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  چکيده
، سیاستت اتارجی ایت     0228جمهور روسیه در سال  رئیس عنوان بهمدودیف  کارآمدن رویاز زمان 
 یلیبرالت  عنتوان  بته فکری سیاست اارجی روسیه، مدودیف  های مکتبشد. بر اساس  دگرگونکشور 
و  اقتصتادی آزادسازی  به نیازامنیتی و مشترک  هایتهدیدوجود  دلیل بهکه  است شده معرفی گرا غرب
در  هتایی تغییربتروز  بته  . ای  سیاستت  داشتتأکید غربی کشورهای بهبود روابط با  بیشتر بر ،سیاسی

ایت   در شتد.  منجتر   ای هتای منطقته   ا قتدرت مسکو بسیاست اارجی روسیه در ااورمیانه و روابط 
یه سیاست اارجی روس های هدفها و  اولویت .2: هستیممهم پرسش دو  دنبال پاسخ به ای  به تارشنو

را  هتایی  ه تحتول چت ، های اصلی سیاست اارجی متدودیف  اولویت .0 ؟در دوران مدودیف چه بود
 کند: بیان می نوشتاراصلی ای   ۀفرضیبه ارمغان آورد؟ روابط روسیه با ایران و عربستان سعودی برای 

اولویت نخستت سیاستت اتارجی روستیه در دوران ریاستت جمهتوری        عنوان بهاقتصادی  ۀتوسع»
در روابتط بتا ایتران و    بازنگری کرملی  گرا از سوی وی و  رویکرد غرب کارگیری بهف، سبب مدودی

اصول و الگوهتای سیاستت اتارجی روستیه، سیاستت       فرضیه،برای آزمون  .«عربستان سعودی شد
را اارجی ای  کشور در ااورمیانه و روابط روسیه با ایران و عربستان ستعودی در دوران متدودیف   

اقتصادی و بهبود روابط با غرب،  ۀتوسعکه اولویت  دست آمد هب هنتیجای  ، سرانجام. کنیم بررسی می
به سردی تتدریجی  براالف دوران ریاست جمهوری پوتی ، در دوران مدودیف  روسیهسبب شد تا 

، از رویتارویی بتا   گرایش داشته باشددر روابط با عربستان سعودی  نسبیدر روابط با ایران و نزدیکی 
 .الملل تالش کند غربی بپرهیزد و برای همگرایی بیشتر در نظام بی  کشورهای

 
  ها كليدواژه
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  مقدمه

در  بته عترا    آمریکتا  ۀحملت ای، پتس از   دو قدرت منطقه عنوان بهروابط ایران و عربستان سعودی 
دلیتل   ای که در آن به ای شد؛ مرحله تازه ۀو ایجاد األ قدرت در ای  کشور، وارد مرحل 0223سال 

سود ایتران، تشتدید تتدریجی رقابتت و      ای به اوردن توازن منطقه ترس عربستان سعودی از برهم
بتا  ااورمیانته کته    ۀمنطقدر  یعرب های انقالب در ای  دوران، مشاهده شد.دشمنی میان دو کشور 

در کشتورهای مصتر، لیبتی،    هتای مردمتی    با شتورش  ،آغاز شد 0222قیام مردم تونس در دسامبر 
رقابت و ااتالف منافع میان ایران و عربستان سعودی به اوج اود رسید. در ایت    و سوریه و یم 
جدیتد   های دو کشور در چارچوب تحولای  که باید در رقابت میان  هایی تری  مؤلفه میان، از مهم

و روستیه و   آمریکتا های جهانی رقیب، یعنی  با قدرتها  آن روابط هر یک ازماهیت ، شودررسی ب
 است. ای ااورمیانه ای ای  دو کشور تأثیر آن بر قدرت منطقه

ای روابط ایران و عربستان سعودی بتا یکتی از ایت  دو     مقایسهمطالعۀ  ،پیش رو نوشتارهدف 
تتا   0228هتای   ستال  ۀفاصتل جمهتوری متدودیف در   ریاست  ۀدورقدرت جهانی یعنی روسیه در 

متدودیف   ۀرایانت گ غربای متفاوت و  زمانی، رویکرد تا اندازه دورۀاست. علت انتخاب ای   0220
بتدانیم کته ضتم      2محتور  با رویکرد دولت یمدار به سیاست اارجی است. اگر پوتی  را سیاست

زیادی بر توانایی دولت در حکمرانتی و   تاکتیکی و مقطعی از بهبود روابط با غرب، تمرکز ۀاستفاد
گترا معرفتی شتده استت کته       متداری غترب   حفظ نظم اجتماعی و سیاسی دارد، مدودیف سیاست

به روستیه ززم   جدیدوری ارا برای انتقال سرمایه و فن آمریکاویژه  به ،همکاری با کشورهای غربی
 آمد. شمار می هلی وی باص های هدفاز دانست؛ زیرا توسعه و نوسازی اقتصادی روسیه  می

 براالف دوران ریاست جمهوری پوتی ، روابط روستیه بتا ایتران و عربستتان ستعودی در      
 اقتصادی روستیه، متدودیف   ۀهدف توسعزیرا برای رسیدن به شد؛  هایی دچار تحول ای  دوره

 الملتتل بتتود. از  نظتتام بتتی همگرایتتی در از رویتتارویی بتتا غتترب و   در تتتالش بتترای پرهیتتز 
کشتور اواهتان تغییتر وضتع      عنتوان  بته گرفت  نسبی از ایتران   مدودیف ناچار به فاصله ،رو ای 

ای  پیمان منطقته  هم عنوان بهموجود بود. در مقابل، نزدیکی تدریجی به مواضع عربستان سعودی 
قترار  متدودیف  مورد توجته  هایی که ای  امکان وجود داشت،  کم در حوزه دست آمریکانزدیک 
دلیل ااتالف نظتر   رویارویی با غرب در ااورمیانه کاهش پیدا کند. البته به تا شاید تلقیگرفت 

بهبتود روابتط بتا     مستیر جتدی در   یمشخص، مشتکالت  هایی موضوعواشنگت  بر سر اساسی با 
 هایی در چتارچوب کلتی بهبتود روابتط بتا غترب       اما پیشرفت ؛عربستان سعودی وجود داشت

 دست آمد. به
ی در سیاستت اتارجی و در نظرگترفت  جانتب احتیتا  در      گیتر  در راستای بهبود تصتمیم 

                                                           
1. Statist 
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 زمتانی  دورۀویتژه   ستنتی، انتختاب ایت  موضتوع و بته     پیمانان  همحتی با ایران برقراری روابط 
گتااران کشتور در    رستد تتا سیاستت    می نظر ززم به. دارد ای اهمیت ویژه شده برای آن مشخص

هتای سیاستت    در اولویتت  تتاکتیکی  ایهت تغییرهای بزرگ، به احتمال  برقراری روابط با قدرت
جزئی در روابط  حتیهر نوع تغییر لزوم هوشیاربودن در برابر  ها توجه داشته باشند. اارجی آن

در دوران دوجانبه و چندجانبه آشکار است. چنانچه اواهیم دید، در روابتط ایتران بتا روستیه     
نفتع   کردن روابط اود با ایران را بته  ای آمادگی قربانی زیرا وی تا اندازه ؛تغییر داده شد مدودیف

اصتول و الگوهتای سیاستت اتارجی      ،نخستت ، نوشتتار داشت. در ای   آمریکابهبود روابط با 
شتکل   را بههای سیاست اارجی ای  کشور در دوران مدودیف  روسیه و علت تغییر در اولویت

ان در مقایسته بتا   علت استقالل سیاست اارجی ایتر  به ،کهاینشایان توجه . کنیم کلی بررسی می
هتای   تواند اصول و اولویت های بزرگ، نمی عربستان سعودی، دوری یا نزدیکی روابط با قدرت
 سیاست اارجی ایران را دچار تحول اساسی کند.

سیاستت   یهتا  هتدف هتا و   اولویتت  .2: هستتیم   پرستش دنبال پاسخ به دو  به در ای  نوشتار
، های اصلی سیاست اتارجی متدودیف   ولویتا .0اارجی روسیه در دوران مدودیف چه بود؟ 

بترای پاستخ   به ارمغان آورد؟ روابط روسیه با ایران و عربستان سعودی را برای  هایی ه تحولچ
اولویت نخست سیاست اارجی  عنوان بهاقتصادی  ۀشود: توسع بیان می هفرضی ها ای  به پرسش

گترا از ستوی    غترب  یردرویک کارگرفت  بهروسیه در دوران ریاست جمهوری مدودیف، سبب 
سته   هفرضتی وی و بازنگری کرملی  در روابط با ایران و عربستان سعودی شد. برای آزمون ای  

گرا و  رویکرد غرب کارگرفت  بهمتغیر مستقل،  عنوان بهاقتصادی  ۀبی  توسعرا ای  متغیر که رابطه
وابط روسیه بتا ایتران   متغیر کنترل و تحول در ر عنوان بهبهبود روابط با غرب از سوی مدودیف 

و الگوهتای   کلتی  کند، نخستت بته اصتول    متغیر وابسته تعریف می عنوان بهو عربستان سعودی 
های سیاست اارجی مدودیف در  شود. سپس اولویت سیاست اارجی روسیه اشاره میمتداول 

اص طور ا ای روسیه و به های بعدی، سیاست ااورمیانه شود. در بخش مقایسه با پوتی  بیان می
سیاست اارجی روسیه در دوران مدودیف نسبت به ایران و عربستان سعودی بررسی اواهنتد  

 ۀنتیجت نسبت به ای  دو کشتور،   های سیاست روسیه در ای  دور مقایسه ۀمطالع، با پایانشد. در 
 ارائه اواهد شد. نوشتار ۀفرضیآزمون 
 

 اصول سياست خارجی روسيه فکري و  هاي مکتبرویکردهاي 
 تیت اهمشتدن   مشتخص و  هیروس یاارج استیس یها هدفراهبرد و  یشناات و بررس یراب

 استت یس ۀنت یکته در زم  یفکتر  هتای  مکتتب بته   دیت نخست با ای  کشور، یبرا انهیااورم ینسب
 :کنیماره شا ،شکل گرفته است یشورواتحاد  یفروپاش یدر پ هیروس یاارج
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های  رایان روس با الهام از نظریهگ در دوران پساشوروی، همگرایی 2گرایان. همگرایی (الف
اند که شباهت طبیعی روسیه با غرب بر مبنای  پافشاری کردهر لیبرال وابستگی متقابل، بر ای  باو

سازری، حقو  بشر و بازار آزاد استوار استت. آنتدره کتوزیرف     های مشترکی مانند مردم ارزش
هتای   در نظتام ارزش  هتایی تغییریتد  باکرد که  اعالمروسیه  ۀنخستی  وزیر امور اارج عنوان به

بپیونتدد.   آمریکتا وجود آید تا ای  کشور به گروه کشورهایی ماننتد فرانسته، آلمتان و     هروسیه ب
 همکتاری »روسیه باید برتری فرد و بازار آزاد بر جامعه و دولتت را بپتایرد تتا بتوانتد      بنابرای 
هتای   گتان اقتصتادی و رستانه   اود را با کشورهای غربی گسترش دهد. بسیاری از نخب «طبیعی

 (.Tsygankov, 2006: 154) دان لیبرال روسیه از طرفداران همگرایی با غرب بوده
فرهنگی  از نظر، کشور اود را روسیه با غربقدرت  ۀموازنطرفداران یا  1.گران موازنه (ب

 ۀر اارجوزیدومی  ، فپریماکای  دیدگاه یوگنی  اند. از غرب معرفی کردهژئوپلیتیکی متمایز و 
نظتام  در یتک  از غترب  مستتقل   یقتدرت شتدن بته    روسیه بود که بر تالش مسکو بترای تبتدیل  

جتای   شتود کته روستیه بته     کرد. در ای  مکتب فکری توصیه متی  میتأکید چندقطبی  المللی بی 
 ۀنقشت مستقل توجه کنتد.  قدرت بزرگ یک  عنوان بهبودن، به منافع اود  بخشی از غربآرزوی 

بته   آمریکتا ویژه بتا   قدرت با غرب و به ۀموازنای  بود که برای برقراری سیه رواصلی وی برای 
و ملتی  نوستازی اقتصتاد   کنتد و بته   اقتدام   غربتی ماننتد چتی  و هنتد    غیرکشتورهای   ااتحاد ب

 ی بپردازد. شوروپساسازماندهی و کنترل فضای توانمندسازی روسیه برای 
نقتد   عنتوان  بته ایت  دیتدگاه کته     در .بزرگ هاي قدرتروابط سازي  طرفداران عادي (پ

سیاستت  کردند کته   استدزل می 3سازان پدیدار شد، عادیپریماکوف گر  موازنهسیاست اارجی 
ی است. طرفداران همگرایی یش از اندازه بلندپروازانه و ضد غربب روسیه با غربقدرت  ۀموازن

 برای نمونه،اشتباه است. اساس  ازگران  سیاست اارجی موازنههای  ولویتنیز انتقاد داشتند که ا
شتوروی،  همگرایتی پسا برای  ابزاریبه  «سود همکشورهای مستقل »های تبدیل  ها به سیاست آن
محتور   ایجادنظامی با ایران و تالش برای  های همکاری ۀتوسع، به شر  گسترش ناتو بارزه بام

اروپتا یتا   قراردادن  سیاستِ ها زیرا به باور آن ؛کردند انتقاد می چی  و هند، روسیه ۀگان ی سهامنیت
کمی بته   های مزیتو  ها فایدهبرای روسیه حکم با غرب ستمجای اتحاد  مریکا بهآدر برابر چی  

 آورد. ارمغان می
هویت فرهنگتی روستیه نته تنهتا     نوامپریالیستی،  تر تندرو در دیدگاه 9ها. نوامپریاليست (ت

رای ایت  گتروه بت   حتل   راهستت.  ضتد غترب ا  در واقتع  بلکه  ؛شود تصور میمتفاوت از غرب 

                                                           
1. Integrationists 

2. Balancers 

3. Normalizers 

4. Neo-Imperialist 
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و هتواداران   پریمتاکف تر از مواضتع طرفتداران دیتدگاه     تهاجمیامنیتی روسیه بسیار مشکالت 
های  ، رهبر کمونیستگانفوزی ها مانند گنادی نوامپریالیستبرای از حفظ وضع موجود است. 

شتامل  قتدرت   ۀوازنت هتا م  از دید آن .کنند پشتیبانی می «امپراتوری روسیه» کردن زنده از ،روسیه
هتا بترای برگردانتدن     روسی است. ای  افتراد اواهتان اقتدام    اارج تسیاسطلبی در  گسترش
مستتقل و   یباید تمتدن روسیه ند که نک احساس میهستند و از دست رفته  جهانیقدرت  ۀموازن

 نفتو  از  ،طتور کلتی   بته  .باشتد  کفااود یاقتصاد نظراقتدار باقی بماند و از سوسیالیستی دارای 
ت حاشیه رانده شده است  بهشدت  ای  دیدگاه سیاست اارجی بهالبته شود.  درامان «بیگانه»غربی 

 گتران و   موازنته ، یتان گرا غالتب در ستطم ملتی بتی  همگرایتی     گفتمتان  و طرفداران کمی دارد. 
  شود. سازان دیده می عادی
ابتزار  امتا   ؛اند ههم بود گری نزدیک به سازی و موازنه فکری عادی های مکتب، فلسفی نظراز 

د. اجماع نظر جدید نا هقدرت، ثبات و حاکمیت تغییر داد برابردر را اود  یها هدفدستیابی به 
آنتاتولی   ه،اارجمعاون وزیر دست آمد. طرفداران همگرایی مانند  هب 0222در سال  یانگرا عمل
و همکاری با یکدیگر راهبردی  یسند ۀمانند کنستانتی  زاتولی  در تهیگرانی  موازنهمیشی  و اآد

ت. است شتده و تقتابلی    ه، قدیمیهزینپرچندقطبی  یاز دنیای فپریماک انداز چشماعالم کردند که 
بتر  تمرکتز  »با سیاست و آن را را پیشنهاد کردند  «انتخابیکنشی یا تعامل  هم»مفهوم جای آن،  به

دوران چتی    سیاستت نیز بتا  در جنگ کریمه و  شروسیه در قرن نوزدهم پس از شکست 2«اود
کنارگااشتت   شتده در سیاستت کترملی      بازنگری اساسی توصیه د.مقایسه کردن گ ژیانوپینگدن

 دشت  متی شتامل  را اقتصتادی  ملتی  روستیه و دفتاع ستخت از منتافع      ۀهزینت همگرایی بته  شبه 
(Tsygankov, 2006: 155.) 

که  0یانگرا دولت .2کند:  به چند مکتب اصلی در سیاست اارجی اشاره مینیز والری پیسر 
حفظ نظم اجتمتاعی و سیاستی تمرکتز     و اما بر توانایی دولت برای حکومت ؛ضد غرب نیستند

 .3دارنتد؛   تأکیتد  ر نزدیکی کشور با غرب و دسترسی به بازار آزاد که ب 3یانگرا غرب .0دارند؛ 
 های مشخصتی در ااورمیانته از جملته ایتران و     به همکاری با چی  و دولتکه  4یاناوراسیاگرا
بتر پرهیتز از تعهتد     کته  5یتان گرا عمتل  .4دارند؛  تأکید شوروی بیش از غرب  اتحادکشورهای 

. در ای  رابطته  دارند تأکید منافع دولت برای حفظ گرایی  گرایی یا اوراسیا ایدئولوژیک به غرب
 (.Pacer, 2016: 5-8) دهیم می بخش بعدی بیشتر توضیمدر 

 جدیدرا نسبت به روند  شتعهدت جمهوری اود، اول ریاسچهار سال در پوتی  وزدیمیر 

                                                           
1. Self-concentration 

2. Statists 

3. Westernisers 

4. Eurasianism 
5. Pragmatism 
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یک طرفدار دیدگاه پریمتاکف   عنوان به به نمایش گااشت.بزرگ  های قدرتروابط سازی  عادی
پتوتی   گرایش پیدا کترد.  جهانی  ۀعرصغرب در تعامل با  ویس سرعت به و به کار کرد شروع به

حتل   راهبترای مشتکالت جهتانی     تتا ارتبا  برقرار کنتد  غرب با در تالش بود د گورباچف مانن
بترد   ص روسیه نیز بود و زود پتی های اا حفظ منافع ملی و ویژگیدنبال  به اود. پیدا کنمشترک 

 :Tsygankov, 2006)باشتد  رب به غ بیشمار هایامتیازتهدیدهای ناشی از دادن  که باید مراقب

کنتد   پوتی  ادعا متی های سیاست اارجی مدودیف در مقایسه با  روسو با بررسی ویژگی (.156
مدودیف  ۀاما در دور ؛پوتی  دچار تنش شد ۀاروپا در دور ۀو اتحادی مریکاآکه روابط روسیه با 

دلیل نیاز روسیه به اصالح سااتاری و نوسازی، کرملی  نزدیکتی بته غترب را بترای انتقتال       به
ت متدودیف در  وری پیشرفته از غرب به روسیه انتخاب کرد. با اشتاره بته مشتکال   اسرمایه و فن

دلیل منافع اقتصتادی، روستو بته     بهبود رابطه با غرب و توجه مدودیف به روابط ویژه با چی  به
 تأکیتد  ای  هستته پرونتده   ۀهای بیشتر به ایران دربار همراهی روسیه با غرب بر سر اعمال تحریم

 (.Rousseau, 2015) ندک می
ارائته کترد    یتت یامن ۀبیانی، سه یشزمامدارسال  نخستی ف در یمدود یتریمید ،جمهور سیرئ

ی مهتم و راهبترد امنیتت ملتی     گتاار  استت یاصول س 2ند از: مفهوم سیاست اارجی،ا که عبارت
نخست اینکته، ایت  سته ابتکتار     چند نکته شایان توجه است:  0202.0 سال فدراسیون روسیه تا

 برتتری مانند  جانبهکی ۀسلطبدون  ،یالملل  یب  یقوان با یجهان چندقطبمشابه هستند و همه بر 
و حفتظ روابتط دوستتانه بتا     بیشتر  یبه همکار هیروس لیتماهر سه، دوم،  ؛دندکرتأکید ا کیمرآ

 هتا در اتارج از کشتور    سوم، حفاظت از روس ؛آشکار کردندرا  ها بیکشورها از جمله غر همۀ
 ۀهمت چهتارم،   ؛شتد مطترح   یهتر طترح امنیتت   در  یگتاار  سیاست های اولویتیکی از  عنوان به

 یاتاص ماننتد فضتا    یدر مناطق هیروسکردند که  دییأتنهان،  ایصورت آشکار  چه به، ها برنامه
، مدودیف، سندی با عنوان 0228در سال  .(De Haas, 2009: 5) دارد منافع ااص ،یشوروپسا
 هتای  صحبتاست که شامل  یمهممنتشر کرد که نخستی  سند امنیتی « مفهوم سیاست اارجی»

که شود  میو همچنی  اصول سیاست اارجی روسیه  0228 و 0227های  سال سیاسی پوتی  در
بزرگ و  یقدرت عنوان بهالملل  بی  ۀتا به امروز باقی است. در ای  سند، بر نقش روسیه در صحن

شتده استت. همچنتی  در آن بته اهمیتت انترژی       تأکید اهمیت گسترش نفو  روسیه در اارج 
 آوردن دستت  بته اینکه ثبات روسیه بستگی به تولید نفتت و  جزء دائمی امنیت مسکو و  عنوان به

ابتزار قتدرت دارد،    عنتوان  بته ی ژمنابع انرو استفاده از  یراهبردفروش ای  کازی درآمد باز از 
امنیتت ملتی    راهبترد »در  0221در سال  افزون بر ای ، (Chirkova, 2012: 6)اشاره شده است. 
اش، مخالفتت بتا    یه برای حفظ کنترل بر منابع طبیعتی بودن روس بر مصمم« 0202روسیه تا سال 

                                                           
1. Foreign Policy Concept (FPC) 

2. The National Security Strategy of the Russian Federation to 2020 (NSS) 
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ابتزار سیاستی و اقتصتادی قتدرت،      عنتوان  بته آزادسازی بازار انرژی، استفاده از منتابع روستیه   
الملل  گرایی در نظام بی  اقتصادی آن و چندجانبه های ظرفیت هاجتماعی روسیه بوابستگی ثبات 

 (.Chirkova, 2012: 7) تشده استأکید 
تبدیل الملل  در سیاست اارجی روسیه، به اصول راهنمای ای  کشور در نظام بی  سه سنت

تمایتل   .0ترس از بیگانه و ای  احساس که از سوی دشمنان احاطه شتده استت؛    .2است: شده 
 ۀدوباردنبال دستیابی  . پوتی  و مدودیف، بهبرتریاحساس  .3شدید به برقراری و حفظ امنیت؛ 

بر ای  باور بودند که روسیه بیش از ای  اجتازه   ها . آندرت بزرگ بودندروسیه به جایگاه یک ق
ایت  زمینته،    در. (De Haas, 2010: 3) شتود گرفته یا تحقیتر   دهد که از سوی غرب، نادیده نمی

شتوروی، از ستوی   فضتای پسا هرگونه تالشی از سوی غرب برای نفو  نظامی یا اقتصتادی در  
نوستازی   ۀاقتصتاد و انتظتار عمتومی دربتار     .(Timofeev, 2015) دشتو  تلقی می دشمنیروسیه 

  (Timofeev, 2015). تجدید سیاست اارجی روسیه اس تنسب بهاقتصادی از اصول 
جمهور متعلت  بته    باید توجه داشت که در سیاست اارجی روسیه، بسته به اینکه هر رئیس

هتای   ول و اولویتت دستیابی به ای  اصت  چگونگیباشد، در فکری اصلی  های کدامیک از مکتب
شود. در ای  چارچوب، سه مکتب فکری پدیدارشتده در   میایجاد  هاییتغییرسیاست اارجی، 

اروپا، نتاتو و   ۀ، اتحادیآمریکاهمکاری با  2:گرایی غرب .2ند از: ا سیاست اارجی روسیه عبارت
را ستازری   متردم های غربی که اقتصتاد بتازار آزاد و    از سوی دولت برترالمللی  های بی  سازمان
هتای   دولتت و نیتز براتی   بته همکتاری بتا چتی      گترایش   0:گرایتی  اوراستیا  .0د؛ نده ارتقا می

پرهیز از تعهد  3:گرایی عمل .3؛ شود دیده می ان بیش از تمایل به غربراز جمله ای ای اورمیانها
ر ، نهتادی یتا شخصتی. د   یگرایی یا اوراسیاگرایی در پیگیری منتافع دولتت   ایدئولوژیک به غرب

یتک لیبترال   را ، 0220تتا   0228 هتای  سال در جمهور روسیه ، رئیستوان مدودیف حالی که می
ارزیتابی   ۀهای غربی بر پای جدیدی از بهبود روابط با ملت ۀدور مدافعکه معرفی کرد  4گرا غرب

جمهور  رئیس، ، پوتی بودهای سیاسی و اقتصادی  نظام آزادسازیامنیتی و  هایمشترک از تهدید
بته  زمتان   هتم دانست که  5گرا گرای عمل توان یک ملی میرا  0228 تا 0222های  السدر  روسیه

و بتا  ا .داشتت تمایتل   شتوروی  اتحتاد  هتای  جمهتوری ارتقتای روابتط بتا     وهمکاری با غترب  
انعطاف تاکتیکی، هنگامی که فرصت ائتالف با غرب وجود داشتت، بتا رویکتردی     کارگرفت  به

دنبتال احیتای نقتش     جمهتور بته   داد. ضم  اینکه هر دو رئیس ام میرا انج کار  گرایانه، ای عمل
  .(Pacer, 2016: 5-8) دالملل بودن جهانی در نظام بی  یقدرت عنوان بهروسیه 
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2. Eurasianism 

3. Pragmatism 

4. Liberal Westerniser 

5. Pragmatis Nationalist 



 2931پایيز و زمستان ، 1، شمارة 21، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    914

جمهوری روسیه را بر عهده گرفت که اولویت اتود   ریاست 0222پوتی  در حالی در سال 
دانست چگونه  ی قرار داده بود و میرا ثبات داالی، بازسازی اقتصادی و افزایش درآمدهای نفت

 عنتوان  بته دلیل وابستگی برای از کشورهای اروپایی بته روستیه    از اهرم انرژی در برابر اروپا به
بتا  ویتژه   هتایی بتا غترب، بته     تنش پیدایشبه سیاست ای  منبع اصلی تأمی  انرژی استفاده کند. 

گامی که ریاست جمهوری روستیه  هن 0228. مدودیف در سال شدمنجر اروپا  ۀو اتحادی آمریکا
قرار در اولویت  کشورش راسااتار اقتصادی توجه بیشتر به نوسازی را بر عهده گرفت، نیاز به 

بته  وری از غترب  اگااری ززم و انتقتال فنت   برای جاب سرمایه به ای  منظور تالش کرد تا. داد
 آمریکای مهوریاست جبه ر ای  تغییر رویکرد  با انتخاب اوباما تر شود. کشورهای غربی نزدیک

جدیتد  بته رویکترد    آمریکتا گرایی  جانبه یکبودنش با  مخالفدلیل  و کاخ سفید به زمان شد هم
  .(Rousseau, 2015: 1-2) دپاسخ مثبت دامسکو 
قطبی و  نه تک ،جمهور معتقد بودند که دنیا باید چندقطبی باشد هر دو رئیس ،حال هماندر 

 اروپا، نتاتو  ۀها به اتحادی هر دوی آن. نباید بر آن سلطه داشته باشد آمریکاهیچ قدرتی از جمله 
افتزایش قتدرت نظتامی و استتفاده از زور در سیاستت       بتر دادنتد و   متی  تو سازمان ملل اهمی

 هتا  هتدف ابتزاری متؤثر بترای دستتیابی بته       عنوان بهمسلم روسیه  نیروهایالملل و تقویت  بی 
متدودیف ایت  هتدف را    داشتتند.  تأکید منافع اقتصادی حمایت از جمله ، از یراهبرد -سیاسی

 کرد. دنبال می آمریکاویژه  به یغربکشورهای آمیز با  ای کمتر تنش گونه به
 

 سياست خارجی روسيه در خاورميانه
درصتد   7تتا   5 ، حتدود 2112د؛ زیرا از سال وااورمیانه از نظر اقتصادی نیز برای روسیه مهم ب

. همچنتی   درصد صادرات نظامی ای  کشور به ااورمیانه بتود  02تا  25 کل صادرات روسیه و
اهمیتت اقتصتادی    ،برای ای  کشورانرژی در سیاست اارجی روسیه، ااورمیانه دلیل اهمیت  به

 ۀستلط دنبتال مقابلته بتا     ای  کشور در ااورمیانه به  (.Abedi, 2009: 126-127) تبیشتری داش
بازار ااورمیانه بترای روستیه    آوردن دست بهی جهانی، ، رسیدن به جایگاه قدرتآمریکا ۀجانب یک

 ,Koolaee and Others) و جلوگیری از تأثیر بنیادگرایی استالمی بتر مستلمانان روستیه استت     

2019: 123-152.) 
های انرژی اود با کشورهای عضو اوپک و بهبتود روابتط    دنبال هماهنگی سیاست روسیه به

ش با مسلمانان داال کشور اتود استت. بایتد توجته     کاهش تنبرای اود با کشورهای اسالمی 
شوروی که یک چارچوب سیاسی داالی با ثبات داشت، روسیه بایتد  اتحاد داشت که براالف 
ااتصتاص دهتد. در ایت  چتارچوب،      اود هایش را به حفظ انسجام قلمروی بسیاری از تالش
هتا بته    آرامتی  نتا  انتقالس از ثباتی داالی روسیه )تر بالقوه برای بیو اطرناک  یااورمیانه منبع
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اتارجی   شتوروی، در سیاستت  اتحتاد  اقلیت مسلمان روسیه( است. افزون بتر ایت ، بتراالف    
توانتد تتوازنی    متی  ،روسیه، یک دستور کار ایدئولوژیک ضد غربی وجود ندارد؛ به همی  دلیتل 

رهایی میان همکاری و رقابت با غرب برقرار کند. بر ای  استاس، روستیه روابطتش را بتا کشتو     
طور سنتی در سمت غترب بودنتد گستترش داده     که بهاسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی مانند 
روابطش با ایران و سوریه را گسترش داده استت. بنتابرای ، سیاستت     ،از سوی دیگر هم .است

هتای سیاستی داالتی روستیه و      چتالش روسیه در ااورمیانه بر دو اصل استوار استت: کتاهش   
  (Dannreuther, 2012: 545).رفیت اقتصادی روسیه افزایش رفاه و ظ
که روسیه درگیر مشکالت داالتی اقتصتادی و سیاستی بتود و توجته       2112 ۀبراالف ده

روستیه بتا    ۀسیاست داالی معطوف بود و تنها یک درصد تجارت سازن های موضوعبه  ها مقام
جمهتور، ااورمیانته    رئیس عنوان بهو پس از انتخاب پوتی   0223کشورهای عربی بود، از سال 
در دوران ریاستت جمهتوری    موضتوع ایت    .یافتت اهمیت بیشتری در سیاست اارجی روسیه 

هتا در روابتط بتا     جتایی اولویتت   هنیز ادامه یافت و تنها تفاوت، در جاب 0228مدودیف از سال 
ن کشورهای ااورمیانه بود. با ای  توضیم، در بختش بعتدی، روابتط روستیه بتا ایتران در دورا      

 .کنیم را بررسی میریاست جمهوری مدودیف 
 

 روابط روسيه با ایران در دوران ریاست جمهوري مدودیف
دیدنتد. پتس از انقتالب     شوروی را تهدید میاتحاد هر دو  آمریکاپیش از انقالب ایران، شاه و 

و شتوروی را داشتت،    آمریکتا هر دو بلوک غرب و شتر  یعنتی    یت بااسالمی که ماهیت ضد
جمهتور روستیه در    رئتیس  عنتوان  بهشدن مدودیف  وسیه با جمهوری اسالمی تا انتخابروابط ر
 : شود می، به چهار دوره تقسیم 0228سال 

 هتای  دلیتل   مسکو بته به اول انقالب،  ۀیعنی در ده 2181تا  2171 های در فاصله سال الف(
هتا   ایر چت  شوروی از حزب توده و ست اتحاد حمایت  .2شد:  می اهمختلف به چشم دشم  نگ

شوروی به افغانستان و  ۀ اتحادحمل .0در طول نزاع برای سقو  شاه؛  وتندرگراهای  علیه اسالم
 شوروی از عرا  در جنگ ایران و عرا .  اتحاد حمایت  .3اشغال ای  کشور و 

شتود. ایت  دوران،    را شتامل متی   2111تتا   2181 های دوم پس از انقالب یعنی سال ۀده ب(
شوروی از افغانستان و درگاشتت امتام امینتی    اتحاد نشینی  عرا ، عقب-ایران دوران پایان جنگ

ایتران از مستلمانان    ،ایران است. در ای  دوره -تری  دهه در روابط روسیه است. ای  دهه، دوستانه
حمایت نکرد و در عوض از انسجام قلمترو روستیه    (2111تا  2114) چچ  در جنگ اول چچ 

ماهیتت روابتط بتی  مستکو و     بته تغییتر    شتوروی اتحتاد  فروپاشتی   (Katz, 2012). دحمایت کر
و  از بتی  رفتت  روسیه  انجامید. مرز زمینی مشترک بی  ایران و فدراسیونکشورهای الیج فارس 
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کشورهای آسیای مرکتزی و همستایگان جنتوبی    ی بی  مهم یارتباط ،جدیدژئواستراتژیک های  راه
المللی روسیه به تضعیف موضتع   و جایگاه جدید بی یک جدایی ژئواستراتژوجود آمد. ای   هبها  آن

دانست. در متورد ایتران،    شوروی میاتحاد که اود را وارث برح  در منطقه منجر شد ای  کشور 
به ماهیتت سیاستت   بستگی ایران و  روسیهنزدیک دوجانبۀ روابط  ۀتوسعها نشان دادند که   روس
ای ایتران،   ، به ازای رفتتار مناستب منطقته   برای نمونه دارد. مرکزیآسیای کشورهای برابر در ایران 
 ستال  درگوربتاچف   ی فروش سالح به ایران که با دولتمیلیارد دزر 5 قراردادها با اجرای  روس
در باقی مانتد و  طرف  بی 2113و 2110های  سالدر ایران کردند.  شده بود موافقت میبسته  2181
بته ایتران از جملته    استلحه   نیتز صتادرات  کنش روسیه وا .داالی تاجیکستان داالت نکرد مسائل

 ۀرهبران روسی بیان داشتند که با توجه به ادامت  بود. آمریکامخالفت فروش سه زیردریایی با وجود 
از انتقتال  رب غت  انتقاد ،کشورهای الیج فارس فروش اسلحه از سوی تولیدکنندگان غربی به سایر

یک بام و دوهوای کشتورهای غربتی را بته نمتایش     های نظامی روسیه به ایران سیاست  سازوبرگ
 (.Dannreuther, 1993: 105)گاارد  می

در نظتام   آمریکتا  سیاستت اتارجی  ابتدا تالش کردنتد تتا هماهنتگ بتا     رهبران روسیه در 
 ۀدر همت ستکو  مواضتع م متوجه شدند که منتافع و  اما در مدت کوتاهی  ؛الملل حرکت کنند بی 

عضتویت  مانند پایرش  ییآمریکا های اقداماز برای ها  روس. تبا واشنگت  سازگار نیسموارد 
نقتش روستیه در   گترفت    نادیتده و  ،نتاتو ورشو در یمان پ پیشی کشورهای اروپای شرقی عضو 

شان های تالشبه ای  نتیجه رسیدند که  یروسمداران  نااشنود بودند. سیاست شورویپسافضای 
های غربی  دولتشده است و اینکه  رو روبهشکست با برای جلوگیری از گسترش ناتو به شر  

. (Shamberg, 1995: 52)اند  نداشتهمنافع سیاست اارجی روسیه توجه به در بسیاری از موارد 
ای بوشتهر   هستته  نیروگتاه و بتا تکمیتل   اقدام مسکو به فروش تسلیحات به ایران  ،در ای  دوره

 دن بته جنتگ داالتی تاجیکستتان    دا دو کشور با یکدیگر بتر ستر پایتان    ،موافقت کرد. همچنی 
 دکار کردند و هر دو کشور از نیروهای افغان مختالف طالبتان حمایتت کردنت     (2117تا  2110)

.(Parker, 2009: 169-182)  ،تقسیم دریای ازر  ۀنحوتنها مورد ااتالف دو کشور در ای  دوره
جمهتوری  ران و ااتتالف اصتلی بتی  ایت    متورد  نیتز   لهئمست نفتی آن بود که البته ایت   اایر  و 

 2چرنتومیردی   -گور 2115همچنی  از تواف   تهران (Parker, 2009: 147-168). دآ ربایجان بو
بر اساس آن روسیه با محدودیت میزان فروش تسلیحات بته ایتران موافقتت    زیرا  ؛اشنود نبود
 کرده بود.
بتا   0222بود که روابط ایران و روستیه در ستال    0221تا  2111های  سال های بی  سال پ(
 Koolaee) جدیتدی شتد   ۀور روسیه، روابط وارد مرحلجمه رئیس عنوان بهشدن پوتی   انتخاب

                                                           
1. Gore-Chernomyrdin Agreement 
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and Abedi, 2018: 185-201) . کترد،  و روسیه مخالفتت  آمریکابی   2115 سال پوتی  با تواف 
بوشتهر متعهتد    نیروگتاه اتمتی  و به تکمیل  کردفروش تسلیحات جدید روسی به ایران را آغاز 

از روستیه   0222جمهور وقت ایتران در ستال    ااتمی، رئیسمحمد همی  دوره بود که شد. در 
. در ستال  دوجانبته بته توافت  رستیدند    گسترش روابط  برایدو کشور دیدار در آن  .بازدید کرد

 ۀدربتار  وگوهتا  گفتت اعالم شد و میلیارد دزر  4/2، حدود ایران با روسیه، حجم تجارت 0223
اینکته سیاستت    مسکو از ،در ای  دوره .(Abedi, 2009: 118) آغاز شداتمی جدید پنج نیروگاه 
و نفو  کمتر روسیه در  آمریکا -ااتمی منجر به نزدیکی ایران ی«ها گوی تمدنو گفت»اارجی 

 آمریکتا دلیل دشمنی مشترک بتا   نژاد به از انتخاب احمدی ،. به همی  دلیلودبنگران تهران شود، 
 راهای ایتران از   متعدد روسیه بترای حتل بحتران هستته     هایپیشنهاداستقبال کرد. در ای  دوره، 

تجاری به نتیجه نرستید؛ زیترا ایتران بتر      های هدفسازی اورانیوم در ااک اود در سطم  غنی
سبب افتزایش   مسئلهکرد. ای   میتأکید بخشی از اورانیوم در ااک اودش  کم دستسازی  غنی

نستبت بته ایتران و    اود  های دیپلماتیک طلبی جاه های غرب شد و از دستیابی مسکو به نگرانی
با ای  توضیم، در ادامه روابط روسیه بتا ایتران     .(Katz, 2008: 202-216) دجلوگیری کرغرب 

 کنیم. را بررسی میریاست جمهوری مدودیف  در دوران
بتا  زنی مسکو  زیرا ابزاری برای چانه ؛ه استبود دیمف هیروسی جایگاه جهانی در ارتقا رانیا
مخالفت  ا وجودحفظ رابطه با ایران ب . همچنی آید شمار می هدر بازی قدرت دو کشور ب آمریکا

 درهتا   روسمشتارکت فعتال   در ضتم ،  بتود.   هیروساستقالل و  تیاکمح ۀدهند نشانواشنگت  
کمتک  الملتل    یبزرگ در روابط بت  یگریباز عنوان بهیگاه روسیه جابه ارتقای عرا ،  یها بحران
گترفت    و نادیتده  آمریکتا شتدن بته مواضتع     روسیه برای نزدیک ۀاولیاز رویکرد  یماکفپرکرد. 
های سنتی بتا کشتورهای ااورمیانته از     همکاریبه سف کرد. أاود اظهار ت یخیتار های یکشر

نشتان داده   هیروست برای بازبردن جایگاه جهتانی   .2: شدتوجه  سه هدفجمله ایران و عرا  با 
قتدرت   آوردن دستت  بته  .0رد؛ نفو  دا ها آن برکه  دارد یستان قدرتمنددوشود که روسیه هنوز 

کتتاهش نفتتو   یبتترا آمریکتتا یهتتا تتتالشمقابلتته بتتا  .3؛ آمریکتتابتتا  هیدر روابتتط روستت شتتتریب
و  رانیت ا  یبت زدایتی   تنشاحتمال  طور جدی نگران به هیروس . (Belopolsky, 2009: 24)روسیه
در  آمریکتا تتر   دوستانه استیوجود دارد که سن روسی ه است و ترسی در بی  رهبرابود آمریکا
ثیر منفتی داشتته باشتد. از آنجتایی کته      أو مسکو تت تهران بر روابط بی  ممک  است  رانیا برابر
کارآمتدن   ی و نظتامی استت، روی  ا هستته وری ابرای فنت  رانیانیازهای  یاصل ۀکنند  یمأت هیروس

 تولیدکننتدگان  رایبت  یجتد  یبت یرا بته رق  ییاآمریکت صنایع تواند  یم رانیاگرا در  رهبران غرب
سازی روابط  شود. عادی یدزر اردیلیچند م یدادن قراردادها از دست سببو  کند لیتبد یروس

کاهش وابستتگی ایتران بته روستیه و متورد تهدیتد        سببتواند  می آمریکاویژه  ایران و غرب به
پتای   یجتا  رانیت بتا ا  یهمکارراه از اواهد واشنگت   نمی هیسشود. رو هیمنافع روسقرارگرفت  
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روسیه همتواره از کتارت ایتران در     .(Belopolskt, 2009: 134) دست آورد در منطقه به یگرید
و غرب استفاده کرده است؛ چه در دورانی که در تنش بتا غترب    آمریکااش با  های سیاسی بازی

 (.Kozhanov, 2015: 5) تبوده است و چه در دورانی که روابط نزدیکی با غرب داشته اس
گرا بود و ضم  رابطه با غترب، تمایتل    گرای عمل در مقایسه با پوتی  که یک ملیمدودیف 

گترا   یک لیبرال غترب  عنوان بهشوروی داشت، اتحادهای  جمهوریبه حفظ و گسترش روابط با 
و اروپا و نات ۀ، اتحادیآمریکاداد. هدف وی کاهش تنش با  میاولویت بیشتری به روابط با غرب 

غییتر  تکشتوری اواهتان    عنوان بهبا ایران اود  روابطدر در ای  چارچوب، طبیعی بود که  .بود
، آمریکتا الملل، احتیا  بیشتتری بکنتد. در راستتای بهبتود روابتط بتا        وضع موجود در نظام بی 
های  و ساات نیروگاهمانند فروش اسلحه کردن برای منافع اقتصادی ) مدودیف اواهان قربانی

 ۀبرنامت  ۀزمتانی کته منتاظره دربتار     0221ای( و روابط سیاسی با تهران بود. از سال  ستهانرژی ه
کترده   تتالش مطرح شد، روستیه  سازمان ملل بار در شورای امنیت  نخستی ان برای رای ای هسته

تتا   0221 هتای  میانجی نشتان دهتد. بتی  ستال     عنوان بهای ایران اود را  است در موضوع هسته
که وری افنمحدودیت صادرات  ۀدربار :رأی دادای ایران  هسته ۀبرنام ضدر با روسیه سه، 0228

های ایران اعم از  کردن دارایی استفاده کند، بلوکه اود ای هسته ۀبرنام ۀسعوتواند برای ت ایران می
هتای   المللی. بسیاری از ستخنرانی  ها یا اشخاص و تحریم افراد منتخبی از سفر بی  ، بانکدولتی

. داد نشتان متی  ای ایران را  هسته ۀبرنام ۀنگرانی روسیه دربار ، 0221دوم سال  ۀنیممدودیف در 
آماده شود، تتا ستال    0227بر ای  اساس، روسیه در تحویل نیروگاه بوشهر که قرار بود در سال 

پس از ناامیتدی روستیه از    . همچنی (Koolaee and Zargari, 2018: 26-50) ردتأایر ک 0222
ستازی اورانیتوم در اتاک روستیه و      مبنی بر غنی 0221از سوی ایران در سال  3+3رد پیشنهاد 

 ۀها علیته برنامت   شورای امنیت در تصویب دور چهارم تحریم ۀاز قطعنام 0222فرانسه، در سال 
 درآوردتعلیت   حالتت  به ایران را به   322 های اس ای ایران حمایت کرد و تحویل موشک هسته

(Rousseau, 2015: 29-31.) 
 عنتوان  بته نتختاب بتاراک اوبامتا    ازمتان بتا    سیاست اارجی مدودیف و توجه به غرب هتم 

داد. مثبت  یپاسخبود به رویکرد روسیه  آمریکاگرایی  جانبه که مخالف یک آمریکاجمهور  رئیس
بیشتتر بته منتافع روستیه بته امیتد همکتاری ایت  کشتور در           توجته در ای  چتارچوب، اوبامتا   

ای را هتدف   ای ایران، افغانستان و گستترش ستالح هستته    هسته ۀرناممهمی مانند ب های موضوع
را نوسازی اقتصتادی و   آمریکااود قرار داد. در مقابل، روسیه نیز منافع اود از بهبود روابط با 

 0221 هتای  و روسیه در سال آمریکادانست. با بهبود روابط  ورود به سازمان تجارت جهانی می
 2173 ۀقطعنامت و  0222در ستال  را بته ایتران    322ی اسهتا  ک، مدودیف تحویل موش0222تا 

بتزرگ کته در آن    ۀمعاملت  ۀوتو نکترد. ایتد   0222در سال شورای امنیت برای حمله به لیبی را 
شوروی ستلطه داشتته باشتد و     اتحادهای  جمهوریواشنگت  به مسکو اجازه اواهد داد که در 
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در عتوض آن حمایتت    ،ستمیت بشناستد  ر منافع انحصاری روسیه در اارج نزدیک اود را بته 
 تدست آورد، در ای  دوره وجود داش بهافغانستان یا ااورمیانه  مانند هایی موضوعروسیه را در 

(Rousseau, 2015.) 
مستکو بتا   روابتط   تیت تقو ویست  بته را  هیروست ی، غرب یبا کشورها هیبدترشدن روابط روس

بتا   یا قتدرت منطقته   کیت شدن به  لیبدت ییتوانا رانیادهد.  سو  می آمریکامخالف  یها دولت
 د کنت  ثبتات کمتک   بتی ۀ منطقت   یت و منتافع در ا  روهایتعادل نبه حفظ تواند  یمو  را داردنفو  

(Lukyanov, 2008: 9). دنبال آغاز فصل جدیدی از روابط میتان دو   اوباما و مدودیف هر دو به
 یهتا  هتدف از  کته  یافتت ای ایران افزایش  کشور بودند و همکاری دو کشور در موضوع هسته

، 0222آمیز بتود. در ژوئت     ای  سیاست موفقیترسد  نظر می بهاوباما در همکاری با روسیه بود. 
هتای بیشتتر بته ایتران بترای       شورای امنیت در تحمیل تحتریم و سایر اعضای  آمریکاروسیه به 
کته مستکو   ، مدودیف اعالم کرد 0222در سپتامبر  .پیوستای  در موضوع هسته نکردن همکاری

در  را که قرار بود اوایل همان سال به ایران تحویل دهد 322اسهای دفاعی  موشک اواهد نمی
رهبتران روستیه   یافت  بهبود روابتط بتا غترب،     اولویت با. (Katz, 2012) دهااتیار تهران قرار د

ران در دوبود کته   چیزی. ای  دنایران اودداری کن برابردر  اود هایتعهدممک  است از انجام 
جتای   بهبهبود روابط با غرب  اود رااولویت زیرا کرملی   ؛روی دادجمهوری مدودیف  ریاست
 ۀدور. در ادامه روابط روسیه با عربستان ستعودی در  تعیی  کردا ایران دوستانه ب روابطگسترش 
 .کنیم را بررسی میمدودیف 

 
 روابط روسيه با عربستان سعودي در دوران ریاست جمهوري مدودیف

شوروی و عربستان سعودی حتتی روابتط دیپلماتیتک نداشتتند. حمایتت      اتحاد ، 2171ر سال د
عربستتان  ۀ های کمونیستی در اتیوپی، یم  جنوبی و افغانستان و محاصر شوروی از رژیماتحاد 

بته  بتودن انقتالب ایتران،     سعودی با ای  کشورها، حمله بته افغانستتان و تترس از مارکسیستتی    
روابتط  ، 2112عترا  بته کویتت در ستال      ۀ. پتس از حملت  منجر شدشور روابط دو کبدترشدن 

دلیل نگرانی عربستتان ستعودی از    به ،ای  دهه میانۀاما در  ؛برقرار شددیپلماتیک میان دو کشور 
روابتط بتی     دوبتاره  ،ایتران اتمتی   ۀبرنام کمک بهفروش تسلیحات از سوی روسیه به تهران و 

ستان سعودی را متهم به حمایت از شورشیان چچ  و روسیه، عرب .شدمسکو و ریاض تضعیف 
رقابتت نفتتی   میان دو کشور دوران، کرد. در ای   منطقه در میان مسلمانان گرایی وهابیگسترش 

روسیه اواهان افزایش تولید و صادرات نفتت بتود، در حتالی کته عربستتان      . وجود داشتنیز 
از سال   .(Katz, 2009 (a)) دبپایر های تولید اوپک را اواست محدودیت سعودی از روسیه می

و بته بهبتود   مخالفتت   تهاجم نظامیبا ای   ، مسکو و ریاضبه عرا  آمریکا ۀحمل در پی 0223
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روستیه و عربستتان    بتی  روابط ، سطم 0227تا  0223 های . در سالکردنداقدام دوجانبه روابط 
بتدا  از مستکو در ستپتامبر    و دیدارهای دوجانبه شامل دیدار ولیعهتد ع ارتقا پیدا کرد سعودی 
توجته داشتت    باید (Katz, 2009 (b)). انجام شد 0227 ۀفوریریاض در  بهپوتی  سفر و  0223

 مستائل در   ی مهتم نقشت ایفتای  دنبتال   بته  0222جمهوری پوتی ، روستیه از ستال    که با ریاست
ی  در با کشورهای عرب الیج فارس بوده استت. پتوت   همکاریو  روابط ااورمیانه و گسترش
 ی مهم منطقهکشورها همۀهای سنتی در ااورمیانه را کنار بگاارد و با  بندی تالش بود تا تقسیم

در دوران  ،از جملتته استترائیل، فلستتطی ، مصتتر و ایتتران رابطتته داشتتته باشتتد. ایتت  رونتتد     
اما مدودیف اولویت اود را بهبود روابط با غرب و  ؛جمهوری مدودیف نیز ادامه داشت ریاست
پرهیز کند تا بتواند روسیه را درگیری با غرب  کرد از و تالش میقتصادی قرار داده بود ا ۀتوسع

 ند. کادغام محور  بالملل غر در نظام بی 
دنبال تالش بیشتر کشورهای عرب با اکثریت سنی بترای پیشترفت    اوباما به، در جهان عرب

(. Schmierer and Others, 2016: 8)د جهتان بتو  شتیعیان  اود و بتا   ۀهای شیع اقلیتروابط با 
عربستتان  در منطقه ای  استت کته   ها  تنشکه بهتری  فرصت برای کاهش  بود بر ای  باوراوباما 

هتد  دنباید اجازه  آمریکاو اینکه  گو شوندو های عرب با ایران وارد گفت دولت دیگرسعودی و 
های عرب التیج   دولت شهروندان. تقصیرها را به گردن ایران بیندازند ۀعرب همپیمانان  همکه 

 تاست ای منجر شده  منطقهثبات  بیبه  های جهادی سنی دارند که جنبشفارس، سهم بزرگی در 
.(Mohseni, 2015) بیتان  الفیصتل   ترکتی  هشتاهزاد تغییر نگرش کاخ سفید به ااورمیانه،  دلیل به

 آمریکاهور جم اما رئیس ؛بیند را متحد اود می آمریکامردم  همچنانعربستان سعودی داشت که 
در ای  دوران، سته عامتل ستبب شتد تتا براتی        (Gause, 2016). ددان را دیگر متحد اود نمی

نیاز دارد تا اود را از وابستگی بتیش از حتد    شانکنند که کشور ادعاهای سعودی  استراتژیست
. ای  سه عامتل عبتارت بودنتد    و شریک تجاری دور کند یراهبردیک متحد  عنوان به آمریکاه ب
پرهیتز   .0مصتر؛  مردمی در  از حسنی مبارک در جریان اعتراضنکردن واشنگت   پشتیبانی .2 :از

 .3استفاده از سالح شتیمیایی و  اط قرمز عبور اسد از به سوریه پس از  نظامی ۀحملاز  آمریکا
 (.Nazer, 2015) نای با ایرا تواف  هسته
تان سعودی و روسیه افزایش همکاری عربس ،بازدید پوتی  از ریاضدر پی  و 0227از سال 

عربستان از سیاست روسیه در چچ  دفاع کرد و موافقت اتود  دولت یافت. پس از ای  دیدار، 
را با مسکو  فنی -نظامی ۀنام را برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی و امضای تواف 

حاتی ریتاض از  احتمال اریدهای تستلی  ۀاعالم کرد. مطبوعات مسکو نیز دربار 0228 ۀژوئیدر 
بایتد توجته داشتت کته همچنتان متوانعی بتر ستر          (.Katz, 2009 (a)) زنی کردند مسکو گمانه

ی از روابط روسیه بتا ایتران و تترس روستیه از     دنارضایتی عربستان سعومانند گسترش روابط 
استت کته    واقعیتت ایت   شتدن   مشخصهدف شت. وجود دا تأثیر وهابیسم بر مسلمانان روسیه
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افتزون  ای ایران اواهد رفت.  منطقه های رقیبتر با  روابط نزدیکسوی  زم باشد، بهروسیه اگر ز
شتمار   هبت متحتد غترب   را کته  تر با عربستتان ستعودی    بط نزدیکاروبرقراری مدودیف بر ای ، 

 داد. روسیه تشخیص مینفع  غرب بههای  دیدگاهبا هماهنگی در راستای آید،  می
 

 جهينت
 ۀمی ایران در دوران مدودیف دچار سردی تدریجی شد که نمونروابط روسیه با جمهوری اسال

ایر أتت  ،0221دوم سال  ۀنیمدر  شهای ای ایران در سخنرانی هسته ۀبرنامنگرانی وی از ابراز آن 
به ایران بتر    322اس های موشکتحویل نیروگاه بوشهر و  یزاندا ساات و راه طرحدر تکمیل 
 عنتوان  بته بتا انتختاب اوبامتا     از ستوی دیگتر،  بتود.   شوربی  دو ک شده بستهقراردادهای اساس 
که در ایت  دوران   از بهبود روابط با روسیه، مدودیف کاخ سفید و استقبال آمریکاجمهور  رئیس
و از پیتدا کترد   کردن روابط اتود بتا ایتران     مایل به قربانیتاقتصادی بود، بیشتر  ۀتوسعبه فکر 

هتای ستال    ای ایران حمایت کترد و بته تحتریم    هسته ۀبرنامها علیه  تصویب دور چهارم تحریم
ای بتود   اقتصادی برای مدودیف به اندازه ۀپیوست. روش  است که اهمیت رشد و توسع 0222

روابتط بتا   گسترش وری به روسیه را به منافع اکه وی بهبود روابط با غرب و انتقال سرمایه و فن
ای  هستته  ۀغرب با ایران بتر ستر برنامت   در شرایطی که روابط  تصمیم گرفتایران ترجیم داد و 

 دهد.نادامه  تهرانشد، به بهبود روابط با  بدتر می
و دیتدار پتوتی  از ریتاض     0227از ستال   کته  روابط روسیه با عربستان سعودی مقایسهدر 

ایت  تمایتل بته     ،ضتم  در . پیدا کترد  ادامه ای  روند دودیف نیزه بود، در دوران مگسترش یافت
داد کاخ ستفید در متورد    نشان می اوباما که آیی اجرای زمان شد با  ، همعربستانبا  بهبود روابط

زدایتی بتی     تتنش و بته  بااحتیا  عمل اواهد کرد  های نیابتی در منطقه جنگداالت نظامی در 
عالقه دارد. ایت  تغییتر رویکترد نستبت بته      با ایران عرب های  دولت دیگرعربستان سعودی و 

بتا   روسیه بته بهبتود روابتط   و با توجه به آمادگی  شدستان سعودی لسردی عربایران، موجب د
هتای   گسترش روابتط بتا قتدرت   و تصمیم ریاض برای  عربی متحد غرب ۀکشورهای ااورمیان

 راهبترد متدودیف کته بتر استاس      به بهبود روابط مسکو و ریاض کمک کرد. ای فرامنطقهدیگر 
روستیه   ملتی  رب را نیتز در راستتای منتافع   ای غ منطقه پیمانان همنزدیکی به غرب، نزدیکی به 

 .حرکت کردگسترش روابط تجاری و نظامی با عربستان سعودی سوی  به 0228دید، از سال  می
 راهبترد اولویت نخستت روستیه در    عنوان بهاقتصادی  ۀتوسعتوان نتیجه گرفت که  میبنابرای ، 
 راهبترد ستتان ستعودی شتد.    با ایران و عربروسیه در روابط  مدودیف بازنگریگرا، سبب  غرب

بهبتود  بتا ایتران و   روستیه  مدودیف، به سردی تدریجی روابط  غربِبا  نزدیکبرقراری ارتبا  
 منجر شد.با عربستان سعودی  ای  کشور تدریجی روابط
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