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  1راهبرد روسيه در خاورميانه
  مقدمه

، نيروهاي مسلح فدراسيون روسـيه حمـالت هـوايي خـود برضـد اهـداف       2015در سپتامبر 
هاي مسلح مخالف دولت سوريه را آغاز كردند و اين به منزله نقطه شروع براي مداخلـه   گروه

گـران و   دار مسكو در جنگ داخلـي سـوريه بـود. بسـياري از تحليـل      نظامي چشمگير و ادامه
گـران   روسيه متعجب شـدند. مسـلماً، چنانچـه تحليـل     ين اقدامكارشناسان سياسي غربي از ا

تري از منافع، اهداف، و رويكردهاي روسيه داشتند، از مداخله نظامي مسكو در  شناخت عميق
شـدند. ماهيـت و ابعـاد اقـدامات روسـيه موجـب شـد كـه بسـياري از           سوريه متعجب نمـي 

ي ممكن اسـت در شـناخت   كارشناسان اين پرسش را مطرح نمايند كه چه موضوعات ديگر
تر روسيه و اقـدامات ايـن كشـور در خاورميانـه از قلـم افتـاده باشـد؟ در         كلي منافع گسترده

هـاي   كه مطالب فراواني پيرامون حضور روسيه در خاورميانه منتشر شده اسـت، تحليـل   حالي
توجـه   رو، اخير به شكلي قابل فهم بر مداخله روسيه در سوريه متمركز بوده اسـت، و از ايـن  

مقاله حاضر در تالش اسـت تـا   اندكي به روابط مسكو با ديگر كشورها در منطقه شده است. 
تنها در سوريه، بلكـه در تمـامي خاورميانـه دسـت      اخت عناصر مهم در منافع روسيه نهبه شن

، و به شرح خطـوط كلـي راهبـرد    ادهدرگيري روسيه در منطقه ارائه د زده، تعريفي از ماهيت
  روسيه در خاورميانه بپردازد.

  
  سياست خارجي روسيه و خاورميانه ●

تـا   2005. از سال ه استحضور خود در منطقه خاورميانه را افزايش داد 2005روسيه از سال 

                                                 
  . اين متن تلخيصي است از:1

Games Sladden, Becca Wasser, Ben Cannable, Sarah Grand Clement, "Russian 
Strategy in the Middle East", RAND Corporation, 2017. 
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جمهور روسيه از مصر، رژيم صهيونيستي، عربسـتان سـعودي،    ، والديمير پوتين، رئيس2007
اردن، قطر، تركيه، ايران، و امارات متحـده عربـي ديـدار كـرد و روسـيه كرسـي نـاظر را در        

عملـي سـلف    دست آورد. اين ديدارها در مسيري متضاد بـا بـي   سازمان همكاري اسالمي به
بود كه هيچ ديدار رسمي از منطقه به عمل نياورده بود. سـفر پـوتين    ،پوتين، بوريس يلتسين

ديدارهاي يـك رهبـر روسـيه از ايـن      به امارات متحده عربي و رژيم صهيونيستي، نخستين
 رژيـم صهيونيسـتي  با  حسنه روابطي هاي وي براي ايجاد ، و تالشدش ها محسوب مي دولت

هاي به منزله تغييري چشمگير نسبت به سياسـت اتحـاد شـوروي پيشـين بـود. ايـن ديـدار       
اي، شـامل فراينـد صـلح     روسـيه در مـذاكرات منطقـه   مشـاركت  اي در كنار افـزايش   منطقه

عالوه يك با ايران، و پيگيري منافع اقتصـادي و تجـاري    خاورميانه، گفتگوهاي گروه پنج به
رغم اين حضور دوباره و مشاركت فعال، يك تحليل منتشـر شـده    م گرفتند. عليانجا ،روسيه

بنـدي   پيرامون سياست خارجي روسـيه بـه ايـن جمـع     2009در سال » رند«ازسوي مؤسسه 
شـود.   كدام از تدابير روسيه بـه نفـوذي حقيقـي در خاورميانـه منجـر نمـي       هيچ«رسيده بود: 

تغييرات ». ف و منافعش در منطقه ناموفق بوده استبر اين، روسيه در بيان روشن اهدا عالوه
مـوج   اينكـه  احتمـال  شـد مسـكو از   موجـب  2011ال آميز بهار عربي در س سريع و خشونت

توانستند بـر منـافعش در منطقـه تـأثير بگذارنـد،       هاي مردمي به تغييراتي عظيم كه مي قيام
  بيمناك شود.

  
  ـ اصول سياست خارجي مسكو

كنند كه خاورميانه داراي اهميت كمتري  ربوط به سياست خارجي روسيه تصريح مياسناد و مدارك م
از اروپا و آسيا براي راهبرد امنيت ملي كرملين است. اين موضوع در اسناد راهبـرد سياسـت خـارجي    

هويداسـت. در   2016و  2013هاي  روسيه منتشرشده از سوي وزارت امور خارجه اين كشور در سال
هـاي   اولويـت «هاي باالدستي، غرب آسيا در جايگاهي نزديك به انتهـا در بخـش   هر دوي اين سند

تر خاورميانه در نگاه جهاني مسكو اسـت.   دهنده اولويت پايين قرار دارد. اين حقيقت نشان» اي منطقه
يا پيشبرد منافع ملي حياتي اين  ظهاي محدودي جهت حف نه داراي فرصتاز ديدگاه روسيه، خاورميا

گيـري اقـدامات روسـيه در منطقـه دارنـد.       سزايي در شـكل  نقش به ها ارزيابي گونه ت. اينكشور اس
، سياست خارجي روسيه در خاورميانه برپايه پرستيژ 2009براساس يك پژوهش مؤسسه رند در سال 

  اي قرار دارد.  منطقهالمللي، تجارت، و ثبات  بين
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  ـ سوريه
، 2015ه در سـپتامبر  هاي نظامي سـوري  روسيه با ارائه پشتيباني مستقيم هوايي براي عمليات

به دولت اسد كمك كرد تا حاكميت خود را حفظ كند و كنتـرلش بـر شـهر بـزرگ حلـب را      
دوباره برقرار نمايد. اين تالشي براي تغيير مسير جنگ و تحـولي مهـم و اسـتثنايي پـس از     
جنگ سرد از سوي روسيه بود. مداخله نظام روسيه در سوريه رويدادي برخالف ترجيح سنتي 

شـود كـه اكنـون در گرمـاگرم مناقشـه       براي پرهيز از درگيري مستقيم محسوب مـي  روسيه
تـوان منطبـق و    . با اين وجود، مداخلـه روسـيه را مـي   ه استسوريه به كلي كنار گذاشته شد

در برابـر سياسـت    در ايستادگي برپايه حمايت اين كشور از يك متحد ديرين و موضع مسكو
د خطـر  نگرانـي روسـيه در مـور    كننـده  دانست. اين اقـدام همچنـين مـنعكس    »رژيمتغيير «

هاي دريايي و هوايي اين كشور در الذقيه و  پايگاهحفاظت از گسترش  ي والملل تروريسم بين
ويـژه   آيـد، بـه   هاي مسكو به شمار مي تارتوس است. حفظ اين تأسيسات مهم يكي از اولويت

و خاورميانه ايفـاء  افكني روسيه در شرق مديترانه  ها نقش پراهميتي در قدرت آنكه اين پايگاه
سازند تا موقعيت اياالت متحـده و متحـدان آن    هاي مذكور روسيه را قادر مي كنند. پايگاه مي

  د.شدر منطقه را به چالش بك
  
  حضور ديپلماتيك و اقتصادي روسيه ●

منـافع گسـترده   توانـد موجـب ناديـده گـرفتن      متمركز شدن بر اقدامات روسيه در سوريه مي
ها در سراسر خاورميانـه شـود. بـراي شـناخت ماهيـت،       اقتصادي و تجاري روسديپلماتيك، 

هاي حضور روسيه در منطقه، ضروري است تا درك بهتـري از ايـن    گستردگي، و محدوديت
تر  موارد داشته باشيم. برپايه نحوه عملكرد و ادبيات منتشرشده ازسوي مسكو، حضور گسترده

  اراي چند ويژگي بارز است:ديپلماتيك، اقتصادي و تجاري روسيه د
  

  ـ روابط تعاملي هستند
كه روسيه توانايي خود را بـراي برقـراري ارتبـاط بـا بسـياري از بـازيگران دولتـي و         درحالي

با اين بازيگران را برپايه روابط با مسكو دهد، بهتر است كه  غيردولتي در خاورميانه ارتقاء مي
گراست و خـود را   كالسيك، روسيه در معادالت خود واقعبندي كرد. به شكلي  دادوستد طبقه

، بـه  اي از موضوعات خارجي، مانند اصالحات دموكراتيك و حقوق بشـر  درگير طيف گسترده
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حال، ماهيت تعاملي اين روابط تماماً بـه سـود روسـيه     سازد. بااين هاي غربي نمي مانند دولت
يران، كشورهاي خاورميانه به ايـن دليـل بـا    باشد. به استثناي حكومت سوريه و احتماالً ا نمي

  پردازند كه قادر به اين كار هستند، و نه از آنجايي كه مجبورند.   روسيه به معامله مي
  

  با روسيه به دليل موانع غيرقابل عبور ـ محدوديت امكان ايجاد اتحاد
مسـكو بـا   كننـد كـه روابـط     بسياري از كارشناسان و ناظران در سراسر منطقه استدالل مـي 

 محدود به موانع غيرقابـل عبـور  زمان  همكشورهاي خاورميانه تنها جنبه تعاملي ندارند، بلكه 
شـوند، امـا    منطقه ديده مي يهاي ژئوپليتيك واقعيتهستند. اين موانع به شكل بخشي از  نيز

روابـط    گـر روسـيه بـه    طور عمده محصول جنبـي رويكـرد غيرايـدئولوژيك و معاملـه     آنها به
روسيه به دنبال ايجاد و حفظ روابطي عملگرايانه با تقريباً تمامي بـازيگران  اي هستند.  منطقه

فـارس و   دولتي و غيردولتي در خاورميانه است. مسكو با تقويت روابطش با كشورهاي خلـيج 
هايي  در اين رويكرد موفقيتتر نظامي با ايران  رژيم صهيونيستي، و همزمان همكاري عميق

  را به دست آورده است. 
  

عنوان جـايگزين و پيـامي بـراي غـرب      كشورهاي خاورميانه از روسيه بهـ 
  كنند استفاده مي

هـا، آنهـا    هاي خاورميانه در برابر نيات روسيه محتاط هستند، اما عليـرغم ايـن نگرانـي    دولت
كـه رهبـران    ويـژه هنگـامي   نگرنـد، بـه   روسيه را به چشم جايگزيني سودمند براي آمريكا مي

كـه مـا    ماننـد. هنگـامي   ت آنچه آرزو دارنـد از ايـاالت متحـده ناكـام مـي     اي در درياف منطقه
اي را ارزيابي كنيم، كارشناسـان امـور    توانيم مقاصد حقيقي هر يك از رهبران خاورميانه نمي

سي و ايقه در وهله اول، از قراردادهاي سهاي منط برند كه دولت روسيه و خاورميانه گمان مي
برنـد كـه    براي آمريكا بهره مـي  ماي براي ارسال اين پيا ن وسيلهعنوا ها به اقتصادي با روس

  هاي ديگري هم در اختيار دارند.  آنها گزينه
  

  گذاري روسيه ـ خاورميانه ـ تجارت و سرمايه
تـرين اهـداف سياسـت     ارتقاء و حفاظت از منافع اقتصادي روسيه در خاورميانه يكي از مهـم 

مسكو در منطقه اسـت. بـا ايـن حـال، مقيـاس و زمينـه چنـين اهـدافي از اهميـت زيـادي           
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برخوردارند. معامله با خاورميانه درصد اندكي از كل تجـارت و صـادرات روسـيه را بـه خـود      
هـاي   آيد. فعاليت بازار جدي براي اقتصاد روسيه به شمار نمي دهد و اين منطقه اختصاص مي

اي مسكو داراي اهدافي فراتر از كسب پول بيشتر هستند. فرصت اقتصـادي   اقتصادي منطقه
  اي و نفوذ است.  كننده حضور منطقه براي روسيه به منزله فراهم

  
  ـ انرژي بخش مهمي از سياست خارجي روسيه است

اسـت كـه   قتصادي و تجـاري مهمـي در بخـش انـرژي در خاورميانـه      روسيه داراي منافع ا
هاي دولتي روسـي ماننـد    باشد. شركت اي مي دربرگيرنده طيفي از نفت و گاز تا انرژي هسته

كننده منافع مهم روسيه در بخش انرژي شامل بازارهاي مصـرف   تأمين 2اتم و روس 1گازپروم
اي، ماننـد ايـران،    هـاي انـرژي هسـته    هاي نفت و گاز، و مشتريان زيرسـاخت  كليدي، ميدان

  شود. عراق، و تركيه و نيز اقليم كردستان عراق و شرق مديترانه، محسوب مي
  

  افكني از راه تجارت تسليحات ـ قدرت
كننده تسليحات مناسب  عنوان تأمين دست آوردن نقش خود به اهنگي را براي بهروسيه تالش هم

براي » جايزه بزرگي براي روسيه«هاي تسليحاتي  آورد. فروش هاي عرب به عمل مي براي دولت
آوردن موقعيت آمريكا است. اين فرصت ناشي از اين درك است كه آمريكا در حال تغيير   دست به

سياست و در تأثيرگـذاري بـر تحـوالت پـس از بهـار عربـي نـاتوان بـود.         اولويت خود به شرق آ
هاي حقـوق   هاي اخير تسليحاتي آمريكا به مصر و عربستان سعودي به سبب آنچه نگراني فروش

فارس نيز بـه دليـل    فروش اسلحه به ديگر كشورهاي خليج ند.بشري خوانده شدند، به تأخير افتاد
امي رژيم صهيونيستي دچار تأخير شـد. در نتيجـه، سياسـت    نگراني بر سر حفظ برتري كيفي نظ

  شود.  فروش تسليحات اياالت متحده ديگر كمتر قابل اعتماد انگاشته مي
  
  بندي جمع ●

تقريباً دو سال پس از آغاز مداخله روسيه در سوريه، روشن است مسكو در پـي بـاقي مانـدن    

                                                 
1. Gazprom 
2. Rosatom 
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هـا و   باشـد. در حـالي كـه انگيـزه     يصورت بازيگري فعال و حقيقي در مسائل خاورميانه م به
حفـظ پرسـتيژ، دادوسـتد، و     همان مـوارد  به مانند گذشته هاي اصلي سياست روسيه محرك
هاي ديپلماتيك، اقتصادي و تجاري نيـز تسـري    به زمينهمنافع مسكو  اما هستند، ثبات حفظ

يافته است. شناخت داليل درگير شدن روسيه در سراسـر منطقـه بـراي فهـم دسـتاوردهاي      
  باشد.  القوه قابل كسب توسط روسيه و پرهيز از تعبير اشتباه اقدامات اين كشور خطير ميب

ــا    ــزرگ تلقــي شــود. روســيه ب ــالقوه روســيه در منطقــه نبايــد بــيش از حــد ب نقــش ب
تواند به دست آورد و آنچه بازيگران محلي اجـازه كسـب    هايي در كسب آنچه مي محدوديت
كه مسكو دستاوردهايي را در سوريه كسب كـرده اسـت،    دهند، مواجه است. درحالي آن را مي

ن موفقيت به قـدرتي اسـتراتژيك نيسـت، زيـرا بـه نظـر       اين كشور احتماالً قادر به تبديل اي
نظـرات،   رسد كه سوريه براي مدتي طوالني دچار شورش مسلحانه باشد. از برخـي نقطـه   مي

اي كـه   پرسد: در منطقه نتقادي است كه ميامسكو احتماالً نيازمند پاسخ دادن به يك سؤال 
ردار نيست، چه مقـدار نفـوذ بـه چـه     به اندازه آسيا و اروپا از اولويت در سياست خارجي برخو

  مقدار هزينه خواهد ارزيد؟
  


