموجب رهیافت مزبور ،روسیه تمایل چندانی به حذف
گروههای کردی از روند مذاکرات سیاسی ندارد .در سطح ساختاری موضوع نیز مسکو بهدنبال دو
هدف محوری برقراری توازن قوا در برابر ایاالت متحده امریکا و مشارکت فعال در روند
مذاکرات داشته است (.)Korolkov, 2016: 89
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نتیجهگیری
وقوع تحوالت بهار عربی در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا بسترهای الزم را برای دگرگونی
در رویکرد روسیه به نظم امنیتی منطقهای به وجود آورد .نخستین نشانههای بازیابی موقعیت و
جایگاه روسیه در نظم امنیتی خاورمیانه در چارچوب راهبرد موازنة نرم این کشور در برابر
مداخله گری ایاالت متحده و غرب در بحران سوریه نمایان گردید .روند تحوالت و ورود طیف
وسیعی از بازیگران منطقهای و بینالمللی به بحران سوریه ،مقامات کرملین را متقاعد نمود تا از
الگوی موا زنة مستقیم در مقابل ایاالت متحده بهره گیرند .بر این اساس ،مسکو توانست با بهره-
گیری از دو راهبرد موازنة نرم و موازنة مستقیم ،ضمن بازیابی توان ساختاری خود در نظم
منطقهای خاورمیانه ،حوزة کنشگری خود را نیز بهمیزان قابل مالحظهای ارتقا بخشد .سطح و
ماهیت کنشگری روسیه در نظم امنیتی نوین خاورمیانه تابعی از مفروضات رئالیستی سیاست
خارجی این کشور میباشد .بنابراین ،چنانچه شواهد موجود در نوشتار حاضر نشان داد ،الگوهای
امنیتی روسیه در دورة پس از جنگ سرد کماکان بر پایة رویکرد محیطی و ساختاری سازماندهی
میشوند.
دامنة کنشگری و ایفای نقش روسیه در نظم منطقهای جدید خاورمیانه ،طیف متنوعی از
دولتها و کنشگران منطقهای را در بر میگیرد .در واقع ،روسیه تالش دارد با تحکیم روابط خود
با ایران ،سوریه و حتی حماس و نزدیکی به متحدان سنتی امریکا در خاورمیانه از جمله عربستان،
قطر ،امارات متحده عربی ،اردن و مصر به نوعی موازنه قوای منطقهای را در برابر ایاالت متحده
در خاورمیانه بهوجود آورد .کرملین با بهرهگیری از سیاست عملگرایانه ،راهبرد خاورمیانهای خود
را در قالبهای سکوالر و غیرایدئولوژیک دنبال میکند .از این جهت ،احیای روسیه بر ابهام،
پیچیدگی و چندالیه بودن محیط امنیتی و نحوة توزیع قدرت در خاورمیانه افزوده است .به لحاظ
توزیع قدرت ،تحت تأثیر تحول یادشده اکنون خاورمیانه در وضعیت پراکندگی قدرت در سطوح
دولتی ،منطقهای و بینالمللی قرار دارد.
در مجموع ،احیای موقعیت روسیه در سامان منطقهای خاورمیانه نقش مهمی در به چالش
کشیده شدن نظم منطقهای موردنظر ایاالت متحده داشته است .مسکو بر آن بوده تا در مقابل
رهیافت یکجانبهگرای ایاالت متحده امریکا به نظم منطقهای خاورمیانه ،رهیافت نوینی را
مطرح سازد که در قالب آن طیف متنوعی از کنشگران و دستورکارها قابلیت و امکان طرح
داشته باشند .اتخاذ موضعی میانه در موضوعات و دستورکارهای منطقه و پرهیز از اتخاذ رویکرد
کل گرا به کنشگران خاورمیانه با این هدف محوری در دکترین راهبردی مسکو سازماندهی و
اجرا شده است .در این میان ،آنچه رویکرد منطقهای جدید روسیه را از جلوهای ویژه و متمایز
نسبت به دورههای پیشین برخوردار کرده ،بهرهبرداری هوشمندانه مقامات کرملین از مقدورات
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خود با عنایت به ابزارهای متنوع قدرت ،درک صحیح و منطقی از موقعیت خود در نظام بینالملل
و شناخت دقیق نسبت به محدودیتها و محذورات موجود در نظم منطقهای امریکا میباشد.
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پاپایانو ،پل ای .)1392( .قدرتهای بزرگ و نظمهای منطقهای :امکانات و چشماندازهاپس از جنگ سرد ،در :دیوید لیک و پاتریک مورگان ،نظمهای منطقهای؛ امنیتسازی
در جهانی نوین ،ترجمة سیدجالل دهقانی فیروزآبادی ،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پوتین ،والدیمیر (« .)1390روسیه و دنیای در حال تغییر» ،ترجمة سمیه پسندیده ،مرکز بین-المللی مطالعات صلح.
تخشید ،محمدرضا و شجاع ،مرتضی (« .)1397کاوشی در مداخلة روسیه در بحران سوریه ازمنظر ژئوپلیتیک» ،فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی ،دورة  ،11شمارة .2
چرنوف ،فرد ( .)1388نظریه و زبرنظریه در روابط بینالملل؛ مفاهیم و تفسیرهایمتعارض ،ترجمة علیرضا طیب ،تهران ،نشر نی.
دهشیری ،محمدرضا ( .)1395پیشرانهای نوظهور در نظم و امنیت غرب آسیا ،در دهقانی-فیروزآبادی ،سیدجالل ،مجموعه مقاالت اولین کنفرانس امنیتی تهران :نظم امنیتی منطقهای در غرب
آسیا ،تهران ،مؤسسه ابرار معاصر تهران.
قاسمی ،فرهاد ( .)1393اصول روابط بینالملل ،تهران ،نشر میزان.قوام ،سید عبدالعلی ( .)1388روابط بینالملل :نظریهها و رویکردها ،تهران ،سمت.کرمی ،جهانگیر و نوری ،علیرضا (« .)1391روسیه ،تحوالت عربی و چالش سیستمی درخاورمیانه» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،شمارة .78
کرمی ،جهانگیر و فاضلی ،سامان (« .)1397ژئوپلیتیک دریایی و سیاست خارجی روسیه دربحرانهای اوکراین و سوریه» ،فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی ،دورة  ،11شمارة .1
کوالیی ،الهه و نوری ،علیرضا (« .)1389عملگرایی پوتین و تغییر در رویکردهای سیاستخارجی روسیه» ،فصلنامه سیاست ،دورة  ،40شمارة .2
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کیانی ،داوود و خانمحمدی ،زهره (« .)1396سیاست خاورمیانهای روسیه از -2015 ،»2011فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی ،دورة  ،10شمارة .2
لیک ،دیوید ای ( .)1392رهیافت سیستمی به مجموعههای امنیتی منطقهای ،در :دیویدلیک و پاتریک مورگان ،نظمهای منطقهای؛ امنیتسازی در جهانی نوین ،ترجمة
سیدجالل دهقانی فیروزآبادی ،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مارجانوویچ ،مارکو ( .)1396روسیه پایگاههای نظامی مصر را برای چه میخواهد؟ ،چکپوینت آسیا ،ترجمة روزبه آرش ،دیپلماسی ایرانی.
مصلینژاد ،عباس (« .)1392موازنه راهبردی و سیاستگذاری امنیتی روسیه در نظام بین-الملل» ،مطالعات اوراسیای مرکزی ،دورة  ،6شمارة .2
موسویشفائی ،مسعود و بازگرد ،محمدتقی (« .)1395راهبرد گسترش نفوذ در سیاست خارجیپوتین» ،مطالعات اوراسیای مرکزی ،دورة  ،9شمارة .2
نوری ،علیرضا ( .)1391روسیه ،اندیشه «قدرت بزرگ» و قمار بزرگ سوریه ،مؤسسه ابرارمعاصر تهران.
نیاکویی ،سیدامیر و صفری ،عسگر (« .)1397الگوی رفتاری روسیه در نظام بینالملل :تالشبرای دستیابی به موازنه قوای مطلوب» ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،شمارة .103
هنسن ،برت ،ویول ،آندره و تافت ،پتر ( .)1390راهبردهای امنیتی و نظم جهانی امریکایی،ترجمة سیدامیر نیاکویی و احمد جانسیز ،رشت ،انتشارات دانشگاه گیالن.
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