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Abstract 
For more than a decade, especially since the popular uprisings in the Middle East in 

2011, Russia has emerged as an active trans -regional power in the Middle East and 

North Africa. The adoption of such a role and approach has been particularly 

noticeable in Russian foreign policy since Putin's presidency. Russia's most important 

presence can be seen in the Syrian issue in 2015, during which Moscow played an 

active role in the developments in West Asia, and this trend has continued in the 

region. The present study has tried to answer the question using descriptive-analytical 

method and library and internet collection tools that: The most important factors in 

increasing the role of Russia after the 2011 developments in the Middle East in the last 

decade Which ones? In response to the main question of the research, the hypothesis is 

raised that the increasing role of Russia in the form of supra-regional and intervening 

power in the Middle East and North Africa in order to create a balance of power with 

multifaceted characteristics - multiplicity in the power structure of the international, 

geopolitical and security system. In the Middle East after the 2011 unrest, in the 

absence of Moscow in the Syrian crisis, the balance of power in the structure of the  

international system and the components of power at the regional level (resources, 

allies / partners, spheres of influence) would be dominated by the West and the United 

States. Also, Russia's strong presence in the Middle East has been carried out under the 

influence of security, political and economic contexts and stimuli in the region and in 

order to counter American unilateralism and order, as if the balance in economic, 

trade, geopolitical and ... There is also an important need for the continuation o f 

Moscow's active Middle East foreign policy in the coming decades in the region. 

Keywords: Russia, Multilateral / Multilateral Balancing, Multipolar Order, Middle 

East and Defensive and Offensive Non-Governmental Actors. 
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 2011خاورمیانه پس از سال  ژئوپلیتیک فزایش نقش روسیه درعلل ا

 1مجید عباسی )اشلقی(

 2مسعود آخشی

 چکیده
قددرت   عنوان به، روسیه 2011در سال  مردمی در خاورمیانه های خیزشپس از  ویژه بهگذشته  یک دهةبیش از طی 

از  خصوص بهین نقشی و رویکردی خاذ چنخاورمیانه و شمال آفریقا ایفای نقش نموده است. اتّال در ای فعّ فرامنطقه

شکل  بهرا حضور روسیه  ترین مهم .قرار گرفت توجّهدر سیاست خارجی روسیه مورد  ریاست جمهوری پوتین دورۀ

ت ردرآ آسدیا   تحدوّ  در  الی رامسکو نقش فعّد  مشاهده کرد که طی آن 2015سال  سوریه در مسئلة توان یمعینی 

تا با استفاده از است  سعی شده در پژوهش پیش رو مه داشته است.اداکنون نیز این روند در منطقه ات و گرفتعهده بر

 مؤثّرعوامل  ترین مهم که پاسخ داد پرسشبه این  و اینترنتی یا کتابخانه گردآوری تحلیلی و با ابزار - روش توصیفی

 پرسدش  بده  در پاسخ ؟اند کدماخیر  یک دهة درخاورمیانه  ةدر منطق 2011ت تحوّ پس از روسیه  در افزایش نقش

 گر در منطقدة  ای و مداخله نطقهایش نقش روسیه در قالب قدرت فرامافزکه  شود میاین فرضیه مطرح  اصلی پژوهش

در ابعاد ساختار قدرت نظام  چندبرداری - چندوجهی با ویژگی قوا درراستای ایجاد موازنة خاورمیانه و شمال آفریقا

صدورت عددم   کده در  صورت پذیرفت 2011آشوآ وضعیت در خاورمیانه پس از المللی، ژئوپلیتیکی و امنیتی  بین

)منابع،  ای طقهمن سطح قدرت در های فهمؤلّ لملل وا بین در ساختار نظامدر بحران سوریه، توازن قدرت  ر مسکوحضو

 حضدور پررند    نیهمچند  ؛یافت سوق می و آمریکا سمت ررآ شکل دومینووار به به قلمرو نفوذ( و شرکا حدان/متّ

مقابله راستای و در منطقه در موجود اقتصادی امنیتی، سیاسی و هایی کهمحرّ بسترها و تأثیرتحت  روسیه در خاورمیانه

اقتصدادی، تجداری،    هدای  حدوزه کده تدوازن در   طدور   همان ؛است درآمدهاجرا  به ییآمریکاو نظم  ییگرا جانبه کیبا 

های آتی در منطقه نیز  در دهه ال مسکوفعّ یا انهیخاورم تداوم سیاست خارجی برای یمهمّ ازین شیپ ،...ژئوپلیتیکی و

 .هست

 ی تدافعی وریر دولتبازیگران  نه ومیاخاور ،یچندقطبچندبرداری، نظم چندوجهی/  سازی موازنهروسیه، : ها کلیدواژه

 .تهاجمی
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 مقدّمه

 حضور روسیه در خاورمیانه مروری بر پیشینة

بودن دلیل دارا آناتولی و شمال آفریقا به -خلیج فارس، شامات  منطقةزیرخاورمیانه و سه  اهمیت منطقة

های بزرگ  قدرت توجّهو موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی همواره مورد  توجّهمنابع انرژی قابل 

 ةیو روسجماهیر شوروی  اتّحاد روسیه در این منطقه مربوط به دوران حضور ت.روسیه بوده اس ازجمله

هرا،   نرزد روس مسئلة شرر    ترین مهمه یعنی زمانی ک ؛گردد یبازم تزارها ، بلکه به دورةستینکنونی 

 طول جنگ سرد در .(115: 1392، )سهرابی ریای سیاه و انضمام قسطنطنیه بودهای د دسترسی به تنگه

ی حتّ تضعیف نفوذ آمریکا در منطقه بود. یش نفوذ خود در خاورمیانه ازراهپی افزادر تشدّ به، مسکو نیز

قه مانند مواردی چون امام یمن در منط کار محافظهسلطنتی  یها حکومتدر مواردی همکاری مسکو با 

  وجود داشت. 1962رنگونی وی در سال از س پیش

حال با این  مانند رژیم شاه ایران و امیر کویت، ؛مواردی نیز مسکو از مخالفان خود حمایت کرد در 

 ضدّ یها جنبشو  ها میرژبا  حدشدنمتّ به ضرر آمریکا با پی افزایش نفوذ خود در منطقهشوروی در

مارکسیستی در عمان، بحرین و  یها جنبشهمچنین شوروی با  ناسیونالیسم عرب بود؛ ویژه بهآمریکایی 

برا ایاراد    اهداف شوروی بیشرتر  (Vasiliev, 2018)روابط گرمی داشت. )پولیساریو( صحرای غربی 

 مناطق نفوذ در خاورمیانه و شمال آفریقا علیه بلوک غرب )لیبرال دموکراسی( همراه بود.

آشوب سیاسی داخلی و  ازجملهدالیلی  ، روسیه بهیشوروبا فروپاشی  زمان همنیز  1990 در سال 

شتر مقامات و بی انه محدود شده بودیصادراتی و حضور آن در خاورم یها تیظرفضعف اقتصاد داخلی 

رفرتن بنرادر روسری در     یاست داخلی معطوف کرده بودند. ازدسرت خود را به مسائل س توجّهروسی 

هرای   نیز به تماس رانه و شمال آفریقاجماهیر شوروی به مدیت اتّحاد گلوگاه تااری مهمّاوکراین که 

میرزان   1990 میانة دهرة براین در ابن ؛آسیب زده بود فریقاخاورمیانه و شمال آ وسیه با منطقةتااری ر

 & Yusupov) داد یمروسیه را تشکیل  ا روسیه یک درصد از تاارت سالیانةتاارت کشورهای عربی ب

Crane, 2009: 113). 

، بسیاری از روابط 2011از خیزش مردمی خاورمیانه در سال  همین رابطه باید عنوان داشت، پیش در 

جماهیر شوروی ایااد شده بود، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده بودنرد.   اتّحاد قدیمی که در دروان

ابط دوران سوریه، لیبی، مصر و الازایر( تا بازگشت کامل به الگوی رو)روابط  نیتر یقوی حتّ درواقع

را که مسکو  ییها شرفتیپبرخی از  یدرپ یپ یها انقالب ،نافزون بر ای جنگ سرد فاصلة زیادی داشت؛
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واقعی برای  یفرصتجنگ سوریه  بنابراین خطر انداخته بود؛ یافته بود به دست آنبه  2000 دهةاز ابتدای 

 (Barigazzi & Herszenhorn, 2017)بازتعریف کند.  خود را یا منطقهروسیه بود تا اهمیت 

قدرت بزرگ به ساختار  عنوان بهپساشوروی  از بازگشت روسیة ییها گنالیسنظامی روسیه  مداخلة 

که مسکو و تقویت جایگاه قدرت  یا منطقهنفوذ  ازسرگیری منظور بهکه  شود میارزیابی  الملل بیننظام 

سال به مصر چهل از  با سفر پوتین پس 2005سیه در سال حضور رو مةمقدّ اناام گرفته است. اش یجهان

سرفر   ویر آو تلبار بود که یک رهبر روسی به  پوتین به اسرائیل نیز برای اولینهمچنین سفر  ؛شروع شد

باعث شد مسکو نگران موج  2011بهار عربی در سال  زیآم خشونتتغییرات سریع و  براینابن ؛کرد یم

 ترثییر بر منرافع آن در منطقره    توانست یمکه ممکن بود به تغییرات عمیق که  باشد میمرد های خیزش

ممتنع  یرأ 2011پوتین در سال  یریوز نخستزمان رویدادهای محوری در  درواقع. ، منار شودردبگذا

 ة مسکو به کمپرین منطقرة  متحد که نشان از اجاز لشورای امنیت سازمان مل 1973 نامة روسیه به قطع

 لیبی را تسهیل کرد.  در یقذافد سرنگونی دیکتاتور معمر ی بوالملل بین پروازممنوع

 یها شورشکه با ت سال پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در عرا ، در سوریه بشار اسد هش 

که مسکو منرافع   ییصی را تعیین کند جامشخّ یمش خطّروسیه تصمیم گرفت  رو بود، هسراسری روب

ایراالت متّحردة آمریکرا، روسریه     غیر از  .(Sladden et al., 2017: 3) در آن داشت یا نهیریدشن و رو

 در منطقه پس از سقوط . گرچه حضور مسکواستقدرت  ترین برجستهلحاظ حضور در خاورمیانه  به

 ،ا زمرانی کره والدیمیرر پروتین    ی کاهش یافت، امّر توجّهبه میزان قابل  1991 یشوروجماهیر  اتّحاد

ح خود دستور دخالت در جنگ داخلی سوریه را به نیروهای مسلّ 2015در سال روسیه  جمهور سیرئ

 .((Cook, 2021: 4 نقش مسکو در منطقه تادید شد ،کردصادر 

به رهبری  2011الملل در سال  ژئوپلیتیکی نظام بین -ت ساختاریتحواّلروسیه در پاسخ به  درواقع 

تغییر  ازجملهالملل  بینهای بزرگ نظام  نقش قدرتتوان به  می میانه شد؛ در این میانوارد خاور آمریکا،

 استیسگیری از  دروان بوش به بهره «2تغییر رژیم» یو استراتژ «1رانهیشگیپ ةحمل»از  آمریکا تاکتیک

طررر  ای و  سررازی منطقرره قالررب ائررتالفدر «4جنررگ نامتقررارن» یانررداز راه و «3دیپلماسرری اجبررار»

مهندسی  ازراه «6های فرومانده دولت»به  ها آنو تبدیل  کردن کشورهای امن و ناامن «5سازی یبات بی»

                                                                                                                                                         
1. Preemptive Strike Strategy 
2. Change Regime Strategy 

3. Coercive Diplomacy  

4. Asymmetrical war 

5. Destabilization Plan 

6. Failed States 
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ان به ویژگی نظم تو ای نیز می سطح منطقه در در دولت اوباما اشاره کرد. 2مناطق آشوب در 1ژئوپلیتیکی

نی اشاره داشت. تمدّ ئوپلیتیک هویتی در قالب جنگ درونخاورمیانه همراه با جدال ژ ساختار منطقهة بی

ساختار سازی در خاورمیانه و  تملّ - دولت همچون فرایند شکنندةسراناام در سطح داخلی عواملی 

 و 4ناسیونالیستی خردهشکل  به 3میکروپولیتیکی از مرکز و زیعوامل گرکه موجب ظهور سیاسی داخلی 

. (6-5 :1399 ،یآخشو  )ساادپورکرد  اشاره 6گرایان مذهبی در قالب داعش افراط همانند 5دولتی خرده

، الملل بیننظام  یساختارلحاظ توازن قدرت در سه سطح  را به یا دهیچیپشرایط مزبور وضعیت  ماموعه

ه النصره( در جبهی داعش و غیر دولت)حضور بازیگران  ها دولتای )خاورمیانه( و سطو  داخلی  منطقه

 سوریه برای مقامات کرملین پدید آورده بود.

خود بشار  ةنوب بهقدرت نظامی روسیه میدان جنگ را تثبیت کرد و حضور عملی مسکو در سوریه،  

کمک روسیه توانستند بیشتر  از آن زمان نیروهای رژیم اسد به اسد رهبر سوریه را از شکست ناات داد.

 قلمرو سوریه را پس بگیرند. در این روند نیروی دریایی روسیه پایگاه قدیمی خود در طرطوس را ارتقا

خاورمیانه و  .(Cook, 2021: 9) هوایی حمیم سوریه حضور یافت هوایی روسیه در پایگاه داده و نیروی

 ی بهخاصّ توجّهموضوعات مربوط به آن، یکی از مسائلی است که در دوران ریاست جمهوری پوتین 

و  «بزرگ قدرت»ای بازگرداندن روسیه به جایگاه پریزیدنت پوتین تمایل خود را بر آن معطوف شد.

عاهای خاورمیانه فرصت مناسبی برای ایبات ادّنموده و جهانی اعالم  یگشا مشکلیک  عنوان بهطر  آن 

قبال روسیه در جمهور رئیسپوتین  خارجی والدیمیر استیس .(53 :1398و همکاران،  شهرکی) استاو 

جماهیر شوروی در طول جنگ  اتّحاد اهداف مشابهی را در آن چیزی که ای گسترده طور بهخاورمیانه 

ی مسرکو در  در اهداف کلّر  گسترده یها مشابهت باوجودا امّ ؛کند را پیگیری می کرد مید دنبال سر

سیاست شوروی  که  حالی دربا شوروی متفاوت است.  ها آن، رویکرد پوتین برای دستیابی به خاورمیانه

)ایااد مناطق راه از آمریکا بود ای منطقهحدان متّ ای خاورمیانهخالف اهداف م راستایدر معمولطور  به

 .کند میواشنگتن پیگیری  ای منطقهحدان همکاری با متّ وسیلة بهبور را زاهداف مبراین پوتین ابن نفوذ(

در افزایش نقش روسیه  مؤیّرعوامل  ترین مهماین است که پیش رو  پرسش نوشتاردر همین رابطه،  

این فرضیه پژوهش حاضر در این  ؟اند کدماخیر  ورمیانه در یک دهةخا در منطقة 2011ت تحواّلپس از 

                                                                                                                                                         
1. geopolitical engineering 
2. turbulence regions 

3. Micro Politic 

4. Sub-National 

5. Sub-state  

6. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_Levant
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ة خاورمیانه در منطق گر مداخلهو  ای منطقهافزایش نقش روسیه در قالب قدرت فرا کنیم که ی میبررسرا 

نظام  در ابعاد ساختار قدرت 1برداریچند - چندوجهیقوای  و شمال آفریقا درراستای ایااد موازنة

عدم حضرور  بود که در صورت  2011المللی، ژئوپلیتیکی و امنیتی در خاورمیانه پس از آشوب  بین

طقره )منرابع،   قدرت در من های فهمؤلّای  الملل و سطح منطقه و توازن قدرت در ساختار نظام بینمسک

. روش نوشتار توصیفی یافت میسو   سمت غرب و آمریکا شکل دومینووار به به حدان، قلمرو نفوذ(متّ

به بحث الزم اسرت نظریرة   از ورود ش یاست. پ اینترنتی -ای  کتابخانه ابزار گردآوریو با  تحلیلی –

چارچوب نظری که برای تحلیل و بررسی علل افزایش  عنوان به چندبرداری( - )چندوجهی قوا موازنة

 تشریح گردد. ،کار بسته شده است ه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهحضور روسی

 بخش اول .1

 چارچوب نظری: توازن قوا .1-1
با  براینابن و آزمون فرضیه؛ نیازمند پشتوانة نظری است؛ یاسخ پرسش اصلپ منظور هر طر  پژوهشی به

تبیین و تحلیل  منظور به( ییگرا نوواقعمکتب نئورئالیسم ) در موازنة قوا نظریة به موضوع پژوهش، توجّه

 موضوع استفاده شده است.

در دورة پس از جنگ جهانی  الملل بینروابط  ط در رشتةمکتب تئوریک مسلّ عنوان به، ییگرا واقع 

 بر مقولة ها آن. دانند یم الملل بینرا بازیگران اصلی سیاست  ها دولت انیگرا واقع. ودر می شمار هبدوم 

آمد را برای حمایرت از دیپلماسری، سیاسرت    رهمچنین، نیروی نظامی کا فراوان دارند؛ تثکیدامنیت 

 همچون موازنة بر استفاده از مقدّماتی ها آن. کنند یمامنیت ضروری قلمداد  تثمینخارجی و درنهایت 

 (.298-297: 1394 دارند )قوام، تثکیدقدرت و بازدارندگی 

که نظم حاکم بر آن  ای منطقه های ماموعهو  الملل بینروابط  های نظریه ترین مهمدر همین راستا، از  

 گیری شکلاین نظریه از ابتدای  ،استقوا  ، نظریة توازن یا موازنةدهند میبررسی قرار و  توجّهرا مورد 

توازن  بنیادی دیپلماسی مطر  شد. معنای سادة اصل عنوان بهدر قرن هفدهم میالدی،  الملل بینحقو  

 کردام  هیچی که طور به، الملل بینقوا عبارت است از نوعی تعادل میان قدرت کشورهای عضو نظام 

بنابر تعریف برخی  ؛خود را بر دیگران تحمیل کنند ه ارادةطی تبدیل شوند کنتوانند به چنان قدرت مسلّ

رویارویی با قدرتی معنا که آنان در صورت  . بدینهاست دولتقدرت قانون رفتار  پژوهشگران، موازنةاز 

ط کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلّ موازنیک قدرت  تثسیستعادل به  زنندة متااوز و برهم
                                                                                                                                                         
1. Multidimensional/Multivector power balancing 
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  (.34: 1388)لطیفی پاکده،  کنند میو برتر جلوگیری 

واقع ساختاری یا  پرداز نظریهدر دیدگاه کنت والتز  قاًیدق موازنة قوابودن  ها دولتقانون رفتار  عبارت 

ة اصلی که مسئل .مشاهده کرد 1979سال  رد خود الملل بینسیاست در کتاب توان  میرا  گرایی نوواقع

 باوجود الملل بیندر نظام  ها دولتاین است که چرا  ودر می شمار هببرای والتز مهم است و بینان نظریة او 

نمرایش   ، رفتار مشرابهی در سیاسرت خرارجی بره    سیاسی و ایدئولوژیک دارند ازنظرکه  هایی تفاوت

کرد که وضرعیت نبرود اقتردار     تثکیددر همین راستا باید بر این نکته  .(Waltz, 1979: 79) گذارند می

باید  ها دولتاز هر چیز  پیشاینکه  ها آن ازجملة شود می ها دولتنظم و روشی به مرکزی باعث تحمیل 

 (.365: 1394 )قوام، حفظ امنیت باشند دنبال برای بقای خویش به

از: بازیگران اند  عبارت ها آن ترین مهمقدرت ضروری است که  ق موازنةشرایطی چند برای تحقّ 

 شده کنترلا امّ مستمرسیاسی، فقدان یک قدرت مرکزی و مشروع، توزیع نابرابر قدرت، رقابت  تعدّدم

و منابع کمیاب جهان و تفاهم میان رهبران  ها ارزشمناقشات میان بازیگران سیاسی حاکم برای کسب 

 ترثمین ل حفظ یبات و نفع مشترک ناشی از مکانیسم توزیع قدرت که شام بزرگ دربارة یها قدرت

نظرام   ةخرورد  شکسته دلاویی از عضو البتّ ؛(35: 1388)لطیفی پاکده،  استم صلح وامنیت و تدا

و در همین راستا یکی از  استدیگر از اصول توازن قوا  یکی موازنة قواو بازگرداندن آن به  الملل بین

آلمران   واردکردنعدم  ،دوم جهانی شد واول  دو جنگبین  در فاصلة انیگرا آرمان انتقاداتی که به

تحت فشار سیاسی و  یها یآلماناز جنگ به درون ائتالف بود که خشم زیر خاکستر  خورده شکست

 .)نگارنده( آشکار شد 1939 سال بعد با ظهور هیتلر بیستنظامی و اقتصادی 

تهدید  میت موازنةبر اه گرایی نوواقعبر مفروضات  تثکیدوالتز، با  استیفن والت، از شاگردان برجستة 

ند، بلکه زن خارجی دست به موازنه نمی یها یتوانمند یتمامبرابر در ها دولتنظر وی،  داشت. به تثکید

 کننرد  می( موازنه سازی شود میتعریف  ها یتوانمندو هم  ها تینبرابر تهدیدات )که هم برحسب در

ان عنورصة علمی و دانشگاهی باتاکنون در ععبارت دیگر آنچه  به (؛69: 1391 )برچیل و همکاران،

، بلکه برابر قدرتنه در ها دولت درواقععملی، توازن تهدید است  توازن قوا مطر  بوده و در عرصة

 یها دولتمقابل کوشند تا با ایااد توازن در می ها دولت درواقع ؛زنند یممقابل تهدید دست به توازن در

-147 :1390نژاد،  ت، امنیت و تعادل را فراهم آورند )مصلیالزم برای ایااد یبا یها نهیزم، دکنندهیتهد

هستند  در تالش ها آن. دهند میاهمیت  موازنة قوات به شدّ هب ها دولتگرایی ساختاری نیز  واقع در (.148

 براینابن ؛کند می تضمینرا  ها آنزیرا این برتری بقا و امنیت ؛ باشند تر قویخود  ةرقبای بالقوّ از نوعی بهتا 

 زدن وضع موجود، بلکه حفظ وضع موجرود مفیرد اسرت    جنگ و نیروی نظامی نه برای تغییر و برهم
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.(Waltz, 1979: 191)  سرازی   رقبا برای افزایش قدرتشان موازنهراهبرد کشورها برای مقابله با تالش

 یها ییتوانا، یعنی تقویت گرا درونسازی  موازنه ازراه کنند میحساس تهدید کشورهایی که ا است،

موازنة  زنندة نظامی به مقابله با کشورهای برهم یها ائتالف، در چارچوب گرا برونسازی  خود، با موازنه

 (Waltz, .1979: 128-126) پردازند یم قوا

 ؛کمتری داشتند توجّهموازنه  یها یاستراتژ، بر ها دولتبر رفتار تدافعی  تثکیدوالت و والتز با استیفن  

سرازی    ر داده است و از موازنه و موازنره ولی مرشایمر تمرکز خود را بر رفتار و استراتژی موازنه قرا

مرشایمر، در نظرام   باور به(. 233: 1392زاده،  )چگنی آورد یممیان  رویکرد رفتاری سخن به عنوان به

اس و اسرتراتژیک از  نیست و از این رو دستیابی بره منراطق حسّر    پذیر امکانالملل، قدرت جهانی  بین

سیاست خارجی کشورهاست، هژمونی در این مناطق، موجبات هژمونی در مناطق  مهمّ های اولویت

نظر گرفته  راهکار احتمالی مدّ ترین مهم ای منطقهی موازنة قواو در همین زمینه  سازد یمدیگر را فراهم 

ممکن است برای جلوگیری از ظهور یک هژمونی  ای منطقه مند سامانهای وی فشار ازنظر. شود می

-236 :1392زاده،  )چگنی ابدی یمای بسیار اهمیت  گر فرامنطقه ی نباشند. اینااست که نقش موازنهکاف

باشند.  ای منطقهدر توازن  رگذاریتثینیروهای  نیتر یاصلند از توان میبزرگ  یها قدرت بنابراین (؛257

بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منرابع و   یها قدرتکه  ودر می شمار هب ییها نشانهاین امر انعکاس 

 (.165 :1392 ،)متقی کنند میایفا نقش  ای منطقهبازیگران 

 چندبرداری( در خاورمیانه - و رویکرد توازن قوا )چندوجهی هیروس .1-1-1
خاورمیانه و  های غربی و آمریکا در منطقة برابر قدرتدر 2011ی روسیه از سال موازنة قوا آنااکهاز

 ؛گرفت بر می، اقتصادی و سیاسی دیپلماتیک( درشمال آفریقا شامل ابعاد )ژئوپلیتیکی، انرژی، نظامی

موازنة سوی دیگر برگزید؛ از رویکرد مسکو برای توان میرا  1چندوجهیی موازنة قوااصطال   بنابراین

برداری منظور از چند .همراه دارد ( را بههیال هیال) 2سازی چندبرداری نتایج موازنهی چندوجهی روسیه قوا

دیگر  ض اقتصادی منار به موازنه در الیةیا بخش به فر هیال کینیز اشاره به این نکته دارد که موازنه در 

 .شود میسیاسی 

بازیگر اصلی خارجی در به یک  خود در سوریه نظامی دلیل مداخلة به 2015روسیه از سال  درواقع 

 گر گر و میانای یک کشور موازنه عنوان بهروسیه  .خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( تبدیل شده است منطقة

گر امنیت برای دولت سوریه  تضمین عنوان بهعمل کرده است و همچنان  ای منطقه در چندین مناقشة
                                                                                                                                                         
1. Multidimensional power balancing 

2. Multiplication or MultiVectorof power balancing 
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  اقتصادی و نظامی ی وا مانند افزایش همکاری فنّه گرچه این دوره منافع عملی رالبتّ کند؛ می ینیآفر نقش

 2020 ولی با ورود بره دهرة   یانه و شمال آفریقا برای مسکو درپی داشته؛خاورم منتخببا کشورهای 

 توجّهبل در خاورمیانه نیز افزایش یافته است. در سه مورد که دخالت روسیه قا تر الفعّخطرات مشارکت 

یج فارس خل و همچنین آمریکا و ایران در منطقةفلسطین(  –، مشکالت اسرائیل بوده است )سوریه، لیبی

که امکان دارد نفوذ و  استدر خلیج فارس  ای منطقهبرای ایااد ساختارمند  گفتگوی فوری که نیازمند

بحث در چارچوب مبانی  ادامةدر (Stepanov, 2020: 1) .کشدبچالش  مسکو را به (رویکرد چندبردار)

وسریه در خاورمیانره   علل افزایش نقش و حضور ر ترین مهمبه  در بخش اول پژوهش فرضیةنظری و 

بسترها و شرایطی که به تسهیل حضور و مسکو در  ترین مهمبه بررسی خواهیم پرداخت و در بخش دوم 

 .میپرداز یمخاورمیانه اناامید 

 
 2011در خاورمیانه از سال چندبرداری  -(. روسیه و راهبرد موازنه قوای چند وجهی1نمودار )
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 بخش دوم .2

 لل افزایش نقش روسیه در خاورمیانهع ترین مهم .2-1

 الملل بیننظام  در ساخت قدرت ژئوپلیتیکی سازی موازنه .2-1-1
جلوگیری  توان میچندوجهی روسیه در سیاست خارجی این کشور را  ةبخش از سیاست موازن ترین مهم

پیرو نظرات مرشایمر و  دانست. الملل بینقدرت نظام ژئوپلیتیکی و ساخت نفوذ  در خوردن تعادل از برهم

اس و استراتژیک و اولویت قراردادن آن در بزرگ به مناطق حسّ یها قدرتدستیابی لزوم وی بر  تثکید

هژمونی در مناطق دیگر را  که موجباتسیاست خارجی خود و نهایت اعمال هژمونی در این مناطق 

دارای اهمیت ژئواستراتژیکی  ربازیدکرد که خاورمیانه از  تثکیدباید بر این نکته  ،فراهم خواهد ساخت

 باالیی بوده است.
ت تحرواّل خلیج فارس همواره باعث شرده در   فرعی آن، مانند زیرمنطقة یها بخشخاورمیانه و  

جنگ سرد  نظم جهانی پس از پایان گیری شکلدوران معاصر مانند جنگ جهانی اول و دوم،  ساز خیتار
نیز،  ای منطقهو  در سطح بین المللی قرار گیرند. ها موازنهدر مدار  2001سپتامبر  11و حوادث پس از 

 ای منطقهبا منافع کشورهای فرا ها آنتقارن کشورها منطقه و  یبند قطب ساز نهیزمعواملی وجود دارد که 

روسیه با  یهمکار .(86: 1395 حسین،پور. )سیفی و شود می ها ائتالفو ها اتّحاد گیری شکل، اهیدرنتو 

با همراهی مسکو در تصویب  لیبی ناتو به ةدر افغانستان و حمل 2001تروریسم در سال  آمریکا در مبارزة

ی نشان داد که همراهی با غرب و آمریکا سودی برا یقذافدر شورای امنیت و سقوط  1973 نامة قطع

، مسکو را از نظامی کشورهای غربی روسیه مداخلةاز نگاه  براینابن مسکو در خاورمیانه نخواهد داشت؛

محروم کرده  2011ه معمر قذافی در لیبی حد بالقوّ( و مت2003ّحسین در عرا   تی خود )صدامحدان سنّمتّ
 بازگشت به منطقه ازراه درصددژئوپلیتیکی  یها شکستکرد. در همین راستا، روسیه برای جبران چنین 

که هرکس  دارد یمدانشمند سیاسی روس بیان  لوکیانوفت خاورمیانه اهمی در در مسئله بود.دخالت 

 The).  قوی نیز در جهان خواهد داشت یها تیموقعخاورمیانه داشته باشد،  موقعیت قوی را در منطقة

Economist, 2017) 
بزرگ یکی از راهکارهای  یها قدرتسوی اس ازط بر مناطق حیاتی و حسّپیرو نظر مرشایمر تسلّ

در همین راستا، قابل  و شمال آفریقا )منا( افزایش حضور روسیه در خاورمیانه براینابن است؛سازی  وازنهم

 ارزیابی است.

 مسکو ای منطقهحدان متّ و تغیر رژیم از گسترش نظم آمریکایی یریجلوگ .2-1-2
جلوگیری از  توان میسوریه را  ویژه بهت خاورمیانه تحواّلعملی روسیه به دالیل ورود  ترین مهمکی از ی
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در همین راستا، پس از پایان جنگ سرد نظم آمریکایی  گسترش نظم آمریکایی و غربی ارزیابی کرد.

رنگی،  یاه کم و بیش به اروپای شرقی و سایر کشورهای پیرامونی روسیه وارد شد. گسترش انقالب

از تالش  ییها نشانهاروپا را باید  یةاتّحاد ای اروپای شرقی بهی کشورهگسترش نقش و نفوذ و ورود برخ

د ایاا ها روسهمچنین  محیط پیرامونی روسیه ارزیابی کرد؛ غرب برای گسترش نظم دلخواه خود به

  کنند. عنوان تهدید ارزیابی می کی آمریکا در اروپا را بهیا سپر دفاع موشسپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه 

 ؛دانند یممعنای تضعیف موقعیت و تهدید منافع امنیتی خود  را به ییها سامانهایااد چنین  ها روس 

معنای ایااد فضای بیشتر برای همکاری کشورهای اروپایی  را به ییها سامانهایااد چنین  ها آنهمچنین 

خرود   وزةنفوذ روسیه و به تعبیری، گسترش نظم غربی بره حر   از دایرة ها آنشرقی با آمریکا و خروج 

 شکلی ادامة به توان میت جاری در خاورمیانه را تحواّلطرفی، از(؛ 196-181 :1389)کرمی،  دانند یم

پری  مردمری در  یهرا  خواسرته  به توجّهکشورهای غربی به رهبری آمریکا با همین روند ارزیابی کرد. 

 یهرا  حکومت ها آنباور  گسترش نظم دلخواه خود هستند. به از وضعیت منطقه با هدف یبردار بهره

 ا گسترش نظم آمریکاییمّکنند، ا تثمینبه بهترین شکل منافع آمریکا را  تمدّ کوتاهشاید در  یکتاتورید

 خواهد کرد.  تثمین، منافع غرب را تبلندمدّساختاری و  شکل به

طور نهادینه و ساختاری به حوزة  کشورهای خاورمیانه را بهمعتقدند گسترش نظم آمریکایی،  ها آن 

د که مخالف گسترش نظم آمریکایی به منطقه است. رمقابل، روسیه قرار داغرب وارد خواهد کرد. در

جهان معنای گسترش نقش و نفوذ آمریکا در یکی از مناطق  ترش نظم آمریکایی به منطقه را بهروسیه گس

در همین رابطه  (.167: 1391)ترابی،  زند یمضربه  ها آنکه به منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی  ددان یم

ند ین باور هستی اعتقاد دارند و بر ادموکراسی به حاکمیت ملّ یجا بهکرد که روسیه و چین  تثکیدباید 

 :1395القلم،  )سریع ساختارهای موجود همکاری کردبلکه باید با  ،هتغییر بود دنبال که خاورمیانه نباید به

105) 

 انهیخاورمبازیگران اصلی  با زن در روابط سیاسی و دیپلماتیکاتو جادیا .2-1-3

اسرتقبال کردنرد و    ای منطقهبازیگران  مات روسیه از مذاکره با همةمقا 2013تا  2012 یها سالطی 

خاورمیانه را در طیف وسیعی مسائل مشارکت دهند )راهبردی که  ای منطقه یها قدرتدند تا کوشی

کشورهای عرب منطقه با  کرملین تا امروز آن را ادامه داده است(. در همین رابطه مسکو به همکاری

ای همکاری شور -چوب گفتگوهای استراتژیک روسیه رهمکاری خلیج فارس در چاشورای  ویژه به

حفظ یک بستر مذاکراتی با هدف  یوزارت یها نشستع رابطه ماموخلیج فارس ادامه داد در همین 
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 (Aluwaisheg, 2014).  آغاز شد 2011مسکو در نوامبر  وسیلة خلیج فارس به یها یپادشاهبا  جانبه همه

در آن مقامات  کرد کهاقدام  1روسیه –نیز روسیه به ایااد مامع همکاری عرب  2013 ةدر فوری

بررسی اقتصادی موجود را  ند مسائل سیاسی وتوان میکشورهای عربی  ةرتب یعالروسی و نمایندگان 

 و 2همکراری اسرالمی  سازمان مانند  ای منطقه یها سازمان روابط با ویژة مسکو به توسعة توجّه ند.کن

در نشست وزیران امرور   2005ل روسیه در سا تر شیپه البتّ؛ (Russiabbc, 2014) بود 3عرب یةاتّحاد

عضو ناظر این سازمان  عنوان بهدر صنعا پایتخت یمن  کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی خارجة

حد طبیعی را برای ایران نقش متّ که شود میص با بررسی نوع روابط ایران و آمریکا، مشخّ پذیرفته شد.

برای روسریه   مهم و این کند میبازی  واشنگتن یطلب قدرتبرابر در انهیخاورم در منطقة هیو روسچین 

 .استیک برگ برنده 

الوروف وزیر امرور  همچنین پیوندهای اقتصادی  سیاسی دیپلماتیک و سیاسی درراستای موازنة 

ترش حوزه و شعاع قدرت گس منظور بهروسیه در خاورمیانه  یا شبکهدیپلماسی  خارجة روسیه از واژة

دوران جنگ  یگرا واقع و تعامالت مسکو استفاده کرده است. در همین راستا، جرج کنان دیپلماتیکی

یاد  الملل بینط نظام نفوذ بازیگران مسلّ ابزارهای توازن قوا و گسترة عنوان به سرد از دیپلماسی و جنگ

 .کند می

 آمریکا یقطب تکبرابر در یچندقطببرای تثبیت نظام  تالش .2-1-4

قطبی در نظرام  پیگیرری نظرام چنرد   الملل،  ط بینلحاظ ساختار رواب اهداف مسکو به ترین مهمیکی از 

رهبران کشورها برای  یها تیقابلو  ها ییتوانا براینابن آمریکایی است؛ یقطب تکنظام  یجا به الملل بین

مهمی برای راهبردهرای   ةکنند نییتععوامل  دات معتبرفای نقش در یک منطقه و امکان سپردن تعهّای

 .دهند میقرار  تثییررا تحت  ای منطقهخود، نوع نظام  ةنوب بههستند که  ای منطقه یها نظامکشورها در 

کی از پنج نظم ممکن زیر محتمل ، ظهور یکنند میفا ای  منطقهبزرگ نقشی در یک  یها قدرت یوقت

رگرا امنیتی تکثّ یا یک جامعة یجمع دسته، امنیت ، کنسرتموازنة قوا، الیاست چیرگی یا: رسد یمنظر  به

دنبال بحران اوکراین در سال  به ایاالت متّحدهسازی روسیه دربرابر  موازنه (.198-187 :1392پایایانو، )

که ت شدند تحواّلجدیدی از  کامالً ، روسیه و غرب وارد دورةسشد بر این اسا یا تازهوارد فاز  2014

قطبی وجود داشت،  تک ظاهراًکه نوعی نظم  2014تا  1991 یها سالزمانی  اگر در مقایسه با دورة

                                                                                                                                                         
1. Arab–Russian Cooperation Forum 

2. Organisation of Islamic Cooperation (OIC) 

3. League of Arab States (LAS) 
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 .(53 :1398)شهرکی، راجی، طوسی، ظهور شکل جدیدی از نظم جهانی بود  ةمنزل به

کردن راهبردهای توازن قوا و  ( شانس عملییچندقطب) الملل بیندر نظام  تعدّدحضور بازیگران م 

براال   زیبرانگ چالشت ادلیل افزایش موضوع بزرگ را به یها قدرتسوی حالة مسئولیت ازهمچنین ا

 نیز بدان اشاره دارد. در خاورمیانه ایاالت متّحدهسیاست خارجی آقای پریفتی در کتاب  برد یم

 عایی غربادّ دموکراسیبنیادگرایی اسالمی و  یابی قدرتاز  یریجلوگ .2-1-5

یبات در منطقره و   یها چالشدیدگاه روسیه، ساختارهای دولتی قدرتمند تنها چارچوبی است که از

در دید مسکو، تاربیات غربی در عرا  و افغانستان  .کند میافزایش قدرت اسالم مبارز را مهار  ویژه به

کشرورهای   برای تحمیل دموکراسری بره   یا هودهیب یها تالش ها آنزیرا  ؛دقرار گیر توجّهباید مورد 

شرد ترا    خرورده  شکسرت  یهرا  دولرت منار به ظهرور   ییها تالشچنین  براینابن ؛اسالمی اناام دادند

بود برای نمونه متمرکز ترجیح روسیه بر حفظ وضع موجود در کشورهای منطقه  تیدرنهادموکراسی. 

 رادیکال ارزش داشتحسین، معمر قذافی بشار اسد بیشتر از اسالم  صدام چونهم ییها مهره، برای پوتین

(Malashenko, in M.-N. Tannous, 2017). 

در  ؛فی کردتی معرّسنّ یها ارزشراوی  عنوان بهغرب خود را  ةییرات افسارگسیختبرابر تغمسکو در 

کشورها خواست تا  حد از همةهمین راستا، پوتین در هفتادمین سخنرانی مامع عمومی سازمان ملل متّ

توانند با یکدیگر همکاری  ها می تحداقل بستری که ملّ عنوان به عدم مداخله اصل حاکمیت دولت و به

غربری   یپرروا  یبایی گر مداخلهجایگزینی برای  مثابة بهاحترام گذارند. پوتین رویکرد مزبور را  ،کنند

 1مطر  کرد.

 از محیط پیرامونی مسکو )تروریسم( اسالم سلفی کردن تهدیداتدور .2-1-6
کردن عمدة هدف روسیه دور 2015تهدیدات تروریستی در سوریه و عرا  در اوایل سال با افزایش 

 2015 های امنیتی روسیه در اوایل سال رویسالعات ساساس اطّبر تهدیدات از فضای شوروی سابق بود.

 1800به  کینزد .دادند یمزبانان تشکیل  حین خارجی مخالف سوریه را روسمسلّ از کلّ %20حدود 

 .(Matlack, 2015)بودند  داغستان از 200نفر از چچن و  1500 ها آنقفقاز شمالی که در میان  بومی از

هزار نفر تخمین زده  پنجهزار تا  در سوریه و عرا  بین سه زبان یروستعداد جنگاویان  2016در سال 

 .اسرت ی نفروذ خرود جردّ    وسیه از گسترش اسالم سلفی به حروزة در همین رابطه نگرانی ر شده بود.

برای منافع روسیه است که بسیاری خاورمیانه را  مااورت خاورمیانه و مرزهای جنوبی روسیه باعث شده

                                                                                                                                                         
1. http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385 
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 قلمداد کنند. ریپذ بیآس ةنقط

دالیل مختلف آن را  افراطی در سوریه نگران است و به آمدن یک دولت اسالمیمسکو از روی کار 

: برخی مناطق اوالً .(112-109: 1394)رستمی،  داند یمخود  نینش مسلمانتهدیدی علیه یبات مناطق 

 . دوما:ندامیدواربه توسعه نفوذ خود در آناا  ها یسلفکه  ندی هستمناطقچچن و داغستان  ازجملهروسیه 

داشته و دشمنی دیرینه با مسکو  ،اند وستهیپتروریستی در سوریه  های گروهبرخی از اتباع روسیه که به 

در سوریه  براینابن ؛(80-79 :1394 ،و مرادی یروزآبادیف) دارند ودای جدایی حکومت مرکزی راس

محیط پیرامونی از تهدیدات  یساز مصونی است. ق دکترین امنیت ملّراستای تحقّاقدام روسیه در، 2015

 .(1392، )قربانی است 2020روسیه تا سال  خارجی از اصول سند دکترین امنیتی

 غرب یها میتحرمنا و کاهش فشار  اقتصادی با منطقة یگرا برونسازی  موازنه .2-1-7

های دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی خود  ده است تا روابط بین تالشکوشیکرملین  2000 غاز دهةاز آ

روسیه برای توسعة منافع اقتصادی خود  یها تالشرا تقویت کند تا این دو به نفع یکدیگر پیش بروند. 

درواقع  .سیاست خارجی این کشور است «شدن اقتصادی» آفریقا )منا( نتیاةرمیانه و شمال خاو در منطقة

در همین راستا روسیه  شود. ی میای روسیه تلقّ وذ سیاسی منطقهبرای تقویت نف یا لهیوس عنوان بهاقتصاد 

بازرگانی صنایع و کشاورزی کشورهای عربی بره   یها اتا دستور اتا  بازرگانی و صنایع روسیه و  به

 دو در شمال آفریقا مشارکت مادّ کرداقدام  2002در سال  1عربی –شورای تااری روسی  تثسیس

انررژی و فرروش سرال      یهرا  بخشنفوذ در  راهاول از ةجمنافع اقتصادی در در هعمدطور  بهروسیه 

 .(Facon, 2017: 10-11) است شده اناام

دنبال افزایش تاارت  روسی به گذاران استیساروپا،  یةاتّحاد آمریکا و یها میتحردر پاسخ به وضع  

ی تسیب ئ، سرگ2019مثال، در سال  برای ؛اند بودهکشورهای خاورمیانه  ازجملهبا کشورهای غیر غربی 

 نامرة  مصر توافرق  با اسرائیل و ایران و معاون وزیر صنعت روسیه، اعالم کرد که روسیه امیدوار است

میلیارد دالر یا  5/45به رقم  روسیه با این منطقه منا محدود با این حال، تاارت .کندآزاد امضا تاارت 

 هیترک - میان روسیه مقدار این نزدیک به نیمی از 2017سال  در تاارت جهانی روسیه است. از کلّ 8%

 5/2میلیارد دالر، ایران  7/4میلیارد دالر، الازایر  7/6پس از آن مصر با  .میلیارد دالر( بوده است 6/21)

الیت اقتصادی روسیه در منطقه همچنان بر فعّ میلیارد دالر. 6/1عربی با  ةحدمتّو امارت  میلیارد دالر

کنرار صرادرات   ( دریا هسرته گراز و   -انرژی )نفرت   ةنیدرزمهمکاری بر تی قدرت خود مناطقی سنّ

                                                                                                                                                         
1. Russian-Arab Business Council (RABC) 
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روسیه در  یهمین راستا سند امنیت ملّ در.  (Aron, 2019: 35)متمرکز است تسلیحات و غالت روسیه

 .(NSS, 2021: 1-4)دارد ویژه  تثکیدیت اقتصادی ، بر اهمیت رشد و امن2021سال 

دهد تا از  امکان را به روسیه می نیا انهیخاورمارتباطات اقتصادی روسیه با کشورهای  درماموع 

 شنهادیپبه مصر و ایران  2015تا  2012 یها سالغرب رها شود. در همین راستا روسیه طی  یها میتحر

ی پیشنهادی برای یورو و دالر آمریکا استفاده کنند. حتّ یجا بهی داد تا در تاارت دوجانبه از ارزهای ملّ

 یةاتّحاد به عضویت 1398اقتصادی ارواسیا ارائه داد. ایران در سال  یةاتّحاد با یتاارآزاد  ایااد منطقة

 . (Kozhanov, 2018: 16)درآمد 1اقتصادی اوراسیا

روسیه مسائل اقتصادی و مالی سختی را تاربه کرد که منافع آن را به  2017-2014های  طی سال

 وسیلة بهکه  ییها پروژهو در  خارجی در اقتصاد این کشور گذاری سرمایه ةمنبع بالقوّ عنوان بهخاورمیانه 

 گذاری سرمایه، صندو  2017تا سال  کرد. نییرا تع شد یمروسی در خارج از کشور اجرا  یها شرکت

رین، عربستان سعودی، بح گذاری سرمایههمکاری با نهادهای  یها نامه توافققراردادها و  2مستقیم روسیه

را با صندو   ای نامه موافقتندو  روسیه ص 2015کرده بودند. در سال  کویت، قطر و امارات را امضا

 گذاری سرمایهصندو   رود میسند مزبور انتظار  طبق امضاء کرد. 3عمومی عربستان گذاری سرمایه

کند. مقامات روسیه تمایل خود را به  گذاری سرمایهمیلیارد دالر در اقتصاد روسیه  دهعربستان سعودی تا 

تولید گراز مرایع روسری و ایاراد      های ظرفیت های با هدف توسعة عربستان در پروژه گذاری سرمایه

و سازمان  طراحی و تولید تاهیزات نفت و گاز مشارکت کند. قطرمشترک برای تحقیق،  گذاری سرمایه

 5/2دارایی قطر در روسیه  2017اصلی در اقتصاد روسیه است تا سال  بازیگردوحه  4گذاری سرمایه

  میلیارد دالر تخمین زده شده است.

 سندر  روسیه در فروداه پولکووو VYB بزرگی در بانک یها یگذار هیسرمادوحه  2013از سال 

 مرورد اسرتفادة   یهرا  کیتاکت ازجمله .(Kozhanov, 2018: 16) پطرزبورگ در روسنف داشته است

این کشور در جنگ داخلی سوریه و  5الیت شرکت سهامی عاممالی گسترش دامنه فعّ ةروسیه در حوز

 بودآمریکا و اروپا چاپ هرگونه پولی ممنوع تحت تحریم  حدان خود بود کهارز رایج متّلیبی چاپ 
.(Blank, 2018: 263) 

 ی( وی )مقدورات ملّر گرایی تقویت قدرت ملّ درون شکل گرایی به سازی در واقع راهبرد موازنه 

                                                                                                                                                         
1. Eurasian Economic Union (EAEU) 

2. Russia Direct Investment Fund (RDIF) 

3. Saudi Arabia,s Public Investment Fund (PIF) 

4. Qatar Investment Authority (QIA) 

5. Goznak 
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ارواسریا( یرا سیاسری     اقتصرادی  یةاتّحاد گرایی در قالب اقتصادی )ایااد بلوک همکاری مانند برون

 اقتصرادی  ةیر اتّحاد عضویت ایران در شانگهای با حمایت روسیه و .شود تواند عملی می ()شانگهای

 است. در منطقهراستای توازن قوا اوراسیا یکی از اقدامات مسکو در

ط بر معادالت منااب   تسلّانرژیک با هدف  یها یهمکارسترش گ برای تالش .2-1-8

 ژئواکونومیک
 نفت قیمت نوسانات به نسبتآن را  این امرت و اس وابسته و گاز نفت صادرات به تشدّ به روسیه اقتصاد
 از سره  یکری  عنروان  بره روسریه  . دارد انرژی بازارهای به زیادی توجّه مسکو بنابراین؛ کند می اسحسّ

 قابل تثییر – عودیس و عربستان ایاالت متّحده دیگر دو کشور همراه به جهان نفت بزرگ تولیدکنندة

صادرات  گاز در جهان است. ةدکنندیتول ترین بزرگروسیه همچنین  .دارد آن قیمت و دیبر تول یتوجّه
در قیمت گاز  یکار دست براینابن ؛استراتژیک کردهم کارکرد اقتصادی دارد و هم کارآن به اروپا 

با مسیرهای حمل و نقل هستند  ای منطقهبلکه  ؛قیمت نفت نیست. بازارهای گاز جهانی نیستند یآسان به
 یش هماهنگی با صادرکنندگان برجستةدنبال افزا رو مسکو به زاینا ؛اند خوردهمانند خطوط لوله پیوند 

را برای همکاری  ییها فرصتدر عین اینکه انرژی حال،  مانند قطر، ایران و الازایر است. با این ای منطقه
نگران است که ایرران کنتررل آن را برر     نمونه روسیهبرای . هراسد یمروسیه از رقابت  ،کند میایااد 

لوله را داده است  خطّ یها پروژه رد گذاری سرمایهروسیه بارها پیشنهاد  .اروپایی کاهش دهد یبازارها
 .(Aron, 2019: 35)اروپا که گاز ایران را از شر  به پاکستان منتقل کند تا از غرب به 

در منطقه در بخش نفت و گاز را  2011ت سال تحواّلمیانه پس از روسیه در خاور یها تالش عمدة 

 رهای صادرکنندةکشو یها سازمان. در همین رابطه دانستبرای بهبود قیمت پایین نفت  تالش توان می

نام اوپرک پرالس    نفت غیر اوپکی که اکنون به دکنندهیتوله کشور دیگر و نُ ها روسنفت )اوپک( و 
 توافق کردند تا تولید نفت را محدود کنند تا قیمت نفت را پس از کاهش شدید قیمت ،شوند یمشناخته 

، 2020کو در اوایرل سرال   شدید بین ریاض و مسر  نظر اختالف باوجود افزایش دهند. 2014در سال 

باقی  نخورده دستمنعقد کرده بود  2016های محدودیت تولیدی که اوپک پالس در سال  نامه توافق

انرژیک فروش  یها یهمکارزدن روسیه برای پیوند یها کیتاکتدیگر  ازجمله ؛(Cook, 2021) ماند

در سود  ها آننفتی و گازی این کشور به اعضا شورای همکاری خلیج فارس است تا  یها شرکتسهام 

اینکه قطر رقیرب   باوجودبرای نمونه روسیه، متقابل ایااد شود؛  یریپذ بیآسو زیان شریک باشند و 

 وسیلة به را 1ید سهام شرکت روسنفتصمیم گرفت خر ست، مسکوروسیه ا یجهان اصلی در بازار گاز

                                                                                                                                                         
1. Rosneft 
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خطرناکی نفوذ کشور دیگری را در  طور بهاین معامله  هرچند .قطر تصویب کند گذاری سرمایهسازمان 

  .(Kozhanov, 2018: 18) داد یماصلی انرژی روسیه افزایش  یها غولیکی از  یریگ میتصمایند فر

کشورهای عربی که منافع متضادی درظاهر  یها یگذار هیسرماروسیه با تاکتیک همکاری و جلب  

قدرت تروازن   تای افزایشراسدر ها آنبه گسترش روابط با  ،ندداشت ینانرژی در بازار جها در حوزة

اقتصادی و  یها حوزهگرا در  توازن برون زمان همتواند  کرد که می اقدامال با دیپلماسی فعّ گرا درون

مربوط  2012پس از  انهیخاورماقتصادی نفوذ روسیه در  یها کهمحرّدیگر از  یکی سیاسی را نیز رقم زند.

 ی در اجرایخاورمیانه نقش مهمّ گاز است. منطقة ویژه بهی انرژی الملل بین یبازارهاآن در  یها یطلب جاه

 Ministry of Energy of the Russian Federation) 1کند میایفا  2030استراتژی انرژی روسیه تا سال 

بخش نفت و گاز تعیین  وسعةت منظور به ها آن تبلندمدّاقدامات روسیه در خاورمیانه با راهبرد  .(2010

و تضرمین و   ترثمین راسرتای  و تهاجمی روسریه در  طلبانه توسعهبر این اساس سیاست خارجی  شود می

دولتی روسیه بیان شده که اهداف نهایی  . در اسناداست وسیه گازپرومگاز ر یها شرکتسودآوری 

 و ایآسبه شر  ) صادرات گازبرابری گاز در بازار اروپا و افزایش چند یها شرکتروسیه حفظ حضور 

  است.خاورمیانه( 

کنندگان گرازی  اینکره صرادر   سرراناام  .اسرت کستان منظور از شر  کشورهای آسیایی چون پا 

رقابت با  یرا براایران قصد خود  .کشند یمچالش  وسیه را در بازار جهانی انرژی بهموقعیت ر انهیخاورم

تواند منافع  نمی تمدّ کوتاهدر  فعالًایران  .تاروپا پنهان نکرده اس یةاتّحاد گاز ةکنند نیتثم عنوان بهروسیه 

که  کند میمسکو همچنان خود را برای زمانی آماده  .چالش بکشد انرژی بهوسیه را در بازار جهانی ر

هدف اصلی ورود روسیه به سوریه نیز  در همین راستا، .(Kozhanov, 2017) تر باشد چنین امکانی واقعی

موقعیت خود را در رویدادهای آینده در  خواهد یمبلکه مسکو  ،یبات منطقه و مردم دمشق نبوده تنها

 عیمرا کشرف   2مدیترانه برود. رود به و حفظ کند و در این مسیر سوریه نقطةشرقی  ترانهیمدشامات و 

انرژیک میان ترکیه، سوریه، لبنان مصر و اسرائیل را افزایش  یها رقابتهیدروکربنی در شر  مدیترانه 

 .پرمعناستحضور روسیه در سوریه )لبنان( لذا تقویت  داده است.

از عملیات نظامی روسیه در سوریه در شر  مدیترانه منافع  پیشی نفت و گاز روسیه حتّ یها شرکت 

با سوریه و لیبی  2011ز سال ا پیش زیرساختی نفت و گاز یها شرکتازسوی  قراردادداشتند. چندین 

                                                                                                                                                         
1. http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_%28Eng%29.pdf (Energy Strategy of 

Russia for The Period to 2030) 2010. 

2. Testimony for Assistant Secretary Wess Mitchell House Foreign Affairs Committee 

Hearing on “U.S. Policy Toward a Turbulent Middle East” April 18, 2018. 
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 «نرامطلوب  یها میرژسرنگونی »از سیاست  ایاالت متّحدهدلیل جنگ و حمایت  امضا شده بود که به

 ریوز نخستسعد حریری  در سفر نیز 2021آوریل  16در همین رابطه، در  .(Ruslan, 2021) مختل شد

ایااد ایستگاه تولید بر ، انرژی با پوتین منعقد شد. این امر نشان از  ةنیدرزملبنان به مسکو قراردادی 

، رسرد  یمر نظر  به درماموع (Astakhov, 2021) داردمنافع روسیه در لبنان و سوریه و شر  مدیترانه 

رهای انتقال آن به ط بر منابع انرژی منطقه و مسیتسلّ راهبردی روسیه در خاورمیانه و شمال افریقا، هدف

در این  یتاز هکّی ایران و قطر و ازجمله انرژی در حوزة تشانیمز کردن دیگر کشورها از اروپا و محروم

  گازی ایران، قطر و الازایر هماهنگی با سه بازیگر عمدةسیه در رو 2001نیز در سال  تر شیپ .استحوزه 

 مامع کشورهای صادرکنندة)نفت اوپک  نی شبیه سازمان کشورهای صادرکنندةاقدام به ایااد سازما

 شمرد:رب زیردر موارد  توان میانرژی در خاورمیانه را  ةهدف روسیه در حوز ترین مهم کردند. 1گاز(

 ؛نفت و گاز یبرایافتن بازارهای جدید  -

 ؛آن تحت تحریم غرب فلج شده است ةبرای اقتصادی که سرمای گذاری سرمایهجذب  -

 ؛نفت ایااد یبات در قیمت جهانی منظور بههمکاری با دیگر صادرکنندگان انرژی  -

 ؛به منابع گازی خود یبخش عتنوّاروپا برای  یها تالشتضعیف  -

 .(Rauf Mammadov, 2018)نفت و گاز به آسیا  ویل بیشتربه روسیه برای تح کمک -

 بازیگران دولتی و غیر دولتی در خاورمیانه روسیه درراستای رویکرد چندگانة خود و بازی با همة 

مین راستا، روسیه ه در ی اناام داده است.تعدّدایااد توازن اقتصادی با غرب نیز اقدامات مدرراستای 

ده است که اهرم بزرگی بره  و اقلیم کردستان در اربیل امضا کری را با دولت عرا  انرژ یقراردادها

 .(Blank, 2018) سرازد  فرراهم   ،ازجمله ترکیه که منافع حیاتی با اکراد عرا  دارد برابر رقبامسکو در

؛ دمشق گرفته است و خطوط لولة ها ییدارارا در رابطه با  از سوریه نیز امتیازاتی انرژی ةدر حوزمسکو 

را نیز برای  ییها تالششود. مسکو  محدود نمی ذکرشدهنرژی به موارد ا قراردادهای روسیه در حوزةا امّ

 قبرس، مصر و اسرائیل داشته و وسیلة بزرگ انرژی در شر  مدیترانه به ورود به اکتشاف ذخایر با مقیاس

 از نیرز  یا نشرده دییتث یهرا  گرزارش  ی نیز با ایران در این زمینه امضا کرده اسرت. تعدّدقراردادهای م

قراردادهای انرژیک  ترین مهم ،3جدول  در 2وجود دارد. تد دالری با روسنفمیلیار 50قراردادهای 

 3روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داده شده است.

                                                                                                                                                         
1. Gas Exporting Countries Forum (GECF) 

2. https://neftegaz.ru/en/news/view/173310-Russiaready-2018. 

3. Source:European Parliament Think Tank https://www.europarl.europa.eu/thinktank. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank
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 (اروپا  : گروه اندیشکدة پارلمان اتحادیةمنب) قراردادهای بخش انرژی گاز و نفت روسیه در خاورمیانه .(1) دولج

 کشور ماهیت همکاری ارزش قرارداد سال قرارداد

 میلیارد د ر 2بیش از  2017نوامبر 
خرید سهام میدان گازی زهر مصدر از  

 سوی روسنف
 مصر

 2017نوامبر 

میلیارد د ر و احتمدال افدزایش    30

 در بخش نفت و گاز گذاریهسرمای

 میلیارد د ر 50 تا

همکاری روسنف و شرکت ملی نفت 

 ایران در پروژه های تهران
 ایران

 میادین نفتی 2017

میادین  2018و 

 گازی

 میلیارد د ر برای خط لوله نفت 8/1

مجوز صادرات نفت کردسدتان  کسب 

 توسددعةلولده و   خددطّ بده ترکیده ازراه  

 میادین گازی کردستان

عراق )اقلیم 

 کردستان(

 بدون اطالعات 2017فوریه 
مجدد میادین  کمک روسنف به توسعة

 نفتی لیبی
 لیبی

 بدون اطالعات 2018فوریه 

مشارکت احتمالی روسنف و شدرکت  

احتمدالی   نفت آرامکو عربستان، خرید

 سهام آرامکو

 عربستان

 بدون اطالعات 2018فوریه 

نفتی و  در تولید روسیه انحصاری حقّ

زسددازی بخددش  اقدددام بدده با  گدداز و

 انرژی سوریه شدۀ تخریب

 سوریه

نفت و گاز از  یها یگذار هیسرما تثمین یها فرصتت روسیه به بررسی میالدی، دول 2012 از سال 

غربی بلکه با تمایل به ادغام  یها یگذار هیسرماگذاشتن با کنار تنها نهخلیج فارس بوده است. سیاست آن 

یک  نفروسغول نفتی روسیه  2016یان افتاد در دسامبر روسیه در بازار جهانی به جر یانرژ صنعت

قرارداد انرژی این کشرور   ترین بزرگمیلیارد دالری با قطر منعقد کرد این  5 گذاری سرمایهقرارداد 

 .(Champion & Blas, 2016) تاکنون با یک کشور شورای همکاری خلیج فارس بوده است.

شدن به یک قرارداد  لمبادله امارات نیز در حال نزدیکروسنفت روسیه همچنین با شرکت پترولیوم ا 

در دسرامبر   نیهمچنر روسیه  روسنفت 1هستند. یبریسمشترک برای اکتشاف دو میدان نفتی در شر  

گازی  پروژة ترین بزرگاز  %35 خاورمیانهخود با تمرکز بر  انرژیبه سبد  یبخش عتنوّبا هدف  2016

بره   توجّهمیلیارد دالر خریداری کرد با  13/1در سواحل مصر را به قیمت  دیترانهطبیعی در دریایی م

شمال آفریقا روسنفت تقویت همکاری با مصر را در  انرژیمسیر اصلی انتقال  عنوان بهاهمیت مدیترانه 

                                                                                                                                                         
1. “Rosneft Signed More than 50 Agreements at St. Petersburg International Economic Forum,” 

Rosneft, (May 24, 2014), retrieved from https://www.rosneft.com/press/today/item/175533/. 
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ترکیه و کشورهای  یها تنش راًیاخطی یک سال . (Jewkes & Valentina, 2016) ددر اولویت قرار دا

تقویت  بنابراین ،عضو مامع گازی مدیترانه بر سر اکتشاف منابع انرژی در شر  مدیترانه افزایش یافته

 خواهد یمکه  دارد مسکو به منابع و مسیرهای انرژی توجّهشر  مدیترانه نشان از  حضور روسیه در منطقة

 .ش باشدددر انحصار خو

 در خاورمیانه و شرق مدیترانه )سوریه(برای حفظ آخرین پایگاه خود  تالش .2-1-9

که  استحفظ پایگاه دریایی در طرطوس  رین اهداف روسیه در حضور مستقیم در دمشق،ت میکی از مه

ساختاری  ییگرا واقعدر مااورت ساحل دریای مدیترانه و در نزدیکی با لبنان واقع شده است. مطابق با 

داند. دکترین دریرایی   اش می یمادّ یها تیقابلی از ء مهمّوالتز، روسیه پایگاه نظامی طرطوس را جز

دریافت  پایگاه طوطوس، نقطة .کند می، حضور دائمی نیروی دریایی را در مدیترانه پیشنهاد 2020روسیه 

 )درآینده و احمدی، است یا هسته یها ییایردریزصال برای تسلیحات سال  روسی است و قادر به اتّ

1397 :79.) 

درراستای  خود ای منطقه که به ایفای نقش «گرا برون»بازیگری  عنوان بهد سوریه را شوک روسیه می 

خلوت منافع  معنای ورود ناتو به حیاط ، حفظ نماید. سقوط نظام سوریه بهورزد یممنافع مسکو مبادرت 

ق مبانی دکترین امنیت ناکامی تحقّ تیدرنهاروسیه  یالملل بینروسیه و تضعیف موقعیت، اعتبار و جایگاه 

قبال نظم هژمونیک گری روسیه در موازنه یها جلوهنخستین  براینابن (؛1392)قربانی، ی روسیه است ملّ

مانده برای روسیه از  سوریه تنها شریک باقی. گردد یبازمبه بحران سوریه  اورمیانهدر خ ایاالت متّحده

 ظامی روسیه در خارج از محردودة ن یمرز برونشوروی در خاورمیانه، میزبان تنها پایگاه  دورة اتّحاد

تضعیف و  (.85: 1394 ،وبیا) استریای مدیترانه دشوروی سابق و تنها پایگاه نظامی این کشور در 

 ضدّ های گروهنبردی که با بازیگری  توازن قوا در میدان ست معادالتتوان میسقوط نظام بشار اسد 

 را به نفع آمریکا و غرب تغییر دهد. همراه بود یستمیس

 منطقه مسائل مهمّمذاکرات قدرت بزرگ در ال نقش فعّ یفایا .2-1-10
تمایل روسیه به ایفای  توان میرا  2011علل ورود روسیه به مسائل خاورمیانه از سال  ترین مهمیکی از 

در  دهد. خاورمیانه رخ می مّمسائل مه بارةست که درنادی الملل بین یها نشست ال در مذاکرات ونقش فعّ

اروپرا   اتّحادیة پی این است که به آمریکا وخود در ای خاورمیانهسیاست  ةواسط به همین رابطه روسیه

 کنرد.  برازی مری   الملرل  بینل موجود روابط و فصل مسائ مسکو نقش حیاتی را در حلّ نشان دهد که

این رابطه  در .کرد ایاادوسیه در ایبات هدف مزبور را برای ر ییها فرصتخاورمیانه  در ها درگیری
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این  ال بوده است.فعّ یا هسته ن ایران و غرب بر سر مسائل برنامةمیا مؤیّرروسیه برای ایااد گفتگوهای 

نقش مسکو در مذاکرات چندجانبة  اهمیت روسیه در منطقه متقاعد کرده بود. درغرب را  یتا حدّامر 

یکی از عواملی که فرایند موفقیت  عنوان بهگران آمریکایی  سوی برخی تحلیلایران از یا هسته مسئلة

باراک  2015همین رابطه در جوالی  در .(Maloney, 2014) شود مینگریسته  ،کند میروسیه را تضمین 

جامع اقدام  به توافق با ایران در قالب برنامةدلیل نقش روسیه در رسیدن  طی تماس تلفنی از پوتین بهوباما ا

 .(NBC, 2015) ر کردمشترک )برجام( تشکّ

 بازیگر بزرگ عنوان بهپرستیژ روسیه  یایاح .2-1-11
سقوط  ةایدرنت ،2011سال  ناتو به لیبی در رای امنیت و حملةشو 1973 نامة پس از موافقت روسیه با قطع

سنگینی شد اعتقاد بر این بود  یها بیآسل ف در خاورمیانه متحمّدودهبری مقذافی تصویر روسیه به ر

ف شوروی به افغانستان یک کشور مسلمان باعث تضعی ةنیز حمل تر شیپکه به قذافی خیانت کرده است. 

ب منطقه شرد کره   غربی نزد کشورهای عرالیسم و استعمار یامپر کشور ضدّ عنوان بهجایگاه شوروی 

بهبود  درصدد 2012روسیه از سال  براینابن ند؛داستعماری بو گرایی، مذهبی و ضدّ یدرگیر منازعات ملّ

همین راستا، دیمیتری ترنین از بنیاد صلح  در وجه سیاست خارجی خود نزد حاکمان خاورمیانه برآمد.

ناختن وضعیت ش رسمیت بی در بهورمیانه را دستیاکارنگی، هدف اصلی سیاست خارجی روسیه در خا

 .(Magen, 2013: 9-10) مسکو است شدة قدرتی و قدرت بزرگ بازیابیابر

، پس از سفرهای خود به کشورهای شرورای  امور خارجهدر همین رابطه، سرگی الوروف وزیر  

مفهوم امنیت جمعی » به ی راالملل بین ةات جامعتوجّه، 2021همکاری خلیج فارس و ایران در ماه مارس 

 چندبعدی برین برازیگران اصرلی منطقرة     جلب کرد. ابتکار روسیه شامل گفتگوهای «در خلیج فارس

که دالیرل   دهند مینشان  ذکرشدهموارد . (Kazanov, 2021) استبر سر موضوعات مهم  خاورمیانه

کالن با آمریکا ارزیابی  تت در جهان عرب را باید در قالب رقابتحواّلخاذ موضع مخالف روسیه با اتّ

ب و گسترش نظام آمریکایی تی هستند که به نفوذ ساختاری غرتحواّلمخالف  سو کیاز  ها روس د.کر

مقامات کرملین موضوعات و مسائل خاورمیانه را به  سواز دیگر ؛شود میمنتهی خاورمیانه  در منطقة

راتژی اسرت  ترین مهمتا به  اند هآمریکا در سایر موضوعات تبدیل کرد ازابزاری برای گرفتن امتیازاتی 

ق و ایااد موازنه تحقّ رگذاریتثیبازگشت به قدرتی یعنی  ،اخیر سیاست خارجی خویش در یک دهة

  (.1391)ترابی،  بخشند

برای خروج از انزوای  ی از استراتژی این کشوربخش مهمّ توان میروسیه در خاورمیانه را  استیس 
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این استراتژی برقراری ارتباط مثبت با تمامی  یها هیپا ترین مهمغرب دانست. یکی از  وسیلة تحمیلی به

گری روسیه در خاورمیانه نیز  است. مداخله ای منطقهرویدادهای  بازیگران و ایفای نقش در بسیاری از

که  طور ، هماندرماموع (.254-253: 1395)رشیدی،  استحدود زیادی برآمده از همین گرایش تا

سازی  ازنهبرای افزایش قدرتشان مو نبایراهبرد کشورها برای مقابله با تالش رق ،کند می تثکید کنت والتز

خرود، یرا    گرا، یعنی تقویت توانایی سازی درون موازنه .کنند میی که احساس تهدید است کشورهای

 موازنة قوا ا کشورهای برهم زنندةب مقابله های نظامی به ائتالف چارچوب، در گرا برونسازی  موازنه

 .(Waltz, 1979: 126-128) پردازند یم

 روسیه ای خاورمیانهسیاست  یها چالشو  ها فرصت ،ها یژگیوبخش سوم:  .3
خاورمیانه و شمال آفریقا )منا(  قةعوامل افزایش نقش و حضور روسیه در منط ترین مهمپس از بررسی 

بررسی  روسیه ای خاورمیانهسیاست خارجی  یها یژگیو ترین مهمدر بخش دوم  2011ت تحواّلپس از 

بسترها و  . در بخش سومدر منطقه بوده استموفقیت مسکو های اصلی یکی از پیشران که شد خواهد

حضور مسکو در  یها چالشدر نهایت و  مسکو در خاورمیانه بررسی می شودشرایط تسهیل حضور 

 دهد. می نیز بخش پایانی را تشکیل )خاورمیانه و شمال آفریقا( منا منطقة

 آفریقا سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه و شمال یها یژگیو عمدة .3-1
با افزایش تعامالت مسکو با خاورمیانه و شمال آفریقا دارای برخی  زمان هم 2011سیاست روسیه از سال 

 از: ندا عبارت ها آن ترین مهمکه  است یفرد منحصربه یها یژگیو

و سکوالر در برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و فروش تسلیحات به  یکیدئولوژیا ریغ اتخاذ رویکرد -

 بازیگران منطقه؛

 روسیه؛ ةجویان گرا و همکاری ، تعاملتمدّ کوتاه، ریپذ انعطافرویکرد  -

 حقو  بشری را در فروش تسلیحات و تعامالت سیاسی؛ یها ارزش کردن عدم دخیل -

 .(Wasser, 2019) د صریح به بازیگران منطقهعدم تعهّ -

روابرط راهبرردی، مشرارکتی و    نروع   اسراس بربرازیگران منطقره    برقراری روابط چندگانه بره همرة   -

 .جویانه همکاری

الوروف  فترة بره گ  ،خاذ کررد آنچه روسیه در بحران سوریه و پس از آن در خاورمیانه اتّ درواقع 

ی غیر دولته با بازیگران مختلف دولتی و ویژ یها مشارکتیعنی سیاستی که بر ؛ بود یا شبکهدیپلماسی 

 که یمادامو  برود سؤال بازیگران مزبور زیر یها استیس ینیب جهانون اینکه ایدئولوژی، متمرکز است بد
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 .(Blank, 2018: 4) نگذارد منافع روسیه را نیز زیر پا

خلیج فارس، شامات و آناتولی و شمال  ةگان سهدر زیرمناطق  (ییگرا عملخاذ رویکرد پراگماتیسم )اتّ -

 آفریقا؛

 .(wasser, 2019) بر دستاوردهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی در تعامل با طیف وسیعی از بازیگران تثکید -

در  2011ت تحواّلرویکرد نوین سیاسی خارجی روسیه به خاورمیانه را پس از  توان می درماموع 

دنبال امتیازات امنیتی،  طور مستقل به وابسته دانست که بهموجود منطقه  یها فرصتمنا، به منابع و  منطقة

آمریکا در منطقه  ویژه بهدرپی کاهش توان رقبای خود  زمان همو  تمدّ کوتاهسیاسی و اقتصادی در 

 است.

 در منطقه برای روسیه 2011در فضای پسا  بسترهاو  ها فرصت .3-2

 و اشتباهات غرب ها فرصتو استفاده از  یبردار بهره .3-2-1

ناراحتی نوع واکنش دولت اوباما ابراز و خیزش مردمی از 2011ت سال تحواّلرهبران خلیج فارس پیرو 

 د امنیتی آمریکا شد و واشنگتن ازرفتن تعهّ یکا با کشورهای منطقه منار به ازبیننوع تعامل آمر .کردند

کشورهایی  اهیدرنتدلیل مالحظان حقو  بشردوستانه امتناع ورزید  فروش تسلیحات به مصر و بحرین به

علیق فروش سال  به شدند در ت نامة فروش سال  با روسیه تشویق بحرین به امضای توافق مصر وچون هم

 فی کرد؛تسلیحات معرّ ةکنند نیتثمجایگزین  عنوان بهسوی آمریکا نیز مسکو خود را مصر السیسی از

داد راانعقاد قربه مریکا نیز منار سوی آاز F35از  جنگندهدر طر  تولید امارات گذاشتن کنارهمچنین 

انعقاد قرارداد فروش تسلیحات روسیه با  شد.اخت نسل پنام جنگنده مشارکت امارات با روسیه در س

بود که  ییها فرصتبه ایران ازجمله  400و اس  300دافند اس پ سامانة لیو تحو عربستان و قطر و ترکیه

 .(Wasser, 2019)بازار تسلیحات روسیه از آن بهره برد  ةنیدرزم

 زمان هم طور به گرا برونایجاد توازن درون و  .3-2-2

 ها میتحرزدن ایع داخلی و اقتصاد خود برای دوراعراب در صن یها یگذار هیسرماگیری روسیه از  بهره

ی )احیرای اقتصرادی( و کراهش    افزایش مقدورات ملّدرراستای  بود که روسیه ییها فرصتیکی از 

در خاورمیانه از آن بهره بود. تعامالت سیاسی، اقتصادی  تبلندمدّحضور  منظور ی بهالملل بینمحذورات 

 ها تیظرفو  و نیازهای خود ها تیظرفنشان از درک رهبران مسکو از  منطقهو امنیتی روسیه با کشورهای 

وتو  )قدرت سیاسی حقّ ازجملهخود  یها ییداراروسیه از  براینابن ؛و نیازهای بازیگران خاورمیانه دارد

نفت و گاز(، قدرت نظرامی و فرروش    توجّهدر شورای امنیت(، جایگاه ویژه در انرژی )ذخایر قابل 
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قدرت جرایگزین   عنوان بهفی خود ، معرّیا هستهاوری دانش فنّ ،400و  300راهبردی اس  یها سال 

برداری دارد تا / چندچندوجهیآمریکا، سعی در افزایش نفوذ خود در خاورمیانه در قالب راهبرد موازنه 

 در منطقه داشته باشد. یتبلندمدّگرا حضور  به توازن برون زمان هم گرا درونضمن ایااد توازن 

 ایجاد توازن قوا منظور ( بهاهلل حزبی )غیر دولتاز بازیگران  یریگ بهره .3-2-3
های تازیه و راهبرد یریکارگ به، درصدد گر مداخله یها قدرت ویژه بهآسیای غربی،  گران منطقة کنش

و ائتالف در سطو  مختلف  اتّحاد راهمطلوب با استفاده از قدرت هوشمند از ترکیب و ایااد موازنة

 از سوی دیگر در بحران کنونی منطقةنیز حضور دارند.  سیستمی ضدّ های گروهاین میان ر د ؛ کههستند

واحردهای   عنروان  بره چرین و ایرران،    یترا حردّ  و  در ایرن میران روسریه    «جنگ نیرابتی »ای غربی یآس

ضد سیستمی تدافعی یا مقاومتی  های گروهبا  اتّحاد ، درای منطقهدر سطو  جهانی و  دنظرطلبیتاد

حدین و متّ ایاالت متّحدهف و یمن، از طی طر یها یحویفلسطینی و  های گروهلبنان،  اهلل حزبمانند 

تهاجمی ماننرد   سیستمی ضدّ های گروهبا  اتّحاد ونیستی، درای آن، یعنی عربستان و رژیم صهی منطقه

تغییر ساخت  درصدده النصره، القاعده و جیش الفتح، از طرف دیگر هازتش آزاد سوریه، داعش، جب

در  (؛132: 1395، معصوم الهی و عین و ایااد تعادل مطلوب خود هستند. )قاسمی ای منطقهموازنه قدرت 

و عرا  درجه  اول ایران در الیة همین راستا، روسیه با افزایش تعامالت راهبردی با واحدهای درجه اول

اقدام به  الشعبی( و حشد اهلل حزب) تدافعی سیستمی ضدّ های گروهسوم  ةو سراناام الی ای منطقهدوم 

تحت حمایت غرب در شرایط سیستم  ...هاجمی داعش وت سیستمی ضدّ های گروهبرابر ایااد توازن در

 آسیای غربی کرد. ةجنگ نیابتی نامتقارن منطق

 گروه واگنر یها تیقابلنظامی نوین خود و  یها سالحآزمایش  .3-2-4

نوین روسی  یها سال ، فرصت خوبی برای آزمایش 2015بحران سوریه و ورود روسیه به آن در سال 

 ؛برد ان و کریمه بهره میتنظامی خود در چچن، افغانس یها استیساز سوی دیگر مسکو از  فراهم کرد؛

در کابل  آنچهسنگینی مانند  را بر مداخلة 1وچکک ریپذ انعطافر استقرار یک نیروی این کشو براینابن

هماهنگی ارتش روسیه با  ،موفقیت اسد نظامی شد روسیه در آنچه باعث مداخلة .ترجیح داد اتّفا  افتاد،

نظامیان  به گروه واگنر معروف بودند و شبه هعمدطور  بهکه  دوهزار پیمانکار خصوصی نیرومند نظامی

 :Roussosm, 2020) تا به نیروهای جنگاوی قابل اعتماد تبدیل شوند مختلف حامی اسد را قادر ساخت

 یهرا  جنرگ و  کالزویتس استفاده از نیروهای کوچک نظرامی  ةگفت به درواقعتاکتیک روسیه  .(543

                                                                                                                                                         
1. Small flexible force 
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 بود. بزرگ سیاسی دستیابی به مزیت و دستاورددرراستای  محدود

روسیه از  یریگ بهرهو  یا هستهنیاز کشورهای خاورمیانه به دانش فناوری  .3-2-5

 یا هستهدارایی 
اوری روسریه بره بخرش فنّر    انرژی در شمال آفریقا و خاورمیانه ورود  ةنیدرزممهم  یها حوزهیکی از 

ن روسیه و میا یا هسته یها پروژه ةنیدرزمزیادی  یها نامه موافقتو  ها نامه تفاهم .نظامی است غیر یا هسته

مسکو با ایران در حال  در بوشهر 2016برای نمونه در سپتامبر  کشورهای منطقه به امضا رسیده است؛

  یا طلبانه جاه. کشورهای نفتی و غیر نفتی خاورمیانه اهداف استبرای ساخت دو راکتور دیگر  همکاری

. مسکو اند داشته ییها تماساتم مسکو  دارند و د ر این زمینه با روس یا هستهرسیدن به انرژی  درراه

 یها سالطی  .کند میو کارآمد در سیاست خارجی درک  مؤیّرابزاری  عنوان بهخود را  یا هستهصنعت 

 ای منطقره ین دفتر لوتا، اسخاورمیانه داشته است. در همین رای در توجّهاتم بازاریابی قابل  اخیر روس

ای برای  پروازانهبلند یها برنامهافتتا  شد. عربستان سعودی نیز  2016اتم در دبی امارات در سال  روس

دارد. روسیه و مصر نیز توافقاتی را برای سراخت نیروگراه    2032تا سال  یا هستهکتور آر 16ساخت 

 (Barmin, 2017: 135). امضا کردند 2015در منطقه دبعا در سال  یا هسته

های منب : سیاست) 2018ی روسیه در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( ا هستهی نیروگاه ها پروژه .(2) جدول

 (1پوتی.روسیه در منطقه منا 

 کشور تعداد پروژه سال میلیارد دالر مگاوات

 ایران )بوشهر( 1/2 2016-2011 - 1000
 الدبعا(مصر ) 1 2024-2015 30 4800
 الجزایر 1 2025 - -
 ترکیه 1 2018 - -
 اردن 1 -- - -

افزایش سهم بازار تسلیحات روسی در آمیز بازیگران خاورمیانه و  روابط منازعه .3-2-6

 منطقه
سال ،  یی و داخلی براالملل بین. افزایش تقاضای کند میی در اقتصاد روسیه ایفا فروش اسلحه نقش مهمّ

د بیشتر توان میآن روسیه  استراتژیک تبدیل کرده که ازراه صنعت تسلیحات روسیه را به بخشی مهم و

ط آشروب خاورمیانره و روابرط    محری  .(Connolly & Sendstad, 2017)در اقتصاد جهانی ادغام شرود  
                                                                                                                                                         
1. Source:LaszloPoti(2018), Russian Policies Towards The Mena Region 
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فضا را  چری جنگ سردی اینلآمیز کشورهای خاورمیانه درگیر در منازعات هویتی و ژئوکا منازعه

 امنیتی مسکو فراهم ساخته است. ینیآفر نقشرای ب

 منطقةبه بازار تسلیحاتی در سه زیر توجّهگذشته  ةدر این میان، یکی از اهداف مسکو در یک ده 

درآمدزایی برای اقتصاد  منظور و منبعی به ابزار عنوان به )خلیج فارس، شامات و شمال آفریقا( خاورمیانه

 عنروان  بره ، خرود را  تر شیپجماهیر شوری  اتّحاد روسیه و نفوذ در معادالت امنیتی منطقه بوده است.

سوریه و  عرا ،زایر، مصر، لیبی، الا ویژه بهاصلی سال  برای بسیاری از کشورهای منطقه  ةکنند نیتثم

ی و نظامی )همکراری  فنّ یها یهمکارمسئول سرویس فدرال  2007در سال  یمن تحمیل کرده بود.

مسکو در حال بازگشت به منطقة عربی است که از »تسلیحاتی و فروش اسلحه( روسیه اعالم کرده بود 

دنبرال   بره  2000وسریه از سرال   ر .(RIA Npvosti, 2007) «ی نکررده اسرت  تروجّه بره آن   1990 دهرة 

بدهی کشورهای سروریه،  . (Interfax, 2007) بازارهای قدیمی خود بوده است گیری یا توسعة بازپس

بدهی لیبی در سال  درواقعی با خرید تسلیحات روسی جبران شده است. الازایر و لیبی به روسیه تا حدّ

روسیه با  حاتیتسلمیلیارد دالر در زمان سفر پوتین به طرابلس( نیز باید با تمدید صادرات  )چهار 2008

 ،بازار تسلیحاتی خود تاکتیک روسیه برای توسعة درواقع (Facon, 2017: 25)شد.  این کشور اناام می

جدید  یقراردادهاانعقاد تمدید خرید تسلیحاتی با  یازا درمنا  خشیدن بخشی از بدهی کشورهای منطقةب

روسریه   شرد  یمر باعرث   برود و بعد ایدئولوژیکی که در طول جنگ سررد رایرج    اگرچه .است همراه

 فروشد.خود ب ای منطقهحدان به متّ تنهاتخفیف  یها متیباقمالی اناام دهد یا تسلیحات را  یها کمک

بخشودگی  ،تسلیحاتیگسترش بازار درراستای  دیپلماسی روسیه در خاورمیانه یها کیتاکتیکی از  

با  2005برای نمونه روسیه در سال  ؛بودبه روسیه نگاه مثبت یافتند، بدهی شرکا و بازیگرانی که تازه 

میلیارد دالر موافقت کرد و حدود  چهاردهجماهیر شوروی بالغ بر  اتّحاد تادید ساختار بدهی سوریه به

عقد قرار داد جدید با تاجران روسی بخشید. در همین راستا، روسیه بدهی  یازا دراز آن را  چهارم سه

خرید تسلیحات روسی  با الازایر قراردادهای مهمّ زمان همبخشید و  رمیلیارد دال 7/4زایر را به ارزش الا

 .(Kuimova, 2019: 5)کرد  امضا

 1بخشش بدهی های کشورهای خاورمیانه از سوی روسیه (.3)ول جد

 سوریه میلیارد د ر 8/9 2005
 الجزایر میلیارد د ر 7/4 2006
 عراق میلیارد د ر 12 2008
 لیبی میلیارد د ر 5/4 2008

                                                                                                                                                         
1. Source: Aron (2019) p13. 
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 ترین مهمگفت یکی از  توان می نوعی بهامروز این محدودیت ایدئولوژیکی وجود ندارد و  بنابراین 

 ریر غال، عملری و فعّر   طرور  به 2011از سال  ویژه به 1991سیاست خارجی روسیه از سال  یها یژگیو

 یهرا  یژگر یو ازذکر شد، یکی  تر شیپکه  طور همان قبال خاورمیانه است.شدن آن در یکیدئولوژیا

 مسکو برا اسرتفاده از همرین ویژگری     است.آن  یریپذ انعطاف ،سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه

 طررف  کیر ساختن سال  به  کشورها با فراهمر منازعات داخلی افزایش بازار تسلیحاتی ددرراستای 

دو طرف در همان درگیری مطرر   برای هر وگو گفت کنندة و تسهیل یگر یانایم عنوان به زمان هم

در اربیل  1در تعامل با دولت بغداد و دولت اقلیم کردستان در عرا  2012. در مراکش و در سال شود می

به ایرران و بحررین سرال      زمان هم طور بهمسکو قادر است  .((Blank, 2018 دو طرف بازی کردبا هر

و  غیر ایدئولوژیکخاورمیانه و این ناشی از رویکرد  باوجود تنش سیاسی دو کشور در منطقةبفروشد. 

 .استمحور مسکو  منفعت

آغاز شد و در  2011روند افزایش مداوم فروش تسلیحات روسیه به کشورهای خاورمیانه از سال  

ترتیب  ق گرفت و بدینخاورمیانه تعلّ ةمنطق تحویلی روسیه در جهان بهاقالم نظامی  از %36به  2015سال 

 تسلیحات روسی در جهان و بازار مسکو تبدیل شدند. ةکنند مصرف ترین بزرگکشورهای خاورمیانه به 

 
 2به خاورمیانه 1999زان تجارت تسلیحات روسیه از سال می .(1شکل )

حرد جرایگزین بررای    متّ عنروان  بره فی خرود  روسیه و معرّ غیر ایدئولوژیکنتایج رویکرد  ازجمله 

  شکلی که قه نتایج ملموسی را داشته است بهکشورهای منطقه با فروش تسلیحات پیشرفته به بازیگران منط

و خرروج آمریکرا از کابرل،     2021از سقوط دولت اشرف غنی و حاکمیت طالبان در آگوست  پس

                                                                                                                                                         
1. Kurdistan Regional government (KRG) 

2. Source: SPIRI Arms Transfer Database, 2019 
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 نامة اقدام امضای توافق ،با روسیه منعقد کرده بود یا هستهمالی، نظامی و  یقراردادها تر شیپعربستان که 

 کرد. 2021آگوست  24نظامی با روسیه در 

 خاورمیانه در منطقة تبلندمدّهای سیاست خارجی روسیه برای حضور  چالش .4
مختلف  یها عرصهتاکنون در  2011خاورمیانه از سال  ة تعامالت چندگانة روسیه در منطقةتوسع باوجود

مسکو در  تبلندمدّی در حضور تواند موانع مهمّ میها  ... وجود برخی چالشو اقتصادی و سیاسی، امنیتی

 از: ندا آن موانع عبارت ترین مهمخاورمیانه باشد 

 کند میاعراب خلیج فارس اگرچه فرصت خوبی برای احیای توان اقتصادی مسکو ایااد  گذاری سرمایه

اهرم فشار علیه روسیه نیز استفاده شود باشد تا اعضای شورای  سوی اعراب بهد ازتوان میولی این امر 

مسکو  براینابن منطقه کنند؛ سیاسی خود در های اولویتنطبا  با مسکو را وادار به ا همکاری خلیج فارس

در همین رابطه  (wasser, 2019). دانست یخارج اهش وابستگی اقتصاد خود به سرمایةنیازمند ک

کرد کاهش سهم خود را از شرکت روسنف روسیه و فروش آن به چین اشاره  رتوان به تصمیم قطر ب می
(Kozhanov, 2018: 18) 

مسکو قادر به توسعه یا  صورت نیادر غیر  استروسیه نیازمند اصالحات اساسی در اقتصاد داخلی  -1

مشکالت  ازجملهی حفظ سطح فعلی تعامالت سیاسی و نظامی خود در خاورمیانه نخواهد بود. حتّ

اوکراین از  ر سر مسئلةبه وابستگی اقتصاد این کشور به نفت، تحریم غرب ب توان میاقتصادی روسیه 

 است. 2014سال 

ضعف دیپلماسی کسب وجهه و پرستیژ، درراستای  ضعف دستگاه سیاست خارجی مسکو ترین مهم -2

. در همین استاین کشور در سیاست خارجی  یها چالشعمومی و قدرت نرم مسکو یکی دیگر از 

از جوانان  %20ولی تنها  ،کرد یانداز راه یوم را برای منطقهال روسیا اینکه روسیه شبکة باوجود هرابط

 .(wasser, 2019) دانند یمحد خود منطقه روسیه را متّ

 ،در تقابل با یکدیگر است ها آنبازیگرانی که منافع  کردن و تعامل چندگانه باازسوی دیگر درگیر -3

 شوار خواهد بود. برای نمونه حادیةحفظ این روابط د ایران و اسرائیل و همچون عربستان، ای در منطقه

بات تغییر رویکرد تهران و ریاض در یمن و حمایت مسکو در تهران موج آرامکو و جنگ نیابتی

د تا نفوذ نظامی ایران در کوشی 2018ن راستا، روسیه در سال در همیپی خواهد داشت. عربستان را در

 یها شبکهایران در رابطه با استخراج فسفات،  مختلف اقتصادی یها پروژهسوریه را محدود کرده و 

 .(Sinjab, 2018) همراه و اکتشاف گاز را کنترل کندتلفن 

ای را نیز علیه جمهوری اسالمی ایران در  ه عربستان سیاست بازدارندگی شبکهک طور همان 
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 (.1397، و همکاران )قاسمی گذارد یماجرا  به 2011 سیاسی، اقتصادی و نظامی امنیتی از سال یها حوزه

 گیری نتیجه
در  2011ت تحواّلعواملی که در افزایش نقش روسیه پس از  ترین مهمدر پژوهش حاضر سعی شد ابتدا 

نگارنده معتقد است افزایش نقرش   ؛دشوبودند بررسی  رگذاریتثی اخیر منطقة خاورمیانه در یک دهة

ایااد درراستای  خاورمیانه و شمال آفریقا ةدر منطق گر مداخلهو  ای منطقهروسیه در قالب قدرت فرا

المللی، ژئوپلیتیکی و  در ابعاد ساختار قدرت نظام بین 1برداریچند - چندوجهی با ویژگی موازنة قوا

صورت عدم حضور مسکو صورت پذیرفت که در 2011عیت آشوب امنیتی در خاورمیانه پس از وض

ای )منابع،  قدرت در سطح منطقه های فهمؤلّالملل و  در بحران سوریه، توازن قدرت در ساختار نظام بین

عوامل  ترین مهمیافت.  سمت غرب و آمریکا سو  می به شکل دومینووار شرکا، قلمرو نفوذ( به حدان/متّ

همچون نگرانی روسیه از را در مواردی  2011پس از  انهیدر خاورمدر افزایش حضور روسیه  رگذاریتثی

قفقاز شمالی،  ذ و گسترش اسالم رادیکال در منطقة، نفوالملل بیننظام  اریاختخوردن توازن قوا در  برهم

، تالش برای افزایش توان اقتصادی در خاورمیانهمااور جغرافیایی با  طقةتروریستی در من یاهدیتهد

با تاکتیک تغییر رژیم  جلوگیری از شکست ژئوپلیتیکیهمکاری با کشورهای دارای انرژی نفت و گاز، 

بر سره بحران کریمه اعمال شده بود و گسترش  2014اروپا که از سال  یها میتحرواشنگتن، شکست 

 یجا بهجایگزین قابل اعتماد  عنوان بهفی خود بازار تسلیحاتی خود و ایفای نقش قدرت بزرگ و معرّ

  آمریکا خالصه کرد.

بسرترها و   ترثییر تحرت  مربوط به حضور روسیه در منطقه است که  ،دیگر که باید اشاره کرد نکتة 

این بسترها و شرایط ابتدا  ازجمله ؛امنیتی، سیاسی و اقتصادی موجود در منطقه تسهیل شد هایی کهمحرّ

 ؛قیت آن را در تعامل با کشورهای منطقه براال بررد  موفّ گی سیاست خارجی روسیه بود که شانسیژو

برقراری روابط سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی و سکوالر در  غیر خاذ رویکرداتّ ها یژگیواین  ةازجمل

و  گررا  تعامرل و  تمردّ  کوتراه پرذیر،   نعطراف فروش تسلیحات به برازیگران منطقره؛ رویکررد جهرت ا    

خارجی  شرایط مهمّ سوی دیگر؛ ازد صریح اشاره کردبا کشورهای منطقه و عدم تعهّ جویانه یهمکار

ام برخی کشرورها و  اشتباهات کشورهای غربی در عدم حمایت سیاسی و تسلیحاتی از حکّ همچون

و وجرود   نظامی، نیاز کشورهای منطقه به حمایرت سیاسری و نظرامی    یها طر از  ها آنگذاشتن کنار

توازن قوا در خاورمیانه برای درراستای  ها آن از ههم یریگ بهرهنیابتی مقاومتی در منطقه و  های گروه

                                                                                                                                                         
1. Multidimensional/ Multivector power balancing 
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 روسیه مسیر را هموار کرد.

کردن برخی  برطرفازمند در خاورمیانه و شمال آفریقا نی تبلندمدّروسیه برای حضور  درماموع 

 یتبلندمدّو  معاجاگر روسیه بخواهد راهبرد  .ی خود استسیاست خارجی و مقدورات ملّمشکالت در 

 طور بهیه سرو دستیابی به آن وجود دارد.ی برای توجّهقابل  یها تیمحدودرا در خاورمیانه دنبال کند، 

بره قردرت نررم در دسرتگاه      توجّه. است تبلندمدّبرای حفظ استراتژی ه فاقد قدرت اقتصادی القوّب

اسرائیل، عربستان، ترکیه و  ازجملهدیپلماسی روسیه، مدیریت تعامل چندگانه با بازیگران اصلی منطقه 

روسیه  تبلندمدّد در حضور توان می ،متعارض با یکدیگر هستنددارای منافع  ها حوزهدر برخی که  مصر

قبال بحران افغانستان و حاکمیرت  ماند و شاهد نوع رفتار روسیه در منتظردر منطقه رهگشا باشد. باید 

بود که آمریکا با هدف تحدید نفوذ چین،  است،روسیه  خلوت اطیحطالبان که تهدیدی برای امنیت 

افکار عمومی  تدارک دیده است 1گسترش زیرمناطق بحرانی ین سه کشور ازراهایران و مهار اروسیه و 

به بحران افغانستان  دمادّ رودوشوروی و  ولی تکرار اشتباه ،روسیه گرچه در بحران سوریه مدیریت شد

 ؛ هرچند پوتین مداخلةی پدید خواهد آوردداخلی را در سطح ملّافکار عمومی موجبات نارضایتی 

 سیاست خارجی خود ندارد. برنامة نظامی روسیه در کابل را در حال حاضر در

 مناب 
فصلنامة ، «سیاست روسیه در بحران سوریه و پیامدهای آن بر منافع ملّی ایران»(، 1397) اهلل روحدرآیند،  ؛احمدی، حمید

 .79، 44، شماۀه ازدهم، دورۀ یالملل مطالعات روابط بین

 ۀمهدی زیبایی و سجاد بهرامی مقدم، تهران، پژوهشکد ، ترجمةخاورمیانه: از فروپاشی تا نظم یابی( 1394ایوآ، محمد )

 مطالعات راهبردی.

، ترجمة حمیرا مشیرزاده و الملل های روابط بین نظریه(. 1391ماتیو پترسن ) ؛لینکلیتر، اندی؛ دانلی، جک ؛برچیل، اسکات

 اهلل طالبی، تهران: میزان. روح

ی پس از جن  سرد، در دیویدد  اندازها چشمای: امکانات و  ی منطقهها نظمی بزرگ و ها قدرت( 1392پایایانو، پل ای. )

ی، روزآبداد یفدهقانی  جالل دیس ة، ترجمای؛ امنیت سازی در جهانی نوین ی منطقهها نظملیک و پاتریک مورگان، 

 تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

، «ای و جهانی در تحوّ ت جهدان عدرآ و امنیدت جمهدوری اسدالمی ایدران       ی منطقههارقابت»( 1391) ترابی، قاسم

 .167، 2دورۀ اول، شمارۀ  پژوهشنامة دفاع مقدس،

، دورۀ فصلنامة روابط خارجی، «موازنة قوا و روابط راهبردی چین با ایا ت متّحده آمریکا»(، 1392زاده، رالمعلی )چگنی

 .233، 40پنجم، شمارۀ 

، «فدراسیون روسیه -آمریکا و روابط جمهوری اسالمی ایران»( 1394مرادی، منوچهر ) ؛جالل دیسی، روزآبادیفدهقانی 

                                                                                                                                                         
1. Critical or Chaotic Sub-regions 
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 130، 89. شمارۀ 21، دورۀ فصلنامة آسیای مرکزی و قفقاز

 نقدش  هدا بدا توجّده بده     بدا آن  جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله»(، 1394محمدرضا ) رستمی،

 .112-109، 1شمارۀ  ،29، دورۀ فصلنامة سیاست خارجی، «ای روسیه خاورمیانه

، دورۀ «فصلنامة مطالعات اوراسیای مرکزی، «ی متعارض در سیاست خارجی روسیهها افتیره»(، 1395رشیدی، احمد )

 .254-253،  2، شمارۀ 9

الملل مطالعه  های ضد سیستمی در روابط بین گروهگیری  علل شکل»(، 1399سجادپور، سید محمدکاظم؛ آخشی، مسعود )

 .6-5، 15، دورۀ پنجم، شمارۀ فصلنامة مطالعات راهبردی ناجا، «موردی خاورمیانه )داعش(

،  1، دورۀ دوازدهم، شمارۀ پژوهشنامة علوم سیاسی ،«الملل و ژئوپلیتیک خاورمیانه نظام بین» (،1395القم، محمود ) سریع

105. 

، 7، دورۀ الملدل  فصلنامة علمی مطالعات روابط بدین ، «سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه»( 1393سهرابی، محمد )

 .115، 25شمارۀ 

، «سازی عربستان درقبال جمهوری اسالمی ایرانجانبه و ائتالفموازنة همه»(، 1395سیفی، عبدالحمید؛ پورحسن، ناصر )

 .86، 26، شمارۀ 8، دورۀ المللیفصلنامة تحقیقات سیاسی بین

رویکرد روسیه در قبال نظدم امنیتدی خاورمیانده    »(، 1398حسن راجی، محمدمهدی؛ طوسی، مهدی ) ؛شهرکی، ماهرخ

 .53 ،48، دورۀ چهاردهم، شمارۀ فصلنامة تخصصی علوم سیاسی ،(«2018-2010)

ی علیده  ا شدبکه عربسدتان سدعودی و بازدارنددگی    »(، 1397محسنی، سجاد ) ؛نیمحمدحسجمشیدی،  قاسمی، فرهاد؛

 .1، 3، دورۀ سی و یکم، شمارۀ فصلنامة مطالعات راهبردی، «جمهوری اسالمی ایران

های ضدّ سیستمی در سیستم کنترل نظم منطقدة   نقش و کارکرد گروه»(، 1395الهی معصوم، بهرام ) عین قاسمی، فرهاد؛

، 2دورۀ چهارم، شمارۀ  الملل، سیاست بینپژوهشنامة ایرانی ، «موازنة قدرت، بازدارندگی، وادارندگی() یرربآسیا 

132. 

خبرگدزاری فدارس، قابدل دسترسدی در:      «مدروری بدر مبدانی حمایدت روسدیه از سدوریه      »( 1392) قربدانی، مصدطفی  
https://www.farsnews.ir/news/ 13920807000422 

 سمت. تهران: ،الملل اصول سیاست خارجی و سیاست بین(، 1394قوام، سید عبدالعلی )

، 40، دورۀ فصلنامة سیاست، «سیاست خارجی هجومی روسیه و موازنه استراتژیک اروپایی»(، 1389کرمی، جهانگیر )

 .196-181، 2 مارۀش

علدوم   وهشدکدۀ زمزم هدایت وابسته بده پژ  تهران: ،، چاپ اولالملل اسالم و روابط بین(، 1388لطیفی پاکده، لطفعلی )

 اسالمی امام صادق )ع(.

، «ای: هویدت گرایدی در برابدر سداختارگرایی     ی منطقهها نظمتحلیل رهیافت موازنه قدرت در »(، 1392متقی، ابراهیم )

 .165، 67دورۀ بیست دوم، شمارۀ  فصلنامة راهبرد

فصدلنامة  ، «ی و نئورئالیسدتی سدت یرئالتحلیل سیاسدت موازنده قددرت ایدران در رهیافدت      »(، 1390نژاد، عباس )مصلی

 .148-147، 1، دورۀ نخست، شمارۀ الملل روابط بینی ها پژوهش
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