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 چکيده
 مناسلاا  نقشل  در اصللی هایقطب از یکی و غرب آسیا امنیتی محیط اصلی عضو ایران اسلامی جمهوری

 بل  هلاآن رقابلت پیونل  و غرب آسلیا بازیگران مهم بین رقابت گذشت  هایده  در. است منطق  این امنیتی

را در سلط   اجتملاعی و اقتصادی سیاسی، امنیتی، هایوضعیت و مناساا  اغلب جهانی، هایق ر  رقابت

 بلرر  هایق ر  جایگاه منطق  در سیاست خارجی و راهاردهای بررسی رومنطق  تعیین کرده است. ازاین

تر از راهارد روسلی  در تعاملب بلا ک روشندر نوشتار حاضر با ه ف ارائ . دارد بسیار اهمیت منطق  این در

خاورمیان  چ  جایگاهی در اسناد و راهاردهای کلان »بازیگران منطق ، تلاش دارد ب  این سؤال پاسخ ده  ک  

ترین اسلناد بااادسلتی ایلن کشلورن یعنلی آیلین نولامی روسلی  و با تمرکر بر دو مورد از مهم«. روسی  دارد

خاورمیان  جایگاه بااایی در اسلناد »نوشتار این است ک   جی روسی ، فرضی همچنین سن  ت بیر سیاست خار

و راهاردهای کلان روسی  ن ارد و تا ح ودی نیر تابع روابط روسی  و غرب در دیگر مناطق پیراملونی خلود 

یی هافرصلتروسلی ،  غرب آسیایی تعه ا  و روابط اق اما ، گسترش»یافت  پژوهش این است ک  «. است

 و غلرب بلا روسی  روابطتأثیر  زیر امر این اما آوردمی پ ی  ایران.ا.ج ینیآفرنقش برای تاکتیکی شکب ب  را

تحلیللی  -روش پژوهش توصیفی«. کن  ایران ملی امنیت متوج  را ته ی اتی است ممکن روسی گراییعمب

 است.
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 مقدمه

 مسلائبامنیت ملی در ارتااط مسلتقیم و یلا تلابع قل ر  نولامی تصلور شل ه و  گذشت  در

 از پل . شل یملاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حاشی  روابط و مناساا  امنیتی مطلر  

در نیلر  استیس یانسان ابعاد گرید و یاجتماع ،یاقتصاد مسائبدوم، تمرکر بر  یجهان جنگ

 و یاجتملاع ،یاقتصلاد تیماه با یمل تیامن استیس کنار گستره نوامی و امنیتی مطر  ش .

 یهامؤافل  ب  بیان دیگر پ  از جنگ جهانی دوم ابت ا. گرفت شکب دوره نیهم از یفرهنگ

 بیتال  یمحلور موضوع ب امنیتی  مطااعا  در توسع  در نهایت و اقتصاد جیت رب  و ینوام

 آم   یپ  یمل تیامن یشورا نامب  یینهادها جیت رب  مختلف یکشورها در. در عمب نیر ش 

 و بر ت وین اسناد و راهاردهای کلان توج  بیشتری ش .

معنلای امنیلت  ااملب،نیب نوام یهاست یبا با همراه فرهنگی و جغرافیایی تاریخی، عوامب

خاص کشلورهای  یویژگ. دهن یم شکب را یهر کشور خارجی سیاستملی، منافع ملی و 

سلوگیری امنیلت مللی،  ب  را خاصی رفتاری ااگوهای متغیرها، این از هرک ام درغرب آسیا 

 مصلاا  و تیلامن حفظی مانن  مسائل توانیم .است دادهها آن خارجی سیاستمنافع ملی و 

 ،یااملللنیب تیلامن و صلل  یبرقلرار یبلرا تللاش ،یامنطقل  تیلامن تیتقو و حفظ ،یمل

 ران،یا حضور ب ون یامنطق  ینوام -یتیامن هایپیمان و ها یاتحاد یریگشکب زا یریجلوگ

تلرین اهل اف ی را از مهمچنل قطا جهلان تیلتقو و یجهان سط  در ق ر  عیتوز از دفاع

ی رسی ن بل  آن، شناسلایی و پلایش هاست یباسیاست خارجی ج.ا.ایران دانست ک  یکی از 

 ر غرب آسیا است.خارج از منطق ، د هایق ر سیاست 

 پیام های ک  بود قرن بیستم ده  آخرین رخ ادهای ترینمهم از شوروی اتحاد فروپاشی

 قل ر  تلرینمهم وتلرین برر  روسلی . داشلت جهلانی و ایمنطقل  سلطو  را در زیادی

 قابلب همواره پیرامونی حلق  چن  در آن اق اما  ک  اتحاد شوروی بود فروپاشی از بازمان ه

در دو سن  بااادستی اخیر روسلی ن یعنلی آیلین نولامی  غرب آسیا جایگاه. است ودهب توج 

 استن چلون نالود حاضر پژوهش تمرکر روسی  و سن  ت بیر سیاست خارجی روسی ، نقط 

در  هلاآنو تعهل ا   غلرب آسلیا در ایفرامنطق  برر  هایق ر  راهارد از کافی شناخت
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 در عملب ابتکلار دادن دسلت از بل  کلن اسلت منجلررابط  با بازیگران مختلف منطقل ، مم

 .شود ایمنطق  تحواا 

 درگیلر جهلان منلاطق از بسلیاری در کل  است کشوری و شوروی اتحاد وارث روسی ،

 انلریی، و نولامی حقوقی، هایتوانمن ی دایب ب  و بوده غرب مجموع  با ج ی هایچااش

 توجل  ملورد هملواره ااملللیبین رر ب هایچااش در کشور این رفتار ینیبشیپ و ارزیابی

 مواجهل  در نولامی یهلاحبراه برجسلت  جایگلاه علاوهب . است گرفت  قرار غرب مجموع 

 بر این اساس، ایلن نوشلتار. داردمسئل  تأکی   امنیتی بُع  بر نیر مختلف هایبحران با روسی 

 نادرست زیرا فهمن ستش ه ا انجام منطق  این در روسی  سیاست و راهارد شناخت ه ف با

 افلول بلرای را زمینل  راهالردی، یریربرنامل  یجاب  ییگراآرمان و مق ورا  و محذورا 

 .(72: 1931 زاده،سیف)کن  می جهانی فراهم جامع در  منرات

 تعلادل برقلراری بلرای مسلکو تلاش ب  توج  با ومسئل   این بر تمرکر با حاضر نوشتار

 و پرداختل  مختللف ادوار در غرب آسیا در روسی  حضور یتکیف بررسی ب  غرب با ق ر 

 کشلور این اق اما  و تعه ا  و ارتااطا  و بااادستی ترین اسناددو مورد از مهم بررسی با

و ته ی ا  فراروی امنیلت و منلافع مللی  هافرصتتلاش دارد نوری تازه بر  غرب آسیا، در

 در غرب آسلیایی روسلی  استیس»ن است ک  ای نیر فرعی ایران بیفکن . در این مسیر، سؤال

 «چیست؟ مختلف یهادوره

 

 پژوهش نهيشيپ

امنیت ملی ج.ا.ایلران، سیاسلت  با توج  ب  مح وده پژوهش اازم است آثار موجود در حوزه

 بلر ایمق م » خارجی روسی  و روابط غرب آسیایی این کشور مورد برسی قرار گیرد. کتاب

 تایلین از ، پل «هلاراهارد و هلارهیافت ایلرانن اسللامی ریجمهلو مللی امنیت هایراهارد

 مختللف هلایدوره در ایران امنیتیمسائب  تاریخ بر مروری ابت ا تعاریف، و نوری تمهی ا 

 ایرانی یان ازچشم از ملی، امنیت هایراهارد بر مترتب کلی اصول واکاوی با سپ  و کرده

همچنین در مورد . است پرداخت  ملی مصاا  و منافع اه اف، ملی، هنجارهای و هاارزش ب 
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 خلارجی سیاسلت تحوالا » در آن نیلر کتلاب ملؤثری هامؤافل سیاست خارجی روسی  و 

 کوشلی ه و داده قلرار غرب مسئل  و دوات هویت بر را بحث محور کرمی جهانگیر «روسی 

 روسلی ، دوالت هویلت عناصلر و روسلی  خارجی سیاست گیریشکب تحلیب از پ  است

 متملایر و مشلخ  غلرب برابلر در روسلی  خارجی سیاست در را عطفی یا گسست قاطن

نلوری از آثلار قابلب  علیرضا «پوتین دوره در روسی  خارجی سیاست» همچنین کتاب. سازد

روسلی  در  خلارجی سیاسلت نتلایج و فراینل  و یابیسامان چرایی مورد توج  است ک  در

روابط و اقل اما  غلرب آسلیایی روسلی  کل   در مورد ی مختلف بحث کرده است.هادوره

 هلاآناز روی  تلوانیمخطوط اصلی سیاست، روابط و تعه ا  غرب آسیایی این کشور را 

 ب  کوشش مه ی سنایی و جهانگیر کرمی تحلیلب «روسی  و ایران روابط» ترسیم کرد، کتاب

 روابلط نوشلتار»اب، در این کت. داده است قرار توج  مورد را روسی  و ایران روابط تایین و

 و ایران روابط ترروشن فهم در سنایی دکتر از «روپیش دورنمای و مشکلا  روسی ، و ایران

 ابعلاد تایلین ب  نیر کرمی جهانگیر دکتر از «روسی  و ایران نوامی روابط». استمؤثر  روسی 

 تارنوشل ایلن اگرچل . اسلت پرداختل  زمینل  ایلن در روسلی  ملاحوا  و روابط این نوامی

 بلا روسلی  روابلط بل  املا باش  استفاده قابب روسی  ایران و نوامی روابط بحث در توان می

 و نکرده ورود صهیونیستی رییم و ترکی  سعودی، عربستان مثب غرب آسیا هایق ر  دیگر

 .برد بهره دیگری منابع از بای  موارد این در روازاین
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 برگرفتل  اینکل  اول. است مرتاط پژوهش موضوع ب  جهت دو ی تهاجمی ازگراواقع  ینور

 جریلان کننل گیتایلین قل ر  دهن هنشلان نیر اامللیبین فضای و بوده گراییواقع سنت از

 گراییواقلع هایفرضلی  و هلامفروض اینکل  دوم. اسلت ب یب هاینوری  ب  نسات گراواقع

ن باش   نورطلبیتج  یا نوظهور هایق ر  عملی رفتار با نطاقم تا ح ی توان می تهاجمی

 رهیافلت ایلن از غلرب آسلیا در کشور این فراین ه م اخل  و روسی  رفتار تایین در بنابراین

 .است ش ه برده بهره
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 تقسلیم بلا اامللبنیب روابلط اصللی جریلان و مسلط نوری عنوان ب  گراییواقع رهیافت

 و اقتصلاد همچلون فرعلی همچنلین و امنیتلی نوامی، یعنی لیناص حوزه دو ب  موضوعا 

 خلوانش ژهیوبل  و گراییواقلع منولر از. دارد اامللبنیب روابلط ب  ب بینان  نگاهی فرهنگ،

 بل  دسلتیابی و بقلا  بلرای اامللبنیب روابلط اصلی بازیگرانعنوان ب  هادوات آن، تهاجمی

دستور  در را امنیتی و استراتژی ابعاد در نفوذ حوزه گسترش سپ  و ق ر  افرایش امنیت،

 اطمینلانیبلی اامللبنیبب  بیان دیگر در نوام . (Van Evera, 1992: 19)دهن یم قرار خودکار 

 کل  نیسلتن  مطملئن گلاهچیه هلادوات کل  معنلی ایلن بل  استن حتمی رقاا اه اف درباره

مللراه نخواهنلل  ه ری آمیللته ی تهللاجمی را بللا اهلل اف هللاییتوانللادیگللر هللای دوات

 جنلگ وقلوع احتملال معتق ن  تهاجمی گرایانواقع بنابراینن (Mearshiemer, 2001: 30)کرد

 «قل ر » مؤافل  تنهلا و کن نمی تنرل بخشیاطمینان میران ب  گاههیچ و دارد وجود همواره

 در و نمایل  جللوگیری حریلف توسلط جنلگ احتملال افلرایش خطر از توان می ک  است

 هلادوات نگلرش، ایلن بلا اینکل  مهلم نکت . شود جنگ در شکست مانع یرن وقوع صور 

 بنلابراینن (31: 1937 خلانی، عا االل )دهنل  ملی تلرجی  مطللق سلود بل  را نسلای سود همواره

 یلا) قل ر  کن می وادار را هادوات آنارشی، ک  کنن می است اال چنین تهاجمی گرایانواقع

 گراییتوسلع  درگیلر هملواره هلادوات اکثلر اااتل . سانن بر ح اکثر ب  را خود نسای( نفوذ

 مالادر  آن بل  باش ، آن هایهرین  از بیش امر این منافع ک  مواردی در و نیستن  نامح ود

 .(1931 محم ی،)کنن  می

 وضلع حفلظ سلمت بل  عام انل  گیریجهت نوعی از وااتر نوری  است معتق  مرشایمر

 را تل افعی هلایانگیره دارای هایدوات رفتار چگونگی  کنمی تلاش برد ومی رنج موجود

 بل  قل ر  ازح بیش تجمیع های تج ی نورطلب،دوات از نور وااتر در زمین . ده  توضی 

 بل  شل بی رونل  این چراک  ورزد،می ماادر  کار این ب  ک  بود خواه  دواتی خود ضرر

 از را نئورئاایسلم نوریل  عملب حوزه یمرمرشا. انجام می هادوات دیگر جویان موازن  رفتار

 گسلترش  نورطلبیلتج  هلایدوات رفتلار بلرای نولری منطلق ی  آوردن فراهم طریق

با این منطق نوری، ابهام در میران ق ر  اازم و کافی بلرای احسلاس . (1931 محم ی،)ده می
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 هژملونی کسلب ،امنیت تأمین برای راه بهترین ک  رسان می نتیج  این ب  را هاق ر  امنیت،

برسل ، بلاز  هژمون نقش ب  نتوان  برر  ق ر  ی  اگر بنابراین حتین است حاضر حال در

 و فلردکریملی) کنل  انااشلت را فراوانی ق ر  امکان ح  ک  تا کرد خواه  رفتار تهاجمی هم

 جمی،تهلا گراییواقع نوری  ک  طاق کرد است اال توانمی بنابراینن (119-101: 1939 دهین ، روحی

 زنل ه م عی هم هنوز و ان بوده برخوردار ابرق رتی پیشین  از ک  روسی  همچون هاییدوات

 منلاطق در م اخلل  بل  خلود هایتوانمن ی افرایش با متناسب هستن ، پیشین جایگاه کردن

 طلی اسلت ممکن هاآن ملی امنیت و منافع شعاع ترتیب ب  این و زد خواهن  دست پیرامون

 اق اما  مختلف روسی  مانن  اق ام در اوستیای جنوبی و ضمیم  کلردن .اب ی گسترش زمان

 .ده می نشان را رویکرد این اهمیت پوتین، دوره در روسی  ب  کریم  رهیجرشا 

 

 مختلف یهادوره در غرب آسیایی روسیه استیس. 2

أثیرگلذار ت عواملب و درونلیملؤثر  سازی بای  عوامببرای تصمیم راهاردی، ریریبرنام  در

را ارائ  داد. بر هملین  مناسب راهاردهای شناسایی کرد و بر آن اساس، را یطیمح و بیرونی

 و کریملی 71: 1939 خواجوی،)شود میی ریربرنام اه اف در سط  عملیاتی نیر  تأمینپای ، برای 

ف و نقلاط ضلع ،هافرصت و با تکی  بر نقاط قو  مناسب، راهارد پ . (39: 1931 فر،محاوب و

 تلوازن خلوردن هلمب بر این اساس،  .(122:1931 فیض،)رسان  می ممکن ح اقب ب  را  هایته 

 ینولام یفنلاور از اسلتفاده و ی اریلخر بیلدا بل  غلرب آسلیا یاصلل یکشورها نیب ینوام

 یحتل و رانیلا حضلور ب ون یتیامن و ینوام یها یاتحاد تیتقو و بیتشک برر ن هایق ر 

  هایلته  تلرین، از مهمان یخاورم در منطق  از خارج هایق ر  م اخل  و انریا با مقابل  یبرا

 ن(127-133: 1931  ،یلتاج) اسلت رو روبل آن بلا رانیلا.ا.ج ک است  ینیادیبن یهایریپذبیآس و

بایل   کننل یملبنابراین شناسایی محیط پیرامونی ج.ا.ایران و بازیگرانی ک  در محلیط فعاایلت 

گرفت  از سوی بازیگران خارجی بر منلافع و رد تا بتوان اثر اق اما  صور مورد توج  قرار گی

ی سنجی . روسی  نیر از بازیگران خارجی مهم غرب آسیا است کل  بلرای خوبب امنیت ملی را 

 سیاست خارجی کشور بای  سیاست غرب آسیایی آن را بررسی کرد. ترقیدقی ریربرنام 
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 کل  گذاشت سر پشت را  یش  یآشفتگ از یاورهد 1331 ده  در  یروس یخارج استیس

 ،منفعلانل  و نابسامان یریگمیتصم ،یوپردازیسنار در یناتوان ،یطیمح تحواا  از ادراک ضعف

 ریلن  یروسل «فللج» دوره بل  کل  دوره نیلا در کایآمر ژهیوب  و غرب. بود آن یاصل مشخص 

 نیلا .(9: 1933 ،ینلور)کرد یم رفتارخورده شکست کشور  یعنوان ب  کشور نیا با بود موسوم

 و نقش از روشن تعریفی ناود از عم هطور ب   یروس یخارج استیس در یسردرگم و ابهام

 نولام درون ک  جایگاهی وان  قائب خود برایها روس ک  نقشی میان. ردیخیبرم آن جایگاه

 بل  تواننل یمل عملب رد آنچل  و اسلت قائب آنان برای آمریکا آنچ  دارن ، ج ی  یاامللنیب

 تقویلت بلر حاضلر حلال در خارجی سیاست نیا. دارد وجود اساسی شکافی آورن ، دست

 ملؤثر اجرایلی قل ر  روسی ، اقتصادی بهاود از حمایت جهان، در موقعیت ارتقای و اعتاار

 کلوچین، آنل ره نولر از. دارد تمرکلر شل ن امن و خارجی سیاست اه اف ب  رسی ن برای

 کشلور یل  موضلع از نل  واشلنگتن بلا مشارکت برای  یروس مسکو، نگیکار مرکر رئی 

 بلرای تلاش کرملین. کن یم اق ام برابر موضع از بلک  آمریکا، هژمونی پذیرش برای کوچ 

 از تعل ادی و چین مانن  روسی . است داده قرار خود دستور کار در را چن قطای نوام ایجاد

 شلمال اروپا، مناطق در مهم گریباز  ی ب  بیتا  برایرا  مستقلی خارجی سیاست کشورها،

 از پل   یروسل تحوالا  ملرور وجلود نیا با. است گرفت  پیشدر  خاورمیان  و آسیا شرق

 منلافع از یبرداشلت نیچن ب  نیپوت سوم دوره در  یروس چرا نک یا از یبهتر درک ،یفروپاش

 .داد خواه  است  هیرس خود

 اسلتیس ادامل   یروسل یخلارج اسلتیس ،نلود ده  بیاوا در گفت توانیم طورکلیب 

 چراک  بود، گورباچف یجمهوراستیر هایسال نیآخر در یشورو ریجماه اتحاد یخارج

 کللان راهالرد همچنلان ،نیلتسی  یبور آم ن کار یرو و گورباچف بیخائیم یریگکناره با

 نیلا در. بود ربغ ب  نسات بینان خوش نگرش و یاقتصاد توسع  اصب دو بر یماتن  یروس

و بل  دنالال آن بلود  بود ریدرگ یادیز یاقتصاد و یاسیس مشکلا  با داخب در  یروس دوره

 بل  رابطل  نیلا و کنل  انتخلاب دوسلتان  یکردیرو کشور نیا برابر در رین متح هایااا ک  

 بلر نگلرش نیا تیحاکم ب  توج  با نیبنابرا نشود یمنته طرف دو هر  یاستراتژ یهمکار
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 جربل   یروسل روابط  ،یانجام طول ب  رین 1339 سال م ین تا ک  کشور نیا یخارج تاسیس

 .ش  موقت رکود ینوع دچار غرب و  ینرد گانیهمسا با

 باشلن ، داشت  یاری انتوار کایآمر از توانن ینم تنهان  ک  افتن یدر زودیب   یروس رهاران

 کلایآمر متح هایااا  چون ییرقاا با بترقا در  ینرد یمرزها در خود منافع حوزه در بلک 

 افتل یدر نیکلرمل. انل گرفت  قرار رانیا یاسلام یجمهور گرید یسو از و سوی  از  یترک و

 بیلقا از دوجانال  یهلاحوزه در تنهانل  غرب آسیا در  یترک و رانیا کشور دو با معامل  بود

 یئوپلیتیل  مسلائب سلر ربل معاملل  همل  از ترمهم بلک  است، حا یتسل فروش و تجار 

 جنلگ چچلن، مناقشلا  چون یمسائل ب  معامل  نیا و است یجنوب قفقاز و یمرکر یایآس

 یایآس در یمذها گراییافراط افغانستان، در طاااان میری آم ن کار یرو کستان،یتاج یداخل

. ابل ییم یتسلر رین خرر یایدر گاز و نفت منابع یرو بر کایآمر و  یروس رقابت و یمرکر

 اسلتیس ب،یلدا نیهمل بل . شل  یامنطقل  هلایاواویت رییلتغ از ریناگر  یروس مجموع در

 رابطل  نلوع نیهمچن و قفقاز و یمرکر یایآس یرو بر  یاوا تمرکر بر علاوه  یروس یخارج

 .(111-111: 1933 ،یعاب )یافت  سوق خاورمیان  سمت ب  غرب، با

 یفلراز ، یروسل ونیف راس جمهور یرئ عنوانب  7111 سال در نیپوت ریمیوااد انتخاب

 از پل  پرنللوسان یانلروا از را کشور نیا رایز بود، کلشور لنیا یخلارج استیس در مهم

 یااملللنیب ملؤثر گریبلاز  یل عنوانبل  گرید بار و ساخت خارج یشورو اتحاد یفلروپاش

 یپل بللا زملانهم  یلروسل ن،یپلوت یجمهلوراستیر دوم دور در نک یا ویژهب  .کرد مطر 

 گسلترش را غرب آسلیا بل  نلسات ی یج  کردیرو کا،یمرآ با ان یجومقابل  استیس گرفتن

 خلواه ان ،یخاورم یکشورها با مناساا  شیافرا یبرا آشکار یتلاش در نیپوت دوات . یبخش

 هلر بلا نک یا توج  قابب. برداشت گام عرب ریغل و علرب آمریکایی، ض  ای کایمرآ طرف ار

 جلادیا یکلینرد روابلط اانلانال  ا حرب یحت و حماس و فت  ینیفللسط برر  سازمان دو

 بل  ینفت یغن و  یاستراتژ مهم منطق  نیا در ک   یروس بیترت ن  ایب. (910: 1937 ،ییکواا)کرد

 انیلم اسلتیس تعلادل حاصلب منافع نیا تأمین دانستیم خوبیب  بود، ی یج  منافع دناال

 تیاواو در رین فارسخلیج ج یدرنت بود، خواه  فارسخلیج یهمکار یشورا و عراق ران،یا
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 و یسلتیونیصه میلری و اعلراب مسلئل  بع  درج  در. گرفت قرار منطق  نیا در  یروس دوم

 محسلوب مسلکو یبلرا مهم هایاواویت از رین نیفلسط و اردن مصر، اانان،  ،یسور مسائب

 یسلتیونیصه میلری بلا رابطل  غلرب، بلا روابلط بهاود ریمس درک   بود افت یدر نیلتسی. ش 

 میلری گذشلت ، بل  نسلات نگرش رییتغ  ی در مسکو روازاین. باش  مؤثر یکیتاکت توان یم

غلرب  اسلتیس واقلع در.  یلد خود  ینرد همکار یکشورها گروه انیم از را یستیونیصه

 تلا بلود منفعلانل  شلتریب ،دش های یهابینش و فراز وجود با نیلتسی دوره در  یروس آسیایی

 بل  نسات را خود مواضع متناوب طورب  ،یکیتاکت یسردرگم با دوره نیا در  یروس. فعااان 

 کشلور نیلا یخارج استیس  یاستراتژ ه ف ک درحاای داد،یم رییتغ یامنطق  موضوعا 

 غلرب آسلیایی تاسلیس بیترت ن  ایب. بود کایآمر متح هایااا  با رابط  بهاود ،دوره نیا در

 :کرد میتقس زیر دوره دو ب  توانیم را یلتسین دوره در  یروس

 کشلور نیلا بلود،  یروسل خارجل  ریلوز رفیکلوز آنل ره ک  یزمان اول دوره در( ااف

 فلارسخلیج دوم جنگ در. بود گرفت  شیپ در غرب آسیا در را کایآمر از یطرف ار استیس

 بل  قطعنامل  یاجلرا یبلرارا  یجنگل یکشلت دو یحت و کرد تیحما عراق  یعل قطعنام  از

 طلر  از ریلن یسلتیونیصه میلری و اعراب صل  انیجر در نک یا ضمن. فرستاد فارسخلیج

 در متحل هایااا  عرب نیمتح  با  یروس روابط اق ام، نیا ج یدرنت. کردیم یاانیپشت کایآمر

 .نهاد یبهاود ب  رو رین منطق 

 آمل ن کلار یرو و رفیکلوز یبرکنلار بلا 1330 لسا از مشخ  طورب  دوم دوره( ب

 شکسلتن بلا  یروسل کل  1330 سلال از توانیم را آن شواه  اما شود،می شروع کف مایپر

 بلرد،یمل باالا دالار اردیللیم هفلت یاا پنج را کشور نیا با خود مااداا  حجم عراق میتحر

 حجلم. پلردازدیم کایآمر توسط عراق بمااران از انتقاد ب  دوره نیا در  یروس. کرد مشاه ه

 یموضع بار نیاوا یبرا و اب ییم شیافرا زمان نیا در رانیا و  یروس نیب حا یتسل تجار 

 .کن یم اتخاذ یستیونیصه میری و اعراب مناقشا  در کایآمر از مستقب

 مسلائب بل  یکنواختی کردیرو مجموع در  یروس پوتین، دوره در یلتسین، دوره برخلاف

 کشلور نیا یکینرد جها  ب  دوجانا  یسفرها شیافرا دوره نیا در. است ت داش غرب آسیا
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 یجمهلوراسلتیر دوم م ین آغاز با. شودمی محسوب توج  قابب  یروس یبرا غرب آسیا ب 

. است کرده  ایپ یشتریب ییایپو و تحرک کشور نیا غرب آسیایی استیس  ،یروس در نیپوت

 یرؤسلا ملتیعر ریلن و متحل ه املارا  و اردن قطلر، عربسلتان، یکشورها ب  نیپوت سفر

 دعلو  و مسلکو یابتکار اق ام کنار در  یروس ب  اردن و عربستان  ،یسور مصر، یکشورها

 ایل و تحلول بروز از آشکار هایینمون  ن،یفلسط خودگردان دوات  یرئ و یحماس رهار از

 نیلتسلی دوره در کل درحاای. نل یآیمل شلمار ب  غرب آسیایی روسی  استیس ش ن ترفعال

 منطقل ، یکشورها و مسکو نیب ینوام و یاقتصاد ،یاسیس یهاتوافق آمار بودن نییپا ضمن

 منطقل  نیا یکشورها و  یروس نیب  یپلماتید یسفرها از یخار رین یاملاحو  قابب طورب 

 را یمتعل د یاقتصلاد و یاسلیس  یاسلتراتژ اه اف  یروس ک  گفت توانیم نیبنابران ناود

 یداخلل مسلائب بل  توجل  اهل اف نیا نیب در و کن یم دناال غرب آسیا در زمانهم طورب 

 مهلم یکشلورها با خود روابط میتنو با توان یم  یروس. است ش ه گرفت  نور در رین  یروس

 جنلاش بلا رابط  یبرقرار نیهمچن قطر و امارا   ،یترک عربستان، ران،یا ازجمل  غرب آسیا

 ،یعابل )کنل   حلب خلود سود ب  را چچن طلااناستقلال از یارجخ تیحما مشکب ،حماس

در  شلرایط تلأثیر ریز روسی  خارجی سیاست ک  ده می نشان تحواا  نیا. (191-111: 1933

 ویژهبل  و نخاگلان نگلرش بلا سیاسلت ایلن. اسلت تحلول در حلال کشور، آن گذار حال

 آن از و بلوده نردیل  ارتالاط در دارد، زمینل  این در اساسی نقشی ک  روسی  جمهوررئی 

 .است تأثیرپذیر

 یقل رت عنوانبل   یروسل ونیف راسل ،یشلورو اتحلاد یفروپاشل از پل  بیترت ب  این

 انیلجر در آن یتلیامن حوزه در ک  یتحواات بر توانست  ،یامپراتور نیا دارراثیم و یامنطق 

 علرب، جهلان ویژهب  و غرب آسیا. کن  نییتع را هاآن جهت یموارد در و گذاشت  اثر است

 اسلتیس منوومل  در تل ریجب  سلرد جنلگ از بعل  دوران در کل  است هاییحوزه ازجمل 

 واقلع، در. اسلت ش ه فیتعر کشور نیا یتیامن م ار در و کرده  ایپ تیاهم  یروس یخارج

 تجربل  و سلوی  از یشورو اتحاد تجرب  زمین پ  در  یبا را غرب آسیا در  یروس حضور

 بیلتحل گلرید یسلو از یشورو یفروپاش از بع   یروس ونیف راس بیتشک ییابت ا یهاسال
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 بلا فایل هکم و برهرینل  یهلارقابت از یشلورو اتحلاد تجربل  هرچنل  ب،یترت نیا ب . کرد

 کلایآمر بلا رقابت از نشینیعقب ب  را  یروس ونیف راس ابت ا در ان ،یخاورم در متح هایااا 

 غلرب آسلیا در ریلن را کایآمر با تعامب هاروس یان ک از پ اما  ،کرد تیه ا غرب آسیا در

 انیلم در. گرفتنل  شیپل در را منطقل  نیلا بل  بازگشلت کلردیرو رو،ازایلن و  هید دشوار

 نیترگسترده یسنت طورب  شام، منطق  دوات ترینمهم عنوانب   یسور ان ،یخاورم یکشورها

 از  یسلور تحواا  از بع  روابط نیا. است داشت   یروس با را  یپلماتید و یاسیس مراودا 

 و  یروسل نگاه نوع. است ش ه  یج  یامرحل  وارد ،یعرب یهاانقلاب آغاز با و 7111 سال

 یروهلاین بیلترک بلر کشلور، نیا یداخل جنگ و  یسور تحواا  برابر در آن هایسیاست

 بلوده اثرگلذار یتلوجه بقابل صلور ب   یسلور یااملللنیب و یداخل یقوا موازن  و ریدرگ

 .(110: 1931 نژاد،یسلطان و ییکواا)است

 

 غرب آسیا در سند تدبیر سیاست خارجی روسیه .0

 از یامجموعل  شلامب و مهلم یسلن میللادی،  7110  یروسل یخلارج استیس ریت ب سن 

 یخلارج اسلتیس داراواویت فیوظا و اه اف جها ، ،ییربنایز اصول ب  نسات ها گاهید

 ونیف راسل یاساسل قانون شامب آن یحقوق  یپا سن ، نیا مفاد طاق. است  یروس نویف راس

  ،یروس ونیف راس یاامللنیب یقراردادها ااملب،نیب حقوق مسلم یهنجارها و اصول  ،یروس

 و  یروسل ونیف راسل ینولام نیلیآ  ،یروس ونیف راس یمل تیامن راهارد سن  ف رال، نیقوان

 در یدواتل قل ر  فل رال ینهادهلا تیفعاا ک  است  یروس ونیسف را یحقوق هاینام آیین

 یحقلوق هاینام آیین و مقررا  گرید ن،یهمچن و  ینمایم میتنو را یخارج استیس حوزه

 پلنج در سلن  نیلا .ن یآیم شمار ب  سن  نیا یحقوق یمانا ن ،یزم نیا در  یروس ونیف راس

 حلوزه در یاصل فیوظا ی،عموم مفاد عنوان با آن اول فصب ک  است ش ه یسامان ه فصب

 یخلارج استیس و معاصر جهان عنوان با دوم فصب. است کرده روشن را یخارج استیس

 یجهلان یهلاتیظرف. اسلت پرداختل  یکنون تیوضع و ملاحوا  انیب ب   یروس ونیف راس

 بیلترک درهلم  یانوسلیاق – ایآسل منطقل  در و رفتل  کنار ب  توج  مرکر از توسع  و ق ر 
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 تنلوع و کلم یجهلان اسلتیس و اقتصلاد بلر نفلوذ و قل ر  یبرا غرب امکانا . شون یم

. شلون یمل شتریب روز هر هاحکومت توسع  یااگوها تع د و جهان در هاتم ن و هافرهنگ

 و یجهلان مسلائب حلب در  یروس ونیف راس هایاواویت عنوان با س  فصب ینگاه نیچن با

. ان شل ه انیب  یروس ونیف راس یخارج استیس یامنطق  یهااواویت عنوان با چهارم فصب

 ونیف راسل یخارج استیس یاجرا و یریگشکب عنوان با پنجمی فصب عنی ینانیپا فصب در

ایلن سلن   .ان ش ه مرور یخارج استیس اه اف تأمین یسازمان و ینهاد مسائب رین  یروس

. انل کرده نیلیتا را یخارج استیس بحث در  یروس یامنطق  و یجهان هایاواویت در ابت ا

 حسلن اامللب،نیب مناسلاا  در یحقلوق یمالان تیتقو، ااملبنیب روابط در قانون تیحاکم

 ،گریهمل  بل  نسلات  یهمسلا یکشلورها یااملللنیب و یقانون تعه ا  انجام و یهمجوار

 هلایهمکاری ،اامللبنیب تیلامن تیلتقو و میتحکل ،اامللبنیب نیقلوان تیلتقو و تیحما

 و بشلر حقلوق حلوزه در یااملللنیب هلایهمکاری ،محیطیزیسلت و یاقتصاد یاامللنیب

، خارجل  اسلتیس حلوزه در  یروسل ونیف راسل هلایفعاایت دربلاره رسانیاطلاع نیهمچن

 اسلتیس ریت ب سن )است  ش ه اشاره آن ب  سن  نیا در هایی هستن  ک  ب  ترتیب اهمیتاواویت

 مسلکو یبلراآسلیای مرکلری  یهلاتیاواوای، ن در سط  منطق همچنی .(1931  ،یروس یخارج

 ایاوراس یاقتصاد  یاتحاد شتریب توسع   گاهید ،یپساشور یفضا در. است کرده یان ک رییتغ

 بل . اسلت یاصل تیاواو هنوز ،یجمع تیامن مانیپ سازمان یعنی یندفاع ینهادها تیتقو و

 بلا یهمکار و اروپا  یاتحاد با دوجانا ، سط  در ل اشکااش تمام در اروپا با رابط  آن دناال

 و ایآس منطق  یکشورها قطب، متح ه،ایااا  با رابط  از بع  غرب آسیا ب . دارد وجود ناتول

 رفتل  اشلاره نیالات یکلایآمر از قاب تنها و یشرق جنوب یایآس ملب انجمن و آرام انوسیاق

 را ملا  ،یروسل یبلرا منطقل  نیلا تیلماه فیتعر در بن ی،رتا  نیا  یناا حال نیا با. است

 .(1931 کوچکف،)کن   گمراه

در بُعل  جهلانی، . ده می نشان راای و منطق  یجهان هایاواویت س  و چهار، هایفصب

 بلا مقابلل  مسلئل  بل اواویت قابب توجهی برای غرب آسیا دی ه نش ه است. با این وجلود 

 تیلامن تیلتقو و میتحکل بخلش در .اسلت شل ه پرداختل  ،یااملللنیب سلمیترور شیافرا
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 سللا  از فارغ منطق  جادیا از  یروس ،بن  نیا طاق. است ش ه اشاره غرب آسیا ب  ااملب،نیب

 نیبنابران کن یم تیحما غرب آسیا در ویژهب  کشتارجمعی یهاسلا  انواع گرید و یاهست 

 قابلب سللا  خللع و حا یتسل کنترل بحث در  یروس ملاحوا  بستر در ش هاشاره تیاواو

 مهلم فل یوظ را یااملللنیب سلمیترور بلا مالارزه  یروسل بخش نیا در نیهمچن. است فهم

 ب  جایگاه توج  با ک  است کرده عنوان ااملبنیب تیامن حوزه در یاصل تیاواو و یحکومت

 .کرد توج  آن ب   یبا ن یزم نیا در غرب آسیا

 صلل  در کنن هشرکت یاامللنیب گرانیجانیم از یکی عنوانب   یروسفصب چهارم،  طاق

 مناقشل   اریلپا و عاداانل  جامع، فصب و حب ب  یابیدست جهت در را هاییتلاش ان ،یخاورم

 تیلتثا در  یروس ملاحو  قابب سهم از سن  37 بن  در .داد خواه  ادام  صهیونیستی -یعرب

 یجمعل یهلاتلاش از  یروسل ک  ش ه انیب و ادی قایآفر شمال و غرب آسیا منطق  در اوضاع

 خواهل  تیلحما یااملللنیب یستیترور هایگروه از یناش ی هایته  کردن یخنث جهت در

 منطقل  نیا هایدوات مناقشا   یپلماتید -یاسیس وفصبحب یبرا یریگیپ استیس و کرد

 و  یسلور اوضلاع یاسلیس فصلب و حلب طرفل ار  یروس اعلام ش ه است. در مورد سوری ،

 تیلامن یشلورا مربوطل  یهاقطعنامل  اسلاس بر  یسور مردم توسط کشور ه اینآین  نییتع

 یعربل یجمهلور یارضل تیلتمام و اسلتقلال وحل  ، از  یروس. است متح  ملب سازمان

در ملورد ایلران، . کنل یمل تیلحما تکثرگرا و سااارمردم ،ینید ریغ یدوات عنوانب   ،یسور

 در نیهمچنل و کنل یمل دنالال را رانیلا.ا.ج بلا یهمکار جانا هم  توسع  مشیخط  یروس

 ملب سازمان تیامن یشورا 7791 قطعنام  اساس بر رانیا یاهست  جامع توافق م اوم یاجرا

 طوربل  و کوشل می یاتمل یانلری آیانل  حکلام یشلورا یهامیتصلم بلا متناسلب متح ،

 در دارد در نولر  یروسل 31 بنل  بل  توجل  با.  ینمایم مساع   رون  نیا ب  یاجانا هم 

 از اسلتفاده بلا ازجملل  را قلایآفر شلمال و غلرب آسلیا هلایدوات با دوجانا  روابط ادام ،

 و دهل  توسع  یعرب - یروس یهمکار انجمن قااب در خارج  امور یوزرا تعامب سازوکار

 نیهمچنل.  ینما دناال را فارسخلیج عرب یکشورها یهمکار یشورا با یراهارد یگفتگو

 منووربل  ناظر، عضو عنوانب  یاسلام هایهمکاری سازمان در خود حضور امکان از  یروس
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 گونلاگون املور در هاآن با شراکت توسع  و اسلام جهان یکشورها با تعامب شتریب گسترش

 .کرد خواه  استفاده

  یروسل ونیف راسل یخلارج اسلتیس «یامنطقل » هایاواویت عنوان باک   چهارم فصب

 از شیپل را غلرب آسلیا در  یروسل منلافع و ملاحولا  ،اسلت پرداخت  یاغرب آس ب  شتریب

عنوان کلرده اسلت کل  خلود  قایآفر سرانجام و بییکارا حوزه و نیاات یکایآمر ب  پرداختن

 یخلارج استیس ریت ب سن )است بن ی سیاست خارجی روسی  در این گستره اواویت دهن هنشان

ت بیر سیاست خارجی، جایگاه آسلیای غربلی در میلان  سن   یبر پادر مجموع  .(1931  ،یروس

ی، اهست ی هارقابتی جهانی روسی  کمرنگ بوده و بیشتر از جهت جلوگیری از هاتیاواو

ی کشلتارجمعی، تثایلت جایگلاه هاسللا ی و دیگلر اهست سازی منطق  از تسلیحا  عاری

جلرای مشلترک چنلین بلر اتخلاذ و ا تأکیل روسی  در سازوکار تحریمی شلورای امنیلت و 

ای نیر این سلن  پل  از تصمیماتی، این منطق  مورد توج  قرار گرفت  است. در سط  منطق 

ی یئلوپلیتیکی غلرب، سیاسلت طلاتوسلع پساشلوروی،  حلوزهپرداختن ب  مسائب مختلف 

یوروآتلانتی  و شمال اروپا، م یریت روابلط بلا اتحادیل  اروپلا، آمریکلا و  روسی  در منطق 

مسائب قطب شمال و کانادا، سازمان شانگهای، جایگاه روسی  در شرق آسیا و اقیانوس ناتو، 

آرام و م یریت روابط با چین و هن  از غلرب نلام بلرده اسلت. همچنلین بلرای ج.ا.ایلران 

برخلاف هن  یا چین یا دیگر کشلورها، از شلراکت راهالردی یلا جلامع نلام بلرده نشل ه و 

بنابراین جایگاه غرب آسلیا در ن تأکی  کرده است 7791نام  روشنی بر اجرای برجام و قطعب 

ای روسی  نیر قابب توجل  نیسلت و روسلی  بیشلتر بل  تثایلت اوضلاع و های منطق اواویت

 گری خود در مسائب این منطق  تأکی  کرده است تا منافع یا شراکت استراتژی .میانجی

 

 غرب آسیا در آیین نظامی روسیه. 0

 اواویلت نولام راهالرد بر یدفاع استیس و یدفاع استیس بر یمل تیامن استیس  یروس در

 سلن  بل  تلوانیمل  یروسل در بااادسلتی اسلناد ازجمل  و است یمتک اسناد ب   یروس. دارد

 آیلین سلن  ی وخلارج اسلتیس سن  ،یاجتماع -یاقتصاد  توسع سن  ،یمل تیامن استیس
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 از یترروشلن ریتصو توان یم ک  است یهمم اسناد از  یروس ینوام نییآ. کرد اشاره ینوام

 ابعلاد، فهلم. دهل  دسلت بل   یروسل یبلرارا  غرب آسیا یتیامن و ینوام ،یراهارد تیاهم

  یلج  هایسیاسلت یریگشلکب بهتلر درک بیلدا ب  سن  نیا بیتصو یام هایپ و هان یزم

 ،یراهالرد ثالا  میمفلاه. اسلت مهم داشت خواه  ن هیآ تحواا  در ک  تأثیراتی و  یروس

ایلن سلن   مهلم میمفاه از یاهست  دستیپیش و یاهست  دوم  ضرب ای،هست  نخست  ضرب

 .کن یمهای این کشور را مشخ  است ک  اواویت

 بل  توجل  بلا ش ، تصویب 1339 سال نوامار 7 در ک  روسی  نوامی دکترین نخستین در

 امنیتلی ته یل های مچنلینه و بلود حلاکم روسی  خارجی سیاست بر ک  گراییغرب روی 

 داخلب در محللی هلایواگرایی و قلومی منازعلا  داخللی، هایبحران از عموماً ک  روسی 

. بلود شل ه دانست  منتفی خارجی نوامی مناقش  نوع هر بروز امکان گرفت،می  أنش کشور

 هل ف نل ارد، دشلمنی هلیچ جهلانی صلحن  در روسی  ک  نکت  این بر تأکی  با دکترین این

 از کل  بلود زملان نیهم در. بود دانست  جنگ از جلوگیری و ملی منافع از حمایت را اصلی

 ،غرب پاسخ امان رفتیم ورشو داوطلاان  انحلال ب  پاسخ در ناتو انحلال انتوار مسکو یسو

  ،یروسل ینولام نیلیآ ملتن در ک  بود یحاا در نیا. بود ناتو اه اف و هامأموریت در رییتغ

 از برآم ه ک  بینان خوش اریبس ینگاه. ن اشت وجود دشمن آن در ک   شیم مطر  یجهان

و   یروسل اقتصلاد بلر یحاتیتسلل مسلابق  بار .(1931 ان،یلآذر)بود  مسکو بر حاکم ییگراغرب

ک  پ  از جنگ چچن مطر  ش  از نکا  مهمی است ک   های داخلیمفهوم ته ی  با ریش 

 گرفت.پ  از فروپاشی مورد توج  بیشتری قرار 

 یهلایفنلاور توسع  ی واقتصاد توسع  ،یرامونیپ مناطق شرفتیپ رون  ب  نسات  یروس

و  یشلورو دوره در یتهلاجم یاسلتراتژبل  پیامل های  و باشل  توج بی توان ینم شرفت یپ

 7110  یروسل ینوام نیدکترتوج  نیست. های اوای  فروپاشی بیگرایی سالاستراتژی غرب

 عل بُ در  یروسل ینولام  ا یلته  ،یجهلان و یداخلل طیشرا میترس: رددا یاصل محور پنج

 .ینولام املور در یفنل  توسع و ینوام یساختارها  توسع ،ینوام استیس و راهارد ،یداخل

 ینولام ابلرار با سپ  و یاسیس ابرار با ابت ا سود،هم یکشورها هحوز در یاحتماا خطر هر
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 از  یلبا اهل اف نیلا بلا رابط  در  یروس.  ش خواه  حفظ یراهارد یبرابر و ش ه برطرف

 و  یروسل هلایهمکاریب   علاوهب . کن  اق ام  ا یته  مقابب در یجمع تیامن مانیپ قیطر

 .است ش ه اشاره رین سمیترور  یعل ناتو

ی هلاشیپوش ه از محورهای سن  آیین نوامی روسی ، غرب آسیا و بر پای  واکاوی انجام

 یکیتییئلوپل مسائبهای امنیتی و نوامی این سن  ن ارن . در اواویتدرونی آن جایگاه مهمی 

ها بلا بین روسی  و غرب، توسع  فنی و نوامی، امنیت در خارج نردی  و م یریت همکاری

. جایگاه واقعی غلرب آسلیا در هستن  پررنگ اریبسناتو و غرب، اواویت اصلی سن  بوده و 

ی ملذها گرایلیافراط سم،یترور .است غرب و  یروس مشترک  ا یته  و منافعاین سن  در 

ازجمل  این منافع و ته ی های مشترک بلین روسلی  و غلرب  کالیراد یروهاین بازگشت و

طور مشلخ  در پیونل  بلا روابلط و ها ب ان  ک  چگونگی مواجه  روسی  با آنمعرفی ش ه

 مناساا  روسی  و غرب در دیگر مسائب است.

 

 ی روسیه در غرب آسیاخطوط اصلی سیاست خارج. 1

 و ش ه ترآشفت  و کرده حرکت چن قطای سمت ب  یدوقطا نوام از یامروز ااملبنیب طیمح

 یتلیامن طیمحل. است کرده تر هیچیپ را یاامللنیب یباز یامنطق  هایق ر  روزافرون نقش

 در شیپل از شیبل غلرب آسلیا مسلائب نیبنابران است فشار ریز زمان هر از شیب هم  یروس

 فشلار ریلز  یروسل نفوذ یهاحوزه ک  آنجا از و گرفت  قرار  یروس تیامن و یمل منافع رهیدا

 خلود نقش شیافرا یپ در کشور نیا. است خود رامونیپ مناطق گرید و منطق  نیا تحواا 

 .است یاسیس و یتیامن ،ینوام یهاحوزه گرید در

 و ن اشلت  قرار  یروس منافع یاصل حوزه در غرب آسیاک   داد نشان یادش ه سن  دو بیتحل

 اسلتیس ریتل ب سلن  در یحت غرب آسیا گاهیجا. دارد ن یزم نیا در میرمستقیغ ای یفرع ینقش

 منطق  یدرون یهاشیپو و منطق  نیا در مسکو یراهارد منافع از برآم ه آنک  از شیب یخارج

 ژیپرسلت و غلرب بلا بطل را  ،ینرد خارج سط  در  یروس یاصل منافع با ون یپ بیدا ب  باش ،

 روابلط کب در را یکم سهم رین غرب آسیا با یاقتصاد هایهمکاری. است فهم قابب یاامللنیب
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 در هفلتم یحتل و پلنجم تیلاواو عنوانبل  غرب آسلیا از منابع یبرخ در .دارد  یروس یتجار

 ریلن و  یسلور در کشلور نیلا فعلال حضلور حال نیا با. شودمی ادی  یروس یخارج استیس

 یکشورها یهاحوزه کنار در نیکرمل ک  ده می نشان رانیا یاسلام یجمهور یاهست  پرون ه

 ،یاسلیس  اریپا منافع رین غرب آسیا در کا،یمرآ ااات  و ایآس شرق اروپا، اامنافع،مشترک مستقب

 در تحوالا  یبرخل وجلود بلا. است کرده فیتعر خود یبرارا  یاقتصاد و یتیامن  ،یتییئوپل

 در خلود تلأثیر همچنلان ،نفلوذ یهاحوزه و ق ر  موازن  بر تأکی   ،یروس یخارج یهارفتار

 بلا نیپلوت. ان کرده حفظ را مسکو یخارج استیس یراهاردها و کلان یهایریگسمت نییتع

 سلخنان در یحتل و سلتین  یروسل با «برابر» تعامب ب  بیما واشنگتن ک  مطلب نیا از یآگاه

داننل  یمل خلود دشمن همچنان را مسکو ک  ش ه انیب آشکارا رین کایرمآ متح هایااا  مقاما 

(RT, 2012)، ده  قرار  یترد مورد را نیشیپ یانفعاا یکردهایرو تا است آن بر. 

 کل  دارنل  وجلود یگونلاگون هایمؤافل  و عناصلر ، یروسل یبلرا غرب آسلیا تیاهم در

 ،یداخلل یهاحلقل  بل  یناامن سرریر و هاحلق  در( عام طورب ) تیامن ،یانری ینیع هایمؤاف 

 تیریمل  ریلز یسلاز یلدموکرات یرون ها ب  ینیب ب خاص، طورب  سمیترور و گریافراطی

 و مسللمانان نیبل یاسلیس چهلره میتلرم و کلایآمر بلا توازن مثب یاسیس یهاکارکرد کا،یمرآ

 نولر بل  مجملوع رد. اسلت ملوارد تلرینمهم از یاسیس و یاقتصاد ،یتیامن کارکرد طورکلیب 

 بیلتحل در هلاروس. ن ارنل  غرب آسلیا مورد در ییاتکا قابب م ون استیس هاروس رس یم

 شلتریب در و کنن یم  ایپ ورود آخر احوا  در و هستن  عمب یکن  دچار غرب آسیا تحواا 

 تأکیل  ملورد  یبا غرب آسیا مورد در ک  یانکت . رسن یم یریگمیتصم ب  رید منطق  تحواا 

 در کایآمر و  یروس منافع نیب کنن هتعیین یدائم تقابب بستر  ی ک  است نیا ردیبگ قرار اریبس

غلرب  تحوالا  در کایآمربا درگیر ساختن  ک  کنن یم تلاش هاروس. ن ارد وجود غرب آسیا

 .شود کاست   یروس یرامونیپ مسائب در هاآن تمرکر و توج  از آسیا

 7110 سلال در  یروسل ریتل ب سلن  و 7110 سلال در  یروس ینوام نییآ سن  دو واکاوی

 میرمسلتقیغ ای یفرع ینقش و ن اشت  قرار  یروس منافع یاصل حوزه در غرب آسیاک   کرد تأیی 

 از بلردن نلام سلن  نیلا در سلابق کم و مهلم اریبس تحواا  از یکی اگرچ . دارد ن یزم نیا در
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 اسلتیس ریتل ب سن  در یحت غرب آسیا گاهیجا اام است، همکار یکشورها دست  در رانیا.ا.ج

 منطق  یدرون یهاشیپو و منطق  نیا در مسکو یراهارد منافع از برآم ه آنک  از شیب یخارج

 ژیپرسلت و غلرب بلا رابطل   ،ینرد خارج سط  در  یروس یاصل منافع با ون یپ بیدا ب  باش ،

 سلهم ریلن غرب آسلیا یکشورها با دوجانا  یاقتصاد هایهمکاری. است فهم قابب یاامللنیب

 .ستین یمهم و تأثیرگذار مؤاف  نیبنابرا و دارد  یروس یتجار روابط کب در را یکم

 

 گيری نتيجه

 تر از راهارد روسی  در تعامب بلا بلازیگران منطقل ،درک روشن نوشتار حاضر با ه ف ارائ 

ی کرد. با توج  بل  خطلوط های راهاردی روسی  بررسجایگاه غرب آسیا را در میان اواویت

هایی ک  در اسناد بااادسلتی یلاد اصلی در سیاست غرب آسیایی این کشور و گواهی یادش ه

ش ه است، مشخ  ش  ک  خاورمیان  جایگاه بااایی در اسلناد و راهاردهلای کللان روسلی  

ن ارد و سیاست غرب آسیایی این کشور نیر پیرو روابط روسی  و غلرب در سلط  کللان و 

غلرب  تعهل ا  و روابلط اقل اما ، گرایی صرف در سط  عملیاتی اسلت. گسلترشبعم

آورده  پ یل  ایلران. ا.ج آفرینلینقش بلرای تاکتیکی شکب ب  هایی راروسی ، فرصت آسیایی

گرایی این کشور در روابط غرب آسیایی خود و توازنی کل  بلرای اما با توج  ب  عمبن است

ن بازیگران مختللف برقلرار سلاخت  اسلت، ممکلن اسلت بیشین  کردن منافع ملی روسی  بی

هایی با عربستان سعودی، ترکی  و رییم صهیونیستی برای مح ود کلردن اقل اما  همکاری

اقل اما  ایلران در  ایران انجام شود. همکاری روسی  با اردن و رییم صهیونیستی در زمینل 

 مرزهای سوری  و رییم صهیونیستی ازجمل  این موارد است.

 

 پيشنهادها

ی غلرب هلابحرانای مانل ن و منطق  های خارجیتلاش برای ع م م اخل  ق ر  -

های اصللی منطقل  ای مناقشا  با مشارکت قل ر آسیا: حب و فصب درون منطق 

 ،غرب آسیا
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سیاسلت روسلی در غلرب آسلیا و عل م  گرایانل بینی نسات ب  ماهیلت عمبواقع -

اتکا ب  این کشلور در روابلط و مناسلاا  شراکت استراتژی  روسی  با ایران: ع م 

بخشی بل  روابلط دوجانال  بلا اسلتفاده از گسلترش روابلط بلا اامللی و توازنبین

 ،های ثااثطرف

توج  ب  تأثیرپذیری سیاست غرب آسیایی روسی  از روابط روسی  و آمریکا: عل م  -

ی هلاریری راهالردی و ضلرور  تأکیل  بلر همکاریاعتماد ب  روسلی  در برنامل 

 م   و موضوعی،کوتاه

ای در خاورمیانل : احلاد در گسلترش فنلاوری هسلت  خط قرمر روسی  در زمینل  -

 ای کشور.هست  سناریونویسی در رون  توسع 
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 مآخذ و منابع فهرست

 الف. منابع فارسی

 ( ،مق م 1931تاجی ، محم رضا ،)های امنیلت مللی جمهلوری اسللامی ایلرانن ای بر استراتژی

 ها و راهاردها، تهران: نشر فرهنگ گفتمان.یافتره

 ( ، بایسلت 1939خواجوی، پیمانن مهاجرانی، سی  مجی  و دومانلو، طیا ،) های اسلتراتژی  ایلران در

، پژوهشک ه مطااعا  اسلتراتژی  خاورمیانل ، ششلم SWOTمقابب داعش: تحلیلی بر اساس م ل 

 (1931بهمن  0)تاریخ دسترسی:  https://goo.gl/J4vGTmدسترسی در . قابب1939اسفن ماه 

 ( ،تحواا  سیاسلت خلارجی روسلی : هویلت دوالت و مسلئل  غلرب، 1930کرمی، جهانگیر ،)

 وزار  امور خارج . تهران:

 ( ،1931کوچکف، ماکسیم ،)« دسترسی در تارنملای:، قابب «استراتژی ج ی  مسکو در خاورمیان 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1965581  + استراتژی + ج یل  + مسلکو + در

 htmlخاورمیان .

 ( ،روابط ایران و روسی ، تهران: انتشارا  ایراس.1932سنایی، مه ی و کرمی، جهانگیر ،) 

 ( ، قابللللب 1931سللللن  تلللل بیر سیاسللللت خللللارجی روسللللی ،):دسترسللللی در تارنمللللای  

http://www.iras.ir/fa/doc/report/2479 / سیاسلت  –تل بیر  -سلن   -کاملب  -متن- 

 (.1930شهریور  1)تاریخ دسترسی ب  تارنما:  7110-روسی  -خارجی

 ااملب )ااف و ب(، تهران: میران.(، اصول روابط بین1931زاده، سی  حسین، )سیف 

 ( ، سیاست خاورمیان 1933عاب ی، عفیف ،) 11ای روسی ، فصلنام  راهارد، سال هج هم، شلماره ،

 .113-197ص : 

 ریری دکتری امنیت ملی، تهران: ای بر طر های امنیت، مق م (، نوری 1937لی، )عا اال  خانی، ع

 اامللی ابرار معاصر.انتشارا  مؤسس  فرهنگی مطااعا  و تحقیقا  بین

 ( ،1931فیض، داود ،)« بررسی جایگاه علوم انسانی در نوام آموزشی، پژوهشی و م یریتی کشلور

، کنگره ملی عللوم انسلانی: وضلعیت «SWOTاده از م ل و ارائ  راهکارهای ارتقای آن با استف

 اسفن . 77-70ان از فردا، تهران: امروز، چشم

 سازی قل ر  روسلی  در قالال بحلران (، بیشین 1939فرد، حسین و روحی دهین ، مجی ، )کریمی

 .11- 122، ص  1939، پاییر 9اوکراین، فصلنام  سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره 

 ،ریری توریسلمهای برنامل هلا و مل لتکنی »(، 1931فر، محم رضا، )جعفر و محاوب کرمی» ،

 اصفهان: ارکان دانش.
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 ( ، زمین 1937کواایی، ااه ،) 00ها و عوامب توسع  روابلط روسلی  و حملاس، راهالرد، شلماره ،

 .993تا  911ص : 

 ( ، سیاست و حکومت در ف راسیون روسی ، تهلران:1937کواایی، ااه ،)  انتشلارا  وزار  املور

 خارج .

 های عملیا  نوامی روسی  در سلوری ، (، علب و انگیره1931نژاد، محم ، )کواایی، ااه  و سلطانی

 .190تا  111از  - 29شماره مطااعا  راهاردی، 

 ( ،دیپلماسلی خاورمیانل 1930گروه پژوهشلی مطااعلا  اوراسلیای مرکلری ،) ای روسلی ، قابلب

 (1931دی  71)تاریخ دسترسی:   https://goo.gl/SdSoUDدسترسی در:  

 ( ،آیلین نولامی ج یل  روسلی ، قابلب1939گروه پژوهشلی اوراسلیای مرکلری ،)   دسترسلی در

https://goo.gl/ldV4GZ  :(1931دی  71)تاریخ دسترسی 

 ( ،رئاایسم تهاجمی و نلراع بلر سلر امنیلت: ملروری بلر تلرایدی 1931محم ی، محم حسین ،)

)تلاریخ دسترسلی:  https://goo.gl/xHHS3cدسترسلی در رر  مرشایمر، قابب های بق ر 

 (1931دی  10

 های کارآمل  در نگرشی بر تل وین اسلتراتژی»(، 1930زاده، علی و محمودی آذر، امین، )مصیب

، صل  17، شلماره 11، فصلنام  فضای جغرافیایی، سلال «های غیررسمیگاهسامان هی سکونت

131-101. 

 ااف(، سیاست خارجی روسی  در دوره پوتین: اصول و رونل ها، تهلران: 1933رضا، )نوری، علی()

 ااملب.دانشک ه و پژوهشک ه پیامار اعوم، مرکر مطااعا  راهارد بین
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