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چکیده
ایاالت متحده آمریکا و روسیه از زمانی که قدرت بریتانیا رو به افول گذاشت و آمریکا کم کم جای آن را گرفت ،وارد رقابت در منطق ایسآ ه   
و شرق اروپا شدند .این رقابت و گاه رویارویی در زمان شوروی و پس از جنگ جهانی اول به اوج خود رسید و منجر به جنگ سرد شد ک ات ه   
 1991میالدی ادامه یافت .پس از فروپاشی شوروی این رقابت نیز برای یک دهه از بین رفت و رویکردهایی مبتنی بر روابط دوستانه ب و برغ ا
آمریکا مطرح شد .اما با ترمیم قدرت روسیه به دست والدیمیر پوتین که خود از بازماندگان دستگاههای امنیتی شوروی بود ،مجددًاًا بحث رقابت
روسیه به عنوان یک ابرقدرت با آمریکا مطرح شد که با اشغال شبه جزیره کریمه و حمله به سوریه در حمای اشب زا ت ررراس دیدج تباقر نیا ،د     
واقعیت عملی یافت .حضور روسیه در سوریه ،همکاری با ایران و کشورهای دقا و سراف جیلخ هزوح ا زین و ناتسناغفا تینما لابق رد شتام

    

بازتعریف اهداف سیاستخارجی و امنیتی-نظامی روسیه در اسناد استراتژیک این کشور از سال  015 2به بع رو رگناشن ،د و  هیسور د ببب ب بببببه عرصه
رقابت با آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا اس و طباور .ت

فلتخم قطانم رد اکیرمآ و هیسور تباقر

زین و

ایسآ برغ بونج

زا یعبات             

ساختارهای معنایی ،مادی و منافع این دو کشور به صورت کلی و نیز منطقهای است که ب رد لک روط ه در کی نو لباق یکیتیلپویژ راتخاس

     

تعریف است .بنابراین در این مقاله سعی شده با روش توصیفی – تحلیلی نشان دهد ،از منظر سازهانگاری ،ساختار ژیوپلیتیکی چگونه ب تباقر ر   
یدهددد ،دو کش و هیسور رو م تالیا ت هدح     
بین روسیه و ایاالت متحده آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا تأثیر میگذارد؟ نتایج تحقیق نشان م 
آمریکا رقابت تنگاتنگی در حوزههای مختلف همچون شرکای استراتژیک و انگاره فضاها و موقعیتهای ارزشمند ژیوپلیتیکی دارند.

واژگان کلیدی :ژیوپلیتیک ،سازهانگاری ،منطقه جنوب غرب آسیا ،روسیه ،ایاالت متحده آمریکا ،الگوی رقابت.

 -1این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان تحلیل سازه انگارانه عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر رقابت بین روسیه و ایاالت متحده آمریکا در جنوب غرب
آسیا با تاکید بر شکل گیری الگوی رقابتی جدید در منطقه

( -2نویسنده مسئول) sajad_moradi2010@yahoo.com
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مقدمه
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این ذهنیت را ایجاد کر  و اکیرمآ نیب تباقر هک د ر نایاپ هیسو یا نارود و هتف

     

یدهددد روابط
جدیدی از همکاری بین این دو شروع شده است ،اما شرایط حاکم بر روابط روسیه و آمریکا نشان م مم 
بین این دو کشور شاهد منازعه و رقابتی جدید است .روابط بینالمل ونک طیارش رد ل ن  یکاح ی ا طیارش موادت ز       
ی دولتهاا اس ،ت
آنارشیک (فقدان اقتدار مرکزی) است .آنچه در شرایط آنارشیک بسیار با اهمیت تلقی میشود ،بقای ی

بههمین جهت دولتها امنیت را امری حیاتی دانسته و از تمام ابزارها برای دستیابی به این کاالی عمومی بهره می-
برند ( .)Waltz, 2008: 56در این شرایط دولتهایی از قابلیت و کارایی برخوردارند که توانمن و ظفح رد ییالاب ید
بقاء خود داشته باشند .اگر چه روسیه و سایر قدرتها از قابلیت موازنهسازی در قبال آمریکا برخوردار نیس  اما ،دنت از   
تمام ابزارها برای مقابله با یکجانبهگرایی این کشورها بهره میبرند .بهعنوان نمونه ،روسیه و چین با تأس سسیس س نامزا

همکاری شانگهای 1در واقع بهدنبال ایجاد موازنه با آمریکا بودند .از آنجا که روسیه به عنوان وارث ی تردق ربا ک    

موازنهگر در برابرآمریکا بود ،بنابراین از تمام ابزارها و امکانات خود در راستای بازیابی قدرت و جایگ تشذگ ها هه هههاش
ت.
بهره میبرد .همین هدف موجب شروع دور جدیدی از رویارویی و رقابت بین روسیه و ایاالت متح سا هدش هد تتت تتت

ی-
یکی از موارد رویارویی و رقابت ،به تالش روسیه و آمریکا در گسترش نفوذ خود در آسیای جنوب غربی باز می ی

گردد .بیشتر کشورهای این منطقه سابقًاًا حوزه نفوذ شوروی بوده و در حال حاضر نیز روسیه چنین ادعایی را نس تب
به این منطقه دارد ( .)Kramer, 2010: 164بنابراین ،روسیه همانند گذشته بازی در حوزه مذکور را بر مبنای حاصل
جمع جبری صفر میداند .بسیاری از کشورهای این منطقه حوزه امنیتی روسیه است و به باور مقامات روسی هرگونه
نفوذ و دخالت در آن ،امنیت و بقای روسیه را مورد تهدید قرار میدهد .همچنین جن بو

ایسآ یبرغ     از نظر عبانم    

ی
ت فراوانی ی
انرژی وخطوط انتقال آن ،گسترش ناتو ،پایگاههای نظامی (ژئواستراتژیک) و برخی موارد دیگر از اهمیت ت
برخوردار است .موارد فوق آمریکا و روسیه را به رقابتی تازه در این منطقه سوق داده است .از یک سو روسیه دارای
ادعای سنتی نسبت به این منطقه است و نگران امنیت و بقای خود میباشد و از سوی دیگر آمریکا به دنبال دس یبایت
به اهداف خاص خود – به خصوص تسلط بر هارتلنددد – و تض یع ففف روسیههه اس  ت ( ( .)Paszyc, 2009: 89در این
پژوهش سعی بر این است تا این عوامل ژیوپلیتیکی از منظر سازهانگاری مورد تحلیل قرار گیرد .در ای  اتسار ن ا نی    
سؤال اساسی قابل طرح است :از منظر سازهانگاری ،ساختار ژیوپلیتیکی چگونه بر رقابت بین روسیه و ایاالت متحده
آمریکا در منطقه جنوب غربی آسیا اثر میگذارد؟ شایان ذکر است که مقاله حاضر به شیوه توصیفی -تحلیلی نگاش هت
شده است .دادههای موردنظر پژوهش نیز با روش کتابخانهای ،اسنادی و بهرههگیر و زکارم زا ی

اگیاپ ههه ههههه ربتعم یا   

اینترنتی و سخنرانیها و گزارشات افراد متخصص در رابطه با سیاستخارجی روسیه و ایاالت متحده آمریکا با روش
تحقیق توصیفی – تحلیلی گردآوری شده است.
یبینن ات د   
مبانی و چارچوب نظری سازهانگاران از منظر هستیشناختی ،جهان و موجودات آن را «در حال شدن» می ی
تگرای ییی»
«بودن» ،به عبارت دیگر ،آنها از «آرمانگرایی» در مقابل «مادیگرایی» و از «ذهنیتگرایی» در برابر «عینیت ت
Shanghai Cooperation Organization
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دفاع میکنند .برای مثال ،از نظر راگی ،سازهانگاری سیاست بینالملل را براساس یک هستیشناسی «رابطهههای» درک
میکند و به عوامل فکری مانند فرهنگ ،هنجارها ،انگارهها و عقاید اهمیت میدهد ( .)Ruggie, 1998: 4-5یا اونف
به قواعد به عنوان شاخصهای اصلی «پارادایم عامل» در جامعه سیاسی توجه دارد (مشیرزاده الف .) 327 : 1386 ،هم
یآفرینن  د ( ( Abedi
ته م ار عفانم و ا ییی ییی
چنین ونت معتقد است که این «رویهها» هستند که س یوه زا یصاخ راتخا تتت تتت

یگرایی
 .)Ardakani, 2011: 149وی با تأکید بر مقوله «فرهنگ» میگوید که باید قدرت و منافع را از انحص دام را یی یی
خارج کنیم و نشان دهیم که چگونه انگارهها و فرهنگ به محتوا و معنای آنها قوام میبخشد (.)Wendt, 2005: 540
در همین راستا آدلر ،با تکیه بر هزینه دولتها ،اعتقاد دارد که توجه دولتها به هویت ،بیانگر آن است ک وشک ه ر اه   
ته ،ا
نیز مانند افراد تا حد زیادی زندانیان هویت و دستههای ارزشی خود از جهان هستند .به نظر لود تیوه ،وا  تتت تتت
محور «تعریف» آنها از «واقعیت» و برساختن مسائلی چون قدرت ،منافع ملی ،دوست و دشمن ،امنیت و غیره است
و در نهایت تصمیمگیری و کنش براساس آنها صورت میگیرد ( .)Adler, 2005براس سفت و تیوه نیمه سا یییی یییییر
کنشگران از یکدیگر مفهوم تعامل شکل میگیرد و با مرور زمان این تعامل خود بر دگرگونی هویتها اثر میگذارد.
ساختار اجتماعی

1

ساختارهای اجتماعی نتیجه تعامل بین کنشگران هستند .به گفته ونت از طریق تعامل متقابل اس تخاس هک ت ا هر ای    
نسبتًاًا پایداری را میآفرینیم و مصداق م 
یبخشیم و برحسب همان ،هویتها و منافعمان را تعریف میکنیم ( Wendt,
 .)1992: 409تعامل سبب میشود هویتهای جمعی مختلف بازیگران متفاوت در جریان کنش متقابل و واکنشها و
پاسخهای مجدد دچار دگرگونی ،تغییر و بازتولید شوند .کنشگر در جریان پیگیری منافع خود رفته رفته ناگزیر است
در نظام هویتی 2خود تجدید نظرهایی را قائل شود تا در فضای جدید بهتر بتواند عالیق و من .دروآ تسدب ار شعفا

یشود و در فرایند جامعه پذیری ،الگوها و شیوههای اندیش و ندی
انسان در چارچوب هستی از پیش موجود ،ظاهر م 
یشود .او در این افق ،به تفسیر
یکند و صاحب افق خاصی م 
یکند و در معانی جمعی مشارکت م 
زبان آن را درونی م 
یس زا د د.
یپردازد و در جریان این کنش فعاالنه ،آن را برای خود تعریف کرده ،معنا دار و در نهایت م 
و فهم واقعیت م 
افراد یک جامعه نیز در چارچوب ذهنیت مشترک جمعی خود ،واقعیت اطراف (جهان هستی ،دیگر جوام )هریغ و ع   
را تعریف و دستهبندی میکنند و به معنای دیگری میسازند و در قالب معناهای ساخته شده به هر نآ اب ءزج  هب    
کنش متقابل میپردازند ( .)Motaghi and Kazemi, 2007: 212در جریان تعامالت اس هب رگشنک هک ت فر یگا ری      
معانی و رویه مندی ها ،قواعد و هنجارها و هویت یابی اقدام میکند و سپس این عامل در ادامه مسبب

شهاای
کنش ش

بعدی او در جریان تعامالت آتی است .در مسیر این تعامل است که یکی دیگر از گزارههاای هس هزاس یسانش یت    
یشود.
انگاری ،یعنی مسئله ساختار -کارگزار مطرح م 
یپردازد که خ دو
الکساندر ونت در کتاب نظریه اجتماعی سیاست بین الملل به ارائه چارچوبی از ساختار اجتماعی م 
شامل سه زیر ساختار :ساختار معنایی ،ساختار منافع و ساختار مادی است  ..ساختار اجتم هس رب لکتشم یعا

ریز

    

. Social Structure
. Identical System

1
2
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ی .3س هعومجم نامه ییانعم راتخا     
ع 2و س دام راتخا یی یی
ی ،1س فانم راتخا عع عع
ساختار است که عبارتند از ساختار معن یا ی ی
تصورات ،هنجارها ،رویهها و انگارهها و هویتها را مشخص میسازد و ساختار مادی نیز به وجود سرزمینی و منابع
و مناطق بازیگری و تشکیالت و سازمانهای سیاسی و دولتی و در کل فض رب طیحم ینیع یا

شنک گر قالطا 

     

یگردد .ساختار منافع نیز شامل مجموعهای از منافع است که در اثر یک ساختار معنایی و در قالب ساختاری م یدا
م
یبخشنددد
تکوین مییابد .آنچه در این جا مدنظر است این است که این سه ساختار بصورت متقابل به یکدیگر قوام م 
و سبب بازتولید و دگرگونی در یکدیگر میشوند .ساختار مادی محصول ساختار من و تسا ییانعم راتخاس و عفا   
یبخشد و به ترتیب این امر در مورد هر یک از این ساختارها
خود ساختار معنایی به ساختارهای دوگانه دیگر قوام م 
یکند .همانطور که قب ًالًال اشاره شد ،کنشگرا ِنِن دارای هویت ،براساس مجموعه تصوراتی که از خود و دیگری
صدق م 
یزنند و در جهت کسب منافعی هستنند ک نیمه رد هشیر ه     انگ را ه ههاا و
و فضای کنشگری دارند دست به کنش م 
یداند:
تها دارند .ونت منافع ناشی از هویت و انگارهها را مشتمل بر  4نوع منفعت م 
هوی 
 .1امنیت مادی ،که شامل تمایز از دیگر کنشگران است؛  .2امنیت هستی شناختی ،ک هب لیم دجوم ه

تهای ی
ی
    هویت ت

اجتماعی باثبات است؛  .3شناسایی ،به عنوان کنشگر از سوی دیگران به ش  اقب یارو یلک ا  هدافتسا قیرط ز ا روز ز    
عریان و  .4توسعه ،به معنای تأمین خواستهای انسانی برای زندگی بهتر که دولتهاا در س نآ لوئسم یعمج حط   
یکند .از آنجا
یشوند ( .)Wendt, 1994: 385هر کنشگر منافع خود را براساس نظام هویتی خود جستجو م 
شناخته م 
که هویتها ،منافع و کنش بازیگران را شکل میدهند ،فهم و تلقی درست از آنها برای تحلیل در سیاست خارجی و
د ( Wendt,
یداند د
تها را اس عفانم سا    م مم 
رفتار بین المللی بازیگران فوق العاده حیاتی است .در این راستا ونت هوی 

 )1992, 398و معتقد است بدون انگارهها منافعی وجود نخواهد داشت ،بدون شرایط مادی در ک جو یتیعقاو ل ود    
ندارد .در نهایت برای هر نظام اجتماعی مفروضی ،تنها ساختار (به شکل واحدی) وجود دارد (.)Wendt, 2007: 204
براساس این چهار نوع منفعت و عالیق است که یک کنشگر دست به کنش میزند و س و یدام ،ییانعم یاهراتخا
خود ساختار منافع را دچار دگرگونی و تحول مینماید .آنچه مدنظر است این است که در هر مکان و زمان خاصی
نوع خاصی از ساختارهای سه گانه مطرح شده با یکدیگر ممزوج میشوند و بنابراین در هر برههای از مکان و زم نا
نوع بخصوص و متفاوتی از ساختار ژئوپلیتیکی وجود دارد.
محدوده مورد مطالعه
یشودد ک هقطنم نیدنچ ه    
آسیای جنوب غربی در متون کالسیک به عنوان یک حوزه جغرافیایی وسیع به کار برده م 
مشهور در خود جای داده است .بخشهایی از منطقه قفقاز ،ایران ،پاکستان و افغانستان ،بخشهایی از آس ،هنایم یای   
عراق ،ترکیه ،کشورهای حاشیه خلیج فارس ،سوریه ،لبنان ،فلسطین و گاهی مصر نیز در ادبیات رایج به عنوان آسیای
یروند.
جنوب غربی به کار م 
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(Map number 1: geographical location Southwest Asia )Macforlane, 2008

ساختار معنایی حاکم بر روابط روسیه و ایاالت متحده آمریکا و رقابت آنها در جنوبغرب آسیا
 .1انگاره قدرت جهانی؛ روسیه و آمریکا
براساس نظر آندره تسیگانکو ،چهار مکتب فکری در سیاست خارجی روسیه وجود دارد:

 -۱همگرایان 1که معتقدند ،روسیه یک کشور غربی است و باید با غرب به هم گرایی برسد .این گر مود همین رد هو   

دهه  ۱۹۹۰از بین رفت؛ -۲ملیگرایان افراطی 2که ضدغرب هستند و در دس هاگیاج هیسور یجراخ تسایس هاگت      
چندانی ندارند؛

 -۳موازنهگرایان 3که معتقدند ،روسیه به لحاظ فرهنگی و ژیوپلیتیک یک کشور متفاوت است ،ولی باید در رابط اب ه   
غرب و شرق به تعادل برسد؛  -۴عادیسازان قدرتهای بزرگ 4که بر این نظرند روسیه ،ج ءز

ته زب یا رگ   
دق ر تت تت

است و باید با قدرتهای دیگر ،روابط عادیای داشته باشد.
طرفداران دو گروه اخیر ،بخش عمدۀ اعضای تیم سیاست خارجی پوتین را در بر میگیرند ()Lauruelle, 2015: 89؛
ضمن اینکه طرفداران این دو مکتب ،به همکاری و تعامل با غرب و به ویژه با آمریکا عالقهمند هس یارب یلو ،دنت    
روسیه به عنوان پهناورترین و بزرگترین کشور هستهای با منابع طبیعی و ص یمیرح ،هجوت لباق یتاحیلست تعن      
امنیتی به ویژه در مرزهای اروپایی روسیه ،قائلاند .سیاستی که مسکو از زمان جنگ سرد تاکنون به آن عالقهمند بوده

و انتظار داشته است که همسایگان کوچک اروپایی ،آن را رعایت کنند؛ سیاست «فنالندیزه شدن» 5است؛ براساس این
یش دوارم یلو ،دو ا یداع ت     
سیاست ،کشور در حوزه امنیتی و سیاسی به غرب ،اتحادیه اروپا و آمریکا وابسته نمی ی
اقتصادی خود را حفظ میکند .از منظری دیگر ،روسیه تنها یک دولت -ملت به معنای کالسیک وستفالی آن نیس ،ت
بلکه به گفتۀ اقتصاددان مشهور روسی ،یگور گایدر ،روسیه یک امپراتوری دارای سرزمینهای همگرا است ( Gaider,

.)2007: Xi

1

. Integrationists
. Nationalist Hardliners
3
. Balancers
4
. Great Power Normalizers
5
. Finlandization
2

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره دوم ،بهار 3189
 442فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

دولت اوباما اعتقاد داشت که جمعیت ،اقتصاد و قدرت ملی روسیه در حال کاهش اس د روشک نیا و ت ر ،تیاهن     
بازنده است و نباید به آن اهمیتی داد .درست در مقاب ید نیا ل د ایس و هاگ س مابوا تلود ت ا تسایس  ،وهمج ری        
خواهانی قرار دارد که بر این نظرند که روسیه بسیار بزرگ ،قدرتمند و حساس ب تسا شدوخ یلم تیمکاح ه

و    

نالمل نمض .دنک لمع ل     
آمریکا نمیتواند این کشور را مجبور کند تا در چارچوب قواعد بازی آمریکا در نظام بین ن
یلاحرد نیا    

اینکه روسیه در پی ارتباطات اقتصادی و امنیتی با غرب است ،ولی خواهان مشارکت است تا پیر .یو
است که بخشی از حاکمیت آمریکا ،روسیه را در قد و قامتی نمیداند که برای آن سهم مهم و میظنت رد ی

یدم ر تی    

قواعد جهانی قائل باشد (.)Allison and Simes, 2017: 27
در مقابل تمام تفکراتی که روسها را قدرتی متفاوت و بزرگ نشان میدهد ،اندیشمندان آمریک یا ی نوگ هب زین  هههه هههههای
خاص ب ایا ندوب ءانثتسا و ندو الالالال الالالالال د داقتعا اکیرمآ هدحتم ت ا نر د نثتسا  .اگر رمآ ییا ی رظن ،ییاک ی هههههههه ههههههههای اس هک ت   
یانگارد .این نظریه نخستین بار
جامعه آمریکا را یک جامعه استثنایی و از نظر کیفی ،با همه جوامع دیگر متفاوت ،م 
توسط «الکسی دوتوکویل» در سال  1831در تحلیل علمی جامعه آمریکا مطرح شد .اس یارگانثت ی نیا هب ییاکیرمآ      
مفهوم است که آمریکا به طور ماهوی از سایر ملل پیشرفته متمایز است .به زعم تحلیل دوتوکویل ،منشاء این تم ،زیا
تاریخ خصوصیات فرهنگی ،جامعه مدنی و نهادهای خ  یعامتجا و یداصتقا ،یسایس صا ا نی

روشک

هک تسا     

   

منحصربه فرد و یگانهاند .استثناگرایی آمریکایی ،در واقع تفکری است مبتنی بر زین و یماظن و یداصتقا تاناکما      
موقعیت ویژه آمریکا در جهان است« .ما آمریکاییها ،مردم خاص برگزیده هستیم ،ما اسرائیل عصر خود هستیم» ل اذ
یه یاراد ا
آمریکاییها خود را قوم برگزیده میدانند ( .)akhavanzanjani, 1998: 16عالوه بر استثناگرایی ،آمریک یا ی ی
ی را بههه باررر
نوعی انگاره امنیت مطلق برای خودشان هستند .موقعیت جزیرهای آمریکا و وجود امنیت مطلق ،دی هاگد ی ی
آورده که جنگ در آن انحرافی از قانون صلح است .همانگونه که سی ون وود وارد بیان داشت ،عدم وجود نگرانی در
خصوص امنیت در گذشته ،در کنار سایر عوامل ،نوعی خوشبینی ملی را سبب گردیده همین خوشبینی نسبت به امنیت
مطلق در نگاه این کشور به جهان تأثیر داشته است ( .)Mahnken, 2006: 6در فرهنگ استراتژیک آمریکا ،امنیت مطلق
تنها از طریق قدرت و دستیابی به هژمونی قابل تحصیل است (.)Salimi and Rahmatipour, 2014: 201
در بین سیاستمداران و اندیشمندان حوزه سیاسی آمریکا همیشه کششی دائمی بین انزواگرایان و جهانگرایان وج دو
دارد .انزواگرایان عالقهای به دخالتهای فراقارهای آمریکا ندارند .در حالی که جهانگرایان ای وشک ن ررررر را در قالب ب
ب
جنگجو و مبارز به تصویر میکشند که نه تنها وظیفه کالوینیستی و انجیلی حکم به ضرورت سیاست خارجی فعاللل آن
میدهد ،بلکه در کنار آن ،درک مأموریتی در صحنه جهانی ،سیاست خارجی فعال را گریزناپذیر میس .دزا کنیا هه ههه دنیاا
باید محیطی امن برای دموکراسی باشد ،شعار محوری جهانگرای  تسا نا

(( ((( .)Deheshyar, 2007: 156بررر پایههه این

دیدگاه ،آمریکا استثناست ،نه به لحاظ اینکه ملتی بینظیر است ،بلکه بدین لحاظ که دارای این شایستگی است کههه در
سطح جهانی مورد الگوبرداری قرار گیرد ( .)Huntington, 2007: 156برای رهبران ای دوجو داقتعا نیا بتکم ن      
داشت که مرزهای آمریکا در تمامی قارههاست .تعهدات آمریکا تا ده هزار مایل آنسوی آتالنتیک و هزاران مای هب ل   

طرف جنوب امتداد دارد ( .)Salimi and Rahmatipour, 2014: 202از دیگر انگارههای قدرت جهانی که آمریکایی-
ها را تشویق به حضور در جایجای جهان میکند ،باور به قدرت مطلق آمریکاست .موفقیتهای تاریخی -حماسی

تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه542 ...

آمریکا ،گسترشطلبی موفقیتآمیز قارهای ،ساخت اقتصاد صنعتی برتر جهان ،پیشتازی فناورانه و بهرهمندی از جامعه
دموکراتیک ،آزاد و باثبات ،احساس خوشبینانهای را در شهروندان این کشور ایجاد کرده اس  ت ( ( Sedoughi, 2005:

 .)126ایاالت متحده در همه عناصر قدرت مادی ،نظامی ،اقتص کیژولونکت ،یدا ی و 

 ،ییایفارغج ظاحل هب ا هیقب ز      

قدرتهای بزرگ پیشی گرفته ( )Farrel, 2005: 4و این امر سبب مداخلهگرایی این کش هدش یناهج هصرع رد رو     
است .در همین راستا ،پاول ولفویتز مینویسد «ای زا دیاب هدحتم تالا ا جی ا  د ر ارب یبیق ی و ایسآ رد دوخ ارر رررررر ررررررررروپا
جلوگیری کند» (گوهری مقدم .) 274 : 387 1 ،همچنین ،به عقیده برخی صاحبنظران ،این کشور همواره تمای دراد ل
قدرت خود را تا فاصلهای بسیار دوردست اعمال کند .هجوم به عراق و افغانستان در آسیای جنوب غربی ،نمودهایی
از تجلی این فرهنگ هستند (.)Salimi and Rahmatipour, 2014: 203
ایاالت متحده ویژگیهای «خداگونه» مانند برتری قدرت و حضور همهجایی برای خود قائل است و وظیفه خ ار دو
یکند و در این میان،
یداند و البته خود این کشور است که مسیر درست را تعیین م 
به مسیر درست بازگرداندن امور م 
شر یا اهریمن باید نابود شود و یا به تسلیم بیقید و شرط تن دهد ( .)Moshirzadeh, (B), 2008: 179هافمن اعتقاد
دارد مداخله آمریکاییها در امور سایر کشورها از سبک ملی آنهاست که نگاهی معلمگونه به جهان داشته و خ ار دو
یپندارند .این تفکر آمریکایی مبتنی بر باور به رسالتی تاریخی و پیامبرگونه به همراه اعتقاد به تقدیر
ناجی دیگر ملل م 
اداره جهان براساس ارزشهای لیبرال دموکراسی تکمیل میگردد .از زمان استعمار و استقالل ،جامعه آمریکایی عمیقًاًا
معتقد است مقدر شده جهان بهوسیلۀ برداشتهای لیبرال دموکراسی آمریکایی اداره شود .پیروزی این کشور در سال
 1945و فروپاشی شوروی به عنوان گواه نهایی این برتری یا تفوق از سوی آمریکاییها مطرح میشود ( Sedoughi,

 .)2005: 117آمریکاییها براساس دیدگاه خود مبنی بر رهبری جهان آزاد و کانون دموکراسی جهان ب نیا رب ،ندو    
باورند که آمریکا باید ارزشهای لیبرال دموکراسی خود را در جهان اشاعه دهد .در مراحل آغ ،اکیرمآ بالقنا نیزا    
پیوریتنها عنوان داشتند که ما حامالن کشتی آزادی جهان هستیم یا اینکه پروردگار م ا یتخبشوخ یدصتم ار ا ین     
مردم و تمام نژاد بشری نموده است (.)Salimi and Rahmatipour, 2014: 205
در کل آمریکاییها براساس انگارههای امنیت و قدرت مطلق ،جهانگرای هعاشا و یخیرات تلاسر ،ییارگانثتسا ،ی      
ارزشهای لیبرال دموکراسی برای نجات بشری ،خود را مجاز به حضور و مداخله در امور تمام مناطق و کش یاهرو
جهان میدانند .حال بسته به میزان جذابیت ژیوپلیتیکی و فرصته ره هک یتادیدهت و ا

یتوان هجوتم د   
م هقطنم یییییی یییییی

آمریکاییها کند و نیز حضور یا عدم حضور ایدئولوژیها رقیب و یا دشمن در هر منطقه جهان ،میزان ،ابعاد و شکل
یه و یگنهرف یا
حضور و مداخله آنها متفاوت خواهد بود .منطقه جنوبغربی آسیا نیز به دلیل تمرک لوئدیا ز وژ یی یی
سیاسی مختلف ،انرژی ،مباحث ادیان و مذاهب و متحدین و رقبا و دشمنان ایاالت متحده و نی دروم عفانم ددعت ز     
مطامع قدرتهای بزرگ ،از مناطق مهم حضور و مداخله این قدرت جهانی است که براساس انگاره و تصوری که از
خود دارند ،این حضور و مداخله را جزء مأموریتها ،وظایف و رسالت خود میدانند.
 .2تصورات روسی و آمریکایی از شرکای استراتژیک
نکته جدی در ژیوپلیتیک جدید روسیه چه در جهان و مخصوصًاًا در منطقه جنوبغرب آسیا ای وکسم هک تسا ن     
تقریبًاًا با هیچ کشوری اتحاد عمیق راهبردی ندارد ،بلکه ائتالفهایی دارد که متناسب با شر آ زا ،تالوحت و طیا نن نننها
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استفاده خواهد کرد ( .)Sarieealghalam, 2016: 119روسیه نگاه ایدئولوژیکی مانند دوران شوروی ی ینونک هرود ا   
یهای بارز حضور روسیه در منطقه
ایاالتمتحده به جنوبغرب آسیا ندارد« .در حال حاضر ،برای مثال ،یکی از ویژگ 
جنوب غرب آسیا در مقایسه با زمان شوروی این است که روسیه برنامه ایدئولوژیک مشخصی برای این ک .درادن را
یاندیشد .مسکو
یعنی روسیه ،با توجه به حوزه سیاست ،راجع به اینکه چه نوع آرایشی برایش مناسب خواهد بود نم 
یاش ش و دو
به جنوب غرب آسیا عالقمند شده است ،منطقهای که میتواند سبب تحکیم حضور اقتص سایس و یدا یی یی
همچنین تضمین نماید جنوب غرب آسیا مشکالتی برای امنیتش ،برای کشورهای پس از شوروی ی ،هیسور دوخ ا    
ایجاد نخواهد کرد» (.)Khmelnykov, 2017

باری بوزان و الی ویور معتقدند ویژگی اصلی الگوی دشمنی و منازعه در جنوب غرب آسیا ،همچون الگوی دوستی
در این منطقه« ،پیچیدگی و چندبعدی بودن» است ( .)Buzan, 2010:104از نظر آنها «در جنوب غرب آسیا برای هر
بازیگری ،چه محلی چه جهانی ،حمایت از یک بازیگر دیگر در مقابل دشمن مشترک ب نامزمه ندرک دیدهت نود     
طرف سوم دارای رویکرد دوستانه ،مشکل است» ( .)Buzan, 2010:129به دلیل ای چیپ تیعضو ن ی  ،هد هر دق رت      
یطرف باشد و الجر و ناتسود اب م
یتواند ب 
یشود معمو ًالًال نم 
بیرونی که وارد معادالت و مسائل جنوب غرب آسیا م 
یشان ممکن است پرنوسان باشد (به دلیل
دشمنانی مواجه خواهد شد؛ که البته تجربه نشان داده است دوستی و دشمن 
یکن نند از درگیرش رد ند
همان پیچیدگی الگوی دوستی و دشمنی در جنوب غرب آسیا) .در مجموع روسیه تالش می ی
الگوی پیچیده دوستی و دشمنی در جنوب غرب آسیا پرهیز نماید و در این مورد نیز نسبتًاًا موفق بوده است؛ تا جایی

یها بهدنبال روابط استراتژیک با روسیه هس دنت
یکنند؛ ایران 
یها به روسیه بهعنوان «شریک خاموش» 1نگاه م 
که اسرائیل 

یدانند؛ امارات متحده عربی به روابط اس اب کیژتارت   
و حتی در مواردی سطح روابط کنونی با مسکو را استراتژیک م 
یاندیشد؛ محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان ،که در اواخر می  ۲۰۱۷به روس فس هی ر تفگ دوب هدرک  هک   
روسیه م 
«روابط عربستان سعودی و روسیه ب دوخ تاظحل نیرتهب تمس ه

در امز همه  ننننننن ننننننننه م شیپ ا

   

یرود ( & Issaev
ییی ییی

)Kozhanov, 2017/08/24؛ ترکیه و روسیه اعالم کردهاند که در پی تعمیق روابط اس  دنتسه کیژتارت (( ((( Mercouris,

یتوان گفت روسیه در دور زدن الگوی دوستی و دشمنی در خاورمیان دایز دودح ات ه ی     
 .)2017/05/27بنابراین ،م 
موفق بوده است.
برخالف رویه تاکتیکی و اقتضائی روسیه در مشارکت و همکاری با سایر بازیگران عرص یب ه نن نننالمل هقطنم زین و ل    
آسیای جنوبغربی ،ایاالت متحده آمریکا دارای روابط و ائتالفها و پیمانهای امنیتیف نظامی و سیاس و هبناجود ی
چندجانبه با کشورهای مختلفی در جهان است .ایاالت متحده در طول یک قرن گذشته در قاره آمریکا ،اروپا ،آس و ای
اقیانوسیه اقدام به عقد پیمانهای مشترک نظامی و امنیتی نموده است .ایاالت متحده عالوه بر گنجاندن ترکیه در ن وتا
و علیرغم نداشتن معاهده دفاع دوجانبه با اسرائیل ،دارای روابطی به مراتب استراتژیک تر از ترکیه با اسرائیل اس .ت
یکن و د
کشور اسرائیل از سال  85 91تاکنون ساالنه حدود  3میلیارد دالر کمک بالعوض از ایاالت متحده دریافت می ی
در ساخت و مونتاژ پیشرفتهترین و محرمانهترین تکنولوژیهای نظامی و تسلیحاتی با آمریکا شریک است .بر اس سا
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نظر استیفن والت (از دانشگاه هاروارد) و جان میرشایمر (از دانشگاه شیکاگو) که هر دو یهودی و از سرشناستر نی
متخصصان روابط بینالملل آمریکا هستند هماکنون مهمترین عامل نفوذ اسرائیل را در تعیین سیاست خارجی آمریکا
کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) 1است که بهطور فعال سیاست خارجی آمریکا را در جه تیامح ت   

از اسرائیل شکل میدهد ( .)BBC/2015/03/15از دیگر شرکای استراتژیک ایاالت متحده در آس یبرغ بونج یای    
میتوان به شورای همکاری خلیج فارس اشاره نمود .ایاالت متحده دارای روابط بسیار نزدیک نظامی از جمله فروش
تسلیحات به این کشورها ،پایگاههای نظامی ،رزمایشهای مشترک نظامی و توافقنامه مبنی بر تهدید مشترک (تهدید
خارجی علیه تمامیت ارضی هر یک از این کشورها که برخالف منشور سازمان ملل باشد) با کشورهای مذکور است.
با وجود اینکه یک پیمان و معاهده نظامی -امنیتی بین آمریکا و این کشورها که حمایت دوطرفه و بیچون و چر یا
یهای سیاس تینما ،یماظن ،ی ی و اکیرمآ یداصتقا و     
آنها از یکدیگر را سبب شود ،وجود ندارد ،لکن سطح همکار 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس گسترده ،طوالنی مدت و هدفمند است که سبب ش اهنآ طباور ات هد     
جنبه استراتژیک به خود بگیرد.
نتیجه این تفاوت در رفتار روسیه و ایاالت متحده منجر به این شده که کشورهای متحد آمریکا امنیت خاطر بیش یرت
از طرف آمریکا در وضعیتهای خطرناک امنیتی و نظامی داشته باشند .آمریکا براساس استثناگرایی ،رسالت جهانی و
انگاره قدرت و امنیت مطلق ،خود را محق در حضور در مناطق مختلف جهان میداند و کشورهایی مانند کش یاهرو
اروپایی ،اسرائیل ،ترکیه ،شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان بازیگرانی چه در داخل منطقه آس و یزکرم یای
یکننددد ،م نماد تیامح درو ههه ههههدار
چه به عنوان بازیگران خارجی که از برخی سیاستهای آمریکا در منطقه حمایت م 
آمریکا هستند .بنابراین تصور آمریکاییها از بازیگران در منطقه جنوب غرب آسیا در قال و ناتسود ب

نانامیپ مه     

یش .دو  هک یلاح رد ر  هیسو ر  و هناتسود طباو ا ب کیژتارتس ا ه  ی مادکچ زا          
استراتژیک ،رقبا و دشمنان تعریف می ی
کشورهای منطقه آسیای جنوبغربی ندارد و در قالب روابط سیال و همکاریجویان هرب ساسارب ه هههههههه و ینامز یا
رصد فرصتها و تهدیدات دست به مشارکت و همکاری ب زا اهروشک زا یخرب ا ت ،هیروس ،ناریا هلمج ر هیک و      
اسرائیل میزند .همچنین برخالف آمریکا که در مقابل دوستان و هم پیمانان استراتژیک ،دشمنانی مانند ایران را برای
خود تعریف کرده است ،روسیه در مقابل ارتباط با ایران با رقبای ایران مانن  هیکرت د وو ووو قطر آ نانمشد اب و  ن دننام     
اسرائیل و عربستان نیز روابط در سطوح مختلفی دارد .بنابراین نگاه روس نامه هی ن اکیرمآ هاگن د ی  ی ای  کیژولوئد و    
مبتنی بر پیمان استراتژیک با دوستان مشخصی نیست.
 .3انگاره فضاها و موقعیتهای ارزشمند ژیوپلیتیکی از منظر روسیه و آمریکا
به اعتقاد برخی از صاحبنظران روسی« ،روسیه در رابطهاش با غرب ،جنوب غرب آسیا را تنها ابزاری جهت تج ترا
میبیند» (« .)Khmelnykov, 2017روابط روسیه با غرب ،همواره مهم و محل بحث و مناقشه ب رد لاح .تسا هدو

  

نظر بگیرید که در سالهای اخیر ،ایران از سوی غرب تحریم شده بود و ناگزیر سیاست روسیه نسبت ب  ناریا ه ن زی    
محتاطانه بوده است .رئیس جمهور روسیه ،پوتین ،هیچ گاه به طور مستقیم خود را با غرب درگیر نمیکند .به هم نی
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نحو ،هیچ گاه و به صراحت ،کشورهایی را که به هر دلیلی در لیست سیاه غرب بودهاند را نیز حمایت نکرده استتت»
(.)Mercouris, 2017/05/27

«حتی هنگامیکه پس از بحران اوکراین و تحریمهای غرب ،بحث از گردش "سرعت یافته" روسیه به شرق به می نا
میآید ،کشورهای آسیایی به لحاظ اقتصادی جذابیت بیشتری نسبت به منطقه جنوب غرب آسیا برای روس .دنراد هی

کافی است نگاهی به آمار صادرات اسلحه روسیه داشته باشیم .بر اساس گزارش شرکت دولتی روس تک ،1در س لا

 4102میالدی 75 ،درصد از صادرات تسلیحات نظامی روسیه به آسیا 9 ،درصد به آمریکای التین و صرف  ًاًا  7درصد
به جنوب غرب آسیا بوده است .بااینحال نباید رشد فزاینده روابط اقتصادی روس نوچمه هقطنم یاهروشک اب هی      
ی
ن س زا ی ی
ت» ( .)Khmelnykov, 2016از نظررر روسیههه ،تنهاا راه ایمن ن
عربستان ،امارات ،ایران و غیره را نادیده انگاشت ت
ی
مرزهای جنوبی خود و نیز منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از تحوالت جنوب غرب آسیا در ابعاد تروریسم ،،بنی یارگدا ی ی
ع در
ی واقع ع
دینی ،تسلیحات کشتارجمعی و غیره ،بهرهگیری از مکانیسمها و ابزارهای مختلف ،در نزدیکی به کش اهرو ی ی
این منطقه میباشد (.)Rostamjaberi and Imam-Jomee zadeh,2017: 147
یکی دیگر از اهداف مدنظر رهبران روسیه که در اسناد سیاست خارجی این کشور نی ،تسا هدش هتخادرپ نآ هب ز      
حفظ سلطه این کشور بر خارج نزدیک است .اما این موضوع در چند سال اخیر و سالهای پیش رو با هدف ت شال
برای بهره برداری از ظرفیتهای اقتصادی منطقه نیز همراه شده و احتما ًالًال ب  یداصتقا یاهدرواتسد ا در زین هدنیآ     
مواجه خواهد شد .در واقع ،روسیه به دنبال تشکیل اتحادیه اوراسیایی شامل تمامی کشورهای پیرامونی خ سا دو تت تتت.
روسیه تالش دارد با توسعه همگرایی اوراسیایی به دو ه تردق شیازفا و تورث دیلوت یساسا فد

و یداصتقا      

همچنین افزایش حوزه نفوذ و اشراف به محیط پیرام  دبای تسد ینو ((( (((( .)moradi, 2018بن دانسا رد هچرگا نیاربا    
سیاست خارجی و اسناد دفاعی و امنیتی روسیه برای آسیای جنوب غربی اهمیت زیادی قائ نیا اما تسا هدش ل     
رویکرد بر هیچ بازیگر مشخصی تمرکز استراتژیک ندارد و روسیه در قالب گشایش بازار فر  شو تتس داجیا ،تاحیل   
پایگاههای نظامی در ساحل مدیترانه و حضور در این منطقه جهت مقابله با بحرانهای تروریزم و افراطگرایی مذهبی
که میتواند به حوزه نزدیک و خاک روسیه سرایت کند و همچنین جهت ایجاد موازن رد برغ اب ه

دننام یقطانم      

شرق اروپا ،قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی ،اقدام به حضور جدیتر در آسیای جنوب غربی نم تسا هدو  .....در مقابل
این تصور روسیه از جنوبغربی آسیا ،ایاالت متحده براساس سنت استعمار غربی در جنوب غرب آسیا که مرتبط با
مباحث انرژیک ،موقعیت و دسترسی ،ادیان و مذاهب و مسئله حضور به عنوان ابرقدرت است ،همواره جنوب غرب
آسیا را بهعنوان یکی از مناطق استراتژیک مورد توجه خود قر و تسا هداد را

ا و یبلس لیالد هب ی رد یعس یباج     

  

حضور و نقشآفرینی فعال در این منطقه داشته است .آمریکا با انگاره کنترل بر بازار انرژی جهان ،کنترل بحرانه یا
ناشی از تروریزم که مخل نظم لیبرال دموکراسی میگردد ،اشاعه دموکراسی غرب اگدید ،ی هه هههه تیلپویژ یا یکی دننام     
هارتلند ،ریملند و سیاست سدنفوذ و مباحثی مانند جنگ تمدنها ،همواره تمایل باالیی ب نیرفآ شقن ه ی رد 

هقطنم     

یتوان نگاه استراتژیک
مذکور داشته و این منطقه را از فضاهای استراتژیک و عرصه بازیگری خود میداد .از اینرو م 
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و پایدار ایاالت متحده به جنوبغرب آسیا که نشان از ارزش خاص این منطقه بر راد تردق نیا یا د ار  ،تشادرب     
نمود و در مقابل ،نگاه تاکتیکی ،موازنهای و محدودتر روسیه در قالب یکسری اهداف و فعالیته و ریسفت لباق ار ا
تحلیل است .بنابراین جنوب غرب آسیا برای آمریکا برررای ای کی اکیرمآ هدحتم تالا فده

تیعقوم و اضف و        

شتر ازبا هبنج  ر راشف ،هنزاوم مرها و ی و     
ژیوپلیتیکی ارزشمند است در حالی که از منظر روسیه ای یب هقطنم ن ششش ششش
پیشگیری برای سایر فضاها و موقعیتهای ژیوپلیتیکی دارد.
ساختار منافع ساختار ژیوپلیتیکی حاکم بر روابط روسیه و ایاالت متحده آمریکا و رقابت آنها در جنوبغرب
آسیا
 .1امنیت هستیشناسی و مادی
امنیت هستیشناسی و مادی که به ترتیب بیانگر امنیت نظام هویتی و معنایی و هستی شناسانه و امنی دننام یدام ت    
شه متجا نارگیزاب یا ااا ااااعی و سیاس هاضف رد ی ای   
حاکمیت ،مرز ،قلمرو ،منابع و غیره است ،محرک رفتارها و کنش ش
جغرافیایی و ژیوپلیتیکی است .روسیه و آمریکا نیز دارای تص و تادیدهت زا یتارو

شروی امنیت
ته یپ یا شش شش
صرف تتت تتت

هستیشناسی و مادی خود هستند .در منطقه جنوبغربی آسیا ،نگاه روسیه در مقوله امنی تسه ت یی یییشناس یدام و ی   
توأم با انگاره ترس و تهدید هویت ،حاکمیت ،قلمرو و تمامیت ارضی خود است .در مقابل ،آمریکا حضور روسیه را
به تهدیدی برای منافع و بحث توسعه و امنیت مادی خود تفسیر میکند .این امر سبب بروز راهکاره زا یتوافتم یا   
دو قدرت مذکور میگردد.
مسلمانان روسیه و همچنین مسلمانان کشورهای همجوار ای وشک ن ر ا لیشآ هنشاپ  مممم مممممنیت بوسحم وکسم یارب ی

   

یه یا
طگرایی است و برخ وشک ی ر زا هقطنم یاه ا ژولوئدی یییی یییی
یشوند .جنوب غرب آسیا مهد اسالم سیاسی و افرا 
م
یکنند .مسکو نسبت به دستکاری احتمالی بعضی کشورهای منطقه در مناطق مسلماننشین جنوبی و
افراطی حمایت م 
همجوار خود واهمه دارد .به اعتقاد دولتمردان روسیه ،ارتباط نزدیکی میان مشارکت نظامی خارجی ب رییغت فده ا    
گهای افغانستان ،عراق و لیبی
یثباتی و ظهور تهدیدات تروریستی از سوی دیگر وجود دارد .جن 
رژیم از یکسو و ب 
نمونههایی در تأیید این مدعا است .درواقع ،تهدیدات تروریستی بخش اعظمی از منطق حض مادقا و رو    روس رد هی
منطقه جنوبغربی آسیا را شکل میدهد .با توجه به حضور شورشیان در قفقاز شمالی که بهصورت مستقیم از سوی
تندروها در خاورمیانه حمایت میشدند ،روسیه به این تجربه دست یاف هچ ات هک ت

ک هزادنا مممممم ممممممماهمی نتشاگنا ت   

تهدیدات بالقوه تروریستی برای این کشور خطرناک است .از اینرو ،یکی از توجهات کلیدی در سیاس قطنم ت هه هههای
روسیه ،مخالفت با فرآیندهایی است که ممکن است منتج به بیثباتی بیشتر در منطق لیالد زا یکی .دوش روکذم ه      
اصلی حضور روسیه در منطقه جنوبغربی آسیا مربوط به جنگ علی و مزیرورت ه

زا تعنامم

کاخ هب نآ یرست

    

یش دو
روسیه است .این موضوع یکی از علتهای اصلی حضور نظ ن هیروس نارحب رد هیسور یما یز  دادملق م ییییییی ییییییی
( .)Khmelnykov, 2016برای نخستین بار پس از تهاجم به افغانستان در سال  ، 1979دول  هدافتسا هب هیسور ت از   
نب سور هدنگنج ،را   
قدرت نظامی در خارج از مرزهای شوروی سابق مبادرت کرد .برای نخس یت ن ن

از س زا یکی یو   
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اعضای ناتو مورد حمله و اصابت موشک قرار گرفت .همچنین ،برای نخستینبار ،روسیه تبدیل به یک بازیگر اص یل
در جنگ گستردهای شد که دقیقًاًا در قلب جهان عرب در حال وقوع است» (.)Kortonov, 2015
یکی دیگر از عوامل مهم حضور روسیه در جنوب غرب آسیا ،حفظ وضعیت موجود در منطقه است .حفظ رژیمهای
تدیگر لابند هب هیسور      ،
کنونی و نهادهای وابسته به آنها از جمله اهداف اصلی روسیه بهحساب میآید؛ بهعب را ت ت
حفظ ثبات در منطقه بوده ،به طوریکه اینگونه تصور میشود مسکو از تغییرات تک ب یلما هه هههج یغت یا ی یبالقنا تار    
حمایت میکند ( .)Khmelnykov, 2016پس از بحران لیبی ،مقامات روس ،رویکرد جدیدی نسبت به جنوب غرب
آسیا و شمال آفریقا اتخاذ کردند .یکی از اصول این رویکرد این بود که در هر شرایطی ،استمرار دولتهای خودکامه
در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا بهتر از دولتهای در حال سقوط و مض هک تسا یلحم     پس

وشآ زا ببببب ه یا

یگیر )د
عمومی (که اغلب برنامهریزیها ،حمایتهای مالی و تحریک به آشوب مردمی از خارج کشورها صورت می ی
جایگزین دولتهای خودکامه میگردند» ( .)Kortonov, 2015بنابراین روسیه همواره بحرانهای جنوبغرب آسیا را
به سبب همجواری با قفقاز و آسیای مرکزی ،تهدید کننده تمامی ه و ورملق ،یضرا ت و دوخ ییانعم ماظن و تی   

    

یداند .چراکه روسیه در بخش قفقاز شمالی با گروههای مختلف اس تسا هجاوم یطارفا تانایارج و یمال رد و
م

  

آسیای مرکزی نیز این تهدیدات قابل توجه است .بروز بحران مذهبی و قومی در روسیه خطر تجزیه بخشهای قابل
یتواند در برداشته باشد که اتفاقًاًا این بخشها محل دسترسی روسیه به آبهای آزاد نیز
توجه و مهمی از روسیه را م 
میباشد .این به معنای از دست رفتن قلمرو و تمامیت ارضی روسیه (امنیت م هیسور تردق هاگیاج لوفا و )یدا      
برای نقش آفرینی به عنوان یک بازیگر جهانی و انزوای آن است که مستقیمًاًا با ساختار معنایی ،هویتی و انگ را ه هه یا
روسی در تضاد است.
ایاالت متحده آمریکا نیز به عنوان ابرقدرت سعی در گشایش فضاهای ژیوپلیتیکی جدید برای گسترش قدرت خ دو
ی آس یای
است که از جمله این فضاها قفقاز و آسیای مرکزی است که یکی از راههای این توسعه را از طری اضف ق یی یی

ی-
جنوبغربی با نفوذ در جریانات اسالمی و قومی به صورت نیابتی و با همکاری کشورهای آسیای جنوبغربی می ی

ی-
داند .بنابراین یکی از چالشهای اصلی روسیه و آمریکا در آسیای جنوبغربی چالش منافع در بخش امنیت هستی ی

شناسی و مادی است.
 .2توسعه
مفهوم توسعه یکی از مفاهیم چهارگانه از ساختار منافع از دید نظریه سازهانگاری اس یلک تروص هب هک ت

لیذ

    

ساختار ژیوپلیتیکی قرار میگیرد .مفهوم توسعه براساس ساختار معنایی و نوع تفسیر از محیط و ساختار م رد و یدا
قالب منافع چهارگانه برای هر بازیگر ژیوپلیتیکی تعریف میگردد .در این راستا باید گف دمع شخب هک ت هههه هههههای از
درآمدهای دولت روسیه وابسته به فروش نفت و گاز است؛ بهطوری که کاهش قیمت این منابع نقش مهمی در افت

و خیز منحنی تولید ناخالص داخلی این کشور دارد .بر اساس جدیدترین ارزیابی بریتیش پترولیوم ،آس ونج یای ببببب -
تشده نفت جهان) ،بیشترین تولید نفت
غربی در سال  ۲۰۱۶دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان ( ۴۷ ٫۷کل ذخایر اثبا 
تشده گ و )یناهج زا
جهان ( ۳۴ ٫۲درصد تولید جهانی) ،بزرگترین ذخایر گازی جهان ( ۴۲ ٫۵درصد کل ذخایر اثبا 
سومین تولیدکننده گاز جهان (  ۱۸درصد تولید گاز جهان) بوده است ( .)BP, 2017با توجه ب میظع تیفرظ نیا ه     
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سها
ذخایر فسیلی جنوب غرب آسیا و غلبه نگرش امنیتی بازیگران این منطقه بر نگاه اقتصادی ب یاخذ نیا ه ر   ،رو سسس سسس
باید بهگونهای رفتار کنند که مسائل امنیتی و رقابتهای ژیوپلیتیکی در منطقه باعث باال رفتن ظرفیت تولی و تفن د
گاز و کاهش قیمت این منابع در بازارهای جهانی نشود.
عالوه بر بحث انرژی ،تا سال  ۲۰۱۶فروش تسلیحات دومین منبع درآمد روسیه بوده و  ۲٫۵تا  ۳میلیون کارگر روسی
معادل  ۲۰درصد مشاغل تولیدی این کشور در بخ نآ یعافد تعنص ش

راک لوغشم

دوب هههههه هههههههان  د ( ( Sputniknews,

 .)2009/06/02مسکو در سال  ، ۲۰۱ ۷ده درصد به تولید تسلیحات خود اضافه کرده است و طبعًاًا به دنب یاهرازاب لا   
جدید فروش خواهد بود ( .)Allison and Simes, 2017: 33با توجه به اینکه آسیای جنوب غربی یکی از بزرگترین
یها  ۲۹درصد
خریداران سالح در دنیاست و سهم این منطقه از واردات سالح بین  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶بر اساس ارزی با ی ی
کل واردات جهانی سالح بوده است ( ،)SIPRI, 2017/02/20روسیه که دومین صادرکننده سالح در جهان است ( ۲۳
یتواند نسبت به ب تاحیلست رازا   
درصد کل صادرات جهانی سالح بین  ۲۰۱۲تا  ،)SIPRI, 2017/02/22( ) ۲۰۱۶نم 
یتفاوت باشد .با توجه به حرکت هند و چین بهعنوان دو خری تمس هب یسور تاحیلست هدمع راد
این منطقه ب 

    

خودکفایی در تولید تسلیحات و نیز مشکالت ناشی از کاهش قیمت نفت و تحریمهای غرب علیه مسکو و همچنین
بازار رو به رشد واردات تسلیحات در خاورمیانه که بین  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۶میزان  ۸۶درصد رشد را تجربه کر تسا هد   
ییه ایسآ ،ا ی بونج    
یکند .بر اساس ارزی با ی 
سها پیدا م 
( ،)SIPRI, 2017/02/20این موضوع اهمیت زیادی برای رو 
غربی و شمال آفریقا دومین منطقه با اهمیت برای صادرات تسلیحات روسی است و  ۱۷ ٫۸درص داص لک زا د رات    
سالح این کشور بین  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۶به این مناطق بوده است (.)Connolly & Sendstad, 2017/03
عالوه بر بحث انرژی و تسلیحات ،روسیه رویکرد حساسی در رابطه با جنوب غرب آسیا اتخاذ کر رب هک تسا هد    
اساس اصل ایجاد تعادل بین بازیگران اصلی منطقه است .پس این بدین معناست که روسیه باید به نحوی روابطش را
با ایران و با سایر کشورهای منطقه متعادل کند .پس این امر محدودیتهای مشخصی را نیز بر اکمه  ر اب هیسور ی    
کشورهایی مانند ایران و متحدانش اعمال میکند .این مسئله سبب اثرگذاری بر شکل مذاکرات روسیه و آمریک زین ا   
شده است به نحوی که وزاری خارجه روسیه و آمریکا در مورد شدت آن در جنوب سوریه توافق کردند و ایر  نا رررا
مستقیمًاًا در این مذاکره دخالت ندادند.
«روسیه به دنبال اهداف فنی زیادی است که بیشتر به وضعیت موجود بستگی داش هب ،اذل .تسا هت طیارش رطاخ       
اقتصادی سختش ،برای روسیه بسیار اهمیت پیدا کرده است ثروت و توان اقتصادی خلیج فارس را به اقتصاد روس هی
تزریق نماید .همچنین جهت ایجاد هماهنگی کوششها می و ضایر نا

رد وکسم

دوبهب یارب تفن رازاب و کپا

      

وضعیت فعلی قیمتهای نفت ،از دید روسیه مذاکره با عربستان سعودی مهم است .در پایان ،کسب برخی حمایتها
از جانب پادشاهی عربستان به خاطر تالشهایش در سوریه ،برای روسیه بااهمیت است .در ای ب ن یی ییین روس زا لوا هی
همه اینکه به خوبی میداند به لحاظ اقتصادی یا سیاسی نمیتواند با آمریکا برای دوستی یا به تملک گرفتن عربستان
به رقابت بپردازد .دوم ،ویژگیهای عربستان همگی به معادالت سیاسی گره خورده است؛ آنها از روسیه میخواهند
از ایران جدا شود یا اینکه رابطهاش را با آن کشور کاهش دهند که قطعًاًا از سوی روسیه ،که ایران را کشوری مهم در
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منطقه میداند ،باالخص به لحاظ باززز اس رد هقطنم رد هیسور رارقت یکی بلاق

ت»
سین لوبق لباق ،نارگیزاب زا تتتتتتتتت تتتتتتتتت

(.)Khmelnykov, 2017
همچنین روسیه در راستای اهداف توسعهای خود ،موافق ظهور یک قدرت برتر (هژم برغ بونج هقطنم رد )نو    
سها را هم در آسیای جنوبغربی ،هم در آسیای مرکزی و قفقاز و
یتواند منافع رو 
آسیا نیست؛ چون چنین قدرتی م 
حتی در مناطق مسلماننشین روسیه به چالش بکشد .بنابراین ،سیاست روسیه در آسیای جنو ببب غرب کی تیوقت ی    
بازیگر در مقابل دیگری نیست ،بلکه حفظ تعادل در روابط با کشورهای منطقه و موازنه میان بازیگران مختلف است؛
چکدام نتوانند به موقعیت برتر دست یابند ( .)shori, 2017در مقابل این تفکر موازنهگرا و هژمون س ،هیسور زیت   
تا هی 
ایاالت متحده به دنبال تقویت همپیمانان خود در برابر ایران و جریان موسوم به محور مقاومت است .در ای اتسار ن   
آمریکا به هژمونی اسرائیل بر خاورمیانه و تالش در جهت رسیدن اسرائیل به این نقطه از قدرت معتق هتبلا .تسا د    
سها منافع سیاسی ،امنیت هم یماظن و ی م رد ی
این هژمونی را در سایه حمایت و همراهی متقابل با خود میبیند .رو 

  

یکنند این منافع را با کمترین هزین م ه م ظفح نک    
جنوبغرب آسیا و بویژه کشورهایی مانند سوریه دارند و سعی م 
کنند .در این راستا ،تالش روسیه بر آن است تا از ایجاد تنش در روابط خود با بازیگران منطقه مانند اسرائیل ،ایر ،نا
یتواند هزینه ماندن در سوریه و پیگیری اهداف و منافع مورد نظر را برای این کش شیازفا رو   
عربستان و ترکیه که م 
دهد ،پرهیز نماید (.)shori, 2017
 .3شناسایی
از دید صاحبنظران روسی ،روسیه نه توانایی اقتصادی و نه توانایی نظامی برای ایفای نقش همممتر رد اکیرمآ اب زا   
منطقه را ندارد ( .)Khmelnykov, 2016بازی ژیوپلیتیک آمریکا و روسیه به مراتب وسیعتر از سوریه است .روسها
هم محدودیتهای لجستیکی برای ورود وسیعتر نظامی به جنوب غرب آس و دنراد ای

ته .یلام یا
یدودحم مه تتتت تتتت

روسیه عمدتًاًا در پی اهرمهایی است که از طریق آنها بتواند بهعنوان یک قدرت بزرگ و بازیگر جهانی پذیرفته شود
و درعین حال ،از پیشروی نظامی -سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به حریم امنیتی غربی خ ریگولج دو ی دورو .دنک     
مسکو به صحنه جنوب غرب آسیا ،ماتریس بازی را پیچیدهتر کرده و آمریکا را مجبور به بازی در دایره وسیعتری با
لگر یناریا نا  ،،، ،،روس یامرس اب هی ههه هههه مح یامرس و دود هه هههگ یراذ
روسیه میکند (سریعالقلم .) 118 :5931 ،ازنظر تحلیل ل
محدودتر به دنبال کسب دستاوردهای بزرگ در منطقه جنوبغربی آسیا است .این موضوع ریسک رفتارهای روس هی
را برای تمامی بازیگران اصلی در این منطقه ازجمله ایران افزایش میدهد .عالوه بر این ،روسیه تالش میکن  ات د از   
شهای دیپلماتی یارب ک   
طریق این بحران مسائل خود را با غرب حل کند و یا حداقل آنها را به حاشیه ببرد .در تال 

ی-
ل و فصل بحران سوریه ،روسیه امید زیادی به همراهی و همکاری امریکا دارد ( .)shori, 2017روسیه تالش می ی
ح
کند در تحوالت جنوب غرب آسیا به عنوان یک قدرت مؤثر وارد عمل شده و نقشآفرینی کند ( Akkoc & Others,

.)2015: 5-6 & Borshchevshaya, 2016: 1
یخواهند با داشتن رابطه خوب با همه بازیگران جنوب غرب آسیا ،نفوذ خود را در منطقه با هزینه
سها م 
بنابراین رو 
نالمللی در منطقه بهویژه ایاالت متحده آمریکا عرض ان نک ماد ند  .....این
کمتری تقویت نمایند و در مقابل بازیگران بی 
حضور روسیه و شکل رفتار آن براساس منابع نظامی و مالی محدودتر نسبت به ایاالت متحده ،تا حدودی ب یعس ه   
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روسیه در شناساندن خود به عنوان یک بازیگر مؤثر در رخدادهای جنوب غرب آسیا و حتی جه بانب .تسا نا را نی    
عنصر شناسایی روسیه به عنوان یک بازیگر و قدرت ژیوپلیتیکی جهانی نی زیگنا زا ز هه هههه د روشک نیا یا ر روضح

    

جدیترش در منطقه آسیای جنوبغربی است .اما ایاالت متحده که قدرت و حضور خود را شناخته ش تیبثت و هد   
شده در منطه مذکور میداندف حضور روسیه را چالشی فزاینده در مسیر اهداف توسعهای و جایگاه خود ب ناونع ه   
قدرت هژمون در این منطقه مییابد که در بحث شناسایی نیز پرستیژ ژیوپلیتیکی آمریکا را به چالش میکشد.
ساختار مادی ساختار ژیوپلیتیکی حاکم بر روابط روسیه و ایاالت متحده آمریکا و رقابت آنها در جنوبغرب
آسیا
 .1نزدیکی و دسترسی به آبهای آزاد
روسیه یک کشور وسیع با  71میلیون کیلومتر مربع است که بجز دو منطقه مح و قرش رد دود

یقبام ،دوخ برغ      

سرزمین و مرزهایش توسط خشکی و آبهای یخ زده سرد قطبی محاصره شده است .یکی از دغدغههای روسیه که
در سال  4102نیز منجر به تسخیر شبه جزیره کریمه توسط روسیه ،جدا کردن آن از خاک اوکراین و ض ندرک همیم   
آن به خاک خود شد ،همین بحث دسترسی به آبهای گرم و آزاد بود .از همان ابتدا که پترکبیر خ اب تباقر رد ار دو    
اروپاییان دید ،مشخص شد روسیه دچار مشکل فضای حیاتی است .کشوری که از نظر جغرافیایی جای تنگی داش هت
ن،
باشد یا دسترسی به آبهای گرم نداشته باشد دچار مشکل فضای حی لبق .تسا یتا     از تح یارکوا ریخا تالو ننن ننن
روسها و اکراینیها توافقی با یکدیگر داشتند که بر مبنای آن ناوگان اصلی نیروی دریایی روسیه در بن لپتساوس رد   
باشد .ناوگان اصلی نیروی دریایی روسیه بعد از حرکت از بندر سواستپل باید از تنگههای داردانل و بسفر در دری یا
مرمره که در اختیار ترکیه است عبور کند و به دریای مدیترانه وارد شود .بعد از وارد شدن به دریای مدیترانه یا باید
به سمت کانال سوئز حرکت کنند و یا کل طول مدیترانه را طی کنند تا به اقیانوس آرام برسند.

)Map number 1: The geographic location of Russia(Allison and Simes, 2017
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در دهه دوم از قرن بیست و یکم میالدی روسیه با دو اقدام مؤثر براساس انگارههای تاریخی خود مبنی بر دسترسی
به آبهای آزاد ،چهره جدید و بازسازی شده خود را به جهان نشان داد؛ یکی تسخیر شبه جزیر و همیرک ه

یرگید    

ش در س یرو ههه .ای مادقا ود ن   
حمله به پایگاهها و تجمعات و مراکز تسلیحاتی گروههه عاد هلمج زا یتسیرورت یا شششش شششش
یش .دو انک رد ر ثحابم     
براساس تفسیر خاص روسها از موقعیتها و دسترسیهای ارزشمند برای روسیه ناشی می ی
هویتی و قومی در کریمه و خطر تروریزم و افراطگرایی در سوریه ،انگاره قدیمی روسها در دسترس سسی ب آ ه ببب ه یا
آزاد نوعی از تفسیر ساختار و محیط عینی خاورمیانه و شرق اروپا را برای روسیه رقم زد که براس هب تسد نآ سا    

اقدامات مداخلهای در این دو کشور زدند .همچنین ارتباط نزدیک با ترکیه برای تأمین امنیت بسفر و داردانل ،پایگاه-
های الذقیه و طرطوس برای امنیت مسیر کشتیرانی و نیروی دریایی در مدیترانه ،نزدیکی به عربستان و اسرائیل جهت
ورود به کانال سوئز و دریای سرخ و روابط متعادل با یمن برای امنیت در بابالمندب ،تعامل با ایران و افغانس و نات
عراق برای راهیابی زمینی از خزر به خلیج فارس و دریای عمان ،همه نشان از دغدغه دسترسی روس آ هب هی ببببب ه یا
آزاد نیز دارد .اما در همه این موارد جنوب غرب آسیا مقصد نیست بلکه گ یسم و هاگرذ ر یسرتسد یارب یطابترا       
است .هرچند در رابطه با ایران ،افغانستان و عراق شاید عوامل دیگر موضوعیت بیشتری داشته باشند.
در مقابل این انگاره و تفسیر روسی از فضای عینی جنوب غرب آسیا ،بلوک غرب و ایاالت متحده در گذشته تاکنون
با جای دادن ترکیه در پیمان ناتو ،حضور در افغانستان و پیمان استراتژیک با اسرائیل و مشارکت نزدیک با کشورهای
شبه جزیره عربی و همچنین محدودیت در روابط روسیه و عراق مانع از دستیابی این کشور به اهداف اینچنینی ش هد
است .ایاالت متحده در قالب نظریات ژیوپلیتیکی و سیاستهای جنگ سرد که با توجه به برآمدن مجدد روسیه ،معنا
پیدا کردهاند سعی در مهار روسیه دارد .از جمله این نظریات میتوان ب ایس و نمکیاپسا دنلمیر ه س  ت س وفن د ذذذذذذ ذذذذذذذ

1

جورج کنان اشاره نمود.
کرد .بر طبق نظریه ریملند ،تسلط بر منطقه حاشیه یا ریملند که منطقه ساحلی آبهای آزاد را در برم ببس دریگ ی    
تسلط بر اوراسیا نیز خواهد شد .این تسلط خود به خود باعث انزوای هارتلند با محوریت روسیه میگردد .اسپایکمن
در نظریه خود آسیای جنوب غربی را در کمربند حاشیه یا ریملند قرار میدهد ( .)Ezati, 2011: 18به م نیا تازاو   
نظریه ژیوپلیتیکی ،سیاست خارجی آمریکا براساس سیاست سد نفوذ و محاصره سیاسی و عقیدتی شوروی سابق نیز
شکل گرفت .با فروپاشی شوروی سیاست محاصره روسیه و نیز ایران پس از انق بال

 1979م نیمه رد زین یدالی    

راستا ادامه یافت و جنبه نوینی به خود گرفت .در راستای این سیاست بازنگری شده روسیه در دسترس ایند هب ی ی    
خارج با محدودیتهای فراوانی روبرو است ( .)Ghamat, 2009: 95بنابراین میشود گفت روسیه و ای هدحتم تالا   
همچنان بر سر دسترسی به فضای باز و آبهای آزاد با یکدیگر رقابت و تقابل دارن .د رد یعس هیسور

ندرک زاب      

فضای تنفسی خود از طریق مسیرهای دسترسی است و ایاالت متحده سعی در محدود ساختن روس نآ یاوزنا و هی   
در خشکی است.

. Containment

1

تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه552 ...

 .2مسیرهای انرژی و بازارهای آینده؛ رقابت بر سر انحصار گاز اروپا
موضوع ثبات و پایداری ژیوپلیتیک یک کشور و قدرت بزرگ مانند روسیه یا آمریکا ،بر کنتر ادیم ل نن نننه و یتفن یا
     

میدانهای گاز و مسیرهای حمل و نقل آن (در عصر حاضر)) از اهمی ادروخرب ییازسب ت ر ا یارب نیاربانب .تس

کشورهای بزرگی مانند روسیه و آمریکا منطقه جنوبغرب آسیا با محوریت خلیج فارس به عنوان قلب انرژی جهان
محسوب میشود که هرکدام از این دو قدرت جهانی برداشت مربوط به خود را از آن دارند .منطقه جنوبغرب آسیا
بهعنوان بزرگترین منطقه نفتخیز و گازخیز جهان است (.)BP Statistical Review of World Energy, 2017
ایاالت متحده آمریکا از دیرباز و بویژه پس از جنگ جهانی دوم که نفوذ انگلستان در منطق و ایسآ برغ بونج ه   
خلیج فارس در حال کاهش بود ،حضور داشته است .یکی از انگیزههای مهم این حضور مربوط به منابع نفت ح هزو
شتر یارب ی   
خلیج فارس و جنوب غرب آسیا بود که با کشف ذخایر عظیم گاز در ای یب لیامت اکیرمآ ،هقطنم ن ششششش ششششش
حضور در جنوب غرب آسیا یافت .روسیه نیز به عنوان یک قدرت در حال بازسازی خود پس از فروپاشی شوروی،
انگیزههای انرژیکی برای حضور در منطقه جنوب غرب آسیا دارد که مربوط به ذخ هرازاب و اهریسم ،یژرنا ریا ای     
ویژه انرژی است .روسیه دارای ذخایر قابل توجه نفت و دومین ذخایر گاز جهان پس

ب هچنآ .تسا ناریا زا ر یا      

روسیه از اهمیت ویژهای برخوردار است یکی رسیدن به نتیجه با کشورهای گاز و نفتخیز جنوب غرب آسیا جهت
کنترل بازار انرژی و جلوگیری از کاهش بهای انرژی است؛ چراکه اقتصاد روسیه وابسته به نوسانات انر و تسا یز
دیگری بازار انرژی در جنوب آسیا و بویژه اروپا است که روسیه در قاره اروپا دارای انحصار فر .تسا یزرنا شو   
بهترین گزینه در رابطه با بازار اروپا برای کشور روسیه حفظ انحصار کنونی است .روسیه پس از بحران اکراین اق ماد
به ایجاد مسیرهای جدید انتقال انرژی به اروپا و کاهش وابستگی  80درصدی انتق هب دوخ زاگ لا ار پو ا قیرط زا 
اوکراین است .روسیه بر این امر واقف است که چهار مبداء ذخایر و تولید گاز یعنی ایران ،کشورهای جن بو

     
جیلخ   

فارس بویژه قطر ،آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان در قفقاز جنوبی کههه بعض ًاًا نام  ن جیابرذآ و ناریا د ا د ن ا یار     
فاصله مقرون به صرفه با اروپا جهت انتقال گاز به این قاره هستند ،باالخره وارد بازار انرژی اروپ یلکش هب مهنآ ا     
جدی خواهند شد .در این راستا روسیه در سناریوی کاهش انحصار خود ،حداقل به دنبال راهی جهت ورود کشوری
مانند ایران و نیز ورود بدون کنترل آذربایجان و قطر توسط آمریکا به بازار گازی اروپا است .به ای نیا هک ینعم ن     
کشورها خارج از کنترل آمریکا بر مسیرهای گازی آینده و به صورت مستقل و در تعامل با روسیه وارد ب یزاگ رازا   
ته  ا ووو جل هب ،یزاگ مصاختم تباقر زا یریگو
اروپا شوند تا بتواند در هماهنگی جهت کنترل بازار و حفظ قیمت ت

   

اطمینان خاطر برسد .خط لوله ایران ،عراق ،سوریه به اروپا از جمله خطوط موردنظر ترکیه بود که هم بخشی از گ زا
اروپا را تأمین میکرد و هم خارج از کنترل آمریکا بود که با شروع بحران سوریه و سپس عراق مسکوت ماند .روسیه
در مقابل خط لوله قطر ،عربستان ،اردن ،سوریه (بدون بشار اسد) که به دوشاخه به سمت ترکیه و اسر بعشنم لیئا   
میشد احساس نگرانی داشت و یکی از دالیل ورود این کشور به بحران سوریه نیز همین مسئله بود .خط لول رطق ه   
یگرفت که شرایط را به سمت شکس نت
تا ترکیه و اسرائیل در کنترل عربستان سعودی و ایاالت متحده آمریکا قرار م 
یپسندید .روسیه هم اینک
انحصار گازی روسیه بر اروپا تغییر میداد .بنابراین روسیه این مسیر و سیاست گازی را نم 
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کل بازار گاز طبیعی اروپا را تحت سلطه دارد و با شبکه خطوط لوله گسترده خود مجالی برای دیگر نکدیلوت  ن ناگد   
یگذارد.
گاز برای رقابت باقی نم 
ایاالت متحده آمریکا که با اکتشاف شیلهای گازی و نفتی گسترده در خاک این کشور ،به یکی از قدرتهای ب گرز
و قابل توجه در بازار انرژی آینده نزدیک دنیا مبدل شده است ،به دلیل تصور ابرقدرتی خود و ل یژرنا لرتنک موز    
جنوب و جنوبشرق آسیا و اروپا و منزوی کردن روسیه در بازار انرژی جهت حفظ هژمونی خود در جه یعس ،نا   
نرو
در حفظ و افزایش کنترل خود بر مسیرهای آینده انرژی از جنوبغرب آسیا به سمت آسیا و اروپ یا زا .تسا ا ننن ننن
منابع و مسیرهای انرژی این منطقه ،به رغم عدم نیاز آمریکا در آینده نزدیک به منابع انرژیک آن جهت واردات ،برای
این کشور از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده و در مسیر ایجاد هژمونی امری حیاتی برای ایاالت متحده به حس با
میآید.
نتیجهگیری
همانطور که توضیح داده شد دو قدرت روسیه و ایاالت متحده دارای ساختار ژیوپلیتیکی خ هک دنتسه دوخ صا

   

سبب ایجاد رقابت بین این دو کشور در مناطق مختلفی از جمله جنوب غرب آسیا میگردد .ساختار معن یا ی ود نیا    

کشور که شامل انگاره آنها در مورد قدرت جهانی خود (که هم در بین روسها وجود دارد و هم در بین آمریکایی-

ها به شکل گستردهای در قالب استثناگرایی آمریکایی ،امنیت و قدرت مطلق ،جهانگرایی ،رسالت ت هعاشا و یخیرا   
ته یا
ارزشهای لیبرال دموکراسی ،وجود دارد ،).تصورات آنها از شرکای اس اگنا و کیژتارت ر م و اهاضف ه و یعق تتتت تتتت
ارزشمند ژیوپلیتیکی از منظر این دو کشور است .آمریکا همیشه به دنبال ایجاد اتحادهای منطقههای و یافتن شر یاک
استراتژیک بویژه در جنوب غرب آسیا بوده اما روسیه هیچگاه اقدام به ایج ارتسا نامیپ دا ت هب کیژ

چیه

یروشک       

ننموده است .همچنین ایاالت متحده آمریکا جنوب غرب آسیا را همیشه جز مناطق و فضاهای ارزشمند و استراتژیک
خود در نظر گرفته و بیش از سایر مناطق به این محدوده توجه نشان داده اس .ت

صا هجوت هیسور اما للللل للللللی خ ار دو

مشغول قلمرو غربی خود ،قفقاز و آسیای مرکزی نموده و کمتر نگاه استراتژیکی به جنوب غرب آس دراد ای  ...در بعد
ساختار منافع نیز تضادها و تقابلهایی بین روسیه و ایاالت متحده وجود دارد .همانطور که قب ًالًال راتخاس دش رکذ      

ط-
منافع خود مشتمل بر چهار بخش است .در بخش امنیت هستیشناسی و مادی روس ادخر زا هی د رفا دننام ییاه ا طططط طططط
گرایی ،تروریزم و تجزیه و تغییر ناگهانی سیستمهای سیاسی در جنوبغرب آس یسآ اب یراوجمه ببس هب ای ای       
مرکزی و قفقاز و حوزه داخلی روسیه واهمه دارد .چراکه مناطق نزدیک و داخل فدراس راد هیسور نوی ا تیعمج ی    
قابل توجه مسلمان ،گروههای افراطی ،اقوام متعدد و غیره است که در صورت انتقال بحرانهای جنوب غرب آسیا به
این منطقه هویت و نظام معنایی (امنیت هستیشناسی) و قلمرو و حاکمیت (امنیت مادی) روس یدهت اب هی د هجاوم      
میگردد .اما ایاالت متحده سعی در بهرهبرداری از اختالفات قومی ،جریانات افراطگرای اس و فیعضت دنور ،یمال
تجزیه کشورها و تغییر نظامهای سیاسی جنوب غرب آسیا جهت تغییر نظم موجود به نفع خود و انتشار آن به آسیای
مرکزی ،قفقاز و حوزه مسلماننشین در فدراسیون روسیه است.
در موضوع توسعه به عنوان یکی از عوامل چهارگانه در ساختار منافع ،روسیه دارای منافع توسعهای در قبال جن بو
گترین صادرکنندگان انرژی فسیلی در جه .دنتسه نا
غرب آسیا است .منطقه جنوب غرب آسیا و روسیه بعنوان بزر 

تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه752 ...

اقتصاد روسیه و این کشورها نیز به فروش انرزی وابسته است و روسیه سعی در حفظ روابط با کشورهای این منطقه
و جلوگیری افزایش بیرویه صادرات نفت و تنظیم روابط بین این کشورها بویژه ایر .تسا یدوعس ناتسبرع و نا    
همچنین روسیه سهم بزرگی در صادرات تسلیحات نظامی به جنوب غرب آسیا دارد و این امر ظفح رد ار هیسور     
روابط و حضور در این منطقه بیشتر تشویق میکند .اما ایاالت متحده به دنبال شکستن انحصار روسیه بر گاز اروپ ،ا
انزوای انرزیک این کشور و ممانعت از فروش گسترده تسلیحات روسیه در جنوب غرب آسیا است .روسیه عالوه بر
انرژی و تسلیحات به دنبال حفظ موازنه بین کشورهای این منطقه ،ممانعت از ظهور یک قدرت بزرگ هژمون در این
منطقه که مانع نفوذ روسیه در این منطقه و حتی آسیای مرکزی و قفقاز میش رد هیسور .تسا ،دو تسار ا  ی ت هعسو      
اقتصادی نیاز به تزریق پول نفت و گاز حوزه خلیج فارس به اقتصادش است که اکنون با بحر و دیدهت و نا
مواجه است .همچنین روسیه برای حفظ منافع سیاسی ،امنیتی و نظامی که در ای و هقطنم ن

میرحت    

صوص ًاًا وس  ر دراد هی   
خم صص صص

ناگزیر به حفظ توازن در رفتار و تعامل خود با کشورهای رقیب و دشمن مانن رسا و ناتسبرع ،ناریا د ا .تسا لیئ     
روسیه در صورت عدم رعایت این مسئله هم از جهت اسرائیل و عربستان و هم تا حدودی ایران آسیبپ تسا ریذ .....
در موضوع شناسایی به عنوان بخشی از ساختار منافع ،ایاالت متح  ناونع هب هد ا دقرب ر روضح اب و ت

و هدرتسگ      

طوالنیمدت در جنوب غرب آسیا و ارتباطات گسترده ،پایگاههای نظامی زیاد ،پیمانهای منطقهای به عن رگیزاب ناو   
اصلی و شناخته شده در این منطقه است .اما روسیه نیز سعی در ایجاد موازنه و به رسمیت شناخته ش ع هب ند نن ن ننننوان
بازیگری جهانی در محیط جنوب غرب آسیا حداقل در مباحث امنیتی و ژیوپلیتیکی است .روسیه با توجه به ق ترد
لجستیک و مالی محدودی که نسبت به ایاالت متحده دارد سعی میکند با حفظ روابط با تم وشک ما ر و هقطنم یاه
توزان قوا ،خود را به عنوان بازیگری اثرگذار در این منطقه معرفی نماید .این مسئله تا ح م نیمأت ببس یدود ن عفا     
روسیه و شناخته شدن آن بهعنوان بازیگری اصلی و رقیب آمریکا شده است ،اما با توجه به سعی این کشور در حفظ
ارتباط با کشورهای رقیب و متضاد و به نحوی رفتار ژیوپلیتیکی پارادوکسیکال و با نظر ب و یسایس ه

تینما ی ندوب      

فضای جنوب غرب آسیا ،در دراز مدت احتمال آسیب دیدن روسیه از سوی برخی بازیگران وجود دارد.
در بحث ساختار مادی اثرگذار بر روابط و رقابتهای روسیه و آمریکا نی هب یسرتسد هلئسم ود ز آ ببببببببب ه و دازآ یا
بازارها و مسیرهای انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است .ایاالت متحده هم اکن تگرزب ناونع رب نو ر تردق نی      
دریایی جهان و مسلط به تنگهها و مسیرهای دریایی منتهی به جنوب غرب آسیا سعی در انزوای ژی هیسور یکیتیلپو   
نبست
در خشکی دارد؛ سیاستی که از دوران جنگ سرد تاکنون ادامه داشته است .روسیه نیز در پی خروج از این بن ن
جغرافیایی سعی در افزایش ارتباطات خود با ترکیه ،سوریه و حتی لبنان در منطقه شرق مدیتران ییاهروشک زین و ه    
مانند ایران در سواحل خلیج فارس ،عمان و اقیانوس هند است .روسیه عالوه بر سعی در دسترسی به آبه ،دازآ یا
در تالش برای حفظ انحصار گازی خود بر اروپا یا مدیریت آن به نفع خود است .این امر سبب واک هب هیسور شن    
خطوط گازی جدید با مدیریت عربستان ،قطر و آمریکا به سوی اروپاست .چه خطوط گازی که از آسیای مرک و یز
یتواند
قفقاز به سمت اروپا میرود و چه خط لوله گاز قطر-عربستان-اردن-سوریه( -ترکیه و اسرائیل) ،هر کدام می ی

ش-
باعث تهدید منافع انرژیک روسیه گردد .روسیه جهت مدیریت آینده انرژی و انحصارش بر گاز اروپا رضایت بیش ش
تری در قبال صادرات خط لوله گازی ایران-عراق-سوریه دارد؛ چراکه این کشورها را هماهنگتر و همگراتر با خود
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، بنابراین تفسیر روسیه از ساختار مادی بویژه در بخش خطوط انرژی و آینده روابط گازی این کشور با اروپا.میبیند
   برغ نادحتم و ع آ ضرا ننننن ننننننه هجیتن رد و ا، تم عفانم

ناشی از تصورات و انگارههای متعارض این بازیگر با غرب

.برداشت متفاوت و متعارضشان از محیط مادی منطقه جنوب غرب آسیاست
، ساختار ژیوپلیتیکی حاکم بر روابط روسیه و ایاالت متحده آمریکا در بخش معن یا ی،براساس آنچه توضیح داده شد

- انگاره، منطقه جنوب غرب آسیا نیز براساس تصورات.منافع و مادی این دو کشور را به سمت رقابت سوق میدهد
      البت  نایم نیا رد ه ا تالای.یگرددد
  سبب میل بیشتر آنها به رقابت م، منافع و تفسیر این دو قدرت جهانی از آن،ها
 اما به هر.متحده دارای تصوری متفاوت از روسیه بوده و روسیه نیز برداشتهای معنایی و منافع خاص خود را دارد
.صورت این برداشتها موجب تضاد و تقابل بین این دو بازیگر بزرگ و رقابت ناشی از آن شده است
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