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 خلیج فارستیک یوپلژیواکاوی نقش فدراسیون روسیه در قبال 
 

 1زادهدکتر اسداهلل حبیب نگارنده:                                                                               

 چکیده
 یده نیس ت  ای م طقه  ا داراو مواط  تیكي خلیج فارس بر کسي پوش یلوپُیاهمیت ژ

طبیع ي و  ةتوان ایم مواط  را ناشي از طوقعیت ویژکا طي ،تیكي بسیار طمتازو استیوپلیژ

 یيهاو جه اني و طقه  اتا قدرت شده، سبب یيویژهچقیم طوقعیت ایم انساني آن دانست 
 اقتص ادو در ای م طقه  ا داش تا -اس يواره سعي در نف و  سیهم ،نزدیك با خلیج فارس

 ها، روسیا است ي از ایم قدرتکا یك ،باشقد
ایم کش ور از کا کقد ثابت طي ،هاو طتفاوت روسیا در خلیج فارسها و سیاستدیدگاه

 ی   تش كی اقتص ادو در اوا اطقیتي در زطان شوروو سابق و سیاستي صرفاً سیاستي صرفاً
تغیی ر  هاو اخی ر در خل یج ف ارساقتصادو در سال -فدراسیون روسیا با سیاستي اطقیتي

ي روپاش فتوان در چرخش روسیا از غرب در اوای   جهت داده است  ایم تغییر جهت را طي
هاو ب ا چ یم و کش ورهاو آس یاو طرک زو  در شوروو با س مت ش ر) يپیم ان ش ان 

لوی ت نش ان خواه د داد ک ا او ا چق دان دوری ي ن ههاو اخیر نی ز نس بت داد  آیق دسال
ر ح الي دای م ؟ آن خواهد بود یا طق افع اقتص ادو آن هاو روسیا در طقافع اطقیتيسیاست

ر ال را دؤپاس   ب ا ای م س  ،در خلیج ف ارسهاو ایاالت طتحده چرخش سیاستاست کا 
 د طدت طیسر خواهد نموکوتاه

جهاني و  با مقوان قدرتياد جماهیر شوروو هاو اتحپس از بررسي سیاست ،ایم ط الا
 هاو روسیا بع د از فروپاش ي بل ور ش ر) ب ا مق وان ی ك ق درتآن با سیاست ةط ایس
خل یج  ةا آن در طقه  ی  طرب و  ب با تغییرات سیاست خارجي ایم کشور و دال ،یيطقه ا
 هاو طختل  با کشورهاو خلیج فارس در زطیقا را پرداختا و روابط فدراسیون روسیافارس 

توص یفي  – یيط ایس ا، ایم ط ال ا در روش پژوهش  استدادهطورد تح یق و بررسي قرار 
  باشدطي

رواب ط  خاورطیانا، ، خلیج فارس،سابق فدراسیون روسیا، شوروو :گانِ کلیدیواژه

   روابط اقتصادو و سیاسي

                                                                              
 هرات  غالب سیاسی پوهنتونپوهنځی حقوق و علوم عضو هیئت علمی  1
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 قدمهم
بس یار  تریم طقاطق صاحب طقابع انرژو دنی ا اس ت، ک ا ن  شطقه ة خلیج فارس، یكي از طهم

ا طتحم   رهاو فراواني هاو اخیر ایم طقه ا نابساطانيطهمّي در طعادالت انرژو جهان دارد  در دها
ر طق ابع تغییرات فراواني شده اس ت  رقاب ت ب ر س  خوششده و اوضاع سیاسي و اقتصادو آن دست

ني خواهد  ش فراواانرژو و طقابع نفتي ایم طقه ا از جملا طسایلي است کا در تحوالت آیقدة جهان ن
ر د  ش طهم ي نطقد پیراطون نفت، ایم طقه ا توجا با رقابت کشورهاو قدرتآن، باداشت؛ مالوه بر

   4: 1۳۹۰يیزداني و تویسرکاني؛  داشت طعادالت ژئوپلیتیك آیقدة جهان خواهد
عی ت ي از طوقتوان ایم مواط  را ناش است کا طي یيویژهتیكي یداراو مواط  ژئوپل خلیج فارس،

، آس یا و اروپ ا ةرکا سا ق ا ،بردو آنطوقعیت راه ،از دیدگاه طبیعي  طبیعي و انساني آن دانست ةویژ
ا اهمی ت ن بسیار ب تریم  خایر نفت و گاز جهان در آمظیمدهد و نیز وجود آفری ا را با هم پیوند طي

س ال  و جهان ا ست، قلبا فردو را داراباهاو طقحصرگيهاست  از دیدگاه انساني نیز ایم طقه ا ویژ
 واالو آن ب توج ا ب ا جمعی ت هاو طذهبي طسلمانان در ایم طقه ا قرار دارد و باتریم طكانط دس

االه او آی د، ب ا ب ازار طه م ف روش کوش طقابع انرژو با دس ت طيثروت هقگفتي کا از طریق فر
 طصرفي در جهان تبدی  شده است  ، خدطاتي ویيسرطایا

الملل ي اس ت، ک ا تح ت تریم طراکز ث   طقاسبات ژئوپلیتیكي و بیمخلیج فارس، یكي از اصلي
طتش كّ  از هش ت کش ور رو ایراني و مربي قرار دارد  طقه ة ژئوپلیتیكي خلیج ف ارس، سیهرة دو قلم

هاو ایران، مرا)، کویت، مربستان، بحریم، قهر، اطارات طتحده مربي و مم ان اس ت، ک ا در کران ا
درصد از  خایر نفت جهان را دارا است، کا  ۵/۶1اند  خلیج فارس چة خلیج فارس گرد هم آطدهحوض

تریم سهم ني در طقه ا، بیشدرصد از سهم جها ۵/11درصد و ایران با  ۲۲در ایم طیان، مربستان با 
  طقابع مظیم نفت خلیج فارس و نی از فزایق دة کش ورهاو EIA, 2007, 36-37)ي را دارا هستقد

یي با ایم یي و فراطقه اهاو طقه ایافتا با نفت، بامث شد تا در نیمة دو  سدة بیستم، قدرتتوسعا
یي داشتا باشقد  کش  طیادیم گازو خلیج ف ارس، اف زایش جه اني قیم ت نف ت، طقه ا توجا ویژه

تر گاز طبیعي با طح یط زیس ت، تو يسوخت پار  و سازگارو بیشکاهش  خایر نفت، الزا  پیمان کیو
يکاویاني و  بامث شده تا خلیج فارس بیش از پیش در کانون توجا طقاسبات ژئواکونوطیستي قرار گیرد

ایم رو، طقه ة خلیج فارس با تأطیم بخش مظیمي از انرژو طورد نیاز جهان و  ؛ از۲۹۸: 1۳۸4ویسي؛ 
هاو جهاني بوده و تالش براو اممال سلها و نفو  از دیرباز طورد توجا قدرت طوقعیت ژئوپلیتیك آن،

بردو آن تبدی  شده است، کا ایم پژوهش روابط فدراسیون هاو راهدر ایم طقه ا با یكي از سیاست
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شده در ایم طقه ا را طورد روسیا و قب  از آن اتحاد جماهیر شوروو با خلیج فارس و کشورهاو واقع
 دهد دقت قرار طي بررسي و
 

 ها و اندیشة تسلط بر خلیج فارسروس
ت گ ذرا ها در خلیج فارس در طول سالیان طتمادو ب ا ص ورچة حضور روسدر ایم بخش، تاری 

 شود اشاره طي
ني و شدن با ق درت جه اهاو تبدی ناطة پهر کبیر، یكي از راهداران روسیا بر اساس وصیتزطا 

دانس تقد  در ن طيهاو گر  خلیج فارس و دریاو ممایافتم بر آبدیگر را دستاطكان ط ابلا با رقباو 
ز گرفت ا ا ویژه خل یج ف ارس، نش أتداران روس در آسیا، ب اایم دوران، اساس سیاست خارجي زطا 

گي ارا س اخت ناطة پهر کبیرناطا بود  شایان  کر است کا گرچا برخي از طؤرخان وصیتهمیم وصیت
ناطا یتهمیم وص داران روس، تردیدو نیست کا آنانطا با نگاهي با سیاست خارجي زطا اند؛ ادانستا

داران داف زط ا جا الز  است ب راو آش قایي ب ا اه اند  در ایمرا اساس سیاست خارجي خود قرار داده
 مای ۹در بقد  گذارو شده بودند،ناطا سیاستروسي در خلیج فارس، کا بر اساس طفادو از ایم وصیت

 ناطا آطده است:وصیت
ا باش د، تر با قسهقهقیا و هقد؛ کسي کا ایم طقه ا را در دس ت داش تچا بیششدن هرنزدیك

د، ن ا هاو دایمي داطم زطالك تما  جهان خواهد بود  پس براو رسیدن با ایم ط صود باید با جق 
 و س یاه،ر اط راف دری اس ازو ده او کشتيچقیم در ایران  تأسیس کارگاهکا همف ط در ترکیا، ب 

فو  ت ا ني دارد و او طا، لزو  قهعتصرف تدریجي ایم دریا کا طانقد دریاو بالتیك براو اجراو طرح 
زطیم  ا طش ر)خلیج فارس با تضعی  ایران؛ و در صورت اطكان برقرارو طجدد روابط تجارو سابق ب

جا دیگ ر یابي با آنپس از دستهاو جهان است؛ روو تا هقدوستان کا انبار گقجیقاپس از آن پیش
   1۳۶۳يترنزیو:  با طالو انگلیس احتیاجي نخواهیم داشت

ت ر ب ا ص ورت هاو تسلط انگلستان بر هقدوستان و خلیج فارس، بیشها طي سالسیاست روس
خواست در مينکرد؛ زیرا ایم کشور با گسترش طرزهاو خود طشغول بود و تهدید هقدوستان جلوه طي

دوره  ن در ایمخارج از ایم طرزها درگیر جق  شود  از سوو دیگر، سیاست اصلي انگلستا یيطحدوده
قد تا لوگیرو کجآن بود کا از ایجاد طرز طشترر در طستعمرات و کشورهاو تحت نفو  خود با روسیا 
ضعي کا ایجاد و طجبور با جق  با ایم کشور نشود  برآیقد طشترر ایم دو سیاست، یعقي خوددارو از

ج ود وطلبي طت اب  را ب ا کارو یا مد  دخالت در توسعاقجر با جق  بیم دو دولت شود، نومي همط
   ۲۵: 1۳۷1يکاظم زاده؛  آورد
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 ها در خلیج فارسطرح روس
ت و ا فعالیبها در سیاست خود تغییرات اساسي داده هاو آخر سدة نوزدهم طیالدو، روسدر سال

ا ها ایم ب ود ک رس دست زدند  در ایم دوره، هدف ممدة روسترو در طقه ة خلیج فاتحرکات بیش
ه م ی ك خ ط آ هاو دریایي و نیروو کافي طست ر سازند و با تأسیسگاهبتوانقد در خلیج فارس پاو

ی م طقه  ا ازارو با سرتاسرو ترتیبي دهقد کا بتوانقد در طواقع لزو  قواو جقگي الز  را از روسیة ت
ها در تر روساالناود را ت ویت نمایقد  واقعیت اطر ایم است کا حضور فعهاو خگاهطقت   کرده و پاو

رفتم ن ب راو گ طقه ة خلیج فارس، جز حرکت در راستاو تهدید هقدوستان و اممال فشار بر انگلستا
هاو پای اني ق رن الس ویژه اروپا چیز دیگ رو نب ود  در اطتیازاتي از آن دولت در سایر ن ا  دنیا و با

ه او دولت طلبي در طی انالدو با ظهور دولت آلمان يرای ش دو  ، اف زایش طی   توس عانوزدهم طی
ه م شدن راه آاروپایي، ضع  دولت مثماني و توجا کشورهاو اروپایي با طتصرفات آن دولت، طهرح

 مراتي دره او ش دید طس تعچق یم رقابتهاو جدید کشورهاو اروپایي و همبقدوبغداد و ظهور گروه
رف ت  و ق رار گهاو نظیر آن، طقافع بریتانیا در خلیج فارس از هر سو طورد تهدی د ج دچیم و کشور

ا آط ادة شدن در خلیج فارس و کشورهاو حاشیة آن ت الش کردن د ک ا انگلس تان رها با ظاهرروس
   ۳۵: 1۳۸۶يطشایخي؛  کارو در سایر ن ا  دنیا نمایقدهم

 

 م( ۱۹۱۷ – ۱۹۰۰)حضور روسیه در خلیج فارس 
ول ت د هاو اروپ ایي گردی د رقاب ت ق درت ةص حق خلیج ف ارس، هاو پایاني قرن نوزدهم،سال

ا آن بهاو طقتهي هاو دریایي و خشكيتماطي راه حفاظت از هقد، ةانگلستان در قرن نوزدهم با بهان
طقه ا م یستم در ایتا اوای  قرن ب دانست خلیج فارس را طتعلق با خود طيو  را نیز تصاحب کرده بود

ا ب ا پدیگرو  ظهورخواه و نوهاو سهمولي با تدریج دولت ؛کرداتفا) خاصي انگلستان را تهدید نمي
  س یا ب ودرو ،نگلیستریم رقباو ااز جملا طهم ظهور نهادند و رقابت با انگلیس را آغاز کردند  ةمرص

اروپ ا  ر آسیا وانگلیس د رقیب اصلي ،روو با سمت آسیاروسیا در اواخر قرن نوزدهم طیالدو با پیش
 ریا از جانبداز سوو خشكي و    شدانگلستان طحسوب طي ةتریم طستعمرکا طهم   زیرا هقد؛ یددگر

اخ  ای ران دتالش نمود با  ،تر با خلیج فارسرسي آسانروسیا براو دست گردید طيها تهدید روس
   ۲۸: 1۳۸۰ياحمدو؛  یابدط لایران تس ةگاه حاکمبر دست نفو  نموده،
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 عالیق شوروی در خلیج فارس
 ی م کش ورو ناطس امد ا یيثر از وضعیت قارهأطت ،هاو شوروو در زطان جق  سردتماطي سیاست

وب تي ن اطهلرس ي ب ا دریاه او آزاد وض عیولي از نظر دست ؛بود  شوروو کشورو بسیار پهقاور بود
 م الًهاو سال میخبقدان در اکثر طاه هاو آزاد شمال شوروو با ملت وضعیت سرطا وزیرا آب ؛داشت
ن آس مت ش ر)  هاو آبي واقع در غرب ایم کشور ی ا دررسید و گذرگاهقاب  استفاده با نظر طي غیر
درو در اش تم بق د ،ل نیروو دریایي آطریكا و ناتو قرار داش تقد  ب ا هم یم طقظ وروتحت کقتر اکثراً
 ا از ای مزی ر ؛ژیك داش تا باش دیاهمیتي اس تراتتوانست براو شوروو طي ،هاو گر  خلیج فارسآب

ری  ا و الیا، آفتوانست پیوندهاو تجارو و اقتصادو خود را با جقوب آس یا، ش ر) دور، اس ترطریق طي
  ش مالي خلیج فارس طستحكم سازد و از طرف خلیج فارس و دریاو ممان و سواح ةکشورهاو حوز
 ژو بح رویژو ب رو و اس تراتی  تم اس اس تراتژیك طح یاسترات و کا از نظر نظاطي ،اقیانوس هقد

ا با م کشور رشوروو سابق را بشكقد و اطقیت طرزهاو جقوبي ای ةطحاصر ةتوانست حل طي ،باشقدطي
رس، دریاو مم ان و لذا دالی  حضور شوروو در خلیج فا ؛ 4۵: 1۳۸۶زاده و بردبار؛ يملي ارطغان آورد

 از:اندسواح  شمالي اقیانوس هقد مبارت
 جلوگیرو از نفو  قدرت رقیب با ریملقد؛ 

 شكستم طحاصرة دریایي شوروو؛ 

 هاو دریایي؛راه کقترول شبكا 

 ۳1: 1۳۸1يجعفرو ولداني؛  حفظ اطقیت طرزهاو جقوبي آن کشور   

گاه براو شوروو س ابق داراو نفت خلیج فارس هیچ جا، ایم است کانكتة قاب   کر دیگر در ایم
ت ریم ش د و طالیياطقیت ي طحس وب طي ةخلیج فارس از دیدگاه ش وروو حاش یکا ب  ؛اهمیت نبود

کا پس از پایان جق  دو  جهاني، انگلس تان  ،فرصت شوروو براو حضور در خلیج فارس زطاني بود
تصمیم با خروج از خلیج فارس گرفت  در آن زطان با دلی  نزدیكي شوروو با خلیج ف ارس حض ور 

ت ر از حض ور ج ا ک ا بیشول ي از آند؛ رسیتر با نظر طيبسیار طحتم  طقه ا  اتحاد شوروو در ایم
طریكا و ن اتو ااطقیتي خود در جقوب سعي داشت تا  ةطست یم در خلیج فارس شوروو براو حفظ حاشی

پس  ،کا با جهانیان هشدار داده بود ،با طور طست یم وارد خلیج فارس نشوند، با طرح شاه وقت ایران
ول خلیج فارس نخواهقد بود، طواف  ت نم ود  ؤهاو ساحلي طسکس جز قدرتهیچ از خروج انگلستان

شوروو در پي تحكیم روابط خود با ایران برآطد و با وجود روابط نزدیك  1۹۶۲در همیم راستا از سال 
ها بود با ایران روابط تیره داشت، اتحاد شوروو آشكارا طصمم بود تا جایي ک ا طسكو با بغداد کا سال
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: 1۳۸۶زاده و بردب ار؛ ي ملي شان پرهیز کقد هاوواند، از گزیقش طیان مرا) و ایران در کشمكشتطي
4۶   

 

 طرح برژنف

رس، ل یج ف اخ ةپس از پیروزو ان الب اسالطي در ایران و حذف ایران با مق وان ژان دار  طقه  
اس   ب ا پدر  ک ا ،زد 1۹۸۰طریكا در ایم طقه ا دست با تشكی  نیروهاو واکقش س ریع در س ال ا

ط رح »ا یي ارائ ا داد ک ا ب تشكی  ایم نیروو واکقش سریع اطریكا، شوروو یك ط رح پ قج ط اده
  :طعروف شد  ایم طرح کا از سوو اطریكا و غرب رد شد، شاط  طوارد زیر بود« برژن 
 گاه نظاطي در حوزة خلیج فارس و جزایر آن؛  مد  تأسیس پاو1

ط ور اخال ت در دفاده از زور ملیا کشورهاو خلیج ف ارس و م د    مد  استفاده یا تهدید با است۲
 ها؛داخلي آن

هاو نظ اطي و ها با بلور  احترا  با مد  تعهد از سوو کشورهاو خلیج فارس و مد  اتحاد آن۳
 هاو نظاطي؛قدرت
   احترا  با طقابع طبیعي و حق حاکمیت کشورهاو طقه ا؛4
ه ا طرب و  یر دولتبا  دریایي کا کشورهاو طقه ا را با سا  احتراز از ایجاد طانع در خهو  ارت۵
   ۳1: 1۳۸1يجعفرو ولداني؛  سازدطي

 

 طرح گورباچف

سبت ب ا یي در سیاست خارجي ایم کشور نرسیدن گورباچ  در شوروو، تحول ممدهبا با قدرت
قتص ادو هاو سیاس ي يگالسقوس ت  و اهاو جدید گورباچ  در زطیقاخلیج فارس روو داد  سیاست

ورهاو هاو ایم کشور نسبت با خلیج ف ارس و نگ رش کش يپروسترویكا  طوجب تحوالتي در نگرش
اقتص ادو ب ا  - وروو شد  بر ایم اس اس ش وروو خواس تار توس عة رواب ط سیاس يایم طقه ا با ش

ر ن یك کش وکشورهاو حوزة خلیج فارس شد  کشورهاو ایم طقه ا نیز کا دیگر با شوروو با مقوا
روو خواس ت ش وها از سوسیالیسم فرو ریختا بود، با ایم درکردند و ترس آنسوسیالیستي نگاه نمي
بستان جملا مر دنبال آن روابط سیاسي بیم شوروو و کشورهاو خلیج فارس از پاس  طثبت دادند  با

وروو و ش و مم ان برق رار ش د  رواب ط اقتص ادو ب یم  سعودو، بحریم، قهر، اطارات طتحدة مربي
   ۳۲: 1۳۸1کشورهاو خلیج فارس نیز گسترش یافت يجعفرو ولداني؛ 
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 انهاستراتژی فدراسیون روسیه در خلیج فارس و خاورمی
ورة تزارها درزو در روسیا از دیرباز تمای  داشتا است کا حضورو فعال در آسیا داشتا باشد  ایم آ

ور ش وروو دورة ظه با طمانعت بریتانیا طواجا بود و بازو بزرگ با ت سیم جهان آن روز طقجر شد  در
 و جه ان روورو اس تراتیژو ب رّو وابس تا ب ا ش وپس از پایان جقك جهاني اول، جهان با دو قل م

غربي و  ر اروپاودرو بحرو با زماطت ایاالت طتحده رو آسیا و اروپاو شرقي و قلمسوسیالیسم در قلم
 غ از دورةدارو ت س یم ش د  پ س از جق   جه اني دو  و آاطریكاو شمالي وابستا با جهان سرطایا

و و ژئ و اس تراتیژریي پیراط ون، قل مهاو نظاطي ناتو و شعبات طقه او تأسیس پیمان« جق  سرد»
 برّو رو با رشد بود 
ر ب ود  تریم طشك  روسیا پس از تولد، طشكالت اقتص ادو داخل ي ای م کش وطهمدر ایم طیان 
گذارو هقگفتي اصقایع ایم کشور سرطای ةها انتظار داشت غرب در بازسازو و توسعروسیا در آن سال

لیج یكا در خطرادر خار روسیا انجا  دهد  با همیم دلی  روسیا ضمم پذیرفتم حضور وسیع نظاطي 
 ف ارس را طحكوطیت مرا) در جری ان بح ران خل یج ةهاو سازطان طل  دربارناطافارس، تماطي قهع

پس از آن و  رد نخواهد ب یيهاو اقتصادو غرب بهرهپذیرفت  روسیا خیلي زود آگاه شد کا از کمك
 عي نم ود ت اس ،خلیج فارس ةرتبا با کشورهاو حوزهاو ماليتئروسیا با فرستادن هی 1۹۹۲از سال 

 در مک  ةک ا ب ا به ر ،ها، با ج ذب دالره او نفت ي ام رابمالوه بر فروش تسلیحات روسي با آن
گي یق دهنما    ک وزیرف، رئ یس هیئ ت4۷: 1۳۸۶زاده؛ يمل ي بپ ردازد داشت، وجود هاو غربيبانك

و  ازار آزادروسیا براو انت  ال اقتص اد خ ود ب ا ب »شوروو در سفر با کشورهاو خلیج فارس گفت: 
ا آط اده رد  روس ینوسازو صقایع خود، با ویژه در بخش نفت با وا  و سرطایة کشورهاو مربي نیاز دا

ر ق د  دها را هم با روو بخش دولتي و هم بخش خصوص ي کش ورهاو مرب ي ب از کاست کا درب
ارشقاسي و خدطات ک تواند با کشورهاو مربي طواد خا  و دارو صادر نموده و با ارائةط اب  روسیا طي
    ۳۳: 1۳۸1 يجعفرو ولداني؛« ها کمك کقدهوانوردو با آن
پس از ظه ور  ،اهداف اقتصادو داشت کا پس از جق  سرد در خلیج فارس صرفاً ،حضور روسیا

الطي کا در ابتدا تقها طقافع ایاالت طتحده را در طقه ا و جه ان ب ا چ الش طوج جدید بقیادگرایي اس
چار تحول گردید  روسیا ابتدا از ایم کا بقیادگرایي خلیج فارس بود، دُ ةآن در طقه  أکشاند و طقشطي

تواند از گرفت، طياسالطي کا وجوه طختل  آن توسط ایران و مربستان سعودو طورد حمایت قرار طي
جقوبي ایم کشور ت ا ح د  در طرزهاو روزافزون ایاالت طتحده در ن ا  طختل  جهان خصوصاًحضور 

ولي پس از گذشت طدت زطان کوتاهي با ایم نتیجا رسید ؛بكاهد، بسیار خرسقد بود یيقاب  طالحظا
توان د ب ر ثب ات طي ،تیكي نزدی ك ب ا روس یایثباتي در خلیج فارس و طق اطق ژئ وپلگونا بيکا هر
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ثیر فراواني بگذارد  أشدند، تخلوت روسیا طحسوب طيهاو آسیاو طرکزو کا همیشا حیاتوجمهور
ایم کا غالب طرد  ایم طقه ا طسلمان بوده و طوج بقیادگرایي در ایم طقه  ا بس یار س ریع  خصوصاً

توانست طقافع حیاتي روسیا را با خهر اندازد  حرکت بقیادگرایي در طقاطق اط راف روس یا بس یار طي
 خصوص اً ،روسیا را با چالش کش اند  تهدی د اس ال  سیاس ي در قف  از ،شدچا تصور طيزودتر از آن

واره طش كالت طه م اطقیت ي و هاو پس از جق  سرد ت اکقون ه مسال ،جمهورو خودطختار چچم
هاو اخی ر ب ا نزدیك ي روس یا ب ا ای ران و در س الت  اقتصادو را براو روسیا با دنبال داشتا اس 

طق د خل یج ف ارس از تواند از حمایت ایم دو کشور قدرتطي ،مالوه بر طقافع طالي ،سعودو مربستان
   4۸: 1۳۸1زاده؛ يملي بقیادگرایان اسالطي در قف از با ط دار قاب  توجهي بكاهد

 رطیان ا ب اسفیر روسیا در لبق ان ن  ش روس یا را در خاو« الك پرسپكیم»در ایم طورد سخقان 
اط ا  ؛کقیمبا ح   طش كالت کم ك ط ي ،دار صلحطا با مقوان کشورو طرف»: کقددرستي بیان طي
کقیم و با ج او آن ياطروزو، شوروو دیروز نیست  طا استفاده از ابزار فشار را رد ط ةفدراسیون روسی

   ۳4: 1۳۸1يجعفرو ولداني؛ « داریم و ترغیب کید بر تفاهمأت
 

 یی روسیههای خاورمیانهسیاست
یة فعل ي یي روسیا طحدود با طول ممر اتحاد جم اهیر ش وروو و روس خاورطیاناساب ة سیاست 

 او طقه  ایي روسیا ب ا رواب ط روس یة ت زارو ب ا کش ورهواقع، ساب ة سیاست خاورطیانانیست؛ در
تانی ا در نظاطي بری -روو در شمال ایران با نفو  سیاسيرسد؛ با آن زطان کا روسیة تزارو با پیشطي

رحلا از یي روسیا در هر طکرد  در ح ی ت سیاست خاورطیانااش، یعقي ایران ط ابلا طياسایکشور هم
ج ا چ ا در ایما آنتاری  ایم کشور شاهد تغییر و تحوالت طتأثر از  برهة تاریخي خاص بوده است؛ اط

 دوزط ان تص  یي روسیا در دورة پوتیم و دورة قب  آن، یعق يطورد بررسي است، سیاست خاورطیانا
یي روسیا یاناریاست جمهورو ایم کشور توسط یلتسیم است  از ایم رو با بررسي کلي سیاست خاورط
دودف ب ا ط پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروو در سا دورة ریاست جمهورو یلتس یم، پ وتیم و 

ة ش خ  رابه هاو روسیا در خاورطیانا و خلیج فارس پرداخت ا و ب ا ط ور طبررسي اهداف و انگیزه
رار ق د پ ژوهش سیا با سا کشور طهم طقه ة خلیج فارس يایران، مرا) و مربستان سعودو  را طوررو
 دهیم طي
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 یی روسیه در دورة یلتسین( سیاست خاورمیانه1
حاد ارجي اتختوان گفت در اوای  دهة نود، سیاست خارجي روسیا، اداطة سیاست با طور کلي طي

 گیرو طیخائی  هاو ریاست جمهورو گورباچ  بود؛ چرا کا ب ا کق ارهسالجماهیر شوروو در آخریم
 ص   توس عةابرد کالن روسیا طبتق ي ب ر دو چقان راهآطدن بوریس یلتسیم، همگورباچ  و روو کار

یاس ي و سبیقانا با غرب بود  در ای م دوره روس یا در داخ   ب ا طش كالت قتصادو و نگرش خوشا
ال ده نیز در قباالت طتحگذاشتم ط ابلة ایدئولوژیك، ایاقتصادو زیادو درگیر بود و اطیدوار بود با کقار

تهي طرف طق ودکارو استراتیژیك هر یي انتخاب کقد و ایم رابها با همکرد دوستاناایم کشور روو
 رجي ای م کشورباتوجا با حاکمیت ایم نگرش بر س یاست خ ا ،قابرایمب  ؛1۲۵: 1۳۸۸يمابدو؛  شود
و غرب دچار  ن زدیك گاناسایه م روابط روسیا با جز با نیز با طول انجاطید، 1۹۹۳سال  ةتا نیم کا

ط  ریكا انتظ ار ا از توانقدن مي دریافتقد کا نا ت قها زودوبران روسیا با اطا ره؛ نومي رکود طوقت شد
 االت یي چ ون ای نزدیك در رقابت با رقب ا طقافع خود در طرزهاو ةکا در حوزیارو داشتا باشقد، ب 

 ند  ااسو و از سوو دیگر جمهورو اسالطي ایران قرار گرفتاز یك طریكا و ترکیااط تحده 
یك  بدون اجوو طوف یتي حتونفتي در جست ژیك و غ قيِی تراتطهم اس ةروسیا کا در ایم طقه 

م را) و  س یاست طیان ای ران، ت عادل حاص  ایم طوف یت دانستطي ب زرگ ب ود، با خوبي ةط عاطل
 خلیج فارس نیز در اولوی ت دو  روس  یا در ای  م ،درنتیجا؛ کارو خلیج فارس خواهد بودشوراو هم

 لب  قان، س وریا، اس  رائی ، ط دار در کا ام راب و اسرائی  ةلأبعد ط س ةدر درجو  گرفت قرار طقه ا
شد  یلتسیم دریافتا ب ود در هاو طهم براو ط سكو ط حسوب طياز اولویت نیز ردن و فلسهیماُ طصر،

 در ی ك رو طس كوازای م؛ تواند ت اکتیكي طؤثر باشدط ي اسرائی  با رابها طسیر بهبود روابط با غرب،
 دی دکارو نزدیك خود ط يرا از ط یان گ روه کشورهاو هم اسرائی  گذشتا، با نسبت ن گرش تغییر

(Freedman, 2001: 10)   
 

 پوتین ةروسیه در دور ییسیاست خاورمیانه. 2
ک ا  ،ب ود پریم اک  هاو یوگقيرو سیاستدنبالا ،هاو اولسیاست خارجي دولت پوت یم در ط اه

 ایاالت هاوگرایي با سیاستهاو اول پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروو چقدان همبرخالف سال
و  ای ران، هق د کارو و رابها ب ا ک شورهایي چون چیم،دار همپریماک  طرف طریكا نداشت ا ةطتحد
قب    احت ۲۰۰1 اطا با زودو در اوای  سال؛ طریكا بوداقدرت با هژطوني  ةک شورها براو طوازن دی گر

کارو با کش ورهاو هم سوو و با تغییر دادپوتیم خط طشي سیاسي خود را  از حمالت یازده سپتاطبر،
 ب ود  امتم ادو ب ا چ یمبي ةت ر برپای  كرد رئالیستي طس كو بیشالبتا ای م روو؛ غرب کشیده شد
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طس كو ب راو  ۲۰۰۲ ت ا ۲۰۰1 هاوبا نحوو بود کا از س ال ،طریكا در ایم دورهاروسیا با  گرایيهم
و ایم  کردط ي کاروطریكا ه مامملیات نظاطي ملیا افغانستان با  براوناتو در آسیاو طرکزو  توسعا
ی ا ک اهش  اس تارت ق رارداد ،ABM کارو در قرارداد ضد طوشك بالستیكگرایي در تداو  همه م

طریكا در گرجس تان ا، حضور نظاطیان یي، قرارداد نس  جدید تسلیحات ه ستاكژییهاو استراتسالح
 اداطا داشت و درنتیجا طوجب ک اهش ب دگماني دوج انبا طیان ایاالت طتح ده و روس یا نیز و مرا)
 خ  الت دطعاه ده ض د طوش ك بالس تیك و  ةجانبه یك لغو اطا با زودو ایاالت طتحده با؛ شده بود
 سیاس  ت خ  ارجي روس  یا نی  ز اث  ر گذاش  ت ریاس  ت جمه  ورو اک  رایم ب  ر انتخاب  ات ةدرن   تیج

.(IEEJ Newsletter, 2005: 11) 

م ا  و چ ا بس ا ب ا ت ن دارد پای ان طقافع روس یا ةحوز دری افت ک ا دخ الت واشقگتم در طسكو
 کرده اوالمل   از ای م پ س ش اهد رووتسرو خواهد ی افت  درنتیجا نظا  بیم سایاهم کشورهاو

 ال بقخ  ود را در  یيخ اورطیانا سیاست جهاني است و در ای م بیم روسیا  یروسیا در طسا طست  
 چ ون گذش تامایران و ترکی ا ه در ایم سیاست، کقد المللي تع یب طيو بیم یينگاه طقه ا سیاست
طسكو روابط  بهبود اطا کققد،خاورطیانا بازو طي در هاروس و جهانيیي در اهداف طقه ا یيویژه ن ش

 د  طقه ا نیز در دس تور کار سیاست خارجي روسیا قرار دار کشورهاو با سایر
 

 طرح امنیتی روسیه در خلیج فارس
اوای    و 1۹۹۰ ةبار در اواخ ر ده طرح ایجاد یك سیستم اطقیت جمعي در خلیج فارس، نخستیم

افت ا ب ود، ا) ش دت یطریكا با مرا ةن دوره کا خهر حملآشد  در از سوو روسیا طهرح  ۲۰۰۰ ةده
 وطرس انتيروزناطة ک ها نتوانستقد حمایت کشورهاو طقه ا را در خصوص ایم طرح کسب کققدروس

   ۲۰1۹روسیا: 
د  را) و م م طریكا با انظاطي  ةبودن طرح با طمانعت از حملیكي از دالی  چقیم اطرو، طحدود

س یا و آهاو گذش تا در غ رب س الست کا تحوالت نظاطي و سیاسي احاليجاطعیت آن بود  ایم در
روکربقي قابع هیدشمال آفری ا، رشد سریع تهدیدهاو تروریستي در طقاط ي کا داراو  خایر غقي از ط

آی د، ش رایط ر طيتریم طسیرهاو انت ال انرژو با ش ماکا یكي از طهم يیهااطقي در آبراههستقد و نا
ت خل یج تأطیم اطقی ،روایماز ؛گرگوني کرده استخوش دخلیج فارس را دست ةثبات در طقه با اًت ریب

ز اکا  ،«ارسطفهو  اطقیت جمعي در خلیج ف»  جهان در سقد یتریم طسامقوان یكي از طهمفارس با
 ت کید قرار گرفتا اسأسوو روسیا ارائا شده، طورد ت
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 ةر پای ع و باطجنهاد داده کا سیستم اطقیتي در خلیج فارس باید جهاني، ایم اساس روسیا پیشبر
ز ه او اطقیت ي، اهاو درگی ر در تم اطي حوزهو سایر طرفیي هاو طقه ااحترا  با طقافع هما طرف

، مد  ي کشورهاجملا نظاطي، اقتصادو و انرژو باشد  روسیا اص  احترا  با حاکمیت و تماطیت ارض
ز ساس ي و ااق انون وفص  اختالفات داخلي براساس دخالت خارجي در اطور داخلي ایم کشورها و ح 

ک ردو یم روووگوهاو طلي را اصلي طهم در تح ق ایم طرح دانستا و امت اد دارد کا چقطریق گفت
طقیت ي سیس تم ا ح  براو طشكالت حاد و فورو آغاز شود و با تدریج با ی ك تواند از یافتم راهِطي

 د  ارت ا یاب

ک ارو کش ورهاو ارکت و همب ا طش « سازطان اطقیت ي»هدف بلقدطدت طرح روسي، ایجاد یك 
تمر حض ور طس  کا تما  کشورهاو طقه ا بایدخلیج فارس است  در ایم سازطان مالوه بر ایم ةحاشی

ایر س روپ ا و ا ةداشتا باشقد، کشورهاو دیگر از جملا روس یا، چ یم، هق د، ای االت طتح ده، اتحادی 
ه دفي را  یابي ب ا چق یمدستتوانقد با مقوان امضاو ناظر مم  کققد  روسیا نفع طيهاو  وطرف

 ت:اساسي در طقه ا کرده اس ةلأفص  چقد طسوطلز  با ح 

 المللي؛  بیمزهاو اساسي در طبارزه با تروریبرداشتم گا   1
 هاو طوجود در مرا)، یمم و سوریا؛وفص  بحرانح   ۲
 ؛  جاطع اقدا  طشترر يبرجا ةها با تواف ات طربو  با برناطبقدو هما طرفپاو  ۳
 فص    بح  ران فلس  هیم و اس  رائی  يرژی  م صهیونیس  تي  ب  ا مق  وان ماط    اص  لي دروح   4

   ۲۰1۹يوزارت اطور خارجة روسیا: شدن خاورطیانا ثباتبي

 لی دو درخلیج فارس ب ا طقظ ور ایف او ن  ش ک ةدر راستاو ایجاد یك سیستم اطقیتي در طقه 
 اش اره هم يط طحورهاو با ماتیك در طقه ا، روسیا در طرح خود هاو سیاسي و دیپلُتحكیم فعالیت

 انداز:مبارت هاآن تریمطهم کا کرده،
ت، س ازو وض عیت، ت وی ت ثب ات و اطقی ط دت ب ا طقظ ور مادوطوالني ةاجراو یك برناط  1
 ؛و هاو اجراو وظای  طربچقیم راهنهادهاو کلیدو و همفص  اختالفات، شقاسایي پیشوح 

 احترا  با حق حاکمیت و تماطیت ارضي کشورهاو طقه ا؛  ۲
 وفص  اختالفات؛مد  استفاده از زور یا تهدید با استفاده از زور براو ح   ۳
ه او نظ اطي، وگو در ط ورد دکتریمنظ اطي يگف ت ةقبول تعهدات طت اب  و شفافیت در ح وز  4

رگ زارو ه او اولی ا در ط ورد بوزراو دف اع، ایج اد خه و  وی ژه، تب ادل امالن یيجلسات طقه  ا
تي و و تس لیحاهاو نظاطي و پرواز هوایي، تبادل ناظران، تبادل اطالمات در ط ورد خری دهارزطایش

 نیروهاو طسلح ؛
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آطیز ه او ص لحوگو یا س ایر ابزارو طرزو تقها از طریق گفت یيتعهد با ح  اختالفات طقه ا  ۵
 المللي؛براساس تعهدات بیم

 الحس و طخدر طواد سان،ان قاچا) المللي،بیم تروریز  با طبارزه راستاو در هایيناطاقانع اد تواف  ۶
 یافتا؛سازطان جرایم و

 ها؛دیگر و با سایر کشورانجا  اقداطات امتمادساز طشترر کشورهاو طقه ا با یك  ۷
د و ب ا خص وص طقش ور س ازطان طل   طتح  ،الملل يبقدو هما کشورها با ق وانیم بیمپاو  ۸
   ۲۰1۹يوزارت اطور خارجة روسیا:  هاو شوراو اطقیتناطاقهع

ک ارو کش ورهاو ب ا طش ارکت و هم« سازطان اطقیت ي»هدف بلقدطدت طرح روسي، ایجاد یك 
تمر حض ور طس  کا تما  کشورهاو طقه ا بایدخلیج فارس است  در ایم سازطان مالوه بر ایم ةحاشی
ایر س روپ ا و ا ةباشقد، کشورهاو دیگر از جملا روس یا، چ یم، هق د، ای االت طتح ده، اتحادی  داشتا
   توانقد با مقوان امضاو ناظر مم  کققدنفع طيهاو  وطرف
 

 روسیه امنیتی دکترین و خاورمیانه

 ه رحط روس یا س وو از ک ا نیست بارنخستیم براو فارس،خلیج طقه ة در جمعي اطقیت نظریة
 مرا) با طریكاا حملة خهر کا زطاني ،۲۰۰۰ دهة اوای  و 1۹۹۰ دهة اواخر در طسكو ط اطات  شودطي

 از را طقه ا کشورهاو حمایت نتوانست طسكو اطا کردند؛ طهرح را نهادوپیش چقیم بود، یافتا شدت
 آورد  دست با طرح ایم

 طل   سازطان مموطي طجمع نشست در ،۲۰1۵ سال در روسیا جمهورورئیس «پوتیم والدیمیر»
 سخم واحد ریستيضدترو ائتالف یك ایجاد لزو  از سوریا در روسیا نظاطي مملیات آغاز آستانة در و

 هاوسال در  طاند هاتق روسیا و کردند طخالفت طسألا ایم با طتحدانش و اطریكا زطان آن در  بود گفتا
 رونم ایي «ف ارسخلیج اطقیت ي دکتریم» مقوان تحت سقدو از روسیا خارجة اطور وزارت نیز گذشتا
 یيطقه  ا زطانسا ایجاد و طقه ا در شفافیت و امتماد ت ویت جهت در نهادهایيپیش آن در کا کرد،
 م د  ف ارس،خلیج در اطقی ت ت وی ت براو روسیا  بود شدهطهرح فارسخلیج اطقیت تأطیم مرصة در

 طقه  ا در جمع ي اطقی ت تأطیم جهت در تقش از جلوگیرو و یيطقه ا فرا کشورهاو نظاطي حضور
 دیگریك با کا هایيطرف ازجملا طقه ا، در آفریقانن ش هما از طسكو  است کرده ارائا را طرح ایم

 بردارند   طشخصي هاوگا  شفافیت، و طت اب  امتماد ت ویت جهت در تا خواهدطي دارند، اختالفاتي
 س ازطاني تش كی  خواستار طسكو در «والداو» کقفرانس در روسیا جمهوررئیس پوتیم، والدیمیر

 ب ا روس یا ک قم ی ادآورو طایلم»: گفت خصوص ایم در وو  شد فارس خلیج در اطقیت تأطیم براو
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 خل یج طقه  ة در جمعي اطقیت تضمیم براو طرحي جارو سال جوالو طاه در طقهق همیم از تأسي
 ط رح ای م از طقه  ا، ناپذیربیقيپیش و ناپایدار اوضاع با اشاره با پوتیم  «است داده نهادپیش فارس
 چ یم، روس یا، طتح ده، ای االت ف ارس، خلیج هاوکشور سازطاني، چقیم کا است گفتا و کرده دفاع

 داشت توجا شد  باید خواهد شاط  را ناظر مقوان با نفع و امضاو دیگر و هقد اروپا، اتحادیة اطریكا،
 وزارت توس ط قب   ط اه چقد کرده، طهرح گيتازه با روسیا جمهوررئیس پوتیم، والدیمیر کا طرحي
 را آن طختلف ي هاوش ك  ب ا هاروس کا است طفصلي طرح درواقع و بود شده طهرح روسیا خارجة
 را ط رح ای م طهبوماتي کقفرانس یك طي نیز طل  سازطان در روسیا نمایقدة چقیمهم اند؛داده ارائا

 هر با  داد توضیح را طرح طكتوب صورت با بیانیا یك در نیز کشور ایم خارجة وزارت و کرد تشریح
 آن ب ار ازاولیم براو پیش طاه چقد کاب  باشد، شده ارائا گيتازه با کا نیست طرحي طرح، ایم حال

 و ک رده ام ال  روسیا طرح از را خود حمایت نیز ایران اسالطي جمهورو حال، میم در  گفتقد سخم
 در پیش طاه چقد ایران خارجة وزیر ظری ، آقاو کا است طرحي با شبیا کمابیش طرح ایم کا گفتا
 ته ران، ط اط ات گفت ة ب ا ل ذا ب ود؛ ک رده طه رح طقه  ا کشورهاو طیان تعرض مد  پیمان قالب

 در هادرگیرو تشدید با توجا با طرح ایم  دارد وجود طرح دو بیم زیادو هاوپوشانيهم و هاشباهت
 ش ده طه رح طس كو سوو از گرفتاشك  تحوالت پي در درگیرو بروز احتمال و فارس خلیج طقه ة

   1۲: 1۳۹۸است يطحمود شورو؛ 

 طقه  ا در س ازوائتالف ه دف ب ا اطریكا کا هایيتالش نحوو با کا است آن دنبال با روسیا
 ه م ک ا بیق د،يط خهرن ار ک اطالً اقدا  یك را اطریكا طرح طسكو، زیرا کقد؛ خقثا را دهدطي انجا 
 کرد؛ خواهد ترشبی را درگیرو احتمال هم و شود طقه ا در نظاطي نیروهاو افزایش با طقجر تواندطي
 افزایش طقه ا در را تقش هااطریكایي ائتالف ندهد اجازه تا دارد تالش چهارچوب ایم در کرطلیم لذا

 و شده وگوگفت وارد بتوانقد طقه ا کشورهاو تا کققد ایجاد کاروراه کا است ایم هاروس دهد  هدف
 در گی رودر و ت قش ک ا ندهق د اج ازه چقیمهم کققد؛ آهق هم دیگریك با را خود نظاطي تعاطالت
تم ا   ورحض  ب ا بای د طرح ي چق یم ک ا اس ت ایم روسیا نهادپیش البتا کقد؛ پیدا افزایش طقه ا

 اگ ر بگیرد؛ ك ش اروپا اتحادیة حتا و چیم روسیا، اطریكا، چون بزرگي هاودولت و طقه ا کشورهاو
 ط رح ک ا کق د تص ور کش ورو خواهدنمي کا است دلی  ایم با دارد تأکید اطریكا حضور بر روسیا
 ت ا دهس تق جه اني ائ تالف ی ك پي در کا دهقد، نشان خواهقدطي هاروس  است کسي ملیا طسكو
 ت قش ک اهش هدف با سازوائتالف براو روسیا طرح لذا بگیرند؛ را طقه ا در بحران افزایش جلوو
   دهد افزایش را طقه ا در درگیرو و تقش استطمكم اطریكا سازوائتالف طرح اطا است؛
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 یك و ودش انجا  چقدجانبا طذاکرات اساس بر هایيرایزني کا است، کرده نهادپیش روسي طرف
 کاروهم و یتاطق زطیقة در الملليبیم اجالس یك برگزارو ط دطات سازوفراهم براو ابتكارو گروه
 ب یم وگوه اگفت ت وی ت طس كو، نه ادوپیش اق داطات جملا از  گیرد شك  فارسطقه ة خلیج  در

 مملیات و رهاطانو اجراو زطیقا در آهقگيهم طقه ا، کشورهاو کارشقاسان و نظاطي سیاسي، ط اطات
 نظاطي هاوگروه است رار از خوددارو و طرفیم نظاطي تسلیحات با آشقایي نظاطي، پروازهاو و نظاطي

 قه  اط ای م در خ ارجي نظ اطي حضور کاهش کلي طوربا و فارسخلیج  در یيطقه افرا کشورهاو
 درزطیق ا یيناط افقتوا انع اد براو توانقدطي طقدمالقا طرفیم کا باورند ایم بر روسیا ط اطات  است

 در و ق دده انج ا  را ه ایيرایزني طقه  ا در طش خ  غیرنظاطي طقاطق ایجاد و تسلیحات کقترول
 ک ا ی د،آ وج ود ب ا فارسخلیج طقه ة در کاروهم و اطقیت سازطان یك است طمكم آیقده دورنماو
 هق د، یم،چ  اطریك ا، روس یا، از گانينمایق ده ف ارس،خلیج حاش یة کش ورهاو گاننمایقده بر مالوه

 داشتا شرکت آن در ناظر مقوانبا بتوانقد یيطقه ا آفریقانن ش دیگر و اروپا اتحادیة مضو کشورهاو
 اط ور در ارجيخ  دخالت از خوددارو کشورها، ارضي تماطیت و حاکمیت با احترا  اص  باشقد  روسیا

 وگوه اوگفت طری ق از و اساس ي قانون اساس بر داخلي اختالفات وفص ح  و کشورها ایم داخلي
 ب ر  غرب ي اوکشوره در ویژه با کارشقاسان از طیفي .داندطي طرح ایم تح ق در طهم اصلي را طلي
 در طس كو هاوبلق دپروازو از ف ارسخلیج طقه  ة ب ا روس یا ک ردروو از طهم ي بخش باورند ایم

 در خ ود يت دافع حال ت از توانستا روسیا اخیر، هاوسال طول در  شودطي ناشي جهاني هاوسیاست
 و ایماوک ر س وریا، بح ران چ ونهم الملل يبیم طه م ه اوبحران اکثر در و شود خارج 1۹۹۰ دهة

 ای م در نهای ت اط ا د؛کردن ایجاد هااطریكایي را هابحران ایم هما اگرچا بیابد؛ را برتر دست ونزویال،
 بق ابرایم، دند؛ش  واشقگتم اهداف و هاطرح اجراو طانع اطریكا، با سخت رقابتي در کا بودند هاروس

 ب ا طسكو توجا شافزای در طهمي ن ش ژئوپلیتیك، اختالفات و هارقابت تشدید و اطریكا با رویارویي
 و دهد افزایش طقه ا در را خود نظاطي حضور کقدطي تالش اطریكا کا شرایهي در .دارد فارسخلیجِ 

 تریمطهم از كيی با نسبت تواندنمي روسیا قامدتاً است، طقه ا در خود طدنظر ائتالف تشكی  پي در
 ه اوائتالف دایجا و اطریكا گرونظاطي افزایش از جلوگیرو روسیا هدف  باشد تفاوتبي جهان ن ا 

   ۳: 1۳۹۹است يطهمورسي؛  فارسخلیج  در جدید نظاطي
 

 خاورمیانهخلیج فارس و ها و اهداف روسیه در انگیزه

ها و اهداف کلي روسیا در خلیج فارس و خاورطیانا را طرور در پایان ایم تح یق الز  است، انگیزه
ه ا و نگرش خاورطیان ا، ةطقه   در ه ا و اه داف سیاس ت خ ارجي روس یادر ارتبا  ب ا انگیزهکقیم  
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ت اطقیتي و سیاس ي یافر ق الب دو رهد وج هي را از هاتوان آنکا طي ،وجود دارد طتفاوتيهاو تحلی 
 ک رد خ ارجي،داخل ي و روو اش ترار وج وه گرفتمبا در نظر ،و از س وو دی گر بقدو ن مود،ت سیم

ایم کشور را  یيسیاست خاورطیانا شدنترمل  فعال ،تردر نگاهي دقیق المللي،و بیم یياهداف طقه ا
 م قوان المللي بایابي با ن شي بیمدست  ۲ طریكا؛اگرایي جانبارویارویي ب ا یك  1 در چ هار گ زیقا:
 یيب ازار خاورطیان ا گسترش روابط اقتصادو با کشورهاو طقه ا و ایجاد و بس ط  ۳ ق درتي جهاني؛

از ای م وج ا دالی     درواقع کرد  خالصا تر بر طسلمانان روسیاگذارو بیشتأثیر  4و  روسیا؛ براو
و داخ لي قاب  تحلی  و  یيطقه ا روسیا در سا دستا مل  جهاني، یيورطیاناخا شدن سیاستترفعال

 ت بررسي اس

مانان طسل ةلأ  خاروطیانا، طسیطسا با طباحث طشترر ایم   داخلي روسیا و فص یتحلی  طسا در
 كی روس یا ب ا جه ان اس ال   یيکرد طلي و طقه  اشود  بدون شك رووط ي ط هرح ایم ک شور

 ب ا ها جق   داخل يس ال ةتجرب  توان ادما کرد روسیا براساسطي  اطقیتي است -س یاسي کردروو
س یده ک ا یم نتیج ا رخاورطیانا با ا ب ا اس ال  س یاسي در طریكاا نتایج برخورد ةطسلمانان و طشاهد

و هرگون ا  توی ژه خاورطیان ا اس  ب ا ،ج هان نشیمثبات در ط قاطق ط سلمان اطقیت روسیا در گرو
یا براو  رفي روس طواقع از  در اندازد طقاطق، اطقیت روسیا را با طخاطره ط ي ایم اختالل در اطقیت

 ک  شورهاو ب ا بارتبا  طقاس نیازطقد در رابها با طسلمانان ایم کشور، خود طسای  داخلي فص وح 
طق وسیا و طق اربقیادگرایي اسالطي با  ةطمانعت از گسترش داطق براو از سوو دیگر،؛ اسالطي است

  جهان اسال  است با پی راطوني ن یازطقد پره یز از تقش
اول پ س از  ةده   در اقتص ادو روس یا -طشكالت سیاس ي رسدطي نظر با ،دیگر اطا از وجهي

ب  ر  را روس یا تداو  یافت، سرانگرایي ایم کشور وجود درون ف روپاشي اتحاد جماهیر شوروو کا با
رو با ازایم؛ رساندداخلي نیز کمك طي  یطسا ح  با خارجي ةمرص آن داش ت ک ا طدیریت روسیا در

قاب   اجتق اب ای م  روسیا آغاز شد و اولیم پیاط د غی ر یيج دید و ق اره ةدور ،کارآطدن پوتیم رووِ
توجا با طعیارهاو مملي  قدرت و نفو  واقعي با ح صولهاو ق اب  ولوی تاتمرکز روسیا بر  وضعیت،

تریم تصمیم پ وتیم ک  ا ط  وضعي ط  یان ح   طش كالت داخل ي و و میقي چون اقتصاد بود  طهم
 بود  «صقعت نظاطي و انرژو ةو تمرکز روسیا ب ر دو ح وز قایصرف هز»المللي بود، و بیمیي طقه ا

ت ر ض مم ح    کم ةتوان د ب ا هزیق و در ایم دو ح وزه طيگذارپوتیم دریافت کا از طریق سرطایا
از  گ اه اقتص ادو و س پس سیاس يِب ار دیگ ر جاو آن سیاسي داخلي، تبع ط شكالت اقتصادو و با

 خ  ود، نگاه روسیا ب ا ط  قاطق پی  راطوني رو،ازایم جهاني باز یابد  ةروس یا را در مرص ةرف تدست
عد اقتصادو نیز داراو بُ اط قیتي، -عد سیاسي بُ از جدا و خلیج فارس، آسیاو طرکزو و خاورطیانا یعقي
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ب ا ج ز ط  وضوع اوپ ك  اکرد روسیا با خاورطیانکا یك بازنگرو کلي در رووبا ویژه ایم باشد طي
 ةط اندن دای رک شور و ط حدود ایم ةدو ج انب اتافزایش ط قاسب است، اقتصادو ،گ ازو کا در اص 

 ت  اه میت وجا اقتصادو ایم روابط اس ةدهقدمیم طقاسبات دوجانبا ن شانروابط در ه
 

 گیرینتیجه
ت  در اشتا اسیي در سیاست خارجي روسیا دگاه ویژهواره جاوخاورطیانا و طقه ة خلیج فارس هم

ا تح والت ود؛ اگرچ بتر از طوضع تدافعي و تا حدو انفعالي برخوردار ابتدا، روسیا در ایم طقه ا بیش
را  ف ارسلیج گسترده و بزرگ طربو  با خاورطیانا و شوروو، تا حدودو سیاست خارجي روسیا در خ

ا س مت گیرو اهداف سیاسي و اطقیتي صرف ب خوش تغییر کرده و از پيهاو طختل  دستدر زطان
ا طقه  ا روسیا ب  اهداف اقتصادو و یا ترکیبي از هر دو سو) داده است؛ اطا طوجب تغییر نگاه کالن

ه ون د را طروخ خلوت خود دانستا و اطقیت طلي چقان شمال خاورطیانا را حیاتنشده و ایم کشور هم
در  ر طقه  ا،داند  توجا فدراسیون روسیا با تحرکات طجدد و حض ور خ ود دثبات در ایم طقه ا طي

دوران  قدرتي اطریك ا درزطان با افزایش روند ادماو تكزطان ریاست جمهورو والدیمیر پوتیم و هم
ط ان اطریك ا در زس پتاطبر و تحرک ات هم 11نظم نویم جهاني، افزایش یافتا است  پس از ح واد  

ك ماط   ی افغانستان، مرا) و آسیاو طرکزو، حساسیت و توجا روسیا با خلیج ف ارس ب ا مق وان 
و از لح ا   انقد اروپاتر شده است  روسیا همرواني الز  با اطریكا، بیش –رقابتي و ابزار فشار سیاسي 

ه ت جه او اطپریالیس تي یي در با کارگیرو روشنظاطي در سهحي باالتر، از پتانسی  قاب  طالحظا
ی م اه او ک افي در تغییر توزیع قدرت طوجود در خلیج فارس با نفع خ ود برخ وردار اس ت و انگیزه

 خصوص را دارا است 

 گانس ایاهم طش ارکت و یيطقه  ا کاروهم اولویت بر طبقي فارسخلیج در روسیا اطقیتي طرح
 ب ا اط ا باش د، ط ؤثر زدای يتقش و ص لح أطیمت  در توان دطي یيفراطقه  ا بازیگران بر تكیا جاوبا

 ط ول در ژئوپلیتی ك اهمی ت دلی  با خاورطیانا و فارساست  خلیج  طواجها نیز طختلفي هاوچالش
 ناگسس تقي پیون دو خاورطیانا اطقیت با جهاني اطقیت  است بوده جهاني هاوقدرت توجا طورد تاری 
 ب راو و دارد طقه  ا ای م از خا  نفت صدور با گيبستا نیز صقعتي کشورهاو اقتصادو اطقیت  دارد
 ب ازیگران رقاب ت و اخ تالف سیاس ي، و اقتص ادو هاوبحران بروز  است حیاتي و طهم کشورها ایم

 طزطم صورت با     و طرزو اختالفات ،رادیكال هاوجقبش ظهور یي،فراطقه ا هاودخالت یي،طقه ا
 طوقعی ت داشت، نظر در روشم اندازوچشم خاورطیانا در اطقیت دکتریم براو تواننمي کا شده سبب

 در جه اني هاوق درت طداخل ة ت ا شده طوجب جهان انرژو از زیادو بخش تأطیم و ژئواستراتیژیك
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 نی ز و طرزه او ش ان از خارج در هاقدرت ایم طقافع تأطیم ح ی ت در و سازواطقیت بهانة با طقه ا
 س ایةهم روس یا جهاني، هاوقدرت طیان در  گیرد صورت کشورهاو شان با سرطایا انت ال تضمیم

 روسیا  است برخوردار دیریقا تاریخي از خاورطیانا طقه ة با روسیا روابط  شودطي طحسوب خاورطیانا
 روابط ایم  اندداشتا سیاسي و فرهقگي اقتصادو، طختل  پیوندهاو هم با دیرباز از طقه ا هاوطلت و
 خاورطیان ا ص حقة کلی دو ب ازیگران از یك ي مقوانب ا روس یا ک ا ش ده بامث دیریقا پیوندهاو و
 چق یمهم ک رطلیم  باش د طه رح طقه  ا ایم هاوچالش و طقاقشات وفص ح  زطیقة در خصوصبا

 دارد   طقه ا در اطقیتي هایيدغدغا

 

 هاسرچشمه
 الف( منابع فارسی

ای و انگلستان در خلیج فارس؛ تالش  بال رقابت روسیه    »1۳۸۰  احمدو، ف رج اهلل  ي1

 گاه تهران کدة ادبیات و ملو  انساني دانشتهران: طجلة دانش « گاه دریاییایجاد پای

یزدو  ایران: اترجمة پیروز «  روسیه و ای ان در خاورمیانه جدید»   1۳۷۳  بالنك، استیفم  ي۲

  ۳برد  شمارة ناطة راهفص 

رجم ة ت  های روس و انگلیس در ایال ان و افاانسالتانرقابت   1۳۶۳ترنزیو، پیر کارلو  ي  ۳

 مباس آ یم  تهران: انتشارات ملمي و فرهقگي 

 « بال دی در روسالیههای راهک دها و سیاستمبانی روی»   1۳۷۹ث في ماطرو، ناصر  ي  4

  ۵۰ة ناطة طهالعات آسیاو طرکزو و قف از  سال چهاردهم  دورة چهار   شمار: فص تهران

ان: ته ر«  ژئوپلیتیک جدید دریای س خ و خلیج فالارس»   1۳۸1جعفرو ولداني، اصغر  ي  ۵

 المللي وزارت اطور خارجا دفتر طهالعات سیاسي و بیم

ا ساختار و تحوالت سیاسی در فدراسیون روسیه و روابط ب   »1۳۸4صفرو، طه دو  ي  ۶

 المللي بیمتهران: دفتر طهالعات سیاسي و «  جمهوری اسشمی ای ان

 خبرگ زارو«  های امنیتی در خلیج فالارسروسیه و دغدغه   »1۳۹۹طهمورسي، رحمت  ي  ۷

 جمهورو اسالطي ایران 

ب رد  س ال ناطة راه: فص  ته ران«  یی روسالیهسیاست خاورمیانه   »1۳۸۸مابدو، مفیفا  ي  ۸

  ۵1هجدهم  شمارة 
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های روسالیه در ب رسی سیاست   »1۳۸۶ي زاده، ممران و بردبار طاهر گورابي، طه رداد ملي  ۹

ناطة گ زارش  س ال هف دهم  فص   :ته ران  «خلیج فارس )دوران جنگ س د و پس از آن(

  1۸۹شمارة 

 چ ا  دو    (1۹1۴ – 1۸۶۴روس و انگلالیس در ایال ان )   1۳۷1زاده، فی روز  يکاظم  1۰

  ترجمة طقوچهر اطیرو  تهران: انتشارات آطوزش ان الب اسالطي

ش ق آسالیا انتقال گاز ای ان به جنوب و جنوب»   1۳۸4کاویاني، طراد و ویسي، هادو  ي  11

 کقگرة انجمم ژئوپلیتیك ایران تهران: دوطیم  ها و تهدیدها()ف صت

 ائیل علل و پیامدهای توسعه روابط فدراسیون روسیه و اس   »1۳۸۳کوالیي، اله ا  ي  1۲

 المللي تهران: دفتر طهالعات سیاسي و بیم«  )با نگاهی به جمهوری اسشمی ای ان

: رانته «  دولت روسیه و اندیشه سلطه ب  خلیج فارس   »1۳۸۶طشایخي، مبدالكریم  ي  1۳

  4۲ناطة تاری  طعاصر ایران  سال یازدهم  شمارة فص 
: ته ران  «کرد سیاس ت خ ارجي فدراس یون روس یا در خاورطیان اروو   »1۳۸4ط د ، فرشتا  ي  14
  ۵۰ناطة طهالعات آسیاو طرکزو و قف از  سال چهاردهم  دورة چهار   شمارة ص ف

کت اب    ترجم ة ش فیع ج وادو  ته ران:خلیج فارس در عص  اسالتعمار   1۳۶4واداال، ر  ي  1۵

 سحاب  
ها در یتیكي ق درتتحلیلي ب ر رقاب ت ژئ وپل   »1۳۹۰یزداني، مقایت اهلل و تویسرکاني، طجتبي  ي  1۶

  4  شمارة ۲۶ناطة تح ی ات جغرافیایي  سال : فص تهران«  تراتیژیك انرژوبیضي اس

 رسي در:قاب  دست«  2۰2۰جنگ ع بستان و روسیه تا    »1۳۹۲خبرگزارو خاورطیانا  ي  1۷

 www.middleeastpress.com 
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