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 مقدمه 

توجه در جهان پسدا جادس سد د اسدتا ایدن ایدور        دولت روسیه یکب از بازیگ ان قابل

 اوان یک قیرت ب رگ در معادالت جهانب نیدان دبدیا ایدن    بمواره تالش دارد تا خود را به

مسئله از ابعاد مختلفب مورد توجه بوده و مسکو اوشییه تدا در مسدی  احیدای قدیرت دی یادۀ      

خود گام ب دارد. توجه روسیه به این ام  سدب شیه تا این ایور در مسائل مختلد  سیاسدت   

ویژه آم یکا قد ار گ فتده و ایدن تقابدل بده      بهمستقیم با غ   و جهانب در مقابلۀ مستقیم یا غی 

 ا(1: 2112، 1)اسدتاانووا  ناپذی  مابیت مسدکو در جهدان پسدا شدوروی تددییل شدود       بخش جیایب

خصوص از دورۀ دوم ریاسدت جمهدوری پدوتین توجده نسددتاد زیدادی بده ماطقده         رو به ازاین

 گذشدته  بدای  دبده  در یهطورالب خاورمیانه، نیان داده شیه است. روسد  فارس و الدته به خلیج

 و ایدوربا  سای  با را خود رواب  نتیجه در بوده جهانب سیاست در ت  فعال نقش ایفای دندال به

 بد خال   اسدتا  داده گست ش فارس خلیج ماطقۀ و آسیا غ   با ویژهبه جهان مختل  مااطق

 ایدوربای  بمدۀ  بدا  بدا  روس دارد، خصدمانه  رواب  فلسطین و سوریه ج.ا.ای ان، با اه آم یکا

 بهتد ی  موقعیدت  بده  آم یکدا  بدا  نتیجه در مقام مقایسه در انیا ا ده ب ق ار متوازن رواب  ماطقه

 سیاسدب  امدور  پییدد د  بد ای  ژئدوپلیتیکب  بدای  سد مایه  ایدن  از دارندی  تالش و انی یافته دست

 .(2121، 2جواار) ااای ب داری به ه

بدای موجدود    ب جهانب و ظ فیدت پوتین و دستگاه دیالماسب روسیه با  لم به مسائل سیاس

اسداس   اندیا بد    تد  خاورمیانده وارد شدیه   فارس و در نگاه وسیع ب ای بمکاری به ماطقه خلیج

ویدژه در دوران  بای صورت گ فته اب اربای موجدود در سیاسدت خدارجب روسدیه بده      ب رسب

باشدی و   شود از اارایب باالیب ب ای حضور در ماطقۀ خاورمیانه ب خوردار پوتین اه موجب مب

متحدیه داشدته باشدی در چهدار      ویژه با ایداالت سازی قیرت را به نو ب توانایب نفوذ و توازن به

 توان ب شم دا مورد مب

                                        
1. Stepanova 

2. Jokar 
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ایور روسیه از یک دستگاه دیالماسب فعال و مطلوبب ب خوردار است اده ایدن امد      (1

نده  به این ایور توانایب حضور دیالماتیک در سای  نقاط جهان بد ای نمونده خاورمیا  

 را داده استا

 در بمچادان  امدا  استا بازیافته را خود نفوذ از بخیب اه صاعتب-نظامب ای مجمو ه (2

 دبیا جلوه ض وری غی نظامب گی ی تصمیم ف ایای ب ای را خود تا است تالش

 بدازیگ ان  و گازپ وم و اتم روس مانای دولتب بای ش ات با فعال اقتصادی دیالماسب (3

 .بسدتای  پیید و  ایدور  از خارج مذاا ات در اه نفت روس مانای الییی خصوصب

دبایۀ دیالماسب اقتصدادی فعدال روسدیه    بخش ان ژی و مداحث دیگ  اقتصادی نیان

 فارس در حال اف ایش بستایا ویژه در ماطقه خلیجبایب اه به است. فعالیت

 و مادافع  تد ویج  و خارجب  مومب افکار با گفتگو بی  با واضح  مومب دیالماسب (0

 و آرتدب  المللدب  بدین  رسدانۀ  توسد   آن نمداد  بهتد ین  احتمداالد  اده  خود یبا ارزش

دبایۀ استفاده از اقتصاد و رسدانه در نقیدۀ راه نفدوذ    ام ی اه نیان .است اساوتایک

 .(12: 2121، 1الرول) ویژه ماطقۀ خاورمیانه استن م این ایور در جهان و به

ر است اتژی امایتب روسیه، آسدیا و اروپدا   د 21با وجود چاین اب اربایبا اما تا دبۀ اول ق ن 

بدای بسدیاری    به نسدت خاورمیانه ابمیت است اتژیکب بییت ی داشتایا بااب این مسکو ف صدت 

بای الزمه ب ای فعالیدت روسدیه در    امب در ماطقه ب ای خود در نظ  گ فته بود.  میۀ مح ک

ای بدودا امدا    بمیت ثدات ماطقده المللب، تجارت و ا ماطقه در این بازۀ زمانبا اسب پ ستیژ بین

بای   بدب و حدوادثب    ای چایان دوام نیافتا زی ا در نتیجه انقال  بای مافعالنه چاین سیاست

فدارس افد ایش    اه در این ایوربا رخ داد حضور روسیه در ماطقۀ خاورمیانه و حوزۀ خلدیج 

 .(626_626: 1011واحیپور و بمکاران، ) یافت

اافع موجدود در ماطقده بد ای روسدیها ایدن ایدور در حدوزۀ        با توجه به مطالب فوق و م

فارس از دور سوم ریاست جمهوری پوتین به ایفای نقدش جدیی دسدت زده اسدت. در      خلیج

سدازی قدیرت بدا سدای       طب یک دبۀ گذشته این ایدور بدا حضدور در خاورمیانده و موازنده     

                                        
1. Laruelle 
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  آن با دازندیا  با موجب شیه است پژوبیگ ان به ب رسب این حضور و ابعداد مختلد   قیرت

متحدیه   ای اده ایداالت   فدارس اسدت. ماطقده    یکب از بعیبای حضور روسیه در ماطقدۀ خلدیج  

صورت ساتب دارای متحییاب است اه رواب  بسیار زیادی با ایدن ایدور دارندیا در نتیجده      به

ویدژه روسدیه و ام یکدا    بدا بده   فارس به یک حوزۀ مهم ب ای رقابت میدان قدیرت   ماطقۀ خلیج

 ت.درآمیه اس

صید ب رسب تأثی  متغیی  مستقل بد  وابسدته اسدت. متغید      با این تفاسی  مقالۀ حاض ، در

سازی روسیه و متغیی  وابسته، رواب  بدا ایدوربای   بدب      مستقل در پژوبش حاض  موازنه

فارس است. در سازمانیبب پژوبش بعی از ارائۀ چدارچو  نظد ی )موازندۀ ند م( بده       خلیج

سازی در غ   آسدیا و سداه بمکداری بدا ایدوربای      در موازنهبای االن روسیه  سیاست

بای روسدیه در بحد ین و سدوریه پ داختده      بای   بب و سیاست فارس، انقال    بب خلیج

 شود. مب

 

 شناسی تحقيقپيشينه

ویژه په از ف وپاشب شوروی مفهوم قیرت ن م روز به روز جایگداه  در طب سالیان اخی  به

الملل به دسدت آوردا بد  ایدن اسداس بدا       دولتم دان حاض  در نظام بین ت ی را در میان پ رنس

بای موجود در دولت فیراتیو روسدیه، شدابی ابمیدت جایگداه موازندۀ ند م یدا         توجه به ااش

الملدل بدا    ایما مدتاب ب  این سیاست پژوبیگ ان   صدۀ روابد  بدین    اارب ست قیرت ن م بوده

 م در روسیه به ب رسب  ملک د این مفهدوم در  وااربای موجود در بحث قیرت نب رسب ساز

با سعب بد  ایدن    ای از پژوبش انی. در دسته این ایور در قالب ااربای پژوبیب متاوع ب آمیه

نیان دبادی اده ایدن     روسیه سیاسب گفتمان در ن م قیرت ابمیت انی تا با در نظ  گ فتن داشته

ضمن ب رسدب تدالش روسدیه بد ای      با استا در این نوشته ا ملین توجه مورد بسیار موضوع

اف ایش جایگاه و ما لت خود در   صۀ جهانب این ایور را از نظد  دارا بدودن مادابع قدیرت     

ای دیگد  از   . در دسته(2121، 1: لدوس 13۳۳آشاا، : باق ی13۳2: رشییی، 13۳2) طایب و بیایتب، انی  ن م ساجییه

                                        
1. Los 
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شود در بدا  موضدوع    ملل را شامل مبال بای محققین حوزۀ رواب  بین آثار اه بخش از نوشته

: امیدیی، فالحدب و   13۳2: امید ی،  13۳6سدیمد  و رضداپور،   ) قیرت ن م روسدیه در خدارج ن دیدک اسدت    

 .(13۳2ب خورداری، 

ای دیگ  از آثار اه بسیار ام به آن پ داخته شیه است توجه به قیرت ن م روسدیه  در دسته

صورت موردی ب ای نمونه، بحدث قدیرت   شیه بهگونه آثار تالش در خاورمیانه است. در این

ن م روسیه در ج.ا.ای ان به دلیل رواب  سالیان اخی  میان این دو ایدور را مدورد ب رسدب قد ار     

دبای و به نو ب می ان حضور و نفوذ روسیه را در ج.ا.ای ان تج یه و تحلیل  لمب نمایادی. در  

 انی اه پدوتین  در خاورمیانه نیان داده نوشتاربای دیگ  در با  موضوع نفوذ قیرت ن م روسیه

 ب قد اری  مدوازات  بده  تا است اوشییه، خود ای خاورمیانه سیاست به بخیب توازن در راستای

 دورشدین  از مدانع ا آف یادب در لدادان   سدوریه و نقدش   و ج.ا.ای ان بمچون ایوربایب با رواب 

ار موجود در این بخش به در نو ب دیگ  از آث. گ دد نی  مسکو از اار محافظه     ایوربای

گی ی قیرت ن م روسیه پ داخته و بیدان    اوان یکب از  ااص  موجود در شکلبحث مذبب به

 .(2121، 2: ج د2122، 1: تیموس13۳۳: گ جب، سیفب و روزبهانب، 13۳1نظ ی، ) ارنی د مب

 ای درمجموع آثار فوق مالحظه شی اه بمواره تالش شیه تدا روسدیه را در حیطدۀ ماطقده    

ویژه حوزۀ خارج ن دیک مورد تج یه و تحلیدل قد ار دبادیا در نتیجده ایدن امد  پد دازش         به

نیرت صورت گ فته است. باتوجه به مالحظدات موجدود   حضور روسیه در مااطق بمجوار به

ت ین مااطقب اده در مدورد حدوزۀ قدیرت ند م روسدیه جدای ادار          در خاورمیانها یکب از مهم

ورمیانه استا در نتیجه در اث  پیش رو ضمن ب رسب قدیرت ند م   طلدی ماطقۀ خا بسیاری را مب

گی ی از آثدار پ بدار سدای  پژوبیدگ ان      ایم تا با به ه فارس تالش داشته روسیه در ماطقۀ خلیج

فدارس را م تفدع    خصوص حدوزۀ خلدیج  ای روسیه به خالء موجود در بحث حضور خاورمیانه

 سازیم.

 

 

                                        
1. Timus 

2. Gerd 
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 مبانی نظری

 موازنۀ نرم

گ ایدان نظ یدۀ موازندۀ قدوا یکدب از       ویژه واقدع الملل به مایان   صۀ رواب  بیناز نظ  دانی

دان و دیگد ان،  ) المللب بدوده اسدت   مؤث ت ین نظ یات ب ای تدیین رفتاربای موجود در   صۀ بین

. استفاده از اب ار موازنۀ قوا یا ااربست مفهوم قیرت در نوع سخت اه نمود بی وندب  (132: 13۳6

گ ایان بمواره مورد تأایدی  ز تجهی ات نظامب بود در دوران جاس س د توس  واقعآن استفاده ا

ثداتب بودا ایدن اد دا را    گ فت. ق ار گ فتن در یک نظام آنارشیک اه دارای ت ل ل و بب ق ار مب

، 1پدائول ) ا د اه توجه به موازنۀ قوا یک ام   قالیب از سوی اایگ ی  قالندب اسدت   اثدات مب

ویدژه در دوران جادس سد د موجدب     نتیجه پذی ش موازنۀ قوا و موازنۀ تهییی به. در (10: 2111

آرایب ایوربا در   صۀ نظامب شیه بودا این ام  پیش از آن در ااگ ۀ وین توسد  پداج    ص 

قطدب درآمی و در دوران جاس س د بده شدکل رقابدت دو    قیرت اروپایب به شکل موازنۀ چای

قطددب  ی نااییی اه پده از ف وپاشدب شدوروی و جهدان دو    اب قیرت خود را نیان دادا اما دی 

بای فک ی موازنۀ قوا مورد چالش ق ار گ فتا در این دوران بود اه نظ یدۀ موازندۀ ند م     بایان

واقدع طد ح موازندۀ    در پاسخ به انتقادات موجود به نظ یات موازنۀ قوا و تهییی مط ح شیا در

یه بودا در این دوران این تفک  وجود داشت اه قطدب شبا در دنیای تک ن م تدیین رفتار دولت

نظامب بستای. در نتیجده  بای ب رگ متکب به اب اربای غی  بای درجۀ دو ب خال  قیرت دولت

گ ایدب و نیداز بده    زایش تفک  موازنۀ ن م در این دوران پاسخب به انتقدادات موجدود بده واقدع    

 .(262: 1011دیگ ان، دالور و ) با بوده است اب اری ب ای تحلیل رفتار دولت

مفهوم قیرت ن م به ب  نوع تالش غی مستقیم وغی نظدامب بد ای    ب اساس تعاری  موجود

شودا به  دارتب دیگ  موازنده ند م    اابش قیرت ب ت  و در مقابل اف ایش قیرت خود گفته مب

صدورت مسدتقیم   بای ضعی  در ب اب  قیرت ب تد  اده بده    ای از اقیامات دولت یعاب مجمو ه

ا این نوع از موازنه ب ای بدازیگ انب اده   (11: 2111، 2)پاپ ایای ت نظامب آن را به چالش نمبقیر

                                        
1. Paul 

2. Pape 
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دارای نقش مؤث ی بستای مطلو  و مااسب استا زی ا نکتۀ آشدکار در ایدن ندوع از قدیرت     

سازی در ب اب  قیرت ب تد  اسدتا امدا ایاکده     بای نظامب و در نقطۀ مقابل ائتال  اابش ب یاه

تب در این بخش دارای موفقیت باشی بسدته بده چگدونگب  ملکد د آن در نظدام      چه می ان دول

 قدیرت  دست سدب  از بود نخوابی قادر ن م موازنۀ گ چه پیپا دییگاه ب  اساسالملل داردا  بین

 را آن ب یاۀ توانی مب اما اایا جلوگی ی میتاوتاه در خود خاص نظامب بای بی  به بژمون

 در بژمدون  بدا  بمکاری ب ای را احتمالب ایوربای تعیاد نی  و اف ایش قیرتش از استفاده در

 ادوان  با توجه به این می ا پیپ  وامل زید  را بده   ا(6: 132۳ زاده، امائب و شفیعب) دبی اابش آیایه

دبایگان در نظد  گ فتده     سازواار اج ای موازنۀ ن م در دو بخش درونب و بی ونب ب ای موازنه

 است:

 از بییدت   دوم درجدۀ  بدای  قدیرت  :موازنۀۀ نۀرم بيرونۀي    سرزميني ) پذيرش عدم .1

 رد باداب این  ب ندیا  مب سود نظامب  ملیات و مانوربا انجام جهت دیگ  بای س زمین

 ادابش  پید وزی  در را بژمدون  قیرت موفقیت دیگ ، ایوربای س زمیاب دست سب

 دبیا مب

 بدم  ب تد   بدای  قدیرت  اده آنجدایب  از :گيرانداختن )موازنۀ نرم بيروني  ديپلماسي .2

 خدود  بدای  بی  به و بگی نی نادییه را المللب بین بای سازمان بای تصمیم توانای نمب

 اسدتفاده  بدا  توانای مب دیگ  بای دولت اساس این ب  یابایا دست با آن به توجه بیون

 بد ای  راه ایدن  از و دبادی  اابش حمله یا جاس ب ای را بژمون قیرت نهادبا این از

 آورنیا دست به مااسدب بای ف صت خود از عدفا جهت بییت  آمادگب

 تهییدی  را بدایب  دولدت  نظامب قیرت :اقتصادي )موازنۀ نرم دروني  قدرت تقويت .3

 ااادیا  مدب  دندال بژمون قیرت ب اب  در موازنه ایجاد جهت در را با بی  اه اای، مب

 ادایجد  راه ایدن  در باشدیا  خوبب پیتوانۀ توانی مب اقتصادی  ظیم قیرت دلیل این به

 رشدی  بد دن  بداال  و بژمدون  قدیرت  حضدور  بدیون  انحصداری  اقتصدادی  بای بلوک

 باشیا سودمای توانی مب تجاری و اقتصادی
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 بدا  توانادی  مب دوم درجۀ بای قیرت :موازنه )موازنۀ نرم بيروني  براي عزمي راسخ .0

 دیگد   بم ابدب  بده  نیداز  اده  بژمدون  قدیرت  ب ابد   در جمعبدسته بای پیمان ایجاد

 ااادیا  ایسدتادگب  دارد خود بای بی  ب خب به پوشانین  مل جامۀ تجه با قیرت

 موازنده  ایجداد  تواندایب  به با قیرت این ا تماد تا شود مب سدب آنکه ضمن مسأله این

 پیوستن جهت در با دولت دیگ  تیویق موجب یابی، اف ایش بژمون قیرت ب اب  در

 معتقدی  «آم یکدا  ب تد ی  دورۀ رد ند م  موازندۀ » مقالۀ در نی  شود. پائول مب ائتال  به

 نظدامب  رفتدار . 1: ااادی  مدب  اقدیام  ن م موازنۀ ب ق اری به زی  دالیل به ایوربا است

 یدک  بژمدون  دولدت . 2 باشیا نیاشته پب در را بایب اه نگ انب ولو آن بژمون قیرت

 تدوان  نمدب  راحتدب  به و است اقتصادی –امایتب بای   صه در  مومب خی  مهم مادع

. 3اسدتا   موازنده  ایجداد  په بهت ین گ یاه در ب اب  آن ا دا آن جایگ ین را دیگ ان

 تالفدب  را ن م موازنۀ قالب در شیه انجام بای اقیام راحتب به توانی نمب بژمون دولت

 .(32: 2111، 1پاپ) اای

موازندۀ ند م  لیده    »بدا  ادوان    2111موارد گفته شیه در انیییۀ راب ت پیپ در مقالۀ سال 

موازندۀ ند م در  صد  ب تد ی     »با  ادوان   2111و مقالۀ تب. وی. پاول در سال  2«متحیه ایاالت

جاندۀ ام یکا به   اق نوشته شیه است و ماطق قدوی و الدتده بسدیار    په از حمله یک 3«آم یکا

الملدل از   این است اه وقتب یدک دولتدب در نظدام بدین      ای در با  موازنۀ ن م دارنی و آن ساده

ااادی از طد ق    بای قوی )و الدته ضعی  دیگ ( تالش مب شود، دولت مبت   رقدایش خیلب قوی

گ ایب را ب ای قدیرت ب تد  بییدت  و در نهایدت آن را      جاندهبای یک ای شییی ب یاه غی  مقابله

واقع پیپ  قییه دارد اه اقیامات ایوربای دیگد  )غید  از بژمدون( بسدیار     تضعی  ااایا در

پدذی    بدا امکدان   زیع قیرت در نظام ب رسدب موضدع آن  محیود است و بیون شااخت نحوۀ تو

الملدل از بحدث    ا ب چای بعیبا در انیییۀ رواب  بدین (0: 2116، 0تدال و  3۳2 -3۳1: 132۳)لیتل، نیست 

                                        
1. Pape 

2. Soft Balancing against the United States 

3. Soft Balancing against the United States 

4. Tella 
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ق ارگی ی قیرت سخت و ن م در ااار یکییگ ( صحدت بده میدان آمدیا امدا     قیرت بوشمای )

از پایان جاس سد د بد ای تدیدین رفتدار       اوان یکب از نظ یات مهم پهبمچاان قیرت ن م به

 شود. با در نظ  گ فته مب دولت

سازی موازنۀ ن م ب ای انیییۀ اد ملین و شدخ     بااب این مدتاب ب  مداحث فوق، پیاده

 اوان یک شخ  سیاسب پ قیرت در روسیه بسیار مااسب استا این ایور بده  پوتین به

ف باگب  -صادی، سیاسب و اجتما بامک مفهوم قیرت ن م درصید انجام یکاارچگب اقت

در فضای په از ف وپاشب شوروی است. استفادۀ روسیه از اصول موازنۀ ن م طد ح شدیه   

المللدب اسدتا باداب این      بای بدین  بیانگ    م جیی این ایور ب ای ایجاد موازنه در ااش

یژ نمدایب و پ سدت   روسیه به ربد ی پوتین تالش دارد تا از مسدی  موازندۀ ند م بده قدیرت     

آف یاب روسیه در ن دیکب به ایوربای ماطقۀ خلیج  المللب خود بیف ایی. در ادامه نقش بین

ت ین مااطق در طول تاریخ ب ای روسیه بوده است را تدیدین   فارس اه بمواره یکب از مهم

و نیان خوابیم داد اه چگونه استفاده از موازنۀ قدیرت ند م در ایدن حدوزه جغ افیدایب      

 شود. مب توس  روسیه دندال

 

 تحقيق شناسی روش

تحلیلدب اسدتا در    -پژوبش حاض  از نظ  بی  اارب دی و روش اج ای آن تدییادب 

بای  ب داری، دادهای و اب ار فیشگی ی از روش اتابخانهاین اث  تالش شیه است تا با به ه

ای خانهآوری شونیا در این تحقیق ما با استفاده از ماابع اساادی و اتابمعتد  و  لمب جمع

ضمن گ دآوری اطال ات و داده بای م تد  با موضوع، سعب در تدیین گسدت ش روابد    

فارس داریما بااب این جامعۀ آماری این تحقیدق   رابد دی روسیه با ایوربای حوزۀ خلیج

 دبای.شکل مب 2121تا  2112بای را اسااد و میارک بین سال

 



امیبایو پ لیدال افارس خلیج ب  ب یو گست ش رواب  با ایوربا بن م روس ۀموازن                                                      60

 هاهای تحقيق و تجزیه و تحليل دادهیافته

 ضور روسيه در خاورميانهح

الملدل ماطقدۀ خاورمیانده    ت ین مااطق در نظام بین حال مهمت ین و در  ینیکب از پ مااز ه

است. این ماطقه به دلیل دارا بودن ماابع فسیلب، نی وی انسانب جوان و حلقۀ اتصال میدان سده   

ب اایا باتوجده بده   قاره توانسته جایگاه بسیاری را در معادالت سیاسب و اقتصادی جهانب اس

بای ایدن   بایب بمانای ام یکا، روسیه و چین نی  ب  ابمیت ویژگب با حضور دولت این ویژگب

تد ین   ادوان یکدب از چید ه   . حضور آم یکا بده (112: 13۳6)می فخ ایب، است   ماطقه صحه گذاشته

ایوربای حال حاض  در ماطقه ب ای  دواملب چدون مادابع سدوختب و فسدیلب، ت وریسدم و       

الملل با تحدت ااتد ل داشدتن    اسالم تایرو، حفاظت از متحیان خود و حفظ ساختار نظام بین

، در تضاد بدا رفتاربدای روسدیه و بعضداد     (262-266: 13۳2)اا مب و آقایب، ایوربای مخال  ماطقه 

استا بااب این حضور روسیه در ماطقدۀ خاورمیانده و وارد شدین بده معادلدۀ       چین ق ار گ فته

جدوی ایدن دولدت     ایه با ام یکا و در ب خب موارد چین ب خواسدته از مابیدت رقابدت   ااموازنه

طور الب سیاست روسیه در خاورمیانه ب خاسته از سده نگد ش سیاسدب، اقتصدادی و     ا بهاست

دندال اف ایش قدیرت بدازیگ ی   بای   بب به امایتب است. در مجموع ا ملین تا پیش از انقال 

و نفوذ ام یکا در آسیای م ا ی و قفقاز بود و از ط فب دیگد   خود در ماطقه و اابش حضور 

فدارس   نی  در پب گست ش ارتداط اقتصادی خود با ج.ا.ای ان، سوریه و ایوربای حوزۀ خلدیج 

بدای   ا ب چای په از انقال (120-161: 1320مقدیم،  )بود تا بتوانی بازاربای آنان را در دست گی د 

این ایور اتفاق افتادا امدا ایدن امد  را نیدان داد اده      بایب در سیاست خارجب    بب چ خش

روسیه در ب  ب بۀ زمانب از اب اربای متااسب با بمان ش ای  استفاده و نگ ش خدود را تغیید    

 خوابی داد.

بای   بب استفاده از ابد ار ند م    یکب از نمودبای  یاب تغیی  نگ ش روسیه په از انقال 

گی ی از قدیرت ند م در   حضور در ماطقه بوده است. به ه یعاب دیالماسب و اب اربای آن ب ای

توانی ب خواسته از  وامدل مدذبدب و اقتصدادی و سد مایه    این ماطقه اه بییت  ب ای روسیه مب

دبدی بعضداد بمانادی    گذاری باشی تدییل به یک واقعیت مهم شیه است. واقعیتب اه نیان مدب 
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ی حفظ قیرت ن م اسدت بایدی از موازندۀ    مسئلۀ سوریه ب ای دفع خط  ت وریسم اه مانعب ب ا

ا درواقع استفاده از ب  دو اب ار سخت و ن م نیدان از  (133-131: 13۳6شوقب، )سخت به ه گ فت 

بای این ایور در خاورمیانه استا با این حدال در مجمدوع    انعطا  روسیه در اج ای سیاست

لک د متفاوت این ایدور  توان ابمیت خاورمیانه در سیاست خارجب روسیه اه ماج  به  ممب

 شیه است را در چای مورد ذیل خالصه ا دا

 حضور گست ده مسلمانانا .1

 بای سیاسب در جهان اسالما ظهور مذبب و بب ثداتب .2

 اقتصاد و دستیابب به ان ژیا .3

 متحیه در ماطقها حضور ایاالت .0

 .(3-6: 2111)ت نین، بمجواری جغ افیایب  .1

ویدژه ایدوربای   رتداط آن با ایوربای ماطقده بده  بااب این حضور روسیه در خاورمیانه و ا

داشدتن  فارس نیان از نگاه ویژۀ ا ملین به این ماطقده اسدت. ن دیدک نگده       بب حوزۀ خلیج

بای قیرتمای حاضد  در ماطقده    بای ضی سای  دولتایوربای ماطقه به خود، اج ای سیاست

سدازی  ای اج ای ط ح موازنده دبایه   م جیی روسیه ب و ارادۀ الزم ب ای ا مال موزانه نیان

 اوان یک حوزۀ مهم اه در ماطقۀ خاورمیانه بهفارس به دلیل آن استا در این بین حوزۀ خلیج

گ ی روسیه بوده اه در ادامه به تدیدین  بای ااش شودا بمواره یکب از صحاه در نظ  گ فته مب

موازندۀ ند م ایدن    بای   بدب و سداه     ملک د این ایور در این حوزه پیش و په از انقال 

 ایور در ب اب  ام یکا خوابیم پ داخت.

 

 فارس گري روسيه در کشورهاي عربي خليج کنش

مدتاب بد  اسدااد موجدود در بخدش تاریخچدۀ روابد  میدان روسدیه و ایدوربای ماطقدۀ           

فدارس ف سدتاد و    ای به س ان ااث  ایوربای خلیج پوتین نامه 2111فارس در نوامد  سال  خلیج

ایت از مواضع این ایوربا ا الم ا د اه روسیه از رویک د فعلدب ایدوربای   ضمن ا الم حم
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 گسدت ش  الب،طورا به(2111، 1ملکومیان)ماطقه نسدت به امور ماطقه و جهان حمایت خوابی ا د 

 1۳۳1 دبۀ در. شی آغاز 2111 سال از فارس ایوربای   بب حوزۀ خلیج و روسیه بین رواب 

 تحدوالت  از متدأث   رواب  فضای ایوربا، این و روسیه بین یکدیالمات رسمب رواب  وجود با

 از پده  بالکدان.  بح ان و فارس خلیج اول جاس مانای ش ایطب. بود المللب بین روسیه و داخلب

 پدوتین  2111 سدال  در روسیه ،1۳۳1 دبۀ در شوروی جمابی  اتحاد شوک ف وپاشب از ربایب

 خدارجب  و داخلدب  سیاسدت  اصالح به ش وع و او جییی مع فب ا د جمهوررئیه  اوانبه را

 افد ایش  میدان  ایدن  در الملدل زدا  بدین  نظدام  در خود موقعیت بازسازی و احیا دست به و ا د

 را آن اقتصدادی  شد ای   اد د،  امدک  روسدیه  به جییی ق ن اول دبۀ در ویژهبه ان ژیا قیمت

 در را روسدیه  قامدات م نفه به ا تماد و ا د حل را داخلب میکالت از بسیاری بخییی، بهدود

 در جهدان  مختلد   ایدوربای  بدا  بمکداری  گست ش نتیجه در دادا اف ایش المللب بین   صۀ

 فدارس  خلدیج  حاشدیۀ  ایدوربای  بدا  رواب  ارتقای جمله از روسیه خارجب سیاست است اتژی

 .(2121، 2جواار)ق ار گ فت 

وربای ماطقه بدا روسدیه   بای   بب رواب  میان ای در بازۀ زمانب گفته شیه تا پیش از انقال 

 ایدیئولوژیک،  غید   رویکد د  یدک  ظهدور  گاندۀ  در وضعیت نسدتاد خوبب ق ار داشت. ا ملین سده 

 ایا ماطقده  فعداالن  اغلدب  و بمکداری بدا   میدارات  بد ای  را انتخابب طلدب ف صت و گ ایب  مل

 ،2111 سدال  تدا . داد نیدان  درونیدان وجدود دارد   در حتب یا و با اه بین آن بایب تاش رغم  لب

   بدب  ایوربای و ج.ا.ای ان بین خاورمیانه در متوازن نسدتاد وضعیت به دستیابب به موفق روسیه

 دنیدای  بین ای انیازه تا حتب طلب و اصالح گ ایاناسالم و سکوالر و شیعه نی وبای فارس، خلیج

 حدیان مت از ب خدب  و متحدیه  ایاالت رفتار مقابل در بمچاین بودا شیه رژیم صهیونیستب و    

   بدب   اوان یک نید وی بدانفوذ در ایدوربای   به ا(سوریه بح ان زمان تا حیاقل)با  آن اروپایب

امدا پده از    ا(1-0: 2112 ،3اسدتاانوا )ایجداد اد د    ماطقده  در از خدود  ماندی و تصدوی ی خدو     باقب

بای   بب جایگاه روسیه در ماطقه دچار تغیی اتب شی. تغیی اتدب اده در سدطح روابد       انقال 

                                        
1. Melkumyan 

2. Jokar 

3. Stepanova 
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صدورت  ن روسیه و ایوربای ماطقه تأثی  گذاشت. حضور روسیه در ماطقۀ خاورمیانده بده  میا

سیاسب و نظامب یک توازن قیرت پ  ابمیتب را میان این ایدور و جوامدع غ بدب بده نمدایش      

 فلسدطیاب  مقامات با آن ن دیک تماس لیدب، و سوریه بای درگی ی در مسکو گذاشت. دخالت

 یمدن  در متخاصدم  بای ط   با خو  رواب  حفظ ب ای تالش بمچاین و صهیونیستب و رژیم

 امدک  اروپا اتحادیۀ و متحیه ایاالت به جهانب ایور یک  اوانبه روسیه ابمیت دادن نیان به

 و تدلید   نمایب قیرت ب ای ایور این ظ فیت خاورمیانه در روسیه حضور دیگ   دارتبه ا دا

 .(2121، 1)اوزبانو ور شود د المللب بین ان وای از تا ا د امک مسکو به

درک این مفهوم اه روسیه یک بازیگ  ب رگ تأثی گذار است و بایی نفوذ و جایگاه خود را 

صدورت  اف ایش دبی در دستگاه سیاست خارجب روسیه در طب رواب  با ایوربای دنیا و بده 

  ویژه حاشیۀ خلیج فدارس بسدیار میدهود اسدتا زید ا بد      میخ  با ایوربای خاورمیانه به

اساس سیاست موجود در روسیه در با  اف ایش جایگاه آن و ایجاد یک تصوی  مثدت از ایدن  

 چیدمگی ی  طدور به  لم و اقتصاد ف باس، سیاست، در  مومب دیالماسب بای ایور به پ وژه

اه این ام  اایگ ی روسیه را در سدطح ماطقده    ا(06: 13۳6س گونین، )توجه نیان داده شیه است 

 تقویدت  نید  در  خاورمیانه در متحیه ایاالت جایگاه این میان اابش استا الدته دراف ایش داده 

 ندد د  واقدع  در تأثی  نددوده اسدتا اگد     بب ای ماطقه صلح میانجب یک  اوانبه روسیه موقعیت

 نیدان  پارامت بدا  ااثد   باشدی،  داشته وجود خاورمیانه در متحیه ایاالت و روسیه بین ن م قیرت

 جواندان  توسد   ای ف ایادیه  طدور به روسیه داردا ب ای نمونه بییت ی شتا  مسکو اه دبای مب

 بهتد ین  را آن درصدی  21 و شدود  مدب  گ فتده  نظ  در غی     اصلب متحی  اوانبه خاورمیانه

ا این ایور در ندوع  (211۳، 2)اطلهدانای  مب آف یقا شمال و خاورمیانه از خارج در ماطقه دوست

 ادوان یکدب از بدازیگ ان     اوان مثال   بستان بده فارس به خلیج رفتار خود با ایوربای ماطقۀ

ای پیش رفته است اه نیان داده خواستار اف ایش حوزۀ نفدوذ   گونهب رگ و تأثی گذار حاض  به

دندال آن اف ایش جایگاه خود در ماطقه و جهان است. سیاستب اده بده تددع آن ماجد  بده      و به

                                        
1. Kozhanov 

2. Attlas 
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ویژه در یک دبۀ اخید  شدیه اسدتا یکدب از     طقه بهگی ی روابطب جیی با ایوربای ما شکل

ایوربای مهم ماطقه   بستان سعودی است اه روسیه در طب سالیان اخی  توانسدته در زمد ۀ   

 ایوربای مهم در زمیاۀ ارتداطات خارجب در این ایور در نظ  گ فته شود.

اسدت  ری سدوم  دورۀ از خصدوص بده  اده  است شیه اشاره مسئله این به با ب اساس تحلیل

 اد ده  پییا اف ایش فارس خلیج ماطقۀ در روسیه ن م قیرت و ژئوپولیتیک نفوذ پوتین جمهوری

 خدود  امدا  دادا انجام با   بستان رواب  تقویت ب ای زیادی بای تالش اه چایب  روسیه. است

 امدب  فدارس  خلدیج  دیگ  ایوربای اه شود مب نظ گ فته در متغیی ی یک  اوان به ایور این

 ایدن  تمدام  رغم  لب ایاکها رسی دلیل مب نظ  به و( 2116، 1)رامانبااای   مل   بستان از ت  مستقل

 جییدی  ربدد ان  نیدیه تمایدل   تید ه  خیلدب  ایدور  دو رواب    بستان و روسیه بین میکالت

الیدات و  ) است ب جام از بعی خصوص به آم یکا از ت  مستقل بای سیاست پیگی ی ب ای   بستان

بدای   بایی و ق ار گ فتن   بستان در ااار روسیه و توجه بده مؤلفده    این جدهها بااب(2116، 2گمار

ادارگی ی قدیرت معادوی و    اقتصادی درب گی نیۀ قیرت معاوی روسدیه در ماطقده اسدت. بده    

 ویژه ام یکا است.با به اقتصادی به نو ب بازوان قیرت ب ای روسیه در ب اب  سای  قیرت

در یک رابطۀ متااقضب با روسیه ق ار داشدته اسدت.    در طب یک دبۀ اخی ، دولت   بستان

بدای   بدب ایجداد شدیه بدود       ای جیییی اده پده از انقدال     ماطقه دلیل این می ا به موازنۀ

 بدا  لداان اهلل ح   و   اق، سوریه ج.ا.ای ان، سوی مییان یک زی ا ب  اساس آن در گ ددا بازمب

   بدب،  متحدیۀ  امدارات   بستان سعودی،دیگ  مییان   سوی در و روسیه در ااار آنان حضور

. (136: 13۳6ب زگد  و بمکداران،   )ق ار گ فته بودندی   آم یکا در ب اب  یکییگ  حمایت با ت ایه و قط 

 در ابدوظدب  و  اوان مثال، ریاض بایب اه به په از شکست جدهۀ   بستان و ام یکا و درگی ی

 بسدتان در رابطده بدا مسدئلۀ قتدل      ویدژه   بید ی بده   حقدوق  مسئلۀ با رابطه اخی  در بای سال

انیا طد     داشته یمن با ام یکا در درگی ی این دو ایور و تسلیحاتب بای توافقاامه خاشقچب،

انیا این رونی در دولت بایین ادامه پیدیا اد ده و او در      بستانب و اماراتب رو به تضعی  رفته

                                        
1. Ramani 

2. Ellyatt, gamble 
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محدیود و   حدیودی  تا اورمیانهماطقۀ خ در را نظامب میاخالت بای ام یکا سازی سیاست پیاده

 خیم اه موضو ب ا ده، حذ  خود «ت وریستب بای سازمان» فه ست از را یماب بای حوثب

 اندی اده بد ای    استا در نتیجه ایوربایب بمانای   بسدتان دریافتده   داشته پب در را با سعودی

ااادیا در   متادوع  را خدود  اتحادبای بایی ماطقه، در متحیه ایاالت محسوس نییاب  قب جد ان

توانی گ یاۀ مااسددب بد ای آندان باشدیا زید ا       این بین روسیه از جمله ایوربایب است اه مب

تواندی دلیلدب    روسیه ب خال  ام یکا چایان ب  مسائل حقوق بید ی تاایدی ندیارد و ایدن مدب     

 ا در نتیجه ایدوربای ماطقده  (2122، 1یورونیوز)ب دن سطح رواب  ط فین باشی ااایه ب ای باال قانع

ویژه   بستان با وجود اختالفات موجود خواستار حفظ رواب  با روسیه بستایا ب ای نمونده  به

در با  مسئلۀ حملۀ روسیه به اوا این اه ب خاسته از اختالفات جیی غ   و روسدیه اسدت   

نایوسدتایا   اوا این بح ان ماج ای در روسیه  لیه آم یکا بای تح یم به فارس خلیج ایوربای

دبایۀ ارتداط ویژه میان   بستان و روسیه است اه با روی اارآمین بایدین و  نیانچاین ام ی 

 ای بییت  نی  شیه است. امییی   بستان از این ایور در امور ماطقهنا

ای بمچدون ج.ا.اید ان و   بسدتان اده در جدوار       بای ب رگ ماطقه با گذر از مسئلۀ قیرت

یه با آنان این ام  را بایی لحاظ قد ار دبدیم اده در    انی و نحوۀ رفتار روس فارس ق ار گ فته خلیج

با  ارتداط با ایوربای ماطقۀ روسیه بمواره خواستار تعامل بدا بمدۀ ایدوربا بدوده اسدتا      

با گست ش زیدادی پیدیا اد ده اسدت. در اوت      ب ای مثال رواب  روسیه و اویت طب این سال

ادی و تکاولوژیکب ب گد ار  اویتب ب ای بمکاری تجاری، اقتص_جلسۀ امیسیون روسب 2112

شی و در آن و په از آن دو ط   ق اردادبای زیدادی را بدا یکدییگ  بده امضدا رسدانینی. در       

بدای مهمدب در زمیادۀ     نامده  الصدداح بده روسدیه دو طد   موافقدت     با سف  جاب  2112ساتامد  

و  بدا مدیرن   اویت به فاداوری »بای نظامب امضا ا دنی و وزی  دفاع اویت گفت اه  بمکاری

ای اده طدب    ایور دیگ  ماطقده  .«مای است بای آن بسیار  القه خصوص تانکنظامب روسیه به

بای بسیاری را داشته قط  بوده است. رواب  روسیه و قطد  نید  در بدا      سالیان اخی  پیی فت

 2113بای گذشته اف ایش یافتده اسدت. در مدب     سازی ن م در طب سال ای و موازنه نفوذ ماطقه

                                        
1. Euronwes 
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پ وژۀ بسیار ب رگب به گاز پ وم روسیه ب ای اییین یک خ  لولده بده امدارات و     قط  پییاهاد

 قطد   و روسدیه  پوتین به قط  سف  ا دا در این بازۀ زمدانب روابد    2116قط  را داد. در فوریۀ 

 در دوحده  در یاندیاربای ،  چچدن،  گد ای  روس ب جستۀ میارسیاست ت ور از په خصوصبه

بسدیار بدیبین    قطد   بدای  فعالیدت  نسدت به روسیه این رخیادو په از  س د بسیار 2110 سال

 دشدمن  بمدواره دومدین   ناتو از بعی گ ایب، اسالم واقع در بایی اشاره داشته باشیم اه .بود شیه

 گ ایدب  اسدالم  تد ویج  و الج ید ه  شدکۀ تأسیه با قط  باشیا باتوجه به این مهم مب روسیه مهم

 موجدب  غی ه و افغانستان چچن، مص ، لیدب، در انگ ای اسالم از حمایت خصوص به و اخوانب

 در قطد   خدو   پییداهادبای  و روسدیه  بدای  تالش استا اما آورده بار به را روسیه نارضایتب

درواقدع اسدتفاده از قدیرت     شیا جانده دو رواب  در خوبب بای پیی فت با ث اقتصادی حوزۀ

را نسددت بده یکدییگ      اقتصادی اه جایگ ین اب اربای سخت شیه توانسدته اسدت دو طد     

 اسدت،  فدارس  خلیج در خود جایگاه استحکام پب در اه روسیه ب ای رو این ت  سازدا از محتاط

 نکتده  این به توجه . با(2116، 1)اسداوتایک است  بی  این تحقق ب ای خو  «پای جای» یک قط 

 و شدوروی  حضدور  مخالفدان  تد ین  س سدخت  از یکدب  دبه چای ب ای تاریخب طوربه قط  اه

اخید  گد دش اساسدب در انیییدۀ      سدالیان  در طدب  بودا اما ماطقه در روسیه فیراسیون ساه

دنددال گسدت ش   بده    بسدتان  از مستقل خود ای ماطقه نفوذ تقویت پب در سیاسب خود داده و

ای  بای مهم ب ای اف ایش جایگداه ماطقده   رواب  خود با روسیه ب آمیه استا این یکب از مؤلفه

 بای سیاسب و اقتصادی میان ط فین خوابی شی. ای از وابستگب و هروسیه و ایجاد مجم

فدارس، امدارات متحدیۀ   بدب      در ااار قط  یکب دیگ  از ایوربای اوچک حوزۀ خلدیج 

 ادوان یدک شده  اقتصدادی و بده تددع آن ورود        دندال مط ح ا دن دبب بهاستا این ایور به

بای اقتصادی   اوان یکب از قطب ا بهگذاری خارجب در این شه  توانسته ایور خود ر س مایه

در جهان بیااسانی. در این بین روسیه بهت ین ندوع روابد  را بدا امدارات متحدیۀ   بدب دارد.       

ااادی و بمچادین تداج ان متوسد  و      ب ساله تعیاد زیادی از م دم روسیه به امارات سدف  مدب  

 2116نی. در سداتامد   شدو  بای مختل  اقتصادی وارد بازار امارات مدب  ب رگ ف اوانب در بخش

                                        
1. Sputnik 
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در اولین سف  رسمب به امارات پوتین با خلیفه بن زایی دیدیار اد د و پده از آن ق اردادبدای     

دبایۀ آن است اه روسیه به قدیرت  ف اوانب بین دو ط   به امضا رسیی. ق اردادبایب اه نیان

مدواره ایدن   دندال باالت  ب دن وزندۀ سیاسدب خدود تدالش دارد ب    اقتصادی دبب آگاه است و به

ایور را در ااار خود حفظ اایا حتب اگ  این ایور در جاس سوریه در ب اب  بیدار اسدی در   

بایش ق ار گ فته باشیا  الوه ب  ایدوربای   ائتال  ام یکایب ایستاده و ضی روسیه و سیاست

فارس ایدور  مدان اسدتا ایدن ایدور       نامد ده در فوق یکب دیگ  از ایوربای حوزۀ خلیج

طدور  بده  2110ت ین ایور ماطقه بوده است. رواب  روسیه و  مان نی  از مدب   ط   بمواره بب

ط فده ایجداد شدیا    بد ای تقویدت روابد  دو    « مدانب  -امیسیون روسب»جیی پیگی ی شی و 

دبی اه روسیه در پب آن است تا بمۀ ایدوربای ماطقده را در اادار     گونه رواب  نیان مب این

خود نگه دارد و در نهایت آخ ین ایور ماطقۀ بح ین است اه روسیه با ایدن ایدور نید  در    

 2112بدا تقویدت شدیه اسدت. در دسدامد        ارتداط است. رواب  روسیه و بح ین در این سدال 

بای رسدمب بحد ین از    شاه بح ین به روسیه سف  ا د اه در رسانه یسب آل خلیفه پادبنحمی

 .(2111، 1انیملکوم)روسیه و بح ین یاد شی  «جانده طفب در رواب  دو نقطۀ» اوان  این سف  به

رسدیی و روسدیه    مطلو  به نظد  مدب   2111بای فوق رواب  در دبۀ ابتیایب  باتوجه به داده

بدای ابتدیای آغداز     در سدال  21ما در دبۀ دوم قد ن  رواب  خوبب با ایوربای ماطقه داشتا ا

جاس سوریه رواب  میان روسیه و ایوربای ماطقه ام نس شیا با این حدال ب چده از زمدان    

بای ام یکا در قدال ائتال  ضدی سدوری امتد  شدی گد ایش       جاس سوریه گذشت و حمایت

بی از سد گی ی  ایوربای ماطقه به روسیه اف ایش یافدتا باداب این در اواسد  دبدۀ دوم شدا     

 بدا  روسیه جمهوررئیه رواب  سیاسب و اقتصادی میان ط فین بستیم. حوادثب بمانای نیست

 اولدین   ادوان بده  اقتصدادی  المللدب  بین انجمن حاشیۀ در پت زبورگ سات در   بستان شاب ادۀ

 بد وز  دلیدل  بده  رواب  س دی دوره یک از په سعودی   بستان نمایایۀ و روسیه ربد  جلسه

 نید   فدارس  خلدیج  ایوربای دیگ  با روسیه رواب  در الگو شیا این تلقب مب سوریه رد جاس

 اد د و  تقویدت  بسدیار  را خدود  روابد   روسدیه  نی   مان ایور با حتب یافتا ب ای مثال ادامه

                                        
1. Melkumyan 
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 2110 سدال  در دالر میلیدون  111 به 2113 سال در دالر میلیون 13 از ایور دو تجاری مدادلۀ

 و  گدذاری  سد مایه  روسدیه  سدوچب  پ خد ج  المایدک  در امدارتب  تجدار  حتب ا دا پییا اف ایش

 خد   احدیا   بد ای  نفتب بای پ وژه در و ایجاد پت زبورگ سات در جییی بایر یک بمچاین

 .(2116، 1)رامانبا دنی  امک لوله

 فدارس در یدک دبدۀ گذشدته     خلیج بمکاری شورای با روسیه تجارت حجم اول، نگاه در

 بدین  وگدو  گفدت  توسعۀ در اقتصادی بای مح ک حیاقلب نقش از نادرستب تصور است ممکن

 اسدت  ممکن نی  فارس خلیج با روسیه تجارت ارقام، و ا یاد نظ  از. اای ایجاد ماطقه و مسکو

 توانسدته  بدار  یک تاها آن ال حجم گذشته، سال ده در مثال ب ای ب سیا نظ  به توجهقابل غی 

 پییدب   د    جهدان  در روسیه اصلب تجاری  اایش از یکب مص ، با روسیه تجارت از است

 .بگی د

 
  دالر )ميليون مصر و فارس خليج همکاري شوراي عضو کشورهاي با روسيه تجارت کل . حجم1 جدول

(Insight Turkey, 2021) 

 

 مددادالت  حجدم  نظد   از فدارس  خلیج بمکاری شورای  ضو ایوربای بین این، ب   الوه

 مدورد  دالری روابد  در  نظد   از اده حالب در داردا وجود جیی تفاوت روسیه با با آن تجاری

 متحدیۀ  امارات سعودی،   بستان با روسیه تجارت است، ناچی   مان حیی تا و قط  بح ین،

                                        
1. Ramani 
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 امیدت  ایدن  حدال  ایدن  استا بدا  ا ده رشی توجهب قابل طوربه 2111 سال از اویت و   بب

 اسدت  روسدیه  نفدع  بده  تجداری   ازتد  اه واقعیت این استا مهم اه است ایفیت بلکه نیستا

 گذشدته  سدال  ده در اده  بدیای ا تمادی قابل اما اوچک درآمی مادع را آن مسکو شود مب با ث

 شدیه  صدادر  اقدالم  گسدت ۀ  اسدت،  تد   مهم است. آنچه بوده رشی حال در پیوسته طوربه تق یداد

 باداب این  ا(تاوید  اسدتثاای  بده ) متاوع و متغیی  است اامالد روسب است اه بای ش ات توس 

 نظدامب،  تجهید ات  و تسدلیحات  مختلد  شداملا   ااالبدای  و تولییااادیگان  بد ای  جایگابب

اایا ب ای مثدال در زمیادۀ    مب ایجاد ایاورزی و متالوژی پت وشیمب، گاز، و نفت آالت، ماشین

 بد   ایدم.  شابی سی  صدعودی آن بده ماطقده بدوده     ،2111 سال از ف وش تسلیحات نظامب په

 معدادل  روسدیه  تسدلیحات  ف وش در خاورمیانه سهم ،2112 سال در رسمب، تاطال ا اساس

( دالر میلیدارد  1.1 تدا ) 2111 سدال  در درصی 36 مقابل در( دالر میلیارد 6.2 تق یداد) درصی 02

 دورۀ در اده  اادی  مدب  تأییی روسیه گم ک رسمب بای داده فارس، خلیج با رابطه در .است بوده

 بمکدداری شددورای بدده «مخفددب اددی ردۀ» تحددت را البددایباا واقددع در مسددکو 2111-2121

 سدهم  ،2112 سدال  گدذاری اقتصدادی نید  تدا     در زمیاۀ سد مایه . است ا ده صادر فارس خلیج

 12 مسدتقیم روسدیه   گدذاری  سد مایه  بدای  پد وژه  در فارس خلیج بمکاری شورای ایوربای

 و درصدی  2 طد  ق درصی، 12 امارات درصی، 22 سعودی   بستان شیه است اه ب آورد درصی

 گدذاری  سد مایه  حجدم  گذشدته،  سدال  بفت در. انی درصی را به خود اختصاص داده 2 اویت

 از امتد   اویدت  و امدارات  اده حالبدر رسییا دالر میلیارد 2.1 به روسیه در سعودی   بستان

 بمکداری  ایدوربای شدورای   گدذاران،  س مایه بای است. در زمیاۀ است اتژی دالر میلیارد یک

 روسدیه  در ای شدیه  شدااخته  حضدور  بدی    مان و بح ین. چه ۀ یکسانب نیارنی فارس خلیج

 و امدارات  داردا اما در نقطۀ مقابل قطد ،  مب نگه ام نس را خود بای نی  فعالیت نیارنی، اویت

 ،2121 تابسدتان  اوایدل  و بهدار  اواخد    ادوان مثدال در  به بستایا  فعال بسیار سعودی   بستان

-اوویدی  تدأثی  تحت شیت به اه روسیه شمالب قفقاز مااطق به تانهبی دوس بای امک امارات

 در فعدال  طدور بده    بدب  متحیۀ امارات گذشته، سال ده طول در. ا د ارائه بود، گ فته ق ار 1۳
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 گدذاری  سد مایه  گ وزندب  آن، پایتخت شه ی توسعۀ و چچن اقتصادی بای زی ساخت توسعۀ

 .(2122، 1اوزبانو )است  ا ده

دبی اه روسیه به گست ش رواب  خود با ایدوربای ماطقده نیداز     د نیان مببمۀ این موار

واقع رونی دیالماتیک ب ای از س گی ی رواب  نو ب است اتژی ن م روسدیه بد ای رفدع    داردا در

دبی اه  فارس است. مجمو ۀه این رونیبا نیان مب میکالت و حضور بیش از پیش در خلیج

سخت در سوریه به حضور ند م و دیالماتیدک و اقتصدادی    بای نظامب و  روسیه در ااار ب یاه

واقع این ایور ارادۀ الزم ب ای این امد  را  دبیا در فارس ابمیت نیان مب خود در ماطقۀ خلیج

ای  بای موجود در صید اف ایش جایگاه ماطقده  نیان داده و در طب سالیان اخی  باتوجه به داده

 سازی است.وازنهخود و اف ایش ب یاه ب ای بژمون در ام  م

 

 هاي عربي فارس پس از انقالب روسيه و خليج

در اروپدای م اد ی و شد قب و     1۳2۳بای  بای زیادی با انقال  بای   بب تفاوت انقال 

خدوردار اسدتا در آن تحدوالت    امونیسدتب بد   بدای رنگدب در حدوزۀ پسدا     بمچاین انقدال  

حالب است اده در ایدوربای   بدب،    رمعت ضان، آم یکا را الگوی خود ق ار داده بودنیا این د

بدا نید  روشدن     انقالبیون به خوبب شااخته شیه نیستای و حتب مسی  و اییئولوژی این انقدال  

گ ایدب،   بدای گونداگونب نظید  غد       بدا و گد ایش   با، طید   اه در میان آنندوده استا چاان

بدایب اده    م تفداوت رغد  ا بمچادین بده  شدود  گ ایب و... دیدیه مدب   گ ایب، ملب گ ایب، قوم اسالم

بای   بب در ب  یک از ایوربای ماطقه داشته است با این حال دست ام دارای سده   انقال 

میدخ  بدودن    . ندا 2. تأثی گذاری ب  سای  ایورباا 1باشی اه  دارت بستای از:  پیامی مهم مب

ت سیاست بای فوق، بهار   بب به شی . تغیی  رواب  میان بازیگ ان. با توجه به ویژگب3آیایها 

رسدی مواضدع روسدیه در قددال      تأثی  ق ار دادا در این بین به نظد  مدب  خارجب روسیه را تحت

تحوالت سوریه تا حی زیادی از موضع این ایور در قدال سای  تحوالت خاورمیانده، متفداوت   

تد ین  وامدل تأثی گدذار در     ا ب  این اساس در ادامه دو  امل از مهم(۳-2: 13۳1)بهمن، بوده است 

                                        
1. Kozhanov 
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بای اخی  یعاب بح ان بح ین و سدوریه   فارس طب سال رواب  روسیه و ایوربای   بب خلیج

 گی د. مورد ب رسب ق ار مب
 

 روسيه و بحران بحرين

سدو و  فارس شی روسیه بسیار بدم  با وارد ایوربای حوزۀ خلیج ای اه موج انقال  در دوره

روسدیه تظداب ات بحد ین را     2111بای ماطقه مسائل را دندال ا د. در مارس  جهت با دولتبم

بایست از ط یق گفتگوبای داخلب بدیون میاخلدۀ دیگد       اوان ا د اه مب «یک موضوع داخلب»

 بهدار  اصدلب  درگید ان  از یکدب  بح ین اه با سال این خالل در ایوربا حل و فصل شودا حتب

 .(2111، 1)اات ستا یافته نی  بهدود بلکه نییا تضعی  تاها نه روسیه با روابطش است بوده   بب

بای میان طد فین بد  سد      جا گست ده شی اه با وجود اختال رواب  این دو ایور تا بیان

 تأثی گدذار  نقدش  نی  بمانای رفتار روسدیه در نظد ی متفداوت از    بح ین پادشاه مسئلۀ سوریه،

  دیگد  و آسدتانه  اافد انه  ط یق از سوریه به ثدات و امایت بازگ دان و صلح ایجاد در روسیه

 بدای    صده  از یکب ا بااب این بح ین(13۳1 تابااک،)ا د  قیردانب ماطقه در ایور این بای تالش

 از. اسدت  فدارس  خلدیج  ماطقۀ در روسیه است اتژیک نفوذ در پوتین موفقیت و پی وزی نمادین

 سیاسدب  بدای  حمایت نی  و نظامب نی وی و   بستان به ایور این بح ینا در ا ت اضات زمان

 بدا  را خدود  دیالماتیدک  رواب  حال ماامه نی بمین در اما استا شیه وا داشته بییت  ایور این

ا ده اسدتا امدوری اده     را امضا ایور این با متعید نظامب ق اردادبای تقویت ا ده و روسیه

دبی میل رفتاری روسیه در قدال بح ین و ح اات داخلب این ایور و  یم وااداش   نیان مب

امیت با واااش این ایور در مسئلۀ سوریه اه ماج  به حضدور نظدامب   در ب اب  رفتاربای حا

 آن در این ایور شی اامالد مغای ت دارد.
 

 روسيه و بحران سوريه

 روسدیه  رواب  بین مافب متغی  یک اسی مخالفان از قط  و   بستان حمایت و سوریه مسئلۀ

 ک حادثدۀ مهدم، سدفی    در پب ید  2111 نوامد  در اه خصوصبه فارس بودا خلیج ایوربای و

                                        
1. Katz 
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 دیالماتیدک  اید   داشت قصی اه ف ودگاه ماموران از یکب وسیلۀ به دوحه ف ودگاه در روسیه

 االمدب  بدای  تداش  مدوازات  به بم باز اما گ فتا ق ار شییی شتم و ض   مورد بگ دد را وی

 و روسدیه  روابد   اده  جدا آن از ماندیا  بداقب  چادان  بدم  ایدور  دو سیاسب و اقتصادی رواب 

 روسدیه  اسدت  گ فتده  قد ار  سوریه بح ان تأثی تحت اخی  بای سال در فارس خیلج ایایورب

 دسدت  بده  ماطقده  ایدن  در اخید   بای سال در خود اه نفوذی از استفاده با تا است ا ده تالش

 مواضدع  در قدیری  دارندی  روسیه به شین ن دیک در ایوربا این اه تمایلب نی  و است آورده

 بدوده  موفدق    بسدتان  اسدتثاای  بده  مدوارد  ااث  در الدته اه اای ایجاد تعییل ماطقه ایوربای

 .(1-12: 2111، 1)بای است

 در حتدب  اادی   دوض  حیودی تا را اویت موضع توانست در مسئله تغیی  مواضع، روسیه

 در   بسدتان  جویاندۀ ستی ه مواضع از تلویحب طوربه بار چای اویتب مقامات 2111 سال اوایل

 مواضدع  در روسیه حتب. ا دنی دفاع سیاسب جامع حل راه از و بودنی دها  انتقاد سوریه مورد

 نقدش  از امدارات  فدیرال  ملدب  شدورای  سدخاگوی  2116 ژوئن و ا د ایجاد تغیی  بم امارات

 اده  سیاسب بای حل راه بمۀ از اماراتب مقامات. ا د تمجیی سوریه مذاا ات در روسیه سازنیۀ

 بده  و ا دندی  حمایدت  سوریه بح ان به دادن خاتمه ب ای باشی بم اسی بیار بقای شامل حتب

 نیدان    بستان با قیاس در سوریه بح ان پیگی ی نوع در  میه تفاوت یک امارات ت تیب این

 اسدتحکام  حال در فارس خلیج در روسیه نفوذ اه داد نیان امارات موضع نسدب تغیی  این دادا

 در و اادی  مت لد ل  را فارس خلیج یبمکار شورای در   بستان بژمونب توانست اهچ ا استا

 .(2116، 2رامانب)اای  ایجاد موضع تغیی  امارات یعاب   بستان متحی ایور

ای اده روابد     گونده در ط   دیگ  رواب  میان   بستان و روسیه نی  دچار تغیی اتب شی به

 و روسدیه  با دث تحکدیم روابد     اده  میان ط فین رونی مثدتب را دندال ا دا یکدب از  دواملب  

 اسدتا    بستان خارجب سیاست ب  سلمان بن محمی تأثی  شی، سوریه بح ان از په   بستان

 از و اسدت  آم یکدا  ط فدیار  امت    بستان مقامات قییم نسل به نسدت وی اه رسی مب نظ  به

                                        
1. Baev 

2. Ramani 
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 دیگد   و سلمان بن بخیی. محمی بهدود را روسیه با سعودی با رواب  تا است تالش در رواین

 بسدیار  اسدی  بیدار  آیادیۀ  زمیاۀ در روسیه اه انی شیه قانع اه رسیی مب نظ  هب سعودی مقامات

  د    ایدوربای  اد دن  متقا دی  بد ای  روسدیه  رابکاربدای  از اسدتا یکدب   «پدذی  انعطا »

 سدوریه  در روسیه اه ااری اه بقدوالنی باآن به تا بوده این سوریه بح ان زمیاۀ در فارس خلیج

 اده  بگویدی  و دبای مب انجام یمن در(  مان از غی  به الدته) با آن اه است ااری بمانای اای مب

 دولدت  حفدظ  ب ای انی، ا ده میاخله صاعا دولت ف اری حفظ ب ای اه با آن بمانای نی  روسیه

دندال ایجداد و حفدظ یدک تصدوی      واقع روسیه بها در(2111، 1)ادات  اای  مب تالش دمیق می وع

دنددال  بده  اده  بدوده  ایوری بمییه وده است. روسیهمثدت از خود در نظ  ایوربای ماطقه ب

 شدوروی  جمدابی   اتحداد  ف وپاشدب  از پده  اگ چده  اسدتا  ب رگ قیرت موقعیت یک اسب

 مجددور  را آن المللب بین نظم خالق نقش به بازگیت به تمایل اما دادا دست از را خود ابمیت

ماابعب اده حتدب ایدن     .گی د بم ااربه را ن م قیرت ماابع اه اای مب جیییی است اتژی ارائۀ به

اای با ایوربایب اه در سوریه بده مقابلده بدا آندان ب خاسدته بدود دسدت         ایور را مجا  مب

 دوستب بیبی.

 

 فارس نرم روسيه و آمريکا در خليج  موازنۀ

ت دییی نیست اه پده از پایدان جادس سد د و ف وپاشدب شدوروی، ندو ب تقابدل و ند اع          

بدای   و آم یکا شکل گ فتده اده ابعداد آن در مسدائل و بحد ان      ژئوپلیتیک میان فیراسیون روسیه

ای  با و تحدوالت ماطقده   مختل  تیاوم یافته استا این رویارویب سدب شیه تا بسیاری از بح ان

باداب این   ا(61: 1326)ب ژیاسدکب،  خود بگی د ای رنس و بوی این ن اع ژئوپلیتک را به و بعضاد ف اماطقه

بای متدوالب تدالش اد ده اسدت اده تدا نفدوذ اسدت اتژیک و          سال اگ  این نکته اه روسیه در

ای اه در مقیمه بیان  فارس اف ایش دبی را در ااار دو نکته ژئوپولیتیک خود را در ماطقۀ خلیج

اش در سیاست خارجب ماطقدۀ خدارج ن دیدک     شی ق ار دبیما یعاب ایاکه روسیه توجه اصلب

ن ژی نیاز چایانب به ماطقه نیارد، تاها دلیلب اده  است و به دلیل استغاای این ایور در حوزۀ ا

                                        
1. Katz 
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تواندی   توان ذا  ا د و یا ایاکه تاها مسدئلۀ بدا ابمیتدب اده مدب      ب ای بهدود رواب  دو ط   مب

سازی در ب اب  ایدن   مسئلۀ ن دیک شین به متحیان ساتب آم یکا را توجیه اای: رقابت و موازنه

ایدن مسدئله تاهدا دلیدل نداشدی و فد وش        طور اه گفته شدی شدایی  ایور استا ب چای بمان

بدای   تسلیحات و مدارزه با ت وریسم و مانای آن نی  مهم باشیا اما  لدت اصدلب بمدان رقابدت    

 باشی. روسیه و بژمون )آم یکا( مب

ا د بده   2116ج ج ف ییمن در تحلیلب اه په از د وت پوتین از ربد  حماس در فوریۀ 

اادی اده    تین ربد  حماس را در ش ایطب د دوت مدب  رسیا وی بیان ا د اه پو درست مب نظ 

اادیا   بای چچن، تاتارستان و داغستان  لیه روسیه حمایت مدب  باست از تایروی حماس سال

فدارس   رسی قابل اارب د ب ای خلیج الدته تحلیل وی در مورد ال خاورمیانه استا اما به نظ  مب

ماافعب اده روسدیه از ایدن روابد       گویی اه این د وت از حماس نه به دلیل بم باشیا وی مب

. در ارائۀ رویکد دی  (2: 2116، 1)ف ییمنب دا بلکه ب ای نفوذ در ماطقه و رقابت با آم یکا است  مب

فارس اه جورج ف ییمن نی  از باورمایان این نگ ش اسدت،   بای ماطقۀ خلیج سیاسب به پویش

شد یکب قابدل اتکدا بد ای      توان نکات زی  را دریافت نمود: نخست، مسکو دیگد  خدود را   مب

چه آم یکدا  میاران روسبا ب دانی. دوم، از ماظ  سیاست آم یکا در   صۀ سیاست خارجب نمب

ثداتب و نااماب در   اق و افغانستان، ب نامدۀ   ای مانای بب با و مسائل مختل  خاورمیانه در بح ان

ور شدود،   ت وریسم غوطده ای ج.ا.ای ان، ف ایای صلح خاورمیانه، تسلیحات ایتار جمعب،  بسته

ان ژی سیاست خارجب آن ایور جهت میاخله در حوزۀ نفوذ ساتب روسیه در ماطقه اوراسدیا  

بدای   بااب این مسکو در تالش است با چالش ایدیین مادافع و سیاسدت    تحلیل خوابی رفتا

آم یکا در ماطقه توجهات آن ایور را از آسیای م ا ی و قفقاز، بالتیدک و اروپدای شد قب و    

 .(11-۳: 13۳2)سه ابب، ویژه اوا این به دیگ  نقاط سوق دبی هب

بای بعدی بدا ایدوربای     ای روابطب را اه روسیه در سال گویانهتفسی  ف ییمن به ط ز پیش

دبیا در بمین راستا، اوبن انیییمای مهم آم یکایب نید    فارس ب ق ار ا د را توضیح مب خلیج

فدارس از مجد ای رقابدت بدا      خارجب روسیه در خلدیج به این مسئله اشاره ا ده و به سیاست 

                                        
1. Friedman 
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بدایب بد ای سدی نفدوذ روسدیه در ماطقده        من به دولتم دان آم یکا توصدیه »آم یکا نگ یست: 

ا با این مالحظه، بایی توجه داشت اه موضع س سختانۀ مسدکو  (132۳)جعف ی و می جاللب،  «ام ا ده

تلخ لیدب نه به واسدطۀ مابیدت روابد      در با  تحوالت سوریه و یا اشارۀ ا ملین به سااریوی

باشیا بلکه از بدا  نگ اندب در خصدوص تغیید  معدادالت       دو جاندۀ مسکو با این ایوربا مب

سیاسب و امایتب بلای داماۀ خاورمیانه به ض ر روسیه است. بارانچیدک تحلیلگد  روس معتقدی    

ۀ جهان به نحوی اسدت  دندال ت سیم نقیبای   بب به ااری در انقال  است اه آم یکا با دست

 ا(12-11: 13۳1)ا مدب و ندوری،   اه طب آن خاورمیانۀ ب رگ نقش پادگان قارۀ اوراسیا را ایفا نمایدی  

بای غ   در ماطقده از جملده سدوریه     طلدب پوتین با مقاومت مستقیم در ب اب  توسعه در نتیجه

بدای چدون    سب به مقولده بای نگاه ساتب رو مایهآمیه تا به غ   نیان دبی اه به بنصید ب در

حوزۀ نفوذ و توازن قوا، بمچاان ا تقاد دارد و تفسی  تسامحب مسکو از این مفابیم در ب خدب  

 .(132۳)نوری، موضو ات، ص فاد تااتیکب بوده است 

 «ادارت بدازی  »بایب اه در مورد رواب  ج.ا.ای ان و روسیه، در مدورد   حتب ماطق و تحلیل

باشیا چد ا   فارس نی  مب نو ب قابل تس ی به ایوربای خلیج، بهبودن ج.ا.ای ان «مه ه»بودن و 

بای اصلب روسیه در حدال حاضد  مسدئلۀ گسدت ش نداتو، سدا  دفداع         با و اولویت اه دغیغه

صدفحۀ  »موشکب در چک و لهستان، مسائل اوا این و به تعدی  ب ژیاسکب مسدائل م بدوط بده    

شود رویک د روسیه بده ایدوربای    ته مبباشیا در این ش ای  است اه گف مب «شط نج اوراسیا

 «ابد اری »فارس بمانای ج.ا.ای ان، نه به صورت مطلق و اف اطبا بلکه تدا حدیودی      بب خلیج

بدای فدوری و    گید ی از آم یکدا در مدورد مسدائل و دغیغده      باشی و ایدن اب اربدای امتیداز    مب

ت  باشای به نفدع روسدیه    چقیر بییت  و قویبا اشاره شی ب بای اصلب روسیه اه به آن اولویت

طدور  سازی و مقابله با آم یکا به رو این ایور با رویک دی بوشمایانه ب ای موازنه استا از این

ت  آم یکا در جهدان یعادب ایدوربای     ا یعاب ن دیکب به متحیان و ش یکان ضعی مستقیمغی 

شدین  ت  ب د و با سخت جانده آم یکا را باال مببای بژمون بودن و ا مال یک فارس ب یاه خلیج

شدود اده در مدوارد مدورد تقاضدای روسدیه در        گ ایب آم یکاا این ایور مجدور مدب  جاندهیک

فارس امتیازاتب بده   سیاست جهانب به این ایور امتیازاتب بیبی و در مقابل نی  روسیه در خلیج
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ا چاانکه ذا  شدی  (11: 13۳0ب ی،  )اوشکب و طاب یتیاوم پییا اای  «بازی ب رگ»آم یکا بیبی و این 

فدارس، بد  دو موازندۀ ند م در ب ابد        تالش دو ط  ، یعاب روسیه و ایوربای     خلدیج 

المللدب و بد ای ایدوربای ماطقده موازندۀ ند م        آم یکا استا الدته ب ای روسیه موازنۀ ن م بین

در  ایا بااب این روسیه درصید اف ایش نفوذ خود در سطح ماطقه است، نفوذی اده آن را  ماطقه

 بای غ بب موجود در ماطقه بیش از پیش تقویت خوابی ا د. با و تمایل ب اب  گ ایش

 

 گيری نتيجه

ای قابل توجه در ن دیک شین به ایوربای ث وتمادی  د      روسیه  الوه ب  ماافع حاشیه

اای و آن بم ایجداد موازندۀ ند م در ب ابد  بژمدونب       فارس، یک بی  اصلب را دندال مب خلیج

فارس است و الدته دلیل موفقیت نسدب آن نی  اقدال ایدوربای شدورای    ماطقۀ خلیج آم یکا در

ویژه اگ  روابد  طد فین را از بعدی حدواد      فارس به بس  این رواب  استا به بمکاری خلیج

فارس از بمده   یابیم اه رواب  روسیه و ایوربای     خلیج یک دبۀ اخی  دندال اایم در مب

اه در بد  دو سدو اراده بد ای    ر زیادی بوده استا اما به دلیل اینبایب بسیا جهت مستعی تاش

حفظ و حتب تقویت رواب  وجود داردا این رواب  تا حیودی ام تاش باقب مانیه استا حتب 

بدای بحد ین و یمدن رویکد د بسدیار       توان گفت روسیه در قیاس با آم یکا ب  سد  بحد ان   مب

فارس اتخاذ ا ده است و بمۀ  شورای خلیجبای ایوربای  آمی ت ی نسدت به سیاستحمایت

این مسائل حااب از آن است اه روسیه تالش بسیار زیادی طب ده سال گذشته بد ای ن دیدک   

بدا از آم یکدا انجدام داده     فارس و نتیجتاد دور ا دن آن ا دن ایوربای شورای بمکاری خلیج

تداااون   2111روسدیه از دبدۀ    میت درونبری ی بلای این دور ا دن طدعاد به ب نامه استا الدته

المللدب خدود درصدید تقویدت      گ دد اه در نتیجۀ آن ا ملین در جهت بهدود تصوی  بین بازمب

توان درک ا د اه در راستای این سیاست پوتین در چای دبدۀ   اقتیار روسیه استا بااب این مب

شدته اسدتا   فدارس دا  گذشته به چه دالیلب سعب در اف ایش رواب  با ایوربای حاشیۀ خلدیج 

زی ا ب  انیازه تصوی  روسیه در نظ  ایوربای ماطقه بهدود یابیا این ایور گامب رو به جلدو  

 در جهت  قب رانین ام یکا خوابی داشت.



۳1                             1011 تابستان، 2، شمارۀ شیم، سال ج.ا.ای ان شااسب رابد دی محی فصلاامه 

فدارس   بای موجود در این پژوبش رواب  روسدیه بدا ایدوربای   بدب خلدیج      ب اساس داده

  باشیا با این می ا مدتاب بد  واقعیدت   توانی چایین سااریو محتمل را ب ای خود در آیایه داشته مب

گونده اده    فدارس بده یکدییگ  نگداه اب ارگ ایانده دارندیا بدیین        روسیه و ایوربای   بب خلدیج 

بای مطلدو  خدود     اوان اب مب ب ای رسیین به خواستهایوربای   بب این حوزه از روسیه به

ب دن ب یادۀ بژمدونب ام یکدا و     ای ب ای باال  اوان دریچه حال روسیه به این ایوربا بهو در  ین

اایا بااب این باتوجه به این ام  یکدب از سدااریوبای    تأمین ماافع سیاسب و اقتصادی خود نگاه مب

محتمل آن است اه ب  می ان حضور ام یکا در خاورمیانه رو بده ادابش بگدذارد   صده بد ای      

فدارس نید     ربای   بب خلیجداری روسیه در آیایه باالت  خوابی رفت. در نقطۀ مقابل ایو مییان

ت  خوابادی شدیا در سدااریوی ممکدن     ب ای تأمین ماافع خود در ماطقه به روسیه و چین ن دیک

توان گفت اه باتوجه به موفقیت روسیه در مقابل ام یکا در جادس سدوریه و مقابلده بدا      دیگ  مب

ت موجدب شدود تدا    دا ش وزنۀ سیاسب و امایتب این ایور ارتقاء یافته استا این ام  ممکن اس

ایوربای ماطقه رواب  خود را با روسیه و ایوربای متحی آن در ماطقه اف ایش دبایا باداب این  

بای سیاسب و اقتصادی ایوربای ماطقه با روسیه در ااار یکییگ  مدا را بده ایدن     ق ار دادن داده

وسدیه  سمت سوق خوابی داد اه ممکن است در آیایۀ ن دیک رقیب جیی ام یکدا در ماطقده ر  

باشی، یا بهت  آنکه تقویت جدهۀ ش ق در ماطقه و اف ایش روابد  بدا روسدیه و چدین بده ندو ب       

 اشود اه پییاهاد مبجایگ ین رواب  با ام یکا خوابی شی. در مجموع ب اساس پژوبش حاض  

  ت  انجام گید د تدا ادبیدات    جغ افیایب وسیع ۀب رگت  و محیود در ابعادانجام پژوبش

ا اارگی ی متغی بای ذاد  شدیه فد ابم آیدی    به ۀب در خصوص نحومت اام و ماسجم

گونه اه در پژوبش نی  بیان شی رواب  روسیه و ایدوربای ماطقده بعضداد    زی ا بمان

ای است و در نتیجه ب رسب بد  یدک از ایدن ابعداد بدیش از       ماطقهف ا متأث  از  وامل

 پیش به روشن شین بحث حضور روسیه در ماطقه امک خوابی ا د.

 صدورت  فارس و بمچاین ااش ج.ا.ای ان در ماطقه به حضور روسیه و چین در خلیج

 ای با حضور ام یکا و متحییاش ب رسب و تدیین شود. مقایسه
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 مآخذ فهرست منابع و

 الف. منابع فارسي
 ( 13۳2اا مب، طها آقایب، سیی داوود ،)«بای جاری غ   آسدیا   رابد دبای ام یکا در قدال بح ان

(، 61) 31، هۀاي راهبۀردي سياسۀت    فصلنامۀ پۀژوهش ، «ف یقا، مطالعۀ موردی: دا شو شمال آ

22۳-261. 

 ( 13۳2امییی،  لبا فالحب، احسانا ب خورداری، طیده ،)«و روسدیه  ند م  قدیرت  تطدیقب ب رسب 

 .22۳-21۳(، 26) 2، سياست جهاني، «جاوبب قفقاز در آم یکا

 ( 13۳2امی ی، مهیی ،)پایدان  ، 2419-2440) روسيه خارجي ستسيا در نرم قدرت جايگاه(-

 نامۀ دات ی تخصصب ماتی  شیه(، دانیگاه  المۀ طداطدایب، ته ان، ای ان.

 پایدان   .2411تۀا   شوروي فروپاشي از پس از قدرت روسي منابع(، 13۳۳آشاا، مهیی ) باق ی(

 ارشی ماتی  شیه(، دانیگاه حقوق و  لوم سیاسب، ته ان، ای ان.نامۀ اارشااسب

  جهدان  اخید   تحدوالت »(، 13۳6زگ ، ایهانا قوام،  دیالعلبا ذاا یان، مهییا موسوی، حافظ )ب 

 .122-102(، 11) 3 ،ژئوپليتيک فصلنامۀ، «ای ماطقه بای گ وبدایی و قوا موازنۀ    ،

 ( 1326ب ژیاسکب، ژبیگیاو ،)حسین توالب، امی ) پس از سقوط، بازي نهايي در جهان تک قطبي

 : انتیارات سد ان.مت جم(، ته ان

 ( 13۳1بهمن، شعیب ،)«و  فصۀلنامۀ آسۀياي مرکۀزي   «. با و پیامیبا روسیه و بهار   بب، چالش

 .21-13(، 66)12، قفقاز

 ،بدای  بمکاری در روسیه خارجب سیاست بای مؤلفه»(، 132۳رویا ) می جاللب، ااد ا لب جعف ی 

 (.11) 0، سياسي علوم نشريۀ ،«ای ان با ایبسته

 دیالمجیی سدیفبا   المللهاي روابط بين نظريه(. 13۳6یما استیو، اسمیتا میلجا، اوراب )دان، ت (

 شه زاد مفتوح، مت جم(، ته ان: می ان.

 ( 1011دالور، حسینا اسالمب، محسنا موسوی شفائب، مسعودا جمیییی، محمیحسین ،)« تدیین

، «لدب و موازندۀ ند م خدارج    بدای داخ المللب: ت ایدب توانمادیی  الگوی چیاب بازتع ی  نظم بین

 .211-2۳1(، 62) 22، هاي راهبردي سياستفصلنامۀ علمي پژوهش

 ( 13۳2رشییی، احمی ،)«12، مرکزي اوراسياي مطالعات، «روسیه ن م قیرت گفتمان معماوارگب 

(20 ،)۳0-61. 

 ( 13۳2سه ابب، محمی ،)«   سیاست روسیه قدل و بعی از تحوالت اسدالمب در ماطقدۀ خاورمیانده» ،

 .111-121، 23، فصلنامۀ راهبرد
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  ( 13۳6سوگونین، آلکسدانیر .)   مهدیی   تشريح رفتار سياست خارجي روسۀيه نظريۀه و عمۀل(

 نژاد، مت جم(، گیالن: انتیارات دانیگاه گیالن.بیایتب و سعیی خاوری

 ( 13۳6سیمد ، رضاا رضاپور، دانیال،) «بدا  چالش و اب اربا: ن دیک خارج در روسیه ن م قیرت»، 

 .62-۳1، 20،قفقاز و مرکزي آسياي طالعاتم

 ،بمکداری  سازمان ب اب  در آم یکا و چین رواب  تدیین» ،(132۳) زاده، یونه امائب نوذرا شفیعب 

 .11-66، 6، مرکزي اوراسياي مطالعات ،«ن م قوای موازنۀ نظ یۀ ب اساس شانگهایا

 ( 13۳6شوقب، حساعلب ،)«گد  روسدیه در ماطقده     اخلده ت ین  وامل مؤث  در اتخداذ نقدش می  مهم

 .121-101، 3، المللي پژوهش ملل مجلۀ بين، «خاورمیانه

  ( 13۳2 طایب، محمیف بادا بیایتب شهییانب، مهدیی ،)« سیاسدت  در ند م  قدیرت  تحدول  روندی 

 .111-121(، 20) 1۳، قفقاز و مرکزي آسياي مطالعات، «(2113-2111) :روسیه خارجب

 روسدیه، تحدوالت   بدب و چدالش سیسدتمب در      »(، 13۳1رضدا )  ا مب، جهانگی یا نوری،  لب

 .166-1۳1(، 62)12، فصلنامۀ آسياي مرکزي و قفقاز، «خاورمیانه

 (  1323ا مب، جهانگی ،)اتا  ماه با ها و اقدامات امنيتي روسيه در خارج نزديک سياست ، 

 دورۀ  حضدور روسدیه در خاورمیانده در   »(، 13۳0ب ی، ابد ابیم )  اوشکب، محمی صادقبا طاب ی

. مطالعات اوراسياي مرکزي، «پوتین )احیای نفوذ روسیه در ایوربای زی  نفوذ اتحاد شدوروی( 

2 (1 ،)62-03. 

 ( 13۳۳گ جب، محمودا  دیالمجیی، سیفبا روزبهانب، محیثه ،)«اید ان  اسدالمب  جمهوری جایگاه 

 .1-11(، 02)12، المللي تحقيقات سياسي و بين، «آم یکا قدال در روسیه ن م سازیموازنه در
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 .621-622(، 01)12، اي ريزي منطقه فصلنامۀ علمي و پژوهشي جغرافيا و برنامه، «21ق ن 
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