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  خالصة اجرايي
مريكا در رهبري ائتالف ضدداعش آ، سوريهحضور پررنگ روسيه در قالب عمليات نظامي در 

هـاي   اي از نگرانـي  نشـانه  موضـوع پناهنـدگان   :و اتحاديه اروپا براي مديريت بحران ازجمله
تنهـا   هاي اخير منبـع تهديـدات مسـلحانه نـه     كه طي سال ،استاي  در خاورميانه آنها امنيتي

براي كشورهاي اين منطقه، بلكه ساير كشورهاي دور از مرزهاي خاورميانه نيز بـوده اسـت.   
نگتن و يميـان مسـكو، واشـ    :هـا ازجملـه   اي براي رقابت قدرت عرصه غرب آسيا حال، درعين

سياسـت   مريكـا آهـاي منطقـه افـزوده اسـت.      كه اين امـر بـر پيچيـدگي    ،نيز بودهبروكسل 
گـوي  و اي خود را به محقق كردن اهدافش در عـراق و افغانسـتان، پيشـبرد گفـت     خاورميانه
كـرده   اي ايـران متمركـز   منطقـه  درتقو بازدارندگي در مقابل  صهيونيستي ـ رژيمفلسطين  
اي خـود در ائـتالف دوم انـواع     نگتن براي تحقق اين منظور به متحـدان منطقـه  ياست. واش

هاي اقتصادي را ارائه كرده و در مقابل، از آنها براي انجام اهـداف خـود    مساعدتو ها  كمك
 كند. استفاده مي» خاورميانه بزرگ«در ايجاد 

ت. ايـن سياسـت بـا سياسـت     دچار تحولي ملموس شده اسروسيه اي  سياست خاورميانه
حمايت مسكو براي مثال:  ،هاي اساسي دارد لحاظ ايدئولوژيكي تفاوت ويژه به دوره شوروي به

شـود. روسـيه در    از متحدان خود در منطقه با رويكرد ايدئولوژيكي دوره شوروي انجـام نمـي  
كار دسـتور اي جديد خود رويكرد متوازني را به همه كشـورهاي منطقـه در    سياست خاورميانه

، اما توانسته با كشورهاي مختلف اين حوزه سطحي از روابـط  و هرچند مشكلقرار داده  خود
» قدرت نرمال«عنوان يك  به غرب آسيابر آن بوده تا خود را در  اتحاديه اروپارا برقرار نمايد. 

اين گو منافع خود در و گفت هاي مختلف و چهارچوبه» سياست همسايگي«و با  ،معرفي نمايد
 از حال، بروكسل بيش فع نمايد. درعينرويژه در جنوب مديترانه تأمين و تهديدات را  منطقه به

شـكل   بـه  ،، نگران تهديدات ناشي از ايـن منطقـه بـوده كـه در ايـن اواخـر      غرب آسيامنافع 
هاي زيادي را براي آن ايجاد كرده است. امنيت دغدغه مشـترك   تروريسم و مهاجرت چالش
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يـك از ايـن سـه طـرف      و مهم اينكه هيچ ،است غرب آسيايه و اتحاديه اروپا در مريكا، روسآ
هاي امنيتـي بـا منشـأ ايـن      اي و رفع تهديدات و نگراني تنهايي قادر به تقويت نظم منطقه به

، تعامل آنهـا بـراي حـل مشـكالت خاورميانـه ضـروري اسـت.        همالحظ منطقه نيست. بااين
هـاي بـزرگ بـراي     كه تنها قدرت ،نيست بيستمنند قرن ، تحوالت اين منطقه همااينباوجود

هاي بزرگ همكاري كشورهاي منطقه نيـز اهميـت    در كنار قدرت ،ساز باشند، لذا آن تصميم
  سزايي در تأمين امنيت و ثبات دارد. هب
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  ؛يه و اتحاديه اروپا در خاورميانهمريكا، روسآ
  1يا ناظران منفعل »هاي خاكستري كاردينال«

  
  غرب آسياه اروپا در سيه و اتحاديمريكا، روآ

، عمليـات ضـدداعش در قالـب    2015سـپتامبر   سـي آغاز اقدام نظامي روسـيه در سـوريه از   
براي مديريت سيل فزاينده مهـاجران همـه    ،مريكا و تدابير اتحاديه اروپاآبه رهبري  يائتالف
از خاورميانـه اسـت. خـالل     برآمدههاي بزرگ از تهديدات  نگراني قدرت وجودهايي از  نشانه
هـاي نظـامي    و دخالـت  هاي گذشته ايـن منطقـه بارهـا موضـوع ابتكـارات ديپلماتيـك       دهه

دور و البته اين امر پيامدهاي ناخوشايند خود را درپـي داشـته اسـت.     ،هاي بزرگ بوده قدرت
هاي اين منطقـه نيـز    و جذابيت سبب در امان ماندن از تهديدات آن نشده غرب آسيابودن از 

راي اي ب عرصهدر همين فضا، خاورميانه  هاي بزرگ داشته است. نقش مهمي در جلب قدرت
تر  روسيه و غرب بوده است. اين رقابت مسائل داخلي منطقه را پيچيدهويژه  ها به قدرترقابت 

  كرده و پيامدهاي آن به ساير موضوعات نيز تسري يافته است. 
» مخـرب « يينيروعنوان  بههاي غربي روسيه را  است كه قدرت يرقابتفضاي همين  در

ايـن  كننـده در   ثبـات  دخالت بـي  بهنيز غرب را  كومس، و در مقابل ،كنند منطقه معرفي مي در
هـاي   رقابـت و تقابـل قـدرت   . كند ميمتهم  و امنيت جهاني المللي بينمنطقه و مسائل مهم 

سـوي ايجـاد    كشـورهاي منطقـه را بـه    ،ديگر يهاي منطقه ازسو آشفتگيو  ،سو بزرگ ازيك

                                                 
  . اين متن ترجمه و تلخيصي است از:1

Igor Istamin, “'Серые кардиналы' или беспомощные наблюдатели? сша, 
россия и ес на ближнем востоке”, 

  .2016، مي )المللي ولداي (وابسته به كرملين باشگاه مناظرات بين
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امر به نوبه خـود باعـث تغييـر    هايي با دوام بيشتر نسبت به گذشته وادار كرده كه اين  ائتالف
اكنون سه ائتالف بـزرگ در منطقـه    شده است. هم غرب آسياژئوپوليتيكي  سياسي و ساختار

  :هستندقابل شناسايي 
هـاي قـومي و    گيري اين ائـتالف نگرانـي اقليـت    دليل شكل ائتالف حول ايران:. 1
و  ،است. در اين ائتالف عـراق، سـوريه   نيساز گسترش راديكاليسم  (خصوصاً شيعه) مذهبي

  هاي مسيحي منطقه حضور دارند. هاي شيعي و حتي برخي گروه ساير گروه
گيري ايـن   دليل شكل :كشورهاي عربي به رهبري عربستان برخي ائتالف. 2

اين ائتالف  2015داعش است. از دسامبر  به شكل ظاهري، ائتالف نگراني از تقويت ايران و
مسـلمان   يفارس كشـورها  و به جز كشورهاي عربي خليج ،تري به خود گرفته شكل رسمي

  اند.  نيجريه، مالزي و پاكستان نيز به آن پيوسته :ديگري ازجمله
هاي وابسته بـه   و گروه» داعش« ازسوي ويژه به :گرايان راديكال افراطائتالف . 3

 اند.  اسالمي جديد مواضع خود را تحكيم كرده تآن كه تحت شعار ايجاد خالف

اي خود را به محقق كردن اهدافش  سياست خاورميانه مريكاآهاي بزرگ،  درمورد قدرت
ارنـدگي در  و بازد رژيـم صهيونيسـتي  گـوي فلسـطين و   و در عراق و افغانستان، پيشبرد گفت

گتن بـراي تحقـق ايـن منظـور بـه      نيكرده است. واشـ  متمركزاي ايران  منطقه قدرتمقابل 
هاي اقتصادي را ارائه كـرده   مساعدتو ها  ف دوم انواع كمكدر ائتال اي خود متحدان منطقه

. كنـد  اسـتفاده مـي  » خاورميانـه بـزرگ  «ايجاد در و در مقابل، از آنها براي انجام اهداف خود 
 ،دهـد  هاي مدني تشكيل مـي  آزادياصطالح  بهماهيت اين ايده را نوسازي سياسي و تقويت 

بـين،   در ايـن منطقـه خواهـد بـود. درايـن      مريكـا آبلندمدت كننده منافع  كه در نهايت تأمين
، ايجـاد  اين. بـاوجود ه اسـت براي تحقق اين منـافع بـود   يتحوالت بهار عربي فرصت جديد

در ، حفـظ اعتمـاد   غـرب آسـيا  ، رفع تهديدها از »ه بزرگخاورميان«توازن بين پيشبرد اهداف 
اي  طقـه وظيفـه  هاي ايـن من  اي به خود و عدم مداخله مستقيم در تنش متحدان منطقهميان 

 و تحقـق  براي تحقق اين اهداف بعضـاً متنـاقض  نگتن بوده است. چالش يمشكل براي واش
  در سوريه قابل مشاهده است.  مريكاآ مشكالتدر  ميان آنها توازن

اي اين كشور دچار تحـولي ملمـوس    كه سياست خاورميانه پذيرفتد يبا روسيهدرمورد 
هـاي   لحـاظ ايـدئولوژيكي تفـاوت    بـه  ويژه بهاين سياست با سياست دوره شوروي شده است. 
حمايت مسكو از متحدان خود در منطقـه بـا رويكـرد ايـدئولوژيكي      براي مثال: ،اساسي دارد
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اي جديد خود رويكرد متـوازني را بـه    روسيه در سياست خاورميانهشود.  دوره شوروي انجام نمي
اما توانسته بـا كشـورهاي مختلـف     و هرچند مشكل،ر قرار داده همه كشورهاي منطقه در دستو

غـرب  ها در  تنش» باالي«روابط را برقرار نمايد. هدف مسكو اين بوده كه  زسطحي ا اين حوزه
اول و دوم  ائـتالف اعضـاء  طـرف ميـان    عنوان يك ميانجي بي بهرا قرار گيرد و نقش خود  آسيا

توان در روابـط همزمـان روسـيه بـا ايـران و سـوريه        را ميسازي اين راهبرد  تثبيت نمايد. پياده
حـال، هرچنـد مسـكو     ديگر مشاهده كرد. درعين در سوي رژيم صهيونيستيتركيه و  ،سو ازيك

مريكـا مشـكل دارنـد، امـا     آمنطقه نزديك شود كه با در تالش كرده به آن دسته از كشورهايي 
  ن حل مسائل منطقه ممكن نيست.  نگتياين واقعيت را دريافته كه بدون همكاري با واش

قدرت «عنوان يك  به غرب آسياخود را در  بر آن بوده تا اتحاديه اروپا در سوي ديگر،
گـو  و هـاي مختلـف گفـت    و چهارچوبـه » همسايگيسياست «با  :ازجملهكند، معرفي » نرمال

مايـد.  ويـژه در جنـوب مديترانـه را تـأمين و تهديـدات را فـع ن       منافع خود در اين منطقه بـه 
كـه   بـوده ، نگران تهديدات ناشي از اين منطقه منافع خاورميانهحال، بروكسل بيش از  درعين

هاي زيادي را براي آن ايجاد كـرده اسـت.    چالش ،شكل تروريسم و مهاجرت در اين اواخر به
اين درحالي است كه ابزارهاي اتحاديه اروپا براي اعمال تأثير بر تحوالت خاورميانـه تقويـت   

، سه ابزار مهـم بـراي تحقـق راهبـرد بروكسـل در خاورميانـه تعـامالت        اينباوجوداند.  نشده
هرچند اين ابزارها كارآمدي گذشـته را ندارنـد،   . هستند سياسي، منافع اقتصادي و قدرت نرم

گو و هاي گفت نوان يكي از طرفع اين بوده كه جايگاه بروكسل را به آنهاحداقل كارآمدي اما 
ـ رژيـم     تـوان بـه تـنش فلسـطيني     كه از اين جمله مـي  ،اند خاورميانه حفظ كردهدر مسائل 

  اشاره كرد.  صهيونيستي
مريكا، روسيه و اتحاديه اروپا در خاورميانه است و نيت دغدغه آپيداست، امطور كه  همان

اي و رفع تهديـدات   تنهايي قادر به تقويت نظم منطقه يك از اين سه طرف به مهم اينكه هيچ
، تعامـل آنهـا بـراي حـل     همالحظـ  بـااين  .هاي امنيتي با منشأ ايـن منطقـه نيسـت    نگرانيو 

نيست  بيستمتحوالت اين منطقه همانند قرن ، اينمشكالت خاورميانه ضروري است. باوجود
همكاري هاي بزرگ،  ساز باشند، لذا در كنار قدرت هاي بزرگ براي آن تصميم كه تنها قدرت

   .دارد يي در تأمين امنيت و ثباتسزا هب كشورهاي منطقه نيز اهميت
بايد  ؟گيرد يا خير صورت مي غرب آسيادر درمورد اينكه آيا همكاري بين روسيه و غرب 

است كه طبيعتـاً بـر تعامـل    » اعتمادي بي«اكنون جنبه غالب در روابط آنها  اشاره كرد كه هم
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تعامل آنهـا در افغانسـتان و   كه  همچنان، اينباوجودنيز تأثير (منفي) دارد.  اين منطقهآنها در 
آنها در ساير موضـوعات خاورميانـه   همكاري  ،دهد براي خلع سالح شيمايي سوريه نشان مي

 نگتن و بروكسـل يمسكو، واشبرخي عوامل سبب نزديكي مواضع  ،بين ممكن است. درايننيز 
  :شود مي غرب آسيادر 

كا، روسيه و اتحاديه اروپا مشـابه اسـت.   مريآماهيت تهديدها با منشأ خاورميانه براي . 1
د بـراي  نـ كن هرچند ممكن است اولويت اين تهديدها با توجه به ميزان خطري كه ايجاد مـي 

مهاجرت، دزدي دريايي، امنيت انرژي و  گرايي، افراط(تروريسم،  ،اين سه طرف متفاوت باشد
 ؛شود طرف احساس مي  خطر به هر ميزان در هر سهماهيت ...)، اما 

و  ،هستنديكديگر براي تكميل  يمريكا، روسيه و اتحاديه اروپا داراي منابع و امكانات. آ2
لحاظ نظامي  به نگتنيواشبين،  كار گرفته شوند. دراين هد براي تثبيت ثبات در منطقه بنتوان مي

وسـيع آن در منطقـه و در روابـط بـا كشـورهاي       مانوربرتري دارد، نقطه قوت مسكو فضاي 
 ي و مالي مناسبي در اختيار دارد؛و اتحاديه اروپا نيز ابزارهاي اقتصاد ،مختلف اين حوزه است

شود  كاسته ميغرب آسيا سيه و اتحاديه اروپا از مسائل مريكا، روآتدريج عالقمندي  به. 3
. از آيـد  وجود مي بهائل مورد عالقه براي مديريت مسبا كاهش شدت رقابت، فضاي بهتري و 

كه مورد اهتمام و توجه هر سه طرف است.  ،توان به صلح در سوريه اشاره كرد اين جمله مي
ضـمن  منظور اين است كـه  وجود اختالف و رقابت ميان آنها نيست، بلكه  اين به معني عدمِ

نهـا در مقـاطع   بـين، همكـاري آ   وجود اختالف و رقابت، همكاري نيز ممكن اسـت و درايـن  
 بستري براي تعامل فعلي و آتي آنها باشد. تواند  تاريخي مختلف در اين منطقه مي

  
  بندي  جمع

قـوس  «منطقه را تبديل به  آن، اين و تهديدات ناشي از غرب آسياسال اخير  تحوالت پانزده
بـر   عـالوه حـل آن بايـد    در اوراسيا كرده است. در تحليل چرايي اين موضوع و راه» ثباتي بي

مريكـا،  آويژه  بهدر آن هاي بزرگ  اجتماعي منطقه، به روابط قدرتـ   بررسي وضعيت سياسي
كه هرچند  ،دهد روند روابط بين اين سه طرف نشان مينيز توجه كرد. روسيه و اتحاديه اروپا 

انـد، اهتمـام آنهـا     ههاي منطقه ازجمله در موضوع سوريه داشـت  تعامالتي درمورد برخي تنش
كم بوده است. فقـدان ايـن همكـاري آنهـا را بـه تقويـت       » اي نظم منطقه«براي حمايت از 

هايي با محوريت خود سوق داده و اين امر تب رقابت در منطقه را تشديد كرده اسـت.   ائتالف
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اعتمـادي، رقابـت و    با استقبال كشورهاي منطقه مواجه شده كه وجود بي سازي مقوله ائتالف
   بل كتمان نيست. دشمني بين آنها قا

اعتمـادي   ثباتي، بي هاي بي تنها مثبت نيست، بلكه زمينه دورنماي تلطيف اين وضعيت نه
دهد. براي ممانعت از اين امر و  ها در آينده مي ها و تقابل رأي به تشديد تنش ،و تنش منطقه

همكـاري   مريكا، روسيه و اتحاديـه اروپـا بايـد بـراي    آ ،در امان ماندن از پيامدهاي منفي آن
صورت، گريـزي از افـزايش تهديـدها     تر بيشتري بردارند. درغير اين هاي عملي تر گام نزديك
اي  و تجربه تعامل مثبـت در موضـوع هسـته    ،ها و امكانات آنها تكميل بودن ظرفيتنيست. 

 دهـد اساسـاً امكـان    نشان مي ،هاي شيميايي سوريه و مقابله با القاعده و داعش ايران، سالح
  همكاري وجود دارد.  چنين

مريكا، روسـيه  آهرچند در اين نوشتار به چگونگي واكنش كشورهاي منطقه به همكاري 
خصـوص   دهد كه رويكرد مثبتي درايـن  و اتحاديه اروپا اشاره نشده، اما تجربه قبلي نشان مي

) نـه در خاورميا(مريكـا و روسـيه   آ ميان  هايي همكاريچنين از و در اغلب اوقات  ،وجود ندارد
، در شـرايط فعلـي و در شـرايط    اينباوجودده است. ش اعتمادي ترديد بي همراهتفاسير منفي 

دوم «هـاي بـزرگ در وهلـه     اي، نوع رابطه آنها با قدرت هاي منطقه تشديد تنش ميان قدرت
نسبت بـه  اي اهميت بيشتري  درون منطقه هاي رقابتها و  بندي صف زيرا ،قرار دارد» اهميت

 پيدا كرده است.هاي بزرگ  اي ميان قدرت منطقه اختالفات بين

سياست منطقه و تنظيم تعامالت در بايد توجه داشت كه  غرب آسياتحوالت  در بررسي
تـري   نقـش مهـم   اي ن منطقـه وهاي در اكنون قدرت و هم ،آن نسبت به گذشته تفاوت كرده

هـاي   نقش ائتالفاي در تعيين و تنظيم اين ترتيبات دارند.  هاي برون منطقه نسبت به قدرت
تـأثيرات و   زيـرا ناديده گرفته شـود،  را نبايد آن اشاره شد از اي كه در باال به سه مورد  منطقه

مريكا، آ :هاي خارجي ازجمله حال، قدرت درعينپيامدهاي خود را بر تعامالت خاورميانه دارند. 
صلح و تحكيم  ياي را در برقرار ند در تعامل با هم نقش سازندهتوا روسيه و اتحاديه اروپا مي

  .ايفا كنند، وگرنه بايد منتظر تشديد تهديدها باشندامنيت منطقه 


