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 چکیده
   یهر سا  اییاناه خا رم یاسات موازناه   باااد در س   یممفااه  یمقاله بررس ینهدف ا

منابع به  توجه با مسکونویسنده، ازنظر  است. یرانا یبرا آن  منافع متاادر از  یدهاتهد

از  یادها   تهد هاا بااتییب یعسر یزامکان سرر یژه منطقه به هاییاییمحد د خود   پو

در خاود   مادد مناافع بلند  ینتامم  الملا،، ینبه مناطق مجا ر   عرصاه با   یاجغراف ینا

 یگرموازنه. داندیدر د  سطح م یموازنه   بااد راهارد یرا در گر  برقرارخا رمیانه 

د  اص، موازنه در ساطح   منطقه یهاقدرد ینمتوازن ب  ابط  مساعدد به ر آمریکابا 

دنااا    یباااد راهاارد   یجادکالن ا هدف ر سیه آنها را در راستای هستند که یامنطقه

در  یهموازناه   باااد ر سا    یاستس در سطح کالن آمریکابا  یهمکارهرچند . دکنیم

ابعاد  یاما برخ کند،یجاد میا یرانا یبرا هایییتمحد د یجهان یمدارمفهوم حکومت

 ی  متحدان آن در راستا آمریکا سازباادیب یدر برابر رفتارها یبازدارندگجمله  از آن

 منافع تهران است.
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 مقدمه
بحاران   ی،عادم توساعه اقتصااد   ازجملاه   یانهمختلف در خا رم یهاها   چالشانااشتِ بحران

 ی،ارقابت قدرد منطقه یابتی،ن یهانامتقارن، تقاب، یدادتهد یدتشد یف،ضع یهاد لت یت،هو

 یتای، امن یهاا نظام  یاز ناکارآماد  یمشاهود  یهانشانه یتامن ی  معما یخارج یندهدخالت فزا

سو یک از یه  بحران سور یبهار عربازجمله  یرمنطقه هستند. تحوالد اخ ژئوپلیتیکی   یاسیس

 ییار باا تغ  یگار د ینظم مد نظر خود در منطقه از سو یشارددر حفظ   پ آمریکاتوان  یف  تضع

اند. در را د چندان کرده یانظم منطقه یفضر رد بازتعر یگرانباز یتها، ر ندها   موقعنقش

دنااا   باه  فعاا  شاده     یاناه در خا رم یدجد هاییتبا اهداف   ا لو یدران جدیگباز ین،ب ینا

 نقش   سهم خود از منطقه هستند. یتتقو

بعد از  ر د نظامی به سوریه تغییراد ملموسای در سیاسات    ر سیه از این بازیگران است که

شود. تغییر ای آن از  ضعیتی منفع،   فاقد راهارد به سیاستی فعا    ایجابی مشاهده میخا رمیانه

یاک  بررسی اسات کاه در های     درخورجایگاه   نقش ر سیه در خا رمیانه از منظرهای مختلف 

شاود  ه گرفت. از یک منظر، با تمکید بر این متغیر، تمکیاد مای  را نادید آمریکاتوان متغیر غرب/ نمی

احیا موقعیت قدرد بزرگی خود از طریاق  دناا  به که مسکو در خا رمیانه با تجدیدنظرطلای فعا 

در سیاسات  « غارب »ساازی مساهله   است. این دیدگاه باا برجساته   آمریکا کشیدن غرب/به چالش

تعاامالد آن  ازجمله  د که زیراقداماد آن در خا رمیانهای ر سیه تصریح دارخارجی   خا رمیانه

 .(Stepanova, 2018: 1)با ایران، ترکیه، عربستان، مصر  ... در راستای تضعیف غرب هستند 

برای ر سیه تمکید دارد کاه سیاسات    آمریکا دیدگاه دیگر، ضمن پذیرش اهمیت متغیر غرب/

بلکاه   ؛تفسیر کارد  آمریکار الگوی تقاب، با غرب/ توان تنها بای جدید این کشور را نمیخا رمیانه

هاای خاارجی   بخشی به سیاست، شرکاء، منافع   همکاریخا رمیانه بستری برای گسترش   تنوع

ای بارای تعمیاق تعاامالد ر سایه هام باا       باشد. از ایان منظار، خا رمیاناه عرصاه    مسکو نیز می

ایان   ی از اهداف ر سیه در سوریه استفاده از، یکر زاینای است   اهای منطقه   هم فرامنطقهقدرد

جهت امتیازگیری در مناطق   موضوعاد دیگر بوده اسات.   آمریکازنی با غرب/ بحران برای چانه

کنند که از اهاداف مداخلاه نظاامی ر سایه در ساوریه      عنوان مثا ، کارشناسان ر س انکار نمیبه

 .(Абаев, 2016)ا کراین( بوده است « ) اسآیسی»از  آمریکا د رکردن مرزهای تقاب، با غرب/
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تجدیادنظر در  دنااا   سو باه یک ها را در نظر دارد. ازر سیه در عم، ترکیای از این دیدگاه

  مشارکت در ساخت نظمای در راساتای مناافع خاود اسات   از       آمریکا نظم برساخته غرب/

ش تامبیر ایان متغیار بار سیاسات      درصادد کااه   آمریکا سوی دیگر، در عین همکاری با غرب/

 منطقاه  های موجاود اسات. آشافتگی   ای خود   تنظیم این سیاست بر اساس  اقعیتخا رمیانه

بااتی در عراق، ناکامی بهار عربی، بحران سوریه، چالش یمان، تانش میاان ایاران       بیازجمله 

 یاژه  مقا مات   باه  ها در قالبِ نااتوی اساالمی   محاور    گیریعربستان، ابهام در برجام، جاهه

نقاش آن باه    یگری ر سیه   ارتقاخلها  ار پا در منطقه فضای خوبی برای مد آمریکاتضعیف 

 اند.فراهم آ رده« سازجریان»بازیگری 

های شناختی   مناابع ر سایه در خا رمیاناه توجاه داشات.      حا ، باید به محد دیتدرعین

طقه، این نفوذ گسترده نیسات   مساکو تاا    رغم تقویت نسای نفوذ این کشور در سوریه   منبه

هاا    تمبیرگذاری جدی بر بازیگران   ر ندهای اصلی خا رمیانه فاصاله دارد. ایان محاد دیت   

باه  متضاد آن در خا رمیانه بین بازیگران   موضاوعاد مختلاف،    یمنافع متنوع   گاههمچنین 

 د  در باااد  تمکید بر موازناه   ر سیه  ،ر ازایندهد. گذاری بلندمدد نمیکرملین اجازه هدف

نقاش   یالمللی را راهکاری بهینه برای تممین منافع بلندمدد   ارتقاای   کالنِ بینسطح منطقه

 داند.خود در منطقه می

مفاهیم موازنه   بااد چه تعریفای در  این است که اصلی نوشتار حاضر  سؤا اساس، اینبر

کردن آنها چه منافع   مضاری برای ایاران در پای   تیای ر سیه دارند   عملیاسیاست خا رمیانه

  مسااعدد باه ر اباط متاوازن میاان       آمریکاا ایجاد موازنه با  این است کهاصلی فرضیه دارد؟ 

هاای ر سایه اسات کاه گرچاه      های خا رمیانه با هدف تممین بااد راهاردی از ا لویات قدرد

ضای بازی ایران مشکالتی برای تهاران  یا تحدید ف آمریکاتعام، با ازجمله  برخی استلزاماد آن

حاص، از این سیاست   همچنین نیاز مساکو باه همکااری باا      کند، اما امنیت   باادایجاد می

ایران برای تممین این د  مفهوم به نفع تهران است. این نوشتار با برقراری ارتااط سطوح کاالن  

ها   با تمکید بر تحو  در ایان  دردکنسرد قبااد راهاردی    هومیِمف قالبِ د  درای   منطقه

شاده  مطرح   فرض سؤا های بیشتر در آنها شدن متغیرها، بازیگران   مؤلفهد  مفهوم   دخی،

 کند.را مطالعه می
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 ارچوب مفهومیالف. چ
   تعاریف در گذشاته محاد د   . ایناستارائه شده   موازنه تعاریف مختلفی از بااد راهاردی 

. ناد اافتاه یالمل، جامعیت بیشتری بوده، اما با تغییر مفاهیم   تحو  ر ابط بین« محورتسلیحاد»

بارای موازناه ساخت از طریاق تسالیحاد         ف باااد راهااردی از تاالش   یاساس، تعاراینبر

 هاای حااد سیاسای متفاا د اسات     حاران بای تا مسااعی جهات مادیریت    های هستهخانهدراز

(Walton and Gray, 2013: 85-86) توان آنها را در سه قالب کلی تقسیم کردکه می: 

 دساتیابی باه  ای یاا  هایی که باعث استفاده از ساالح هساته  محد د؛ فقدان محرکهتعریف  -

 ؛شوندای میتوانمندی هسته

 ایهای هستهقاب، مسلحانه بین قدردها   دالیلی که باعث تزمینهگسترده؛ فقدان  تعریف -

 ؛شوندمی

آمیاز    ای یا جهانی همراه با ر اباط مساالمت  تر؛  جود محیط امن منطقهگسترده تعریف -

 .(Acton, 2013: 117-118) هماهنگ

دارناد.  جنگ سرد  رقابت/ تقاب، بوده   ریشه در فضایِمحور حادیتسلتعاریف ا     د م 

در  کاا آمریشاور ی    تصامیماد   ر اباط    تممین بااد راهاردی در این د  تعریف مرتاط باا 

کااهش   جهات ، آرایش نیر هاا   کنتار  تسالیحاد    نظامیهای هایی چون توسعه سامانهزمینه

 ناشای از . در ایان معنای، باااد    باود ای( های اقدام یاک طارف باه ضاربه ا   )هساته     محرکه

. (Foerster, 2018: 3)اسات  بازدارندگی د جاناه   نه باااد راهااردی در معناای  سایع آن     

  باه تااع آن   ای( بر  ضعیت جنگ تغییر در موازنه نظامی )هستهتعریف محد د تمکید دارد که 

 گرهاای پرتااب ای   های هساته ، شمار کالهکخصوص. در این استتمبیرگذار موازنه   بااد 

های موشکی آرایش سامانه مربوطه  های ای، دکترینپذیری احتمالی نیر های هستهآنها، آسیب

ایجاد بازدارندگی برای امنیت  معطوف به، بااد راهاردی ر زاینا. ائز اهمیت هستندح بالستیک

 .(Colby, 2013: 48)است   موازنه راهاردی 

حاد یکاهش تسال ازجمله    موضوعاتی هشد ا   گسترده در مقایسه باهرچند تعریف د م 

د، اما این د  تعریاف  گیردربرمیراهاردی، اقداماد اعتمادساز   شفافیت در حوزه نظامی را نیز 

 المل،تغییر سیاست   امنیت بینتعریف سوم با تمکید بر  .جدید را ندارندتوان انطااق با شرایط 
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ایان   این مفهوم تمکیاد دارد.  تعریفباز بر ،راهاردی ابرگذار بر بااد یداددته   افزایش   تنوع

ناده  کپرا محیطای حتای زیسات   های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقصاادی   تهدیداد در حوزه

(Walton and Gray, 2013: 93)   تار کوچاک هاای  ای باه قادرد  های هستهاشاعه سالح ،

الملا، را دارناد،   باین عرصاه  سارایت باه   ای که پتانسای،  منطقهمحلی   های ها   بحرانجنگ

  حتای   افراطای  گرایای های اقتصادی، ملای بحرانالمل،، تهدیداد نامتقارن چون تر ریسم بین

 هستند. از مصادیق آنها بحران مهاجران 

در   نساای   ،شارایط دیالتیاک، پویاا    در   جدیاد ایساتا نیسات    تعریفبااد راهاردی در 

فراتر رفته   ی تسلیحات/ نظامی چارچوباز  ،ر زاینا .یابدمتنوع عینیت می محیطی از تهدیداد

سند  ضعیت دفااع    در ، خصوصن . در همیگیردنیز دربرمیهای محیطی را لفهؤ  متحوالد 

ای، هاای منطقاه  بلکه تانش ، تهدیداد امنیتی جهانی نه ضر رتاً نظامیناتو ( 8528بازدارندگی )

های جدیاد نظاامی،   شدن، تهدیداد سایاری، چالش امنیت انرژی، تکنولوژیتر ریسم، جهانی

تهدیاداد  ایان   نیاز در شامار  های کشاتار جمعای   ی   اشاعه سالحکهای بالستیتوسعه موشک

 .(Foerster, 2018: 2-4)هستند 

افز ن بر تحو  در مفهوم، شیوه تممین بااد راهاردی نیز تغییر کرده اسات. طااق تعریاف ا        

 آمریکاا از بااد راهاردی در بیانیه مشترک شور ی    جنگ سردتعریف مشترکی که در انتهای بنا به 

موازناه   ، تحقاق ایان مهام مناوط باه     شاد پیمان تسلیحاد تهاجمی راهاردی منعکس  خصوصدر 

ای برای اعما  ضاربه ا    جاود نداشاته    به نحوی که محرکه است، طرفینهای راهاردی توانمندی

طاق تعریاف د م، کاربسات الگاوی بازدارنادگی        .(Platte and Robinson, 2018: 146) باشد

حا، تحقاق آن،   کند   راههای بزرگ کفایت بااد راهاردیِ پایدار را نمیموازنه راهاردی میان قدرد

گرایای گساترده اسات.    های بزرگ در چارچوب چندجانااه ها   همکاری قدردپذیرش محد دیت

هاای بازرگ قادیمی    ی همکاری با قدردهای بزرگِ جدید براضمن اجازه به قدرد چارچوباین 

المل،، بین آنها موازنه منافع ایجاد   از این طریق ضمن ممانعت از تنش، امکاان  در مدیریت امور بین

 .(Albaret, 2014: 23)آ رد همکاری مشترک برای تممین بااد راهاردی را فراهم می

م یالملا،، چگاونگی تنظا   در عرصه باین « قدرد بزرگ»رغم تضعیف مفهوم اساس، بهاینبر

ماداری جهاانی همچناان بارای تاممین باااد       های بزرگ در مفهوم حکومتر ابط میان قدرد
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دهند که همکااری آنهاا مصاادف باا امنیات        ها نشان میراهاردی حائز اهمیت است.  اقعیت

باااتی بیشاتر هماراه باوده اسات      المللی   عدم همکاری با تنش، چاالش   بای  بااد بیشتر بین

(Albaret, 2014: 16)کنسارد  »همکااری باه    چارچوبالمل، از این . در تهوری   تاریخ بین

ار پاا   2۱الملا، قارن   شود. این اصطالح برای توصیف سیاست باین یاد می« های بزرگقدرد

پر س، پادشااهی هابسااورگ، فرانساه،    ازجمله  های این قارهشود که طی آن قدرداستفاده می

کردناد. در ایان مقطاع قادرد بازرگ باه       بریتانیا   ر سیه اموراد این جغرافیا را مدیریت می

ای(   در تممین امنیات، اساتقال      شد که گستره منافع آن جهانی )فرامنطقهکشوری اطالق می

 .(Sotirović, 2017)منافع خود تا حد زیادی خودیا ر بود 

شد که دارای موقعیت برتار در  جنگ جهانی د م قدرد بزرگ به کشوری اطالق می بعد از

های مختلف   سیاستی فعا  برای تحقق این مناافع باود.   المل،، منافع گسترده در حوزهنظم بین

 حاا ، توصایف باود. درعاین    درخاور   شاور ی   آمریکاا در این د ره، این موقعیت تنها برای 

المل،، اساساً ها در مدیریت بینیان این د    عدم مشارکت سایر قدردرابطه تقابلی مبه باتوجه

تاازی  هدلی، یکا ها در این د ره منتفی بود. پس از فر پاشی شور ی نیز بهمقوله کنسرد قدرد

کنسارد  »در این عرصه چنین کنسارتی  جاود نداشات. ازآنجاکاه ترکیاب   سااخت        آمریکا

های اخیر با المل، دارد، طی سا نگی قطایت نظم بینرابطه مستقیمی با چگو« های بزرگقدرد

های جدید چون ر سایه  یابی قدرد  توان آمریکادلی، تضعیف هژمونی متکثرشدن این نظم به

گیاری اسات. هرچناد ایان     هاای بازرگ در حاا  شاک،      چین معادالد جدیدی میان قدرد

گیارد، اماا   بازی صفر شک، میمعادالد بر اساس اصو  رئالیستیِ عدم اعتماد، رقابت قدرد   

های تقاب، آنها را به توافاق بارای حفاظ  ضاع موجاود   تقویات باااد        فهم مشترک از هزینه

دهناد    دارد. بااد راهاردی خط قرمزی است کاه بعاد از آن هماه هزیناه مای     راهاردی  ا می

 پردازند.بیشتری می منافع هزینهدلی، گستردگی های بزرگ بهقدرد

الملا،،  رغم تمکید  اشنگتن بر حفظ هژمونی خود، پویایی فزاینده تحوالد بین، بهاساساینبر

های محلای  پذیری متقاب،   امکان سرریزشدن سریع تهدیداد از حوزهافزایش  ابستگی   آسیب

کنند همکاری را باه  را مجاور می ازجمله آمریکا های بزرگالمل،، قدردای به عرصه بین  منطقه

ترشادن  گساترده باه  باتوجاه  جیح داده   برای حفظ بااد راهاردی به توافق برساند. بازی صفر تر
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جاز احتاراز از تقابا، میاان خاود،      های جدید به، کنسرد قدرد82مفهوم بااد راهاردی در قرن 

مداری جهانی چون تنظیم های حکومتالمل،   در سایر زمینهمساعی مشترک در حوزه امنیت بین

 .(Albaret, 2014: 9)المل، را نیز در دستور دارند اقتصاد بین

باا  ازجملاه   هاای بازرگ   سیه به دالی، مختلف مای، به توافق در قالاب کنسارد قادرد   ر

موقعیات قادرد بزرگای آن     یضور در چنین قالای در  هله نخست نشانه احیاا ست. حآمریکا

هاا، مناافع   گری سخت در برابر سایر قادرد های موازنهاست   ضمن کاهش ضر رد   هزینه

های تمرکز منابع   توانمندیبه باتوجه کند.ها نصیب ر سیه می اسطهِ تقسیم سهمبیشتری را به

امکان همکااری در  که هایی است منیتی، بااد راهاردی از زمینهاین کشور در عرصه سیاسی   ا

ترشادن مفهاوم باااد    گساترده باه  باتوجه حا ،عیندهد. درها را به آن میقالب کنسرد قدرد

جدیاد،    ضاعیت ر داند کاه د های مرتاط با آن، ر سیه نیز میراهاردی )تعریف سوم(   موازنه

هاای میاانی     آنها باد ن همکااری باا قادرد       شدههای بزرگ تضعیف خودبسندگی قدرد

 ای قادر به پیشارد اهداف خود   تممین بااد راهاردی نیستند.منطقه

ای برای مداخله در این مفهوم ایجاد شاده،  های منطقهاین یعنی فضای مانوری برای قدرد

ین منظار،  داد. از اهای بزرگ چنین فضایی به آنها نمیحا  آنکه در گذشته بازی محد د قدرد

معنی سوق آنها باه  های بزرگ نه ضر رتاً بهبا قدرد ایهای منطقهقدردسازی ائتالفتعام،   

ساازی، امنیات   فضاای باازی     سیاست تاعی، بلکه تالشی برای تقویت توان خود برای موازنه

باه تاممین باااد راهااردی نیاز       مکان اسات  بیشتر نیز هست. این تالش ضادبااد نیسات   م  

اساس، در ارزیابی تعامالد برای تاممین باااد راهااردی بایاد باه ارتاااط       اینمساعدد کند. بر

هاا    های بزرگ در قالب کنسرد قادرد ای مترتب بر تعام، میان قدردسطوح کالن   منطقه

 ای توجه داشت.های منطقههمچنین همکاری آنها با قدرد

 

 ای خاورمیانه تحول در نظم منطقهب. 
بافات نااهمگون اجتمااعی،    ازجملاه   طی سالیان متمادی عوام، گوناگون در سه سطح داخلای 

های ناکارآمد   نفوذپذیر، چرخش پرتنش نخاگاان   توزیاع نامتناساب    نژادی   مذهای، د لت

ای برتاری  نارضاایتی از موازناه قاوا، رقابات بار     ازجملاه   ایقدرد   بر د؛ در سطح منطقاه 
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گاری  مداخلهازجمله  المل،ای   در سطح بینای   فقدان اجماع بر سر الگوی نظم منطقهمنطقه

باااتی مساتمر در خا رمیاناه    ساز خارجی   تالش برای نفوذگذاری سااب تانش   بای   باادبی

 های اخیر ترکیب عوام،ِ این سه سطح که در بحران سوریه نمود داشته، ضمنِطی سا اند. بوده

ای نیاز شاده   ها   الگوهای رابطاه ر ندها، رژیمها، ها، موقعیتها ساب تغییر نقشتشدید تنش

هاای سیاسای، اقتصاادی      ساز تغییر نظام زمینه مکن استها   تغییراد ماست. انااشتِ چالش

ای از ساخت قادرد تاا   های نظم منطقههای این تحو  در تغییر مؤلفهنشانهامنیتی منطقه باشد. 

 شوند.ه میگزار   ر ندها )الگوهای هنجاری   تعاملی( دیدکار

قطایِ منعطف پساجنگ سرد، ترتیااد قدرد   موازناه  با تضعیف نظم تکاخت قدرت؛ س

خا رمیانه که اساساً با تعریف   طاق منافع غرب شاک، گرفتاه ماورد    ازجمله  قوا در زیرمناطق

الملا،    با باازتوزیع قادرد در ساطح باین     آمریکااند. در فضای پساهژمونی قرار گرفته سؤا 

توانند بار محوریات یاک قادرد     ای نمیالمل،   منطقههای بینمتنوع شدن مراکز قدرد، نظم

نوباه  شود که این نیز باه ها   آرایش قدرد میشک، بگیرند. این تکثر باعث تغییر شک، ائتالف

ای در خا رمیاناه  ر قدرد منطقاه اساس، ساختاایندهد. برهای جدیدی را شک، میخود موازنه

هایی برای تغییار ر بر سات.   شده، با مقا مت   تالشیی تعریف میآمریکاعنوان ساختی که به

هاا    باااتی سااخته در منطقاه باا بای    آمریکاگرچه تضعیف ساختار   بافات سیاسای   امنیتایِ    

ه احتمااالً  هایی همراه است، اما تحم، ایان چاالش   انتقاا  باه سااخت جدیادی کا       آشفتگی

در محاساااد   ر ،زایان ارساد.  ناپذیر به نظار مای  تر از ساخت فعلی خواهد بود، اجتناببابااد

  متحدان آن ناه طیاف    آمریکاجدید درباره خا رمیانه باید به انتقا  منطقه به نظم جدیدی که 

 قدرد برتر، بلکه بخشی از معادالد قدرد خواهند بود، توجه داشت.

قطایِ منعطاف د ره  تادی، به کارگزار اصلی نظم تک آمریکااشی شور ی، با فر پکارگزار؛ 

پساجنگ سرد شد   به موقعیت برتری در مناطق مختلف دست یافت. این کشور طای بایش از   

گرایی ابرگذاری را بر کارگزاران، ر ندها د  دهه اخیر منفردانه یا به کمک متحدان خود مداخله

هاای اخیار در عرصاه    ساا   انه داشته است. اما این موقعیت درای در خا رمی  الگوهای رابطه

المل،   خا رمیانه تضعیف شده است. فقدان راهارد، سردرگمی راهاردی، عدم توانِ پیشارد بین

تار از هماه   اهداف، کاهش توان ر ندسازی   مدیریت ر نادها، اخاتالف باا متحادان   مهام     
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هاای ایان ضاعف هساتند     هاای آن از نشاانه  ایای گرجانااه مقا مت سایر بازیگران در برابر یک

Karaganov, 2018: 86)     که در بحران سوریه نیز مشهود اسات. در ساوی دیگار، کاارگزار )

یعنی ار پا نیز بیش از پیش در مشکالد داخلی خود گرفتار آماده   ،آمریکادیگر منطقه   متحد 

  از مداخله ابرمند در منطقه ناتوان است. تشدید اختالفاد بر کس، با  اشنگتن در باب مسائ، 

المللی که در برجام نیز نماود دارد، مزیادی بار ضاعف   کااهش       یژه مدیریت بینمختلف به

 .فضای بازی ار پا در خا رمیانه است

منفع، بوده یا مقا مات   آمریکااز سویی، بازیگران مخالفی که تا پیش از این در برابر برتری 

های جدید   مداخله در ر نادهای جااری   تدریج در حا  تعریف نقشاند، بهابرگذاری نداشته

خا رمیانه هستند. از این جمله ر سیه است که پس از بحران سوریه خود را کارگزاری تعریف 

در  مکن اسات بلکه م ؛را دارد آمریکاتنها توان بازدارندگی در برابر رفتارهای مخرب ه نهکرده ک

ها نیز مشارکت کند. چین نیز هرچناد در حاا  حاضار نقاش مهمای در ر نادهای       ر ندسازی

شود، اما ر اباط  زا در آن دیده نمیای ندارد   در مقایسه با ر سیه تمایلی به دخالت تنشمنطقه

یپلماتیک خود را در منطقه گسترانده   توساعه بیشاتر ایان مناافع دخالات آن در      اقتصادی   د

تر اینکه، بارخالف گذشاته   . مهم(Jones, 2019: 1)کند ناپذیر میمسائ، آتی منطقه را اجتناب

گرفات، اکناون   های بازرگ شاک، مای   معادالد قدرد چارچوبکه بسیاری از امور منطقه در 

راحتای قابا،   یران نیز ابرگذاری خود را تقویت کرده   نقش آنها بهاازجمله  ایبازیگران منطقه

گرفتن نیست. مجموعه این بازیگران از ابزارهای مختلف متقارن   نامتقارن برای پیشاارد  نادیده

کنناد کاه ایان امار، ر نادهای      استفاده مای موقعیت  یسازی   ارتقاموازنهازجمله  اهداف خود

 2سادگی گذشته نیستند.داده که به متفا تی را در خا رمیانه شک،

ای هساتند کاه چیساتی آنهاا در     از الگوهای هنجاری   رابطاه  ایر ندها مجموعهروندها؛ 

 آمریکاا های اخیر با تحو  مواجه شده است. به لحاظ هنجاری، این ایده که خا رمیانه طی سا 

دهناده   دخالات   های نظام   نظم برساخته آن موقعیتِ برتری برای تعریف معادالد، مکانیسم

در برابر تحمایالد  « مقا مت»بر در امور دارند، مورد تردید قرار گرفته است. در مقاب،، ایده ؤم

                                                                                                   
هاای تر ریساتی چاون داعاش     گر هازجمله  . این مقاله با تمکید بر عوام، اصلی   ساختاری، از اشاره به بازیگران غیرد لتی2

 نظر کرده است.صرف
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 ایهاای فرامنطقاه  ایاران   هام از ساوی قادرد    ازجمله  هم از سوی کشورهای منطقه آمریکا

  به  آمریکاسیه تقویت شده   همچنین، این فرض در حا  گسترش است که بد ن ر ازجمله 

توان ترتیااد جدیدی را رقم زد. این ایده هم در میاان مخاالفین   گرهای جدید میکمک موازنه

 دار دارد.یه طرفترکازجمله  یی در منطقه   هم بین برخی متحدان )پیشین( آنآمریکانظم 

همکااری نیاز در منطقاه در د  ساطحِ      رقابات/  اشکا  دشامنی/  ازجمله ایالگوهای رابطه

الگاوی سانتی رابطاه در    اند. ای تغییر یافتههای فرامنطقهای   رابطه با قدردر ابط در ن منطقه

ساازی خاارجی   سنی یا به لحاظ ائتالف -مذهای شیعهلحاظِ کلیِ به چارچوبخا رمیانه به د  

د. این الگو تغییر کرده است. اختالفااد قطار باا ساایر     به مخالفین یا متحدین غرب محد د بو

شادن آن باه ایاران        نزدیک آمریکافارس، د رشدن ترکیه از کشورها شورای همکاری خلیج

قاهره   ریاض به تقویت ر ابط با مسکو )هرچند موقت(  ر سیه، تقاب، یمن با عربستان، تمای،

از نشانگان این تغییر هستند. ایان در حاالی    نزدیکی ر ابط برخی کشورهای عربی با اسرائی،  

سااخته  آمریکاای تر بسیاری از کشورهای منطقه خود را تابعی از الگوهای رابطاه است که پیش

 .(Perthes, 2018: 96)دانستند می

هاا، تهدیادها، د ساتان،    مجموعه این تغییراد ساب درک جدیدی از منافع، اهداف، چالش

دشمنان   رقاا شده   الگوهای رفتاری بازیگران را چه فردی یا جمعی از منفعا، باه فعاا ، از    

دفاعی به تهاجمی   از سلای به ایجابی یا بالعکس تغییر داده است.  ضعیت جدیاد باا آرایاش    

هاا هماراه اسات.    باازتعریف اتحادهاا   ائاتالف   ای   به تاع آن ترتیااد منطقهجدید نیر ها   

 رقابات ای میان ایران، عربساتان   ترکیاه     مدد رقابت برای برتری منطقهاساس، در میاناینبر

موضوعاتی هستند که ازجمله  برای تقویت نفوذ آمریکار سیه   ازجمله  های بزرگمیان قدرد

بسات نظام جدیاد در    در شاک،  مکان اسات  بااتی، بر نداد آنها مش   بیزدن به تنضمن دامن

 باشد. مؤبر منطقه

 

 تغییر نقش روسیه در خاورمیانه ج. 
در مصر، سوریه   عراق ازجمله  ای در خا رمیانهمالحظه درخورر سیه در د ره شور ی نفوذ 

ای در این جغرافیا تاادی، شاد.   به قدرد اصلی فرامنطقه آمریکاداشت، اما با فر پاشی شور ی 
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   2۱۱5 هاای ای شور ی به ر سیه رسید   مشاکالد دهاه  های خا رمیانهتنها اندکی از داشته

)Greenstock, به ایان کشاور ناداد    « اسآیسی»مجالی برای پرداختن به  رای حوزه  8555

منفعالنه    اکنشی بود.  8520انه تا سا  اساس، سیاست ر سیه در خا رمیاین. بر(420 :2017

طلای راهاردی از بحران سوریه، اغتنام از ضاعف   ساردرگمی   از این مقطع، کرملین با فرصت

تدریج تادی، به گر جدید به  تمای، کشورهای خا رمیانه به تقویت ر ابط با یک موازنه آمریکا

 بازیگری فعا    ابرگذار شده است.

بازدارنادگی  دنااا   به ای جدید ر سیه در ابتدا بُعد سلای داشت  انهگرچه سیاست خا رمی

ایِ داعش بود، اماا پاس از تثایات اماور در       مهار تر ریسم فرامنطقه آمریکاراهاردی در برابر 

عناوان باازیگر   ر سیه در حاا  باازتعریف نقاش خاود باه     سوریه  جه ایجابی نیز یافته است. 

  کاارگزاری   آمریکاا ای برساخته الگوهای هنجاری   رابطهجدیدی است که معادالدِ قدرد، 

تعریف ترتیااد   ر ندهای جدیدی در راستای منافع دناا  به پذیرد   در مقاب،،برتر آن را نمی

صالی نظام خا رمیاناه    گری ر سیه در ساه عنصار ا  اساس، سطحی از مداخلهاینخود است. بر

 شود.مشاهده می

 یاژه ایاران   تلفین خود بهؤ ر د نظامی به سوریه به کمک مر سیه پس از ساخت قدرت؛ 

را به چالش بکشد   ر ندی خاار  از کنتار  آن را تثایات نمایاد.      آمریکاتوانسته خودمداری 

سازی   ایجاد محوری گسترده باا مشاارکت کشاورهایی چاون ایاران، عاراق،       مسکو با ائتالف

دارد، درصدد ابرگذاری بلندمدد بار سااخت   سوریه، ترکیه، مصر که با آن اشتراک نسای منافع 

تمبیر ناوده اسات.  بی آمریکاقدرد در خا رمیانه است. این ر یکرد در تغییر موازنه قوا به ضرر 

کشایدن  داناد کاه باه چاالش    المل،، مساکو مای  نظر به پیوستگی مسائ، خا رمیانه با عرصه بین

 کو    اشانگتن در ساایر جغرافیاهاا   ساخته در این منطقه بر معادالد میاان مسا  آمریکاترتیااد 

، بر آن است تا قدرد دریافت شاده از چالشاگری   ر زاینتمبیر نیست. ابی« اسآیسی»ازجمله 

 المل، نیز تسری دهد.به عرصه بیندر خا رمیانه را  آمریکابر 

هاای مختلاف خا رمیاناه      در سوریه، تعام، مثات با قدرد مؤبر ر سیه با اقدامکارگزار؛ 

دهای    جهات  مؤبر خود را کارگزار جدیدی معرفی کرده که توان دخالت آمریکاگری با نهمواز

ساازی در اقاداماد مساکو    نظام برای ازجمله  نسای به امور در منطقه را دارد. تمایالد ایجابی
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تممین مناافع   مشهود است. ر سیه تقویت نقش کارگزاری   مشارکت در مدیریت امور را الزمه

خاار   »ر خا رمیانه   ممانعت از سرایت تهدیداد امنیتای از ایان منطقاه باه     بلندمدد خود د

المل،   تر در نظم بینیشیابی بدرآمدی بر نقشداند. این تالش پیش  مرزهای خود می« نزدیک

پاس از  نیاز اسات.   « قدرد بازرگ »موقعیت خود به یک  یبخشی از راهارد ر سیه برای ارتقا

-ایتواناد در آن قادرد فرامنطقاه   ای است که ر سیه مید مین منطقه، خا رمیانه «اسآیسی»

شارق آسایا،   ازجملاه   . ساایر منااطق  )Baev, (18 :2015المللی خود را به نمایش بگذارد بین

 دهند.کارگزارانه را به مسکو نمیفریقا اجازه مشارکت آ   آمریکاار پا، 

ان ساوریه نقاش مهمای در باه     در زمینه الگوهای هنجاری، ر سایه پاس از بحار   روندها؛ 

  این ایده داشاته کاه  اشانگتن از تاوان برتاری بارای        آمریکاکشیدن هژمونی هنجاری چالش

امور خا رمیانه برخوردار اسات.   مؤبر دهنده، دخالت   کنتر های نظمتعریف ر ندها، مکانیسم

توانناد باا همکااری باا آن     نسای توانسته کشورهای منطقه را متقاعد کند کاه مای   طوربه مسکو

برساازند. تمکیاد کارملین بار      آمریکاا گر ر ندهایی را به د ر از تحمایالد  عنوان یک موازنهبه

 محاور  -محور به جای ارزش -محورِ، تکریم حاکمیت د لتی   ر یکرد منفعت -الگوی د لت

تامبیر نساای مساکو بار     نیاز مقاولیات دارد.    آمریکاا ، بلکه متحدین ر سیه یبرای شرکا تنهانه

ایِ دشمنی/ رقابت/ همکاری در خا رمیانه نیز مشهود   نماود آن در د ر کاردن   الگوهای رابطه

 ایران ملموس است. -دن آن به ر سیهکر  نزدیک آمریکاترکیه از 

ه، شاهد تغییر نقاش آن از باازیگر   های بازگفتفهلگری نساتاً مؤبر ر سیه بر مؤبه تاع مداخله

نقش خود  یساز در خا رمیانه هستیم. هرچند مسکو مای، به ارتقاای به بازیگری جریانحاشیه

سازی   حتی ساختارسازی است، اما تحقق این امر مشر ط سازی به ر ندسازی، نظماز جریان

اسات کاه ر سایه    دهناده  های نظام مکانیسمتعریف   اجرای ازجمله  هاییبه داشتن توانمندی

طلای در استفاده بهینه از فرصتتاریخی شور ی   میراث فاقد آنها است. هرچند حاضر درحا 

باوده، اماا بایاد توجاه      مؤبر موقعیت مسکو یدر ارتقاچالش خا رمیانه در گذار به نظم جدید 

 اسطه کاهش بههای ذاتی قدرد این کشور   بیشتر لفهؤکمتر با اتکا به م ارتقای داشت که این

 .(Lukyanov, 2018)بوده است  آمریکایعنی  ،های رقیب قدرتمند آنتوانمندی
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های خود، ساطح قادرد رقااا      داشتهکرملین به این  اقعیت  اقف است   به محد دیت 

معنای  باه  آمریکاا اساس، ر یکرد چالشگر آن در برابر اینبینانه دارد. برشرایط محیط دیدی  اقع

هاای  گرفتن آن   در مقاب،، تمای، آن به همکاری باا قادرد  هتقاب، حذفی با این کشور یا نادید

ایران نیز به مفهوم راهاردی دیدن این همکااری در تاممین مناافع آن نیسات.     ازجمله  ایمنطقه

  هاای منطقاه   ای با قادرد مسکو سطح بازی   رابطه خود در خا رمیانه را در د  سطح منطقه

داند که باد ن ایان   کند. کرملین میتنظیم می ازجمله آمریکا های بزرگدر سطح کالن با قدرد

 یژه در موضوعاد راهاردی چون موازنه   بااد، قادر به تممین بلندمدد ر یکردِ د سطحی به

 منافع خود نیست.

 

 روسیه و راهبرد موازنه در خاورمیانهد. 
، آمریکاا کنناده  باااد گرایی بیمداخلهازجمله  در خا رمیانه  ارتااط متقاب، تحوالد  پیچیدگی

بااتی در عراق، بهار عربی، آشفتگی در لیای، بحاران ساوریه، تانش در یمان، توساعه نفاوذ       بی

هاای  گیاری ای ایران، رقابت قدرد ایران، عربستان، اسرائی،   ترکیه، چالش برجام، جاههمنطقه

کناد.  ر سیه دشوار میازجمله  گذاری را برای همهتهای مختلف سیاسسازیمذهای   ائتالف

ای خاود را توساعه دهاد، اماا     هرچند مسکو با استفاده از بحران سوریه توانساته نفاوذ منطقاه   

پایدارکردن این نفوذ آسان نیست. منابع   نفوذ فعلی ر سیه باه ایان کشاور امکاان اخاال  در      

موقعیات آن باه ساطح     ارتقاای  داده، اماا  نفع خود راسازی بهساخته   جریانهای غربجریان

 های بسیار بیشتر است.  ساز   ساختارساز نیازمند منابع   مهاردکارگزاری ر ندساز، نظم

نحوی است کاه قادرد بزرگای چاون     المل،   خا رمیانه بهتغییر ماهیت   ابعاد ر ابط بین

ساختارساازی نیسات.    ساازی   نیز به تنهایی قادر به پیشارد اهاداف خاود بارای نظام     آمریکا

تحاوالد پرتغییار   ، آمریکاا هاای خاود، تجرباه    بیناناه باه داشاته   ر ، مسکو با دیدی  اقعازاین

المل، کاربست راهارد موازنه در د  سطحِ کاالن  خا رمیانه   نیز ارتااط این منطقه با عرصه بین

اری بااد راهااردی  های منطقه را با هدف برقرای میان قدرد  در سطح منطقه آمریکادر برابر 

 .داندی برای تممین منافع بلندمدد خود میمؤبر راهکار
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ای در خا رمیاناه تااریخی   های فرامنطقهگرایی قدردمداخلهگرایی در سطح کالن؛ موازنه

هاست کاه در د ره تازاری در رقابات باا انگلایس   در      این قدردازجمله  دیرینه دارد. ر سیه

   ژئاوپلیتیکی هاای زیاادی را بارای برداشات مناافع      تاالش  کاآمرید ره شور ی در رقابت با 

ای، ژئواکونومیکی این منطقه به خر  داده است. در د ره پساشور ی نیز پس از  قفاه د  دهاه  

مسکو بار دیگر به منطقه بازگشته   تالش دارد با گرفتن ساهم بیشاتری از خا رمیاناه، قادرد     

خواهی در سطح کالن لمل، تعمیم دهد. طاعاً این سهماشده از این منطقه را به سطح بیندریافت

داناد کاه   کناد   مای  شود که خود را قدرد برتر منطقه تلقی مییی مواجه میآمریکابا مقا مت 

خواهی بیشتر آن در ساایر اماور   جغرافیاهاا    توسعه نفوذ ر سیه در خا رمیانه مصادف با سهم

 است.  

خاود  « قادرد بازرگ  »خا رمیانه را مقدمه بازیابی جایگاه ر سیه نیز تقویت موقعیت خود در 

، فضای بیشتری بارای  آمریکاگرایی برای مداخله داند. تحقق این هدف ضمن ایجاد محد دیتمی

از اهاداف مهام    آمریکاا کند. از این منظر، بازدارندگی   موازنه در برابر بازیگری مسکو فراهم می

مسکو از این طریق بر آن است تا ماانع  ر سوریه بوده است. دازجمله  ای ر سیهسیاست خا رمیانه

گرایی مخربی شود که تاعاد منفای آن در عاراق   لیاای )  افغانساتان( نماود      جاناهپیشرفت یک

ازجملاه   ای را مخت، کرده   سارریز تهدیاداد متقاارن   نامتقاارن ناشای از آن     دارد، بااد منطقه

خا رمیانه باه جهات د ری از مرزهاای ر سایه       کند. ر میشک، داعش منافع ر سیه را نیز متمببه

، برخای بحاران   ر زایان است، ا آمریکاگرایی جاناهمح، مناسای برای مخالفت با یک« اسآیسی»

 .)Kirasirova, (1 :2018دانند نیز می آمریکاای برای جنگ نیابتی ر سیه با سوریه را عرصه

محاورِ  محور در برابار گفتماان ارزش  نفوذگذاری در منطقه از طریق گفتمان د لت/ منفعت

آمریکاا ازجملاه   همکاری با نیر های مقا م در برابر ، (Jones 2019: 14) آمریکاگرانه تحمی،

ترکیاه، تاالش بارای تضاعیف     ازجملاه   با متحدان آن آمریکاایران، تالش برای تضعیف رابطه 

در منطقه، مقا مت فعا / تهاجمی در سوریه، فر ش تسالیحاد نظاامی باه     کاآمریگری مداخله

عربستان   مصار   تاالش   ازجمله  ترکیه، مصر، ایران  ...، تالش برای تقویت ر ابط با اعراب

هاایی از مسااعی ر سایه بارای     برای محورسازی )با ایران، ساوریه، عاراق، ترکیاه  ...( نموناه    
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هستند. کرملین در سوریه توانایی خود به این امار را نشاان داده      اآمریکگرایی در برابر موازنه

 باشد. مؤبر گریتواند موازنهناظران را متقاعد کرده که می

، این اصا،  آمریکاگرایی در سطح کالن با موازنهر سیه افز ن بر ای؛ موازنه گسترده منطقه

های منطقه نیز در دستور دارد. در ایان زمیناه،   ای   در تنظیم ر ابط با قدردرا در سطح منطقه

راستا دارد   مرزهاای  سیاست مشخصی در حمایت از متحدان   فشار بر نیر های ناهم آمریکا

. سی چون اسرائی،، ترکیه   اعاراب ترسایم کارده اسات    ناجمشخصی نیز در تعام، با شرکا نامت

کاارگیری  هر سیه فاقد چنین الگویی است   منافع متنوع   متضااد آن در خا رمیاناه اجاازه با    

 -ری چاون ایاران  اجاو های نااهم دهد. در عم، نیز حفظ منافع بین د گانهچنین الگویی را نمی

ساوریه،   -ساوریه، اعاراب   -سوریه، ترکیاه  -اسرائی،، اسرائی، -اعراب، اعراب -اسرائی،، ایران

امنیتی   مناافع نارم    اسرائی،   بین موضوعاد متناقضِ سخت ژئوپلیتیکی/ -./ حماسحزب ا..

کفایات ابزارهاا   مناابع نیاز مزیادی بار علات          اقتصادی آسان نیست. فقدان راهاارد، عادم  

 محد دبودن فضای مانور ر سیه است.  

ای طقههای منمیان قدرد راهکار مسکو برای ح، این مشک، سیاست چندبرداری   موازنه

اسااس،  ایان تواند منافع آن را در این ترکیااد متنااقض تاممین کناد. بار    به با ر آن میاست که 

 باا  برقرار کارده   « هاهمه طرف»ر سیه ضمن تفکیک موضوعیِ مسائ،، سطحی از ر ابط را با 

 این ر یکرد ضمن اجازه به مساکو بارای  . دهدمی ارتقا پذیری اهداف راتحقق میان آنها نوسان

خاود     یمانور میان بازیگرانِ ناهمگونِ بازگفته، امکان تممین منافع سخت   نرم هام از شارکا  

هاای خا رمیاناه   اساس، کرملین حتی در ا   تنشاینکند. بررا فراهم می آمریکاهم از متحدان 

چه اخال  در آنمزایای این اص،، به باتوجه را حفظ کرده  « هاهمه طرف»نیز امکان همکاری با 

عربستان   اسرائی، )با فشار بر ر ابط ر سیه با سوریه   ایاران(  ازجمله  از سوی متحدان غرب

خود )فشار تهران   دمشق بر ر اباط مساکو باا اسارائی،   اعاراب( را       ی  چه از سوی شرکا

تابد. با همین مالحظه، ر سیه از قرارگرفتن در مظان حمایات از هاال  شایعی در برابار     نمیبر

 سنی احتراز دارد. ائتالف

های کشتار جمعی، تمکید بر حفظ برجام، مخالفت با اقداماد مخا،  مخالفت با اشاعه سالح

هاای  های منطقه اعم از ایران، ترکیه، عربساتان   اسارائی،، همکااری   موازنه قوا از سوی قدرد
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ای میاان ایاران     منطقاه  تسلیحاتی با ایران   سوریه برای موازنه نظامی، مساعدد به همکاری

ای میان ایران   اسرائی، در سوریه  ... از مساعی ر سایه  ترکیه، تالش برای کاهش تنش منطقه

، آمریکاا هاای بازرگ چاون    ر سیه همچون سایر قدردای هستند. برای کمک به موازنه منطقه

المللای  ای   بینخا رمیانه را در ارتااطِ مستقیم با امنیت منطقهچین مقوله موازنه قوا در ار پا   

های کشتار جمعی تا رقابات   یژه که بسترهای تنش در منطقه از اشاعه سالحکند. بهارزیابی می

گرایای در ن   بار ن   ای، آرایش نیر هاای متضااد، مداخلاه   های منطقهای، بحرانقدرد منطقه

 ای  ... بسیار هستند. قهمنط

 هاای ر سیه با  قوف به پویایی فزاینده تحوالد در خا رمیانه   امکان سریع تادی،ِ بحاران 

المللی، حفاظ موازناه را عنصاری مهام از امنیات   باااد       ای سپس بینمحلی   ملی به منطقه

است   ر سیه تحقق  راهاردیای معطوف به بااد داند. از این منظر، موازنه منطقهالمللی میبین

هاای بازرگ   در قالاب کنسارد قادرد    ازجمله آمریکاا  های بزرگآن را بد ن تعام، با قدرد

گیارد، اماا   قرار می آمریکاگرایی کالن در برابر ، گرچه در مقوله موازنهر زاینداند. اممکن نمی

 تن است.ای برای همکاری آن با  اشنگای در راستای بااد راهاردی زمینهموازنه منطقه

 

 ای روسیه اصل ثبات در سیاست خاورمیانهه. 
الملا،،  دلیا، الزامااد محایط باین    رغم تمکیاد بار چارخش راهااردی باه شارق، باه       به آمریکا

الملا،  های مفهوم هژمونی   ارتااط معادالد خا رمیانه با سایر منااطق   عرصاه باین   ضر رد

بیند. این ر یکرد در د ره تراما  باا   میخود را ناگزیر به مداخله   حفظ برتری در این منطقه 

اتحادهای سنتی با کشورهای عربی، تقویت نظامی در منطقه، تشاویق ایجااد    یتالش برای احیا

ازجمله  های منطقهگرایی در بحرانایران   مداخلهازجمله  ناتوی عربی، فشار بر نیر های مقا م

ر سایه    ازجملاه   زیگران جدیاد در سوریه   یمن دناا  شده است. این سیاسات باا  ر د باا   

کاه مساکو   « مقا مت»گفتمان ازجمله  ییآمریکا چارچوبتقویت الگوهای هنجاری معارض با 

در راهارد امنیت ملی  آمریکا، ر زاینانیز در تقویت آن دخی، بوده، با چالش مواجه شده است. 

یااد کارده اسات     عناوان تهدیاد  کردن ر سیه به تجدیدنظرطلای از ایان کشاور باه   خود با متهم

(National Security Strategy …, 2017: 25). 
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موازناه  دنااا   باه  ، نشان داده که در خا رمیانهآمریکاطلای رغمِ مخالفت با هژمونیر سیه به

بفهماند کاه ضامن    آمریکابه  کردهجاناه به ساکِ جنگ سرد نیست. مسکو تالش راهاردی همه

دنااا  تجدیادنظر کاالن در    هخواهاد   با  ز منطقه را مای احترام به منافع  اشنگتن، سهم خود ا

را  آمریکاا خا رمیانه نیست. هرچند خواسته ر سیه بازی صفری است که کاهش منافع   نفاوذ  

در پی دارد، اما به تمکید کرملین، اگر  اشنگتن  اقعیتِ تغییر در خا رمیانه را بپذیرد، د  قدرد 

های بزرگ در پیش گیرند. به با ر مسکو، این توانند بازی مثاتی را در مفهوم کنسرد قدردمی

ز های د  طرف، زمینه همکاری در سایر موضوعاد   منااطق را نیا  ر یکرد ضمن کاهش هزینه

 آ رد.فراهم می

در بین مسائ، مختلف، بااد راهاردی مفهومی است که فضاای الزم را بارای ایان همکااری     

تار  ر سیه از بااد راهاردی است که پایش « ترگسترده»آ رد. این فرض ناشی از تعریف فراهم می

بااه آن اشاااره شااد. مسااکو در ایاان تعریااف ضاامن تعاادی،ِ مالحظاااد امنیتاای، ژئااوپلیتیکی     

المللای ر یکاردی مشاارکتی باه     ای   باین مونیک خود، در انطااق با شرایط پرتغییر منطقاه ضدهژ

هاای بازرگ در   تممین بااد راهاردی دارد. این ر یکرد ر سیه را طرف همکاری با ساایر قادرد  

ناه  برای ر سایه   آمریکا، دهد. از این نظرمداری جهانی قرار میقالب مفهومی کنسرد   حکومت

تواند باشاد.  هدید راهاردی، بلکه شریک راهاردی برای تممین بااد راهاردی نیز میضر رتاً یک ت

هاای  ای، حا، بحاران  های قدرد منطقاه های کشتار جمعی، مدیریت رقابتمقابله با اشاعه سالح

 موضوعادِ مهم این همکاری هستند.ازجمله  ای ....منطقه   مقابله با تر ریسم فرامنطقه

« سااختار نظام بای  »در منطقاه،   آمریکاا گرایای  جانااه تجربه یاک  از نگاه ر سیه شکست

از مناطق مجا ر نظمی   امنیت   ناامنی در این منطقه   خا رمیانه   رابطه مستقیم نظم   بی

کنناد.  ضار ری مای  های بزرگ در قالاب کنسارد را   عوام، هستند که همکاری میان قدرد

  بحاران ساوریه نشاان داده کاه امکاان       ای ایاران ر سیه در موضوعاتی چون برنامه هساته 

گرفتن این کشور برای ح، این مسائ، نیست   مشارکت آن ح، مشاکالد را تساریع   نادیده

را ماورد   آمریکاا کند. در این راستا، کرملین در این د  موضوع بارها تمای، به همکاری با می

باه   آمریکاا ود از عما، نیاز باا دعا    در    (Путин: Россия и..., 2018)تمکید قرار داده 

 در اسناد باالدستیاست.  مذاکراد آستانه یا گسترش آن به قالب ژنو این تمای، را نشان داده
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نیز تمکید شده که مساکو  (« 8522مفهوم سیاست خارجی ر سیه )نوامار » 87در بند ازجمله 

ا  ای اساتقا  یاژه هساته  برای تممین به بااد راهاردی از همکاری با کشاورهای مختلاف باه   

 . (Концепция внешней ..., 2016)کند می

هاا حکایات از تشادید    بینای هرچند پیش رغم برخی اختالفاد میان مسکو    اشنگتن  به

هاای مختلاف سیاسای، ژئاوپلیتیکی، امنیتای،      هاای بازرگ در زمیناه   رقابت/ تنش میان قادرد 

نیاز   آمریکاا ، (Annual Forecast, 2018 2019) تسلیحاتی، اقتصادی   سهم مدیریتی دارناد 

نامتمای، به همکاری با ر سیه در مفهوم باااد راهااردی نیسات. یکای از دالیا، ایان تمایا،        

داشتن مسکو از پکن است. چراکه فشار/تنش باا ر سایه ایان کشاور را هرچاه بیشاتر       د رنگاه

 ،ر زایان ادر آینده اسات،   آمریکادهد   نظر به اینکه چین رقیب اصلی سمت چین سوق میبه

تواناد باا بهااود ر اباط باا      مای  آمریکاا شود. در مقاب،، راهارد فشار بر ر سیه اشتااه دانسته می

یعنی چین متمرکاز   ،ر سیه، ضمن تضعیف ائتالف ر سیه   چین، توان خود را بر رقیب اصلی

ازجملاه   گراییباید متکثرشدن قدرد   چندجاناه آمریکا. دلی، د م اینکه (Sutter 2018)کند 

المللی، فضای همکاری بین  اشنگتن   مسکو را ری با ر سیه را بپذیرد. این د  عام،ِ بینهمکا

هاای  کنند. در این بین، بااد راهاردی   زیرموضوعاد مرتاط با آن از مدیریت بحاران بازتر می

 توانند زمینه همکاری باشند. ای تا تر ریسم که در خا رمیانه مصداق دارند، میمنطقه

المللای  های بزرگ   اینکه آنها به مساهولیت باین  حا ، باید به  اقعیت اختالف بین قدرددرعین

)   آمریکاا توجه داشت. این انتقااد از ساوی ر سایه باه      ،خود در موضوع امنیت   بااد عم، نکنند

در ساوریه   آمریکاا متقابالً( در موضوع خاص بحران در خا رمیانه   کنتار  تسالیحاد  ارد اسات.    

داناد  بخش نیست   منافع ژئوپلیتیکی خاود را ارجاح مای   شان داده که چندان مای، به اقداماد باادن

(Argument: США разрушают ..., 2018)   از  آمریکاا . در موضوع کنتر  تسلیحاد   خر

هاای  تاوجهی باه مساهولیت   اف( نیز مسکو این اقدام را بیانبرد )ایمیان ایهسته هایموشک پیمان

. از ایان  (Выход США из ДРСМД ..., 2019)داند ای به بااد راهاردی میالمللی   ضربهبین

 تواند مخ، بااد راهاردی نیز باشد.  ها میبا این سیاست آمریکامنظر، 

باااد راهااردی تنهاا در    ازجملاه   دهد برخالف گذشته، مفاهیم کالناین  اقعیت نشان می

 ها قاب، رسیدگی نیست   در شرایط جدید راهکارهای جدیدمحد د کنسرد قدرد چارچوب
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اساس، ای برای تحقق این منظور ضر رد دارد. براینهای منطقهجلب همکاری قدردازجمله 

هاای  های بزرگ به تعام، با قدردر سیه برای تممین بااد راهاردی در کنار همکاری با قدرد

سازی در که نمود آن در همکاری این کشور با ایران   ترکیه برای باادای نیز تمکید دارد منطقه

هاای مختلاف   ای مشهود است. در میاان قادرد  سوریه   تالش برای حفظ موازنه قوای منطقه

دلی، مزایای ر یکرد ضدهژمونی   موقعیت تمبیرگذار تهاران در  خا رمیانه، همکاری با ایران به

  رمیانه برای ر سیه حائز اهمیت است.  خا ژئوپلیتیکیسیستم امنیتی   

 

 منافع و تهدیدهای سیاست موازنه و ثبات روسیه در خاورمیانه برای ایران و. 
های های سیاسی، اقتصادی   امنیتی پایدار    ابستگی منطقه به مکانیستمنظاماد   رژیمفقدان 

زمیناه را بارای   هاای خاارجی د  عااملی هساتند کاه      شده از ساوی قادرد  دهندهِ تعریفنظم

تواند آ رند. این مداخله میگری ر سیه در منطقه در د  مفهوم موازنه   بااد فراهم میمداخله

ایران پیامدهای متفا د مثاات یاا منفای    ازجمله  موضوعاد   کشورهای مختلف در خصوص

لاب  در قاکه اشاره شد، ر سیه تحقق این د  مفهوم را در د  ساطحِ کاالن   داشته باشد. همچنان

کند   تمبیراد آن بار  دناا  میای های منطقهای در همکاری با قدردها   منطقهکنسرد قدرد

 مطالعه است.   درخورایران نیز در این د  سطح 

تالش ر سیه بارای موازناه   بازدارنادگی در برابار     در سطح کالن؛  آمریکاگری با موازنه

در خا رمیانه در راستای منافع ایاران اسات. اساسااً یکای از اشاتراکاد       آمریکاگرایی جاناهیک
 آمریکاا طلاای تهااجمی   بودن برتریالمل، تمکید بر مخربنظری/ عملی د  کشور در سطح بین

است که تاعاد منفی آن از عراق تا افغانستان   سوریه برای مسکو   تهران نیز محسوس باوده  

ای همکاری عملی تهران   مسکو در سوریه بوده است. بارای  ههمین امر یکی از زمینه 2است.
های سیاسی   نظاامی ر سایه بارای ایاران   در مقابا،،      ، توانمندیآمریکادر برابر  مؤبر موازنه

  ژئواکونومیکی   ر یکرد ضدهژمونیک ایاران بارای ر سایه جاذابیت      ژئوپلیتیکیهای مزیت

ساازی باه نحاو    های د  کشور برای موازنههزینهتواند ضمن کاهش دارند. تجمیع این منابع می
 محور در منطقه شود. -آمریکاگیری ر ندهای مؤبرتری مانع شک،

                                                                                                   
 (Нури, 2018: 124)المل، ر ک به؛ ای   بینهای مشترک ایران   ر سیه در عرصه منطقه. برای اطالع بیشتر در خصوص زمینه2
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سیاست موازنه ر سیه در خا رمیانه ابری د گاناه بار ایاران دارد. از بعاد     ای؛ منطقه موازنه

باه کااهش   مسااعدد  های منطقاه را  به موازنه گسترده میان قدرد توان اعتقاد مسکومثات، می

را  آمریکاا ر سایه دیاد   . کناد ، بااد   امنیت بیشتر دانست که منافع ایران را نیز تممین میتنش

ماانعی بارای   اسرائی، اسات. ایان ر یکارد کاه     ازجمله  ندارد که معتقد به برتری متحدان خود

باه نفاع ایاران باشاد. یکای از اهاداف حمایات         ممکن استاست  آمریکاطلای متحدان برتری

ای در توان کمک به موازنه قوای منطقه  همکاری نظامی ر سیه با ایران   سوریه را می سیاسی

کننده منافع ایران است. ایران با کلیااد دیادگاه   دانست. این ر یکرد تممین آمریکابرابر متحدان 

ای در خا رمیانه مشکلی نادارد   در مقابا،، ر سایه نیاز تقویات      ر سیه در باب موازنه منطقه

  متحادان آن   آمریکاا ی در برابار  مؤبر ای ایران را در حدی که بتواند بازدارندگیمنطقه قدرد

 پذیرد. ایجاد کند، می

عناوان یاک قادرد    جایگاه بایسته خود در خا رمیانه بهدناا  به هرچند ایراناز جناه منفی، 

این راهاارد متفاا د   تا عربستان   ر سیه از  آمریکاای است، اما ادراک سایر بازیگران از منطقه

شاود. از ایان منظار،    شدن به هژمون منطقاه تعایار مای   بوده   بعضاً از آن به تالش برای تادی،

ای ایاران در نظار دارد کاه عااور از آن مغاایر باا       ای برای تقویت قدرد منطقهر سیه محد ده

زای تانش  تواند سااب رقابات  سیاست موازنه آن است. به با ر مسکو، عاور از این محد ده می

در  آمریکاا گرایای بیشاتر   کنتر    ایجاد زمینه برای مداخلاه خار  از قدرد، رقابت تسلیحاتی 

مخالف تقویت قادرد   بنابراینکند، منطقه باشد. این پیامدها منافع ر سیه را در منطقه متمبر می

موازنه است. از این دید، اگر سیاسات موازناه ر سایه در خا رمیاناه      چارچوبایران خار  از 

   2معنی نگاه مدیریتی   تعیین محد ده برای ایران باشد، مغایر با منافع تهران است.به

ای ای ر سیه در هار د  ساطح کاالن   منطقاه    این بعد سیاست خا رمیانهثبات راهبردی؛ 

، اگر تالش ر سایه بارای تاممین باااد راهااردی در      در سطح کالن ابری د گانه بر ایران دارد.

به بااد پایدار در منطقه منجر شاود،   ازجمله آمریکا های بزرگخا رمیانه در همکاری با قدرد

   بااد راهاردی برای ایران به جهت قرارگارفتن در منطقاه  اساساً به نفع ایران نیز خواهد بود. 

                                                                                                   
 (272-277: 2۳۱0 ،سویشنیکو ا   نوری)های اختالف ایران   ر سیه ر ک به؛ . برای اطالع بیشتر در خصوص زمینه2
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هاای کشاتار جمعای      اشاعه ساالح ت. مخالفت با بااد   پرتغییر مهم اسمیان همسایگانی بی

  مقابله با تر ریسم از زیرموضوعاد باااد   ایهای منطقهای، ح، بحرانزای منطقهرقابت تنش

تهران با مسکو    اشنگتن در تعریف   عملیاتی کاردن   نظررغم اختالفراهاردی هستند که به

 ایران نیز خواهد بود.   نفعبه آمریکاآنها، تحقق آنها طی همکاری ر سیه   

سیاست بااد ر سیه در سطح کالن ابراد منفی نیز برای ایران دارد   آن اینکه تممین باااد  

هاا جهات   ای برای توافق   تعام،ِ مسکو    اشنگتن در قالاب کنسارد قادرد   راهاردی بهانه

طقاه  مدیریت   ح، مسائ، خا رمیانه بد ن در نظرگرفتن مالحظاد   اساتقال  کشاورهای من  

شود که یکی از اهداف ر سایه در خا رمیاناه تاالش بارای     ها تمکید میباشد. در برخی تحلی،

یی به نظم ا لیگارشی است کاه شاام، ر سایه نیاز     آمریکاالمل، از قالبِ هژمونی تغییر نظم بین

های بازرگ اسات.   قدرد« محد د». نظم ا لیگارشی همان کنسرد )Trenin, (3 :2018 باشد

اساتفاده   آمریکاا زنای باا   برای چاناه « ابزارهایی»عنوان ر سیه از ایران   سوریه به در این معنی

. این ر یکرد ساب گزینشای دیادن برخای زیرموضاوعاد     )Nizameddin, (5 :2018کند می

ای اسارائی،   در  گارفتن تسالیحاد هساته   صورد نادیاده ای بهبااد راهاردی مث، اشاعه هسته

به نفع تهران نیست. تهاران نگااه    ،ر زایناشود   ماندن در برجام میمقاب، فشار بر ایران برای 

داناد  ای مای گزینشی به بااد   امنیت راهاردی را نقض غرض   خود را قدرد مستق، منطقاه 

 ای مشارکت داشته باشد. های منطقهکه باید در مدیریت ر ندها   رژیم

کرد آن به تممین بااد راهاردی در ر ی به ایبعد مثات سیاست بااد ر سیه در سطح منطقه

گردد. این ر یکرد که در سوریه نمود داشاته،  ایران باز میازجمله  های منطقههمکاری با قدرد

اسات. پاذیرش    ماؤبر  در بهاود امنیت   بااد منطقه، ایران   نیز در ر ابط د جانااه د  کشاور  

های تهران اهمیت   همکاری با ایران در تممین بااد راهاردی در خا رمیانه ضمن کاهش هزینه

اهمیات  باه  باتوجه خواهد بود. مؤبر جایگاه منطقه آن نیز ارتقای جهت تممین بااد   امنیت، در

از جناوبی  مفهوم در جغرافیاهای مشترک میان ایران   ر سیه )آسیای مرکزی، خزر، قفق د این 

 2باشد. مؤبر تواند در تممین پایدار بااد   امنیت در این جغرافیاها نیز  افغانستان( همکاری می

                                                                                                   
 (05-0۳: 2۳۱7 ،سازی ر ک به؛ )نوریری تهران   مسکو برای باادهای همکا. برای اطالع بیشتر در خصوص زمینه2
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تالش ر سایه بارای تعیاین محاد ده     ای در بعد منفی سیاست بااد ر سیه در سطح منطقه

 سیه ای ایران نمود دارد. انعکاس این ر یکرد در مسامحه رهای منطقهبازی   مهار بلندپر ازی

در قاا  حمالد اسرائی، به اهداف ایرانی در سوریه با هدف محد دکردن ایاران در ساوریه از   

کاردن اسارائی، اساتفاده      طریق اسرائی، ملموس است. هرچند مسکو از ایران نیز برای متوازن

تهران کننده منافع دهد، اما این ر یکرد تممیناین مسهله را به بااد راهاردی در منطقه ارتااط می

ای باید با ر یکردی در ن منطقه خا رمیانهای در منطقه نظممعتقد است  ایراننیست. از سویی، 

توانناد  اساس، هرچند ایران   ر سایه مای  اینای ایجاد شود. برطقهنفرام نیر هایدخالت عدم   

ای ایران برای همکاری داشته باشند، اما ر یکرد در ن منطقه آمریکابرای تخریب نظم برساخته 

محاور ر سایه   گاری منفعات  تواناد باا مداخلاه   منطقه میسازی بلندمدد در سازی   باادنظم

 عنوان نیر ی خارجی تضاد یابد.به

معنای  به ابعاد منفی سیاسات باااد   موازناه ر سایه در خا رمیاناه باه      حا ، اشاره عیندر

اهمیت ایران در سیستم امنیتی  ر سیه بههای همکاری با مسکو نیست. دن از مزیتنظرکرصرف

ایان  باااد راهااردی در   موازناه    در  آننقاش  خا رمیانه   ا راسیای مرکزی    ژئوپلیتیکی  

محاور  بینانه، عملگرایاناه   منفعات  مناطق  اقف است. اما ر یکرد آن به همکاری با ایران  اقع

دی که بتواند منافع ر سیه را تممین کند، برای این کشور اهمیت دارد. ایاران،  حاست   تهران به

بیناناه    با نظرداشتِ این  اقعیت، باید سیاست خود در قاا  ر سیه را بار هماین ماناایِ  اقاع    

شاود باا   های مشخصی که منافع آن تممین میمحور تنظیم نماید. به این معنا که در حوزهمنفعت

هاایی حضاور   نفاوذ مساکو در خا رمیاناه در مقاوالد       تالش کند از مزیات ر سیه تعام،   

 نفع خود بهره گیرد. یژه موازنه   بااد بهمختلف به

 

 یگیرنتیجه
ای در خا رمیانه از ساخت قدرد تاا کاارگزار   ر نادها تغییار یافتاه        های نظم منطقهمؤلفه

، آشفتگی منطقه آمریکار سیه در این تغییراد سهم داشته است. این کشور با استفاده از ضعف 

گرهای جدید توانسته نقاش خاود را از     تمای، کشورهای این حوزه به تقویت ر ابط با موازنه

بخشد. مساکو باا تمبیرگاذاری بار      ارتقای سازگری فعا    جریانای به بازییک بازیگر حاشیه
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بر اماور منطقاه، ترتیاااد     آمریکاتثایت امور در سوریه توانسته ضمن تشکیک در فرض تسلط 

های ناکافی خاود در منطقاه،   حا ، با ر یکرد عینی به داشتهقدرد جدیدی را رقم بزند. درعین

المللی تنظیم کرده کاه نماود آن   ای   کالنِ بینمنطقهای خود را در د  سطح سیاست خا رمیانه

بررسی است. این سیاست تمبیراد مثات  درخوردر د  مقوله موازنه   بااد راهاردی در منطقه 

  بازدارنادگی کاالن در      منفی مختلفی برای منطقه   ایران دارد. تالش ر سیه بارای موازناه  

ای در مفهوم عام گری ر سیه در سطح منطقهکند. موازنهیمنافع ایران را نیز تممین م آمریکابرابر 

موازنه قوا که سوق به تممین امنیت   بااد منطقه داشته باشد، مثات است. اگر مقصود مدیریت 

 جی بوده   ناقض منافع ایران است.گری خارباالدستی قدرد در خا رمیانه باشد، مداخله

ای بار  ای تامبیراد د گاناه  سطح کالن   منطقاه ر یکرد ر سیه به بااد راهاردی نیز در د  

بارای   آمریکاا ایران دارد. در بُعد کالن، اگر تالش مسکو برای تممین این منظور در همکاری با 

تممین بااد پایدار باشد، به نفع ایران است، اما اگر هادف مادیریت منطقاه در قالاب کنسارد      

ورهای منطقه باشد، به ضرر ایران خواهد گرفتن استقال    منافع کشهای بزرگ با نادیدهقدرد

ای ر سیه به بااد راهاردی در تمای، آن باه تاممین ایان مهام در     بود. بعد مثات ر یکرد منطقه

ایران است. اما اگر مقصود ر سیه تعیین محد ده بازی ازجمله  ایهای منطقههمکاری با قدرد

کنناده  اسارائی، باشاد، تاممین   ازجملاه   بازیگران  مهار اهداف بلندپر ازنه تهران از طریق سایر 

منافع تهران نیست. اینکه ر سیه کدام بُعد را برگزیند، بستگی به شرایط محیطی، تعامالد آن با 

دارد.  ازجملاه آمریکاا   های بزرگبازیگران مختلف منطقه   چگونگی ر ابط آن با سایر قدرد

 طاور به دادن ر سیه به راستای منافع خودوقتواند با کاربست مهارد دیپلماتیک در سایران می

حا ، باید توجه داشته باشد که در سیاست عملگرایاناه مساکو در   نسای تمبیرگذار باشد. درعین

نیست   در مقاب،، تمای،  آمریکامعنی عدم همکاری با خا رمیانه کاهش تمکید بر متغیر غرب به

اه راهااردی باه   معنای نگا  ایران نیز بهزجمله ا ایهای منطقهبه ایجاد محور   همکاری با قدرد

 تهران نخواهد بود.
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