
 

 

 

 

 

 نقش روسیه در امنیت منطقه غرب آسیا
 2و  محراب رئیسیان 1سپیده گلی گرمستانی

 

 

 چکيده
ها و س د  یرواب ط    نی ای برخوردارند. انهیریدروابط تاریخی بسیار از  ایغرب آسروسیه و منطقه 

و  یامنطق ه ب اتیب ه ترت یتوجهیموجب ب ی،مل تیادامه داشته و تأثیرات آن بر امن یمتماد یهاقرن

 یگ ریمنطقه د چیه دیمنازعه در جهان بود  و شا یهاترین کانونمهم. غرب آسیا آن شد  بود یایمزا

را  یمنطقه راهب رد نیمنازعات در ا یهاشهیزا نبود  است. رساز و تنشانداز  بحران نیادر جهان به 

 ژ یوبه یعیمنابع  ب ک،یئولوژدیاو تعارضات  یاختلافات قوم ،ینیو سرزم یدر اختلافات مرز توانیم

 ریمنطقه تأث یتیبر معادلات امن ییتنهادانست که هرکدام به یافرامنطقه یهانفت و گاز و دخالت قدرت

 .گذاردیم

 .و گازغرب آسیا، روسیه، امنیت منطقه، منابع نفت : هاکليدواژه

 

 مقدمه

 رخ وردار اس ت. روس یه وب یان هیریروابط روس یه ب ا منطق ه خاورمیان ه از تاریخ  ه د

. اندداش تهباهم پیوندهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و معن وی  ربازیدی منطقه از هاملت

عنوان یک ی از ب ازیگران کلی دی این روابط و پیوندهای دیرینه باعث شد  که روس یه ب ه

ی ای ن منطق ه ه اچالشوفصل مناقشات و خصوص در زمینه حلبه ایآسصحنه در غرب 
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در  یگ ریمنطق ه د چیه دیمنازعه در جهان بود  و شا یهاترین کانوناز مهم ایغرب آس

منطق ه  نی منازع ات در ا یهاش هیزا نب ود  اس ت. رساز و ت نشانداز  بحران نیاجهان به 

و تعارض  ات  یاختلاف  ات ق  وم ،ینیو س  رزم یدر اختلاف  ات م  رز ت  وانیرا م   یراهب  رد

دانس ت ک ه  یافرامنطق ه یهانفت و گاز و دخالت قدرت ژ یوبه یعیمنابع  ب ک،یدئولوژیا

 یاز کش ورها یآنکه در برخ حال گذارد،یم ریمنطقه تأث یتیبر معادلات امن ییتنهاهرکدام به

کش ورها  گ ریها موجب منازعه و کشمکش ب ا داز آن یبرخ ایعوامل  نیامنطقه، مجموعه 

 تی و تأثیرات آن ب ر امن ینظام جهان سطحبه  شد  است. در دوران جنگ سرد توجه مفرط

دوران و  نی ا انی آن شد  بود؛ اما با پا یایو مزا یامنطقه باتیبه ترت یتوجهیموجب ب یمل

ابع اد متع دد آن، ازجمل ه  یی وگرازمان به بعد، منطقه نیاز ا ،ییگرانقش چندجانبه شیافزا

چندجانب  ه و  یش س  ازوکارهانق   افتنی   تی  م  ورد توج  ه ق  رار گرف  ت. ل  ذا اهم ت،ی  امن

در دوران  یت یامن یدهای و مش تر  ب ودن تهد یامنطقه لیتوجه به سطح تحل ،ییگرامنطقه

 دیجد افتیدانست. در ره یتیامن باتیتوجه به ترت لیترین دلامهم توانیپساجنگ سرد را م

 ،ین ید و ملاحظات یو اقتصاد کیاستراتژ ،ینظام یهایتوانمند ،یاسیس تیمشروع ،یتیامن

ژئ وپلیتیکی اس ت ک ه  یاح وز  ایغ رب آس  گریدعبارتدخالت دارند. به یو مذهب یقوم

را  یاد ی یو پ ژ یو یتیشدن در بستر آن با هم برخورد کرد  و معادله امن یجهان یندهاایفر

 رگذارن دیتأث یمتعدد یهامؤلفه ،یتیامن د ی یمعادله پ نیمنطقه رقم زد  است. در ا نیا یبرا

هس تند و  گریک دیها در تعام ل ب ا مؤلف ه نی اکرد.  نییها را تبآن توانیمؤلفه نم کیبا  و

دارن د.  یق یعم یوستگیو پ یکیها با هم نزدبلکه همه آن کنند،ی ور مجزا از هم عمل نمبه

تلاش  ز،یخبحران یدر کشورها ریدولت فراگ یریگبر شکل دیتأک د،یجد یتیامن یدر معمار

ک ه  ینظ ام یه اها و عدم ورود به ائتلافحل بحران یهمه کشورها برا ارکتبا مش یجمع

چهارچوب، مبارز  ب ا  نیدر ا نیاست. هم ن یضرور رندیگیها قرار مها و ملتدولت نیب

 تی ب ا حما یامنطق ه سمیضد ترور یاستراتژ کیتوسعه  یبر مبنا سمیو ترور ییگراافراط

  نک هیا لی . به دلباشدیمنطقه م تیفرهنگ امن تیو تثب فیتعر یبرا نینقطه آغاز ی،المللنیب

و مشکل مشتر  منطق ه و  کشدیها را به چالش مها و ملتدولت تیزمان امنمسئله هم نیا
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ض رورت  کی منطقه  یبرا نینو یو معمار دمانیچ کی یزیرو برنامه یجهان است.  راح

 .شودیمحسوب م کیاستراتژ

ی چون مبارز  با تروریسم، روند صلح، منع تکثی ر مسائلدر  اهروسآنکه  رغمبهدرواقع 

با کش ورهای  افتهیسازمان جرائمی، مبارز  با قاچاق مواد مخدر و کشتارجمعی افزارهاجنگ

تغیی ر  و ی سیاس یهانظامی هم ون تغییر مسائلغربی، منافع یکسانی دارند. با این حال در 

ی مهم ی برخ وردار ه اینگران از آس یا در کش ورهای منطق ه غ رب  سیستم های نظ امی

روس یه  نقشدر همین راستا، نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که  .باشندیم

   مستلزم پیگیری چه رویکردی است؟ ایآسدر مواجه با امنیت غرب 

 

 کیاستراتژ یامنطقه ايغرب آس

ک ه از لح ا   ش ودیم  جهان محسوب کیدر حال حاضر از منا ق مهم و استراتژ ایآس غرب

لبن ان،  ه،یس ور ه،ی است و ش امل ترک فارسجیو خل ترانهیمد یایدر انیم یامنطقه ،ییایجغراف

 یب یاز ل یمصر، س ودان و بخش  ران،یاامارات متحد ، عمان،  ت،یکو من،یعربستان،  ن،یفلسط

آفریقا و مشتمل ب ر منطقه محل تلاقی سه قار  بزرگ آسیا، اروپا و  نیا. شودیم قایدر قار  آفر

. باش دیترین منا ق ژئواس تراتژیک جه ان م هایی است که در زمر  پراهمیتقلمروها و آبرا 

به لح ا  مج اورت ب ا دو اقی انوس ا ل ن و هن د و  ایاهمیت استراتژیک و نظامی غرب آس

خ زر، دری ای س یا  و هم ن ین  یای دریای س ر،، در مدیترانه،وجود دریاهایی مانند دریای 

ه ا علاو  وجود کانالبه ؛های قدرت جهانی بود  است، از دیرباز مورد توجه کانونفارسجیخل

های بس فر و داردان ل، تنگ ه ب اب های استراتژیکی چون کانال سوئز، تنگه هرمز، تنگهو تنگه

 را دوچندان کرد  است. ایآس غربالمندب و تنگه جبل الطارق  نقش برجسته 

منازع ات دو ابرق درت ش وروی  نیت ریین منطقه یکی از اصلهمین منظور، تسلط بر ا به

آب را   ا،یسابق و آمریکا در دوران جن گ س رد ب ود. در می ان من ا ق اس تراتژیک غ رب آس 

نقط ه مه م  10و تنگه هرمز به لحا  سوق الجیش ی و ژئواس تراتژیکی، یک ی از  فارسجیخل

« هارتلن د» فارسجیخل ،ییاسالار آمریکادری« آلفرد ماهان»و بنا به نظریه  رودیجهان به شمار م
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 یخ ارج اس تیدر س  ایعلاو ، غ رب آس زمین بود  و تسلط بر آن تسلط بر جهان اس ت. ب ه

 یهااستیها با به کار گرفتن سداشته و آن یمهم گا یجا کایخصوص آمربزرگ به یهاقدرت

تأمین منافع خ ود و درصدد  میرمستقیغ ای میتقصورت مسمختلف چه به یهامختلف در دور 

 یامروز یمصنوع یاند. درواقع مرزهابه نفع خود بود  کیمنطقه استراتژ نیامصادر  تحولات 

 ییه احکومت یدر منطق ه و ض عف عم وم گان هیب یهاحضور قدرت د ییزا ا،یدر غرب آس

ن گرفت ه پ نظم شکل نیا. استاول  یبه جنگ جهان یمنته یهادر سال یو عثمان رانیاچون 

 یس تیونیصه میرژ نیفراهم نمود. تأس ایتنش در غرب آس یرا برا نهیاول، زم یاز جنگ جهان

 یه اوج ود حکومت لی ک ه ب ه دل یک رد. نظم  ینظ م تلق  نیحاصل ا نیبتوان اول دیرا شا

ب ه بع د، میل ادی  1814منطق ه ش د. از ده ه  نیدر ا هاینظمیآغاز ب ف،ینشاند  و ضعدست

 ییج اهبه جاب توانیکه از آن جمله م اندوستهید مختلف منطقه به وقوع پدر ابعا ییهایگوندگر

و ظه ور  یابتین یهاگسترش جنگ و فارسجیبه خل یستیونیصه میرژ یها از مرزهاثقل تنش

کم از لح ا  اشار  کرد. آن ه که دس ت یارتبا ات در سطوح راهبرد یفناور یتیامن یامدهایپ

 یانظ م منطق ه رود،یب ه ش مار م  یامنطق ه تیمسلط امن یالگو کی ا،یدر غرب آس یخیتار

منطقه وجود دارد ک ه  نیدر ا زیمحدود ن یتیمجموعه امن کیاست.  ییگرابر واقع یمبتن یرقابت

 تی در ت أمین امن یب ه س مت مش ارکت و نهادس از انه،یگراظاهراً برخلاف روند مسلط واقع

 یک ه   « اس ت ف ارسجیخل یهمک ار یشورا» یتیمدل امن نیا .تحرکت کرد  اس یامنطقه

ت رین ش ود. مهم لیتب د یامنطق ه تیامن باتیترت یالگو کیخود نتوانسته به  اتیح یهاسال

 یه االشعاع قرار گرفتن شورا در اثر حض ور و نق ش پررن گ ق درتتحت ،یکاست نیا لیدل

 یگ ذارب رون ،یارهمک  یشورا یمشارکت یالگو تیعدم موفق لیدل نیاست. دوم یافرامنطقه

 شورا بود  است. نیا از رانیای عنی ی؛اترین قدرت منطقهمهم

 

 نهيشيبه پ یگذر

 اریبس  یم(، دوران  1811 – 1898دوم ) یاول تا آغاز جن گ جه ان یجنگ جهان نیب زمان

 هیمنطق ه س ا نی ا آن هنوز ب ر یامدهایکه پنحویبه شودیمحسوب م ایغرب آس یمهم برا
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ب ود و  یخان دان یهاگونه س لطنتقارچ شیدور  شاهد رو نیادر  ایغرب آس افکند  است.

 لی دل نی ها ب ه ابود. آن ییاروپا یستیالیامپر یهاحکومت فعخواست و منا جهیاتفاق نت نیا

 توان دیم  س تمیس نیا کردندیکردند که فکر م اد یپ ایسلطنت مطلقه را در غرب آس ستمیس

از  یمن دت داوم بهر  نک هیباشد. علاو  ب ر ا نیآفرثبات یسازتمل -دولت  هیدر مراحل اول

 یه احکومت لیبه تش ک یغرب یهاکه دولت ودب یعامل ایغرب آس یهاو ثروت یمنابع نفت

رواب ط  نینظ م ن و یهامب ادرت ورزن د. وع د  یو پادشاه ینشاند  در قالب سلطنتدست

اصل مطرح گش ت،  10در  کایآمر وقت جمهورنیرئ «لسونیوودرو و»که توسط  المللنیب

اعراب  عوضمنطقه به وجود آورد. در  یدر کشورها یسرنوشت مل نییاز حق تع یانتظارات

 یتح ت حکوم ت اس تعمار یاراض  شی آرا ن هیدر زم یخود را از حق هرگونه اظه ارنظر

در منطق ه ب ا  یدور  با وجود آنک ه نخبگ ان نی. لذا در ادندیدیمحروم م نیفرانسه و انگل

 یاس تعمار میرژ یایعنوان واسطه از مزامتحد شد  و به یو فرانسو ییایتانیاستعمارگران بر

ظه ور  ایغرب آس یدر تمام کشورها یقدرتمند عموم یهاحال جنبش نیابا  ند،دبریبهر  م

بودن د.  یبه اس تقلال مل  دنیرس یدادن سلطه و اشغال استعمار برا انیکه متعهد به پا افتندی

 نیانگل تیمومیق هیعل ایمنطقه غرب آس یاز کشورها یاریبس میلادی 1894دهه  لذا پن از

از روش نفکران ب ه  یاروپا، ش مار یاسیس ،یسلطه نظام هپا خواسته و با توجه بو فرانسه به

فرصت ابراز وجود  ییگرایاستعمار، مل ینینشپرداخته و با عقب انهیگرایمل یهاآرمان نییتب

 شد.  جادیا یدیجد یو کشورهابه دست آورد  یاسیس

 «ی یگراعرب» اس تیدر منطق ه، س «ییگرایعثمان» فیبا توجه به تضع یبرهه زمان نیا در

جهان  تیهو یایاح یدر منطقه شدت گرفت. گرچه ناصر در پ« جمال عبدالناصر» ریتحت تأث

 یطقه ج اغرب در من یستیالیباعث شد تا نفوذ امپر یو یعرب استیعرب بود، اما در عمل س

رف ع  یرا ب را« بغ داد م انیپ» ک ایآمر د،ی تهد نیمصر بدهد. لذا در برابر ا یخود را به هژمون

 ون دیپ رانی او  هی ب ه ترک س میاعراب را در مهار ک ردن کمون مان،یپ نیاکرد.  جادیا داتیتهد

 یص لا دی و رژیم صهیونیستی را تهد یغرب یبود که عبدالناصر، کشورها یدر حال نیا. زدیم

 کی آن دنبال تحقق  یجاقائل نبود و به یجهان عرب نقش رد هیو ترک رانیا یو برا دانستیم



                                                        0441 پاییز، 11 شمار  ،پنجمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 194

 

ب ا وج ود حک ام ع رب اقت دارگرا، فاس د و  بی ترت نی ابود. ب ه  یعرب یجمع تیامن مانیپ

حاکم ان تل اش  نی ا منطق ه نب ود و نیا یعرب یکشورها تیبه بهبود وضع یدیسرکوبگر، ام

کنن د. ب ا  تی خود را تثب تیموقع ،«یتیامن ییاقتدارگرا»بر  یمبتن یالگوها قی رتا از  کردندیم

و  نیمتحد، توازن قدرت، سرنوشت فلس ط یعبدالناصر و کشورها یعرب سمیونالیشکست ناس

ش د   رییدر منطقه و جهان دچار تغ یکانون قدرت نظام کیعنوان رژیم صهیونیستی به گا یجا

 «ک ارتریم یج» تاقدام که ب ا وس ا  نیابه همرا  داشت.  «دیویکمپ د»و صلح اعراب را در 

برق رار ش د، نتوانس ت ب ه  «نیبگ  میمن اخ»و « انور سادات» انیم کا،یوقت آمر جمهورنیرئ

تح ت  تن ام،یدر جنگ و کایدهه با توجه به شکست آمر نیاخاتمه دهد. در  ایبحران غرب آس

و  ی یزدابه دنب ال تنش کایآمر تیربستان با حماو ع رانیا ،«کسونین یدو ستون استیس» ریتأث

در  یمتف اوت تیوض ع رانیای انقلاب اسلام یروزیبودند، اما با پ ایمنطقه غرب آس تیتأمین امن

 یت رین مس ئله ب رامهم ،یانقل اب اس لام یروزی شد. تا قبل از پ مینسبت به گذشته ترس ایدن

 بود  است. ایاز نفت و گاز غرب آس یاستفاد  حداکثر کایآمر

 یه ایدر منطق ه، نگران  یاسیآن رشد اسلام س یپ و در رانیا یانقلاب اسلام یروزیبا پ 

 ،«یبنیآرنولد تو. »افتی شیافزا کیدئولوژیا بیرق کی افتنیدربار  ظهور و قدرت  کایآمر

اگ ر اس لام »گفته ب ود  یاواخر جنگ دوم جهان یعنی میلادی، 180۱در سال  یسیمتفکر انگل

 .«خواهد داشت یسخت اریبداند که روزگار بس دیشود، غرب با داریب

منطقه غ رب  بری )ر (، تأثیرات مهم ینیامام خم یبه رهبر رانیای انقلاب اسلام یروزیپ

مه م در  گرانیب ه ب از ایغرب آس یگرااسلام اناتیجر لیاند از: تبدگذاشت که عبارت ایآس

مس لط  یهادر مقابل گفتمان یاسلام تیهوگفتمان و  یریگجهان عرب، شکل یجامعه مدن

 ک  ردیب  ا رو یاس  ینظ  ام س دی  جد یالگ  و یدهش  کل ،ی  یراگو غرب س  میونالیش  امل ناس

در  یم و  مقاوم ت مردم  تی از سلطه شرق و غرب، تقو یبر دور دی لبانه و تأکاستقلال

 و مقابله با رژیم صهیونیستی.  نیاز آرمان فلسط تیحما

رو غرب بود، باره ا ت ا م رز دنباله یگریوابسته به شرق و د یکیکه  ایغرب آس یکشورها

باع ث ش د  ایدر غرب آس ژ یوبر جهان به یستیتاریلیرفته و سلطه روح م شیپ اریعجنگ تمام
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ش ود. رقاب ت  یو ش ورو کایاسلحه از آمر دیحاصل از فروش نفت، صرف خر یتا درآمدها

 نیت ریمنطق ه ب ه بحران  نی ارو کرد  و روبه یاریانه را با تحولات بسیدو قدرت، خاورم نیا

و  ک ایو آمر نیانگل  تی ب ا حما یس تیونیصه می علاو  اس تقرار رژشد. به لینقطه جهان تبد

 بحران کرد. ریدرگ شتریرا هرچه ب ایغرب آس زیاعراب ن هیتجاوزگرانه آن عل یهاجنگ

 

 پس از جنگ سرد یاسيس نظم

ب ر  یدرصدد برتر سوکیه نظم و ثبات مورد نظر، از ب دنیرس یبرا تیموقع نیدر ا کایآمر

در ح ال  یه ادولت نیب  یآش ت ج ادیاهمه کشورها و حل منازعات موج ود در منطق ه و 

منطبق کردن خ ود  یبرا یرا که کوشش ییهاتا دولت دیکوشیم گرید یمنازعه بود و از سو

 یرگ ذاریوا ق رار داد  و تأثدر ان ز دادن د،یکشور صورت نم نیا یهاو برنامه هااستیبا س

 را محدود سازد.  یاها بر نظم و ثبات منطقهآن

 

 ميلادی 09دهه  تحولات

 وس تیوقوع پدر منطقه به  یتحولات ،یلادیهزار  سوم م لیو اوا میلادی 1884دهه  انیپا در

 ییه اتیرا متوقف ساخت، بلکه واقع ایدر غرب آس کایآمر  یهااستیس شرفتیتنها پکه نه

 نی اب ر س ر را   یه ا، از وج ود موان ع ج ددولت تی رغم حماکه به دیکش ریرا به تصو

غ رب  یکه در چهارچوب کنفرانن اقتصاد یماندن مذاکرات جهینتی. بدادیخبر م هااستیس

 یرژیم صهیونیس تی ب ا کش ورها یکردن روابط اقتصاد یبا هدف عاد قایو شمال آفر ایآس

 ش رفتیع دم پ گرف ت،یدر منطقه صورت م  دیجد یصادعرب و شکل دادن مناسبات اقت

رژیم صهیونیس تی ب ا  نیو رژیم صهیونیستی و درنتیجه عدم تحقق صلح ب هیمذاکرات سور

رژیم صهیونیس تی و آغ از انتفاض ه دوم در  ن،یفلسط یوگوهاو لبنان و توقف گفت هیورس

ک ه گ ا  م ذاکرات و  یتحولات بودن د، تحول ات نیاازجمله  میلادی 2444در سال  نیفلسط

در س طح  ا،یروند صلح را تا نقطه صفر تن زل دادن د. در کن ار تحول ات منطق ه غ رب آس 

در منطقه غرب  ژ یوبه کایآمر یهااستیبر س یقیعم ریر، داد که تأث یتحولات زین یالمللنیب
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ب ه  یاج ان ت از  ک ا،یب ه آمر میل ادی 2441سپتامبر  ازدهمیگذاشت. حملات  یبرجا ایآس

در جه ان و غ رب  یمهم راتییو منشأ تغ دیبخش کایآمر یخارج استیس رندگانیگمیصمت

 ژ یوب زرگ ب ه یاهق درت استیواقعه، س نیاآن بود که تا قبل از  رییترین تغشد. مهم ایآس

ص ورت ب ود  و به یو ان رژ تی بر حفظ امن یمبتن  عمد ور بهمنطقه  نیامتحد  در ایالات

 میواقعه بستر حضور مس تق نیا؛ اما آمدیمنطقه به اجرا درم یهاسطه دولتوابه م،یمستقریغ

 را فراهم آورد.  ایدر منطقه غرب آس کایتر آمرآسان یو دسترس

 

 بزرگ انهيموجود بر سر طرح خاورم موانع

انتخاب ات  نیچن د یبزرگ و برگزار انهی رح خاورم یدر اجرا متحد الاتیبا وجود تلاش ا

 نی اکه  افتندیدست  یقابل توجه یهایروزیدر منطقه به پ کایه، مخالفان آمردر سطح منطق

ه ا در منطق ه  رفدار آن یهاو دولت کاینسبت به حضور آمر یمخالفت افکار عموم انگریب

مجل ن آن  یه ایاز کرس  یادی تع داد ز نیالمسلمدر مصر گرو  اخوان ثالعنوان مبود. به

دول ت را  ،مردم یبر آرا هیگرو  حماس توانست با تک ن،یکشور را به دست آورد. در فلسط

در  یاس لام یگ ذارمجلن قانون لیافغان و تشک نیمجاهد یروزیعلاو  پ. بهردیبه دست بگ

ک ار آم دن دول ت  یدر انتخاب ات پارلم ان ع راق و رو کپارچهیائتلاف  یروزیافغانستان، پ

 یدر انتخاب ات ش هردار عهیش  نایگرااس لام یروزی کش ور، پ نی در ا رانی ا یح ام یعیش

لبن ان و  یالل ه در انتخاب ات پارلم انحزب یروزی پ نیعربس تان و هم ن  یشرق یهااستان

وابس ته ب ه غ رب در « مارس 10» تیشدن گرو  اکثر میکشور، تسل نیمشارکت در دولت ا

 انیعیش  یروزی لبنان، پ یدولت وحدت مل لیالله و تشکحزب یبه رهبر تیمقابل گرو  اقل

ب زرگ ب ا  ان هیباعث شد تا  رح خاورم لیقب نیاز ا یو مسائل یدر انتخابات پارلمان نیبحر

 کایوابسته به آمر یهادولت یبرخ یاسیس تیمشروع یمواجه شد  و حت یجد اریموانع بس

 تی خود ب ه موفق یاصلاح یکه برخلاف راهبردها کایمتحد  آمررفت. ایالات ؤالس ریز زین

دس ت  ایرقب ا و دش منانش در غ رب آس  فیتضع اینفوذ خود  شیزااف یدر راستا یچندان

 ،یاس یس یو ب ا ابزاره ا تی در منطق ه را تقو اشن هیریبود، روابط خود با متحدان د افتهین
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نس بت ب ه  یتف اوتیموجود در منطقه تلاش کرد. ب ظمحفظ ن یدر راستا یو نظام یاقتصاد

 ر ،ی و غ م نیمص ر،  ،یس تان س عودعرب در منطقه ازجمل ه عرب یاقتدارگرا یساختارها

 انی دامن زدن ب ه اختلاف ات م یکشورها، تلاش برا نیاز نقض حقوق بشر در ا یپوشچشم

از  ک ایمخ الف آمر یامقابل ه ب ا کش وره یب را یبل وک ج ادیاو  کایموافقان و مخالفان آمر

فشارها ب ر  شیبا افزا کایراستا آمر نیدور  بود  و در ا نیدر ا کایآمر یهااستیترین سمهم

متح دانش ب ود.  فیو تض ع ایدر غ رب آس  رانی ا شتریب یبه دنبال انزوا یاسلام یجمهور

 ث لم یگون اگون یهاو ب ه بهان ه یاقتصاد یهاهم ون را  یمختلف یهاکه از را  یموضوع

 .شدیم بیو... تعق سمیاز ترور تیحقوق بشر، حما ،یابرنامه هسته

 

 ايحوزه غرب آس

در منطق ه  یعیو تحولات وس  رییباعث بروز تغ میلادی 2449به عراق در سال  کایآمر حمله

اش تبا   ماتیگرفته از تص منش أت یثب اتیها عل ت آن را ب شد  است که روس ایغرب آس

در  یکن ون یه ایثب اتیو ب  کایآمر میتصم نیهم حالنی. باادانندیواشنگتن در آن مقطع م

منطقه ف راهم  یهایریگمیدر تحولات و تصم هیروس شتریب شنق یفایا یرا برا نهیزم ،منطقه

 نمود  است.

 هیش د  اس ت. س ور لیمسکو تب د یهااستیس یبه نمود اصل هیشک اکنون سور بدون

 گ ا یاز پا یزب انیالمنافع، ممستقل مش تر  یاست که خار  از کشورها یاکنون تنها کشور

موج ب ش د  اس ت ت ا  گرید کیتیوپلمسئله در کنار عوامل ژئ نیرا دارد. هم هیروس ینظام

 .ردیقرار بگ نیکرمل یهااستیدمشق در رأس س یحفظ دولت کنون

 یریتص و مس کو از دول ت اس د، ض من ارائ ه تی حما ها،دگا ی د یاساس برخ بر

ش د   زی ن هیروس  یخیاعراب، باعث کم شدن نفوذ ت ار انیکشور در م نیاز ا ندیناخوشا

ب ا  کایدهد که روابط آمر شینفوذ خود را افزا تواندیم یکشور تنها در صورت نیاست و ا

 یهم نان دارا هیگفت روس دیبا دگا ید نی. در نقد اابدیمنطقه کاهش  یاسلام یکشورها

 یس تیبا گرو  حماس و ترور یاست. روابط رسم ایدر غرب آس ینفوذ متعدد یهاگا یپا
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مش ارکت در  ران،ی ا یاهس ته از برنام ه یض من یهاتیگرو ، حما نیمحسوب نکردن ا

و  هیس ور در ینظ ام گ ا یداش تن پا ن،یو فلس ط یستیونیصه میمذاکرات صلح رژ ندایفر

ت رین کشور و روابط رو به گسترش ب ا ع راق، ازجمل ه مهم نیاز دولت ا عیوس تیحما

در  یم یمن افع عظ یک ه مس کو هم ن ان دارا رساندیباور م نیاست که ما را به ا یلیدلا

 .است ایغرب آس

 

 های روسيه در منطقهفرصت

 سوریه در مداخله .6

آی د. ترین فرصت ای ن کش ور در منطق ه ب ه ش مار میعنوان مهمنفوذ روسیه در سوریه به

اش در سوریه از  ریق توافق با نظام ح اکم ب ر س وریه و روسیه از آغاز تلاش نمود مداخله

س رد مس کو موض  ع  مش روع باش د. ای ن نخس  تین ب اری ب ود ک  ه از زم ان پای ان جن  گ

الملل ی مداخل ه ک رد. روس یه ب ا های بینای اتخاذ و به شکل مستقیم در بحراندستانهپیش

مداخله نظامی در سوریه توانست به بقای نظام سوریه کمک کند، مانورهای نظ امی واقع ی 

یی انجام دهد و آمادگی نیروهای مسلح خود را ارزیابی کند. در این راستا روسیه پایگا  دریا

خود در  ر وس را حفظ و یک پایگا  هوایی در حمیم در لاذقی ه اح داک ک رد. هم ن ین 

ت وان گف ت را در سوریه مستقر کرد و درنتیجه می 044سامانه پدافند موشکی پیشرفته اس 

عنوان ی ک روسیه بیشترین بخش اهداف خود را در س وریه محق ق س اخت و خ ود را ب ه

 نادید  گرفت، مطرح کرد. توان آن رابازیگر اصلی که نمی

 شود:های روسیه دربار  بحران سوریه در موارد زیر خلاصه میدیدگا 

هیچ کشوری حق ندارد برای تغییر نظ ام و ی ا مرزه ای جغرافی ایی ی ک کش ور در آن 

رو روسیه  رفدار یکپارچگی سرزمینی سوریه اس ت و سرنوش ت م ردم مداخله کند، ازاین

 کشور بدون دیکته کردن بیگانگان تعیین کنند.سوریه را باید مردم این 

ه ا را مح دود ب ه س ازمان های افرا ی است و ای ن گرو اولویت روسیه جنگ با گرو 

 داند.تروریستی داعش و جبهه النصر  نمی
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نب رد س وریه را ب ه پای ان  ،توان با ابزار نظامیحل بحران سوریه سیاسی است و نمیرا 

مله نظامی روسیه ح اکم ک ردن ی ک واقعی ت جدی د و س پن رو هدف از حرساند، ازاین

 وگوی سیاسی بود.دعوت برای گفت

عنوان ی ک ش ریک هدف نهایی دیپلماسی روسیه نشستن بر سر میز مذاکر  با آمریکا ب ه

آمیز است. این در حالی است که دول ت آمریک ا روس یه را حل مسالمتبرای رسیدن به را 

آورد و بر اساس اظهارات بارا  اوبام ا، ای ن کش ور را تنه ا نمیالمللی به شمار بازیگر بین

 شناسد.ای به رسمیت میعنوان یک بازیگر فرامنطقهبه

 

 ائتلاف با ایران .2

که پوشش زمین ی از روسیه روابط خیلی نزدیکی با ایران در سطوح مختلف دارد. درصورتی

 پ ذیرفت. ب ار سوریه ص ورت نمیپیمانش نبود، مداخله روسیه دسوی ایران و نیروهای هم

وجود تعارض در منافع میان دو کشور اما فضایی از احتیاط در تعامل می ان   رفین وج ود 

های س وریه دارد. بر این اساس منافع ایران در آن است که روسیه ورود بیشتری در درگیری

روهای وی ژ  داشته باشد و این در حالی است که روسیه تنها به حملات هوایی و عملیات نی

پذیرش ی از هم اهنگی در خص وص بح ران س وریه و  بار  سطح قاب لکند. درایناکتفا می

 های آمریکا میان دو کشور وجود دارد.سیاست رویارویی با

 

 ترکیه با هایینامهتوافق .3

وج ود  بگذارند و با ترکیه و روسیه توانستند بحران سرنگونی هواپیمای روسی را پشت سر

سیاسی بنیادین در خصوص سوریه، همکاری اقتصادی را از سر بگیرن د. ب ر ای ن اختلافات 

گرایی در سطح بالا باعث تغیی رات می دانی نی ز ش د. اساس تعامل دو کشور بر اساس عمل

های گذشته  رح ایجاد منطقه امن در مرزه ای آنکه آنکارا در  ول سال وجود بار  بادراین

ه ا، ک رد، ام ا پ ن از تواف ق ب ا روسکرد و واشنگتن با آن مخالفت میسوریه را دنبال می

ها توانستند در خا  سوریه نفوذ و واقعیت جدیدی را در رویارویی با کرده ا تحمی ل تر 
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ویژ  در واب ط روس یه و ترکی ه در اقتص اد و ب هکنند. این در ح الی اس ت ک ه بیش ترین ر

 شود.های عمرانی خلاصه میهای انرژی، گاز، کشاورزی و فعالیتزمینه

 

 عراق با رابطه .0

نتیجه روابط خوب عراق با ایران، روسیه روابط خوبی ب ا ع راق برق رار ک رد  اس ت و  در

ب ا ع راق امض ا کن د. روس یه های تس لیحاتی و ان رژی تلاش دارد قراردادهایی را در زمینه

 هم نین روابط تاریخی خوبی با احزاب کردی دارد.

 

 اعتمادیبی فضای و عربستان .1

ای روابط عربستان و روسیه ارتق ا نیافت ه اس ت. دل یلش ه م ای ن اس ت ک ه در هیچ برهه

ای های منطق ههای هر ی ک از دو کش ور درب ار  برخ ورد ب ا پرون د تعارضاتی در دیدگا 

ه رابطه با ایران و آیند  سوریه و نظام حکومتی آن وجود دارد. روسیه به تفکر وهابی ازجمل

نگرد و گسترش این تفکر در میان مس لمانان روس یه را تهدی دی عربستان با دید  تردید می

ه ای زی ادی کند. این در حالی است که در برهه اخیر تماسبرای امنیت ملی خود تلقی می

خواهد دربار  قیمت نفت به توافق برس د شد و روسیه از عربستان می میان دو  رف برقرار

رو انتظ ار و منافع عربستان نیز در پیش گرفتن سیاست تنوع در روابط خارجی است. ازای ن

 رود ارتبا ات میان دو  رف ادامه داشته باشد.می

 

 مصر با روابط بهبود .1

شوروی در منطقه پیش از تغییر رویکرد  کنند  منافع ژئوپلیتیکنظر تاریخی مصر تأمین از

آمد. روابط مصر و روسیه پن از انتخاب عبدالفتاح سوی آمریکا به شمار میاین کشور به

جمهور مصر به می زان زی ادی بهب ود یاف ت و پ وتین ب ه سیس ی عنوان رئینالسیسی به

 بازگرداند.ترین کشور عربی تواند ثبات را به بزرگنگرد که میعنوان شخصیتی میبه
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 صهیونیستی رژیم و روسیه روابط .7

دهن د و یهودی ان حض ور های اشغالی را تش کیل میپنجم ساکنان سرزمینزبانان یکروس

نظر ک املی ب ا رژی م صهیونیس تی  اینکه روسیه اتفاق وجود چشمگیری در روسیه دارند. با

ژیم صهیونیس تی در قب ال حل دو دولتی است و دیدگا  و مواضعش با رندارد، معتقد به را 

پیم ان ای مخالف با آمریکا دارد ک ه همالله و حماس تفاوت دارد، روسیه شیو ایران، حزب

 آید.سنتی رژیم صهیونیستی به شمار می

 

 سناریوهای آینده
کند تص ویر ی ک شود که مسکو تلاش میبا نگاهی به تحرکات روسیه در منطقه مشاهد  می

کند که از تجربه و قدرت ک افی برخ وردار اس ت. روس یه خ ود را بازیگر حقیقی را ایجاد 

عنوان یک قدرت جهانی بزرگ مطرح کرد  که آماد  است با تمامی کشورهای معتق د ب ه به

دیدگا  جهان چندقطبی همکاری داشته باشد. در این چهارچوب دو س ناریو درب ار  آین د  

 نقش روسیه در منطقه مطرح است:

 

 نقش روسیه در منطقهاول: ادامه گسترش 

های راهبردی گرفته تا روابط اقتص ادی و توان روسیه در ایجاد شبکه روابط متنوع از ائتلاف

دس تانه در س وریه، جل وگیری از مهارت در برخورد با حوادثی مثل اقدام به مداخل ه پ یش

سرنگونی نظامش، مهار حادثه س رنگونی هواپیم ای روس ی در ص حرای س ینا و م دیریت 

ن با ترکیه در پی سرنگونی هواپیمای روسی، سناریوی گسترش نقش روسیه در منطق ه بحرا

 کند.را تقویت می

 

 دوم: کاهش نقش روسیه

ها در سوریه و توان و تمایل کشورهای حامی معارض ان تحقق این سناریو به روند درگیری

های آن نش انهای اس ت ک ه برای ایجاد تغییری راهبردی در میدان مرتبط است. این مس ئله
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تاکنون مشاهد  نشد  است. هم نین تحقق این س ناریو ب ه از ب ین رف تن ائتل اف ای ران و 

ای دربار  اختلافات بنیادین میان گونه نشانهروسیه مرتبط است و این در حالی است که هیچ

 دو کشور ایران و روسیه وجود ندارد.

 

 ی(المللنيو ب یامنطقه ،یاز حضور در منطقه )سطح مل هياهداف روس

نف وذ خ ود را از  یه احوز  کن دیم  یاکنون سع یشورو یدو دهه پن از فروپاش هیروس

را  اه داف  نی ( فراتر نهد و در ایاز شورو افتهیاستقلال ی)کشورها کیمحدود  خار  نزد

 یامنطق ه دگا ی و گا  از د کندیم دایپ تیاهم یکه گا  از منظر مل یدارد. اهداف زین یمتعدد

 .یالمللنیب و

درنتیج ه مب ارز  ب ا  ان د،د ید انی ز س میها هموار  از ترورگفت روس دیبا ینظر مل از

 ونی لیم 24 هی. روس دانن دیخود م  یمل تیامن داتیاز تهد یکیرا  ییگراو افراط سمیترور

 نی . عل او  ب ر اگ ذاردیاث ر م  زی کش ور ن نیدر منطقه در ا یثباتیمسلمان دارد و قطعاً ب

ب ا  هیخ ود را ق انع کنن د ک ه روس  یافکار عموم یخواهند از منظر ملیمردان روس مدولت

 غرب، هم نان قدرتمند است. یهامیو تحر یشورو یوجود فروپاش

و  یری تکف یهاجوانان روس به گرو  شیاز گرا یدر حال حاضر با موج گری رف د از

و اق دام در  یسمت اب زار نظ امخود به  تیتأمین امن یها براو روس میرو هستهروب یافرا 

 ری اخ یهاگفت تحولات س ال دیبا زین یانظر منطقه از اند.رو کرد  هیمانند سور ییکشورها

را از دس ت بده د.  یب یمانن د ل ینیمتحد هیباعث شد تا روس قایو شمال آفر ایدر غرب آس

کنند و  تیو تقو نفوذ سابق را حفظ یهاقدرت، حوز  یابیتا با باز کوشندیها مدرنتیجه آن

 کنند. دایپ یدیدوست جد یکشورها ای

را ه دف ق رار  ک ایآمر یب ه هژم ون یقطبجهان تک انیها پاروس زین یالمللنیب دید از

. ن دیگویسخن م  یقطبتک یایدن انیهاست که از پاها سالاز روس یهرچند برخ -اندداد 

 نی ب زرگ و اثب ات ا یه اها خواهان حضور در جمع ق درتاست که آن نیا گریهدف د

را  حاتیف روش تس ل لیدلا نیخواهد بود. به ا یمنافع یرادا زین نیموضوع هستند که کرمل
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اثب ات ق درت خ ود  یمسکو برا یاز ابزارها یکی ریاخ یهاسال ینام برد که   توانیم زین

 زاتی دل ار تجه اردی لیم 1۱ب ه  کی بود  است. بدون شک ف روش نزد المللنیدر صحنه ب

 یهاک ردن برنام ه دایتحقق پ یمختلف به معنا یبه کشورها هیروس یدر سال از سو یامنظ

 عم د  یاز کش ورها یک یعنوان کش ور ب ه نی بالا ب ردن نق ش ا نهیدر زم نیمقامات کرمل

 در جهان است. حاتیتسل صادرکنند 

 

 یانرژ یالمللو تحولات بازار بين هيروس

بود   هیاثرگذار بر روس یهامؤلفه نیتراز مهم یکیموار  نفت و گاز، ه ژ ی ور وو به یانرژ

 یب را یاند تا از ابزار انرژخود، تلاش کرد  یانرژ یغن ریاز ذخا یریگها با بهر است. روس

 زیرا ن یمشخص یراهبردها ریمس نیکشور بهر  گرفته و در ا نیا یتحقق اهداف و منافع مل

 اند.دنبال کرد 

وارد  یدر ح وز  ان رژ هیو روس  رانیانتظار داشت که ا توانی، مموضوع نیتوجه به ا با

 ن هیدر زم رانی ا یالملل بین یهایگسترش همکار لیاست به دل یهیرقابت شوند. بد ینوع

خواهن د  ییه اینگران  ب ار نیه ا دراروس ن د ،یدر آ هاییبا اروپا یگذارهیو سرما یانرژ

 داشت. ییهایها همکاربا روس توانیآن، م یاسیداشت، اما با توجه به ارزش س

ن دارد ک ه در  ینداش ته باش د لزوم  یهمکار رانیها با اعرصه ریدر سا هیروس اگر

ام ا اگ ر در ح وز   رد؛ی دو کش ور انج ام بگ انی م یهم تعامل و همکار یعرصه انرژ

 یبه حد هیدر سور هایهمکار نهیارزشمند باشد و زم رانیا یبرا هیحضور روس ،یاسیس

بح ث  ه،یروس  یب ا همک ار ت وانیم  ش ند،با ازمن دین گریک دید که دو کشور به باش

با  یروس یهاگذارهیکرد. سرما تیریو فروش نفت و گاز در اروپا را مد یگذارهیسرما

شوند.  یوارد همکار رانیبا ا توانندیدر بحث انتقال، م هیروس یهانقش دادن به شرکت

 ایکه شرق آس  یاگونهمطرح کرد؛ به توانیا هم محوز  ر میموضوع تقس ن،یعلاو  بر ا

از  تی در حما هیحوز  نف وذ روس  یو غرب اروپا را برا رانیمثل ا ییکشورها یرا برا

 در نظر گرفت. یانرژ



                                                        0441 پاییز، 11 شمار  ،پنجمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 104

 

در  رانی ا یبحث رقبا ،قابل توجه است هیو روس رانیکه دربار  روابط ا یگرید موضوع

ها است. عربس تان و قط ر دو کش ور قبال آن در هیو نوع تعامل و راهبرد روس یحوز  انرژ

حف ظ و گس ترش  یه ا ب راروس رس دیهستند و به نظ ر م  یدر عرصه انرژ رانیا بیرق

هم  ون عربس تان در  ییدارند روابط خود را با کشورها لیتما ،ینظارت خود بر بازار انرژ

در  یس عود انرا  مانع رفتار سوء عربس ت نیحفظ کنند که از ا یاز تعامل و همکار یسطح

 نفت شوند. یخصوص کاهش بها

است که مقابله و تنش با عربس تان،  تیاهم زئها حاروس یموضوع از آن جهت برا نیا

از آن است که عربستان  یحاک هالیها دشوارتر خواهد ساخت؛ چه آنکه تحلآن یکار را برا

اهم ک رد  اس ت. نفت فر متیکاهش ق یرا برا نهیزم ه،یبه قصد ضربه زدن به روس یسعود

 یفش ار اقتص اد دِیتشد یبه دنبال استفاد  از فضا یسعود عربستان رسدیدرواقع، به نظر م

 است. هیو سور رانیبا ا هیروس یهمکار یبر دورنما یگذارریتأث یبرا هیبر روس

دنب ال  ان هیدر خاورم هیک ه روس  ییهااس تیب ر س یو جد یفور ریمسئله، تأث نیا البته

کشور در حال حاض ر  و برخل اف  نیا ینیآفرد داشت؛ چراکه حضور و نقشنخواه کندیم

نداش ته اس ت. در موض وع  یدر پ  هیروس  یب را یادی ز یمال یهانهیمسئله افغانستان، هز

دل ار ب ود ام ا در  اردی لیم 144 انهیحدود سال یشورو یخارج یهانهیافغانستان، مجموع هز

 .شودیدلار برآورد م اردیلیم پنج یال چهار یوزر هیدر سور هیروس ینظام نهیحال حاضر هز

 ری گنیسخت کند اما باع ث زم هیروس یرا برا طیشرا دینفت شا متی، کاهش قدرواقع

 ینظ ام حاتیدارد تس ل هیک ه روس  یان هیعم د  هز ،یفعل طی. در شراشودیها نمشدن آن

د اس تفاد  ق رار م ور هیاست که در س ور ینظام لیموشک و خمپار  از وسا ما،یاست. هواپ

 ییایآس  یکش ورها یها ب ا برخ روس گرید یتأمین شود. از سو دیبا شیهانهیگرفته و هز

و رفع  هانهیهز یموجب کاهش برخ یتا حدود تواندیاند که مشد  یوارد معاملات اقتصاد

 از مشکلات شود. یشمار

 هیو روس  نرای ا یاقتص اد یه ایهمک ار یرا ب را نهیزم ه،یروس هیغرب عل یهامیتحر

 هیو روس رانیاست که ا نیکه وجود دارد ا ییهانهیاز زم یکیازپیش فراهم کرد  است. بیش



 101 / نقش روسیه در امنیت منطقه غرب آسیا                                                                         

 

ب ه  ازی ن رانی را داش ته باش ند. ص نعت نف ت ا یبازار ان رژ میامکان تقس ینوعبه توانندیم

ته ها  البدارد. روس هانهیزم گریدر بحث انتقال خطوط لوله گاز و د انکل یهایگذارهیسرما

مندند ک ه عرصه، علاقه نیکنترل و انحصار ا یتر براشیبلکه ب ران،یعلاقه به بازار ا لینه به دل

 .اندابراز داشته بار نیخود را هم درا لیکنند و تما دایحضور پ رانیدر بازار گاز ا

 

 به آن یابيو راه دست هيمطلوب منطقه از نگاه روس نظم

را  یاتح اد مقدس  خیمت رن یب ا همک ار میل ادی 111۱  در سال ه،یاول، تزار روس الکساندر

 کی  یمعاهد  که اعضا نیا یهابود.  رف یکارآن محافظه یاصل یژگیدادند که و لیتشک

ن وع  نی ا رای را سرکوب کنند، ز یانقلاب یهابودند، تعهد کردند که جنبش یحیخانواد  مس

 یژگ یو نیبت وان چن  دی. ش ادانس تندیخ ود م  یه احکومت هی عل یدی ها را تهدجنبش

مشاهد  ک رد. مقام ات  نیو ازجمله پوت هیمردان روسدر دولت زیاکنون نرا هم یکارمحافظه

حال  نیاند. با اداد  حیترج یگریهموار  ثبات را بر هر موضوع د ریاخ یهاسال ی  یروس

 دانست. یو زمان کنون هیسآن مقطع رو یکارمحافظه انیرا م یاتفاوت عمد  دیبا

 ،یافرامنطق ه گرانیباز ینیآفرنقش الملل،نیدر نظام ب یدگرگون ،یامنطقهسطح برون در

در غ رب  یتینظم امن ،یافرامنطقه داتیو شکل تهد تیو ماه ییگراو کارکرد منطقه تیماه

و  یش ورو یپ ن از  فروپاش  المل لنینظام ب یرا متحول ساخته است. ساختار دوقطب ایآس

 اختلاف نیگزیکرد  است. اگرچه در مورد ساختار جا رییتغ میلادی 2441سپتامبر  11سپن 

 یس اختار دوقطب  گ رید ،مستقر المللنیکه نظام ب ستین یدیترد چیه ینظر وجود دارد، ول

ساختار  رییتغ الملل،نیو نظام ب یامنطقه یهاندارد. با توجه به تعامل و کنش و واکنش نظام

 ایدر غ رب آس  یامنطقه یتینظام و نظم امن کلو ش تیبر ماه میمستق ور به المللنینظام ب

و ب ا  واس طهیب  ،المل لنینظ ام ب برالیل یساختار هنجار راتییتغ ن،ی. هم نگذاردیم ریتأث

تع ارض هنجاره ا و  ریت أث ژ یورا متأثر ساخته اس ت. ب ه ایدر غرب آس یتیواسطه نظم امن

 بود  است. رتریمگچش ،یاسیلام ساس یها و هنجارهابا ارزش برالیل یهاارزش

 زی ن ا،یغ رب آس  یاگر در نظام منطق همداخله یرهایعنوان متغبه ،یافرامنطقه گرانیباز
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 میمستق یدور  مداخله نظام کیپن از  کایآمر سو،کیاند. از و تحول شد  رییدستخوش تغ

 یت. از س ونقش و حضور خود برآمد  اس فیدر منطقه، درصدد بازتعر ینیو اشغال سرزم

در تلاش ند ت ا حض ور  ک ا،یآمر بی ب زرگِ رق یهاعنوان ق درتب ه ن،یو چ هیروس گر،ید

 یاپ ن از تواف ق هس ته ژ یوحض ور، ب ه نیکنند. ا فایدر منطقه ا یرگذارتریتر و تأثپررنگ

در پرت و  رای تر اس ت؛ زمشهودتر و ملم وس هیو بحران سور ۱+1و گرو   رانیا نیبرجام ب

دو  یب را یدر معادل ات ق درت جه ان ایبزرگ، نقش منطقه غرب آس  یهامناسبات قدرت

 یاروپا و چه کش ورها هیاست. اروپا، چه در قالب اتحاد افتهی شیافزا نیو چ هیکشور روس

خ ود  ینقش سنت یو بازساز فیدر حال بازتعر زیمانند انگلستان و فرانسه ن ییمستقل اروپا

 هستند.  ایدر غرب آس

 

 امنيت غرب آسيا

 یگ ریتح ول د ،یالملل نیب تی و ارتقاء نقش و کارکرد منا ق در امن نینو ییگرامنطقه ظهور

اول، رون د  ن،ین و ییگرارا متأثر س اخته اس ت. در منطق ه ایدر غرب آس یتیاست که نظم امن

 ش تریآن ب یریگدر ش کل یردولتیغ گرانیکه نقش باز یاگونهبه بالاست. به نییاز پا ییهمگرا

در  یامنطق ه یهانق ش من ا ق و ق درت م،یق د ییگراه است. دوم، برخلاف منطق هاز گذشت

 افت هی شیاف زا یا ور قاب ل ملاحظ هب ه نینو ییگرادر منطقه یالمللنیب تیو تأمین امن نییتع

 ش ود،ینم  فی تعر ینظ ام یو همکار ییبرحسب همگرا تنها نینو ییگرااست. سوم، منطقه

تح ول،  نی اس ت. ا افت هی تیارزش و اهم زین یو فرهنگ یاسی، سیاقتصاد ییگرابلکه منطقه

 است.  یامنطقه یتینظم امن یدر الگو یرنظامیمتضمن برجسته شدن ابعاد غ ژ یوبه

نظم  ا،ینسبت به منطقه غرب آس یامنطقهبرون داتیتهد یِو ماهو یشکل رییتغ سرانجام،

 ،یافرامنطق ه یهاقدرت یرنظامیو غ یام. مداخله نظسازدیمستقر در آن را متحول م یتیامن

باع ث  ،یاو منطق ه یالملل نیب زرگ در س طح ب یهاق درت یه او رقابت ک ایآمر ژ یوبه

 یامنطق هب رون داتی تهد نیشد  است. ظهور ا ایدر غرب آس برونزاد داتیتهد یریگشکل

 ق اًیرا عم ایآس  در غ رب یتیخورد  است که نظم امن وندیپ یامنطقهدرون داتیچنان با تهد
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 دگرگون ساخته است.

 یاو فرامنطق ه یامنطق ه گرانیب از ک ردیتن وع و تع ارض رفت ار و رو ن،ی ب ر ا افزون

اس ت.  گ رید نیآفرعامل تحول زین یامنطقه یتینسبت به نظم امن ایدر غرب آس کنند نییتع

 یج ود ناراض مانن د عربس تان از وض ع و نظ م مو ی،امنطقه گرانیاز باز یبعض سو،کیاز 

از  یبرخ  گ ر،ید یخ ود را مس تقر س ازند. از س و مطل وبهستند و در تلاش ند ت ا نظ م 

منازع ات، درص دد  تیریب ا ه دف م د ران،یا یاسلام یمانند جمهور ،یامنطقه یهاقدرت

دس ته از  نیهستند. به نظر ا داریپا یتینظم امن یحفظ و سپن اصلاح وضع موجود و برقرار

از  یبرخ  ن،ی. هم ن رددا تی و ارجح تی اولو یامنطق ه تی و امن حفظ ثب ات گران،یباز

 گ ریگ رو  د ک هیدرحال ،دارند یامنطقه یتیبه نظم امن جانبهکی کردیرو یامنطقه گرانیباز

از  یم دت برخ . سرانجام، نگا  و ب رآورد کوتا دانندیرا مناسب م ییگراچندجانبه افتیره

 یامنطقه یهااز قدرت گرید یو بلندمدت بعض یراهبرد در تقابل با نگا  یامنطقه گرانیباز

 قرار دارد. ایدر غرب آس یتیبه نظم امن

در  ایدر غ رب آس  یامنطق ه یت یو تحولات باعث شد  است تا نظم امن رییتغ نیا مجموع

 زی ن رانیا یاسلام ی. جمهورردیقرار گ یاو فرامنطقه یامنطقه یکشورها تیدستور کار و اولو

از  یق یدر  درس ت و دق دیبا یامنطقه یهاقدرت نیرگذارتریترین و تأثاز مهم یکی عنوانبه

و  یامنطق ه گ ا یداشته باش د. چ ون حف ظ جا ایدر غرب آس یریگحال شکل در یتینظم امن

 در منطقه است.  داریپا یتیبه نظم امن یدهدر گرو شناخت و شکل رانیا یمل تیامن

مس تلزم در  و  ایدر منطقه غ رب آس  داریباثبات و پا یتیو استقرار نظم امن یریگشکل

 یامنطق ه یت یدر آن است. اول، نظم امن رگذاریتأث گرانیهمه باز یچند اصل از سو تیرعا

اس ت.  تیو امن داتیجامع از تهد یو تلق فیو تعر ینگرجانبهمستلزم همه داریباثبات و پا

آن  یمورد توجه قرار گرفته و ب را داتیع تهدو همه انوا تید همه ابعاد امنیکه با یاگونهبه

چندجانب ه  یریگجه ت ازمن دین ایدر غرب آس داریپا یامنطقه تیکرد. دوم، امن یزیربرنامه

 نیق ادر ب ه ت أمین و تض م جانب هکی یو سازوکارها کردهایرو خ،یاست. چون به گوا  تار

 یامنطق ه یهااست ک ه ق درتآن  انگریب تیواقع نینبود  و نخواهد بود. ا یامنطقه تیامن
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تل اش  ایدر غ رب آس  یمشارکت یتینظم امن یدر جهت برقرار یو همکار ییافزابا هم دیبا

 یبلندم دت و راهب رد یزیرو برنامه ی راح ازمندین دار،یپا یامنطقه یتیکنند. سوم، نظم امن

س من افع بلندم دت بر اسا دیباثبات با یتیامن ماستقرار نظ یکه کشورها برا یاگونهاست. به

م دت، کوتا  داتینسبت به تهد یمند و نه واکنشکنش یهااستیبا اتخاذ س یاو منطقه یمل

 یش یاندمستلزم هم زین یامنطقه یتینظم امن یبپردازند. معما یامنطقه یتینظم امن یبه معمار

 ژ یوب ه یگ وبرونزاد ال یتینظم امن هارم،است. چ یامعماران آن در سطح منطقه ییافزاو هم

 ایغ رب آس  یکش ورها یمل  تی و امن یامنطق ه تی امن کنن د نیآن تأم کی از نوع هژمون

 .باشدینم

 

 هيدر نظم مطلوب منطقه از نگاه روس رانینقش ا

ه ا گف ت روس دی با زیچگونه خواهد بود ن دیدر نظم جد رانیمسئله که نقش ا نیا دربار 

ه ا را داش ته باش ند؛ مکان گفتگ و ب ا هم ه  رفا ایاند تا در تحولات غرب آستلاش داشته

. ش وندیم  یرابط ه مه م تلق  نیدر ا زین یستیونیصه میرژ یعربستان و حت ران،یدرنتیجه ا

 گ اهیوجود ندارد که منافع  ینیتضم گونهچیو ه شدیاندیمسکو تنها و تنها به منافع خود م

چ ون  ییدر منطقه و کش ورها نرایها منافع اباعث شود تا روس رانیکشور با ا نیمشتر  ا

در براب ر  یچالش  رانی موض وع ک ه ا نی از ا هیبشناس ند. البت ه روس  تیرا به رسم هیسور

 یش گیگف ت متض رر ش دن هم دی با نی. هم نکندیاستقبال م ،کاستیآمر ییگراجانبهکی

د تا مس کو بتوان  شودیباعث م رانیدر ا روانهیو وجود اسلام م یگریسلف انیاز جر هیروس

 تاکنون استفاد  نشد  است. لیپتانس نیداشته باشد، هرچند از ا رانیبه ا ینگا  مثبت

ب ه  زی دوستانه نبود  است و تحول ات ن گا چیو عربستان ه هیروابط روس گری رف د از

چراک ه عربس تان  رد،ی ص ورت گ نهیزم نیدر ا یخاص دادیاست رو دیکه بع رودیم یسمت

ب ا مس کو  یکیمناسبات نزد تواندیدر منطقه است و قطعاً نم کایآمر یاصل نیاز متحد یکی

 کی ه م نزدب ر من افع، ب ه یو مبتن  ان هیگراص ورت عملداشته باشد هرچند دو کش ور به

 یاف ار  از ه ر مس ئله هیگفت دولت روس دیبا زین یستیونیصه می. در ارتباط با رژشوندیم
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در  هیرت کل ان، در نظ م مطل وب روس ص وداش ته و به ویآودوستانه با تل یهموار  روابط

 .ردیقرار گ یجد دیمورد تهد دینبا یستیونیصه میمنطقه، رژ

 

 یريگجهينت

مس تلزم در  و  ایدر منطق ه غ رب آس  داری باثب ات و پا یت یو استقرار نظم امن یریگشکل

 یامنطق ه یت یدر آن است. اول، نظم امن رگذاریتأث گرانیهمه باز یچند اصل از سو تیرعا

اس ت.  تیو امن داتیجامع از تهد یو تلق فیو تعر ینگرجانبهمستلزم همه داریثبات و پابا

آن  یمورد توجه قرار گرفته و ب را داتیو همه انواع تهد تید همه ابعاد امنیکه با یاگونهبه

چندجانب ه  یریگجه ت ازمن دین ایدر غرب آس داریپا یامنطقه تیکرد. دوم، امن یزیربرنامه

 نیق ادر ب ه ت أمین و تض م جانب هکی یو سازوکارها کردهایرو خ،یبه گوا  تار است. چون

 یامنطق ه یهاآن است ک ه ق درت انگریب تیواقع نینبود  و نخواهد بود. ا یامنطقه تیامن

تل اش  ایدر غ رب آس  یمشارکت یتینظم امن یدر جهت برقرار یو همکار ییافزابا هم دیبا

 یبلندم دت و راهب رد یزیرو برنامه ی راح ازمندین دار،یپا یامنطقه یتیکنند. سوم، نظم امن

بر اساس من افع بلندم دت  دیباثبات با یتیامن ماستقرار نظ یکه کشورها برا یاگونهاست. به

م دت، کوتا  داتینسبت به تهد یمند و نه واکنشکنش یهااستیبا اتخاذ س یاو منطقه یمل

 یش یاندمستلزم هم زین یامنطقه یتینظم امن یازند. معمابپرد یامنطقه یتینظم امن یبه معمار

 ژ یوب ه یبرونزاد الگ و یتینظم امن هارم،است. چ یامعماران آن در سطح منطقه ییافزاو هم

 ایغ رب آس  یکش ورها یمل  تی و امن یامنطق ه تی امن کنن د نیآن تأم کی از نوع هژمون

 .باشدینم
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