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جستارگشایی
زه دنبدال پایدان جندر سدرد ،موقعیدت

درزرمیگرفت ،تاکنون که اتخداذ رویکردهدای
مستقل و گداه ،تقازدلجویانده در مقازدل کدا

ژئوپلتیک جنانی دستخوش تغییرا عمیقدی

سفیر را شامل میشدود ،تغییدر یافتده اسدت.

شر و متعاقب آن تحوال در خاورمیانه زسیار

منطقه خاورمیانه که زهعنوان منطقه کلیدری

منددمتددر از گذشددته تلقددی گردیددر .منطقددهی

میان غر و شرق قرار گرفته ،امدروزه شداهر

خاورمیاندده پددا از جنددر جنددانی دوم مددورد

قیامها و انقال هایی است که از شمال افریقدا

توجدده و رقازددت قددرر هددای منطقددهای و

شروع شره و اینک زه نقطده حساسدی چدون

فرامنطقهای زدوده و در ودول تداریخ همدواره

سوریه رسیره است .هر چنر کده و دعیت در

مورد تعری و تعرض قرر هدای رقیدب قدرار

سوریه زهکلی زا دیگر کشورهای انقدال کدرده

گرفته است .تحوال عمیق پا از جنر سرد

یا قیامکرده متفاو است ،اما در یدک امدر زدا

در عرصه زینالملل نیگ زه وور فگایندرهای زدر

آننا مشترک میزاشدر و آن حضدور زدازیگران

موقعیت حساس و منم منطقه افدگوده اسدت.

منطقهای و فرامنطقهای در آن است .مطالبا

خاورمیاندده زددا داشددتن منددازع غنددی انددرژی و

مردمی در تراوم زحران سدوریه نقدش منمدی

موقعیت ژئوپلتیک ،حوزه منفعتدی غیدر قازدل

داشته است ،اما عوامل خدارجی در تدراوم آن

اغمدداض زددرای قددرر هددای زددگرج محسددو

زارزتر زه نظر میرسنر .زهوور کلدی مدیتدوان

میشود .یکی از قرر های زدگرج کده توجده

ریشههای زحران در سدوریه را در سده سدط

زسیاری زه این منطقه داشته ،کشدور روسدیه

تحلیل داخلی ،منطقهای و زینالمللدی تبیدین

است .روسیه در جنت افگایش موقعیدت خدود

نمود.

در خاورمیانه زا توجده زده سیاسدت داخلدی و

هددرن نوشددتار حا ددر واکدداوی علددل

خدددارجی ،راهکارهدددای مختلفدددی را اعمدددال

پشتیبانی تمام عیار روسیه از دولت سدوریه در

مینمایر .در حقیقدت ،سیاسدت خاورمیاندهای

مقازل شورشیان داخلی و فشارهای زینالمللی

روسها در هدر مرحلده از تداریخ ایدن کشدور،

است .در این راستا این پرسش مطرح میشود

شدداهر تغییددر و تحددوال متددرهر از زرهددهی

که روسیه زهعنوان یک زازیگر فرامنطقدهای از

تاریخی خاصی زدوده اسدت .سیاسدت آنندا در

یک سو و زهعنوان متحر استراتژیک سوریه از

این منطقه از دوره تگارهدا کده دسترسدی زده

سوی دیگر ،درصرد پیگیدری چده اهدرافی در

تنگههای دریای سیاه و انضمام قسدطنطنیه را

این زحران اسدت؟ در پاسدخ زده ایدن پرسدش

سوریه در سیاست خارجی روسیه ،کشور اخیر

پرداخت.

عالوه زر حفظ پیونرهای اقتصادی و نظامی زدا

 .2چارچوب نظری

سوریه ،زه دنبدال جلدوگیری از کداهش نفدوذ

واقعگرایی زه عنوان مکتب نظدری غالدب

خدددود در خاورمیانددده و ممانعدددت از تسدددری

روازددط زددینالملددل در دورهی پددا از جنددر

ندداآرامیهددا از خاورمیاندده زدده منطقدده اوراسددیا

جنددانی دوم محسددو مددیشددود کدده ددمن

میزاشر .زهوور کلی میتوان گفت که در این

پاسخگویی زه زسیاری از انتقدادا  ،همچندان

زحران زدازیگران حا در و زده ودور مشدخ

زه عنوان یکی از نظریههای زرجسدته و اصدلی

روسیه و امریکا زا توجده زده اینکده زده دنبدال

روازط زینالملدل تدراوم یافتده اسدت .موازنده

کسب منافع حراکثری هستنر ،زه رویارویی و

قرر از قریمیترین مفاهیم حدوزه سیاسدت

تقازل زا یکریگر میپردازنر و زر اسداس اصدل

زینالملل است که در مباحد مطدرحشدره از

نظریه موازنه قوا هر یک زا زنرهگیدری از ازدگار

سددوی واقددعگرایددان محوریددت دارد .از جملدده

سیاسی و دیپلماتیک زه موازنه (نرم) یکدریگر

منمترین نظریدههدای موازنده قدرر  ،نظریده

میپردازنر تا افگایش قرر دیگری سدبب زده

مورگنتاست .زه نظر مدیرسدر آنچده زدیش از

هم خوردن ساختار نظام نگردد .مقالده حا در

همه نگد او اهمیت دارد ،نظدام موازنده قدرر

تالش میکنر زا زنرهگیری از روش توصیفی-

است که زده معندای الگدویی از روازدط میدان

تحلیلی ،زه زیان رازطده متغیدرهدای پدژوهش

کشورهاست که در آن هیچ یک از دول رقیب

زپردازد که "جلوگیری از کاهش نفوذ روسیه
در خاورمیانه" و "ممانعت از تسری ناآرامی-
ها از خاورمیانه زه منطقه اوراسیا" زه عنوان
متغیرهای مستقل و "اتخاذ سیاست حمایتی

آن قرر قدرر ندرارد کده زده تنندایی زتواندر
دیگران را تحت سلطه درآورد .او موازنه قرر
را یکددی از روشهددای حفددظ نظددم و صددل
زددینالمللددی مددیدانددر و معتقددر اسددت نظددام

روسیه از دولت زشدار اسدر" نیدگ زده عندوان

زینالملل در شدرایط موازنده قدوا زده هبدا و

متغیدر وازسدته فدرض مددیشدود .از ایدنرو زددا

تعددادل مددیرسددر (مشددیرزاده ،4912 ،ص د

زررسی جایگداه سدوریه در سیاسدت خدارجی
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نوواقعگرایی ،نگداه تداریخی کالسدیک را رهدا

قالب موازنه نرم گردیر .موازنه از منظدر والدت

مددیکنددر و نگرشددی سدداختاری زدده سیاسددت

زه معنای هماهنگی هوشمنرانه فعالیدتهدای

زینالملل زر میگگینر .والتگ در کتا مشدنور

دیپلماتیک هر زدازیگر زدرای محدرودسدازی و

خدود زدا عندوان نظریده سیاسدت زدینالملدل،

شددکل دادن زدده نتددایجی مخددال ترجیح دا

زنیانهای واقعگرایی سداختاری را زدر نظریده

رقیب است که زیشتر این دسدته از متفکدرین

موازنه قرر زنا میکنر .نظریه موازنه قدرر

زددر موازنددهی خددارجی از وریددق ازگارهددای

والتگ فرض را زر این قرار میدهر که کشدورها

گوناگون مثل همکاریهدای محدرود نظدامی،

زیشتر تمایل دارنر رفتارهای مبتنی زر موازنده

فعالیتهای دیپلماتیک ،استفاده از سازمانهدا

را اتخاذ نماینر تا استراتژیهای دنبالدهرو را و

و ننادهای زینالمللدی ترکیدر دارندر .در واقدع

پریرهی ایجاد موازنه کشورها در زرازر سایرین

نظریه موازنه نرم زه عنوان زریلی زرای نظریده

در واقع جنبه منحصدر زفدرد نظدام آنارشدیک

موازندده سددخت وددرح گردیددره اسددت (لیتددل،

زینالمللی است .در ننایت اینکده والتدگ نظدام

 ،4912ص.)19-11

دوقطبی را زاهبا تر از نظام چنرقطبی معرفی

زنترین مبنای نظری زرای مفنوم موازنده

میکنر؛ زیرا در نظام موازنه قوا هر قطب زایدر

نرم توسط رازر پاپ ارائه شدره اسدت .زندازر

خود را زه رفتار و رویه ی قطب مقازل معطون

دیرگاه پاپ ،هرن ایجاد موازنه نرم را میتوان

سازد و این کار و پاسدخ زده رقیدب در حالدت

خنثی کردن عملکرد دولت در حدال رهبدری

دوقطبی ،سادهتر از و عیت چنرقطبی اسدت

زرون مقازله مستقیم دانست .معیدار موفقیدت

(لیتددل ،4912 ،ص .)94پایددان جنددر سددرد،

موازنه نرم ،تننا کنار گذاشتن یک سیاسدت از

شکلگیری نظام تکقطبی و هژمونی امریکا از

سوی ازرقرر

نیست ،زلکه حضور دولتهدای

یددک سددو و عددرم شددکلگیددری حرکددتهددای

زیشتر در ائتالن موازنهگر علیه ازرقدرر نیدگ

موازنهساز زدینالمللدی قدرر هدای زدگرج در

معیار خوزی است .پاپ عوامل زیر را زه عنوان

قبددال امریکددا از سددوی دیگددر زاع د شددر تددا

اصول موازنه نرم زرمیشمارد:

تردیرهای جری در خصدوص کدارآیی نظریده

ال ) عرم پذیرش سرزمینی .قرر هدای

موازنه قوا زهوجود آیر .علیرغدم تدالش زیداد

درجه دوم زیشتر از سرزمینهای دیگر جندت

ورفراران سنتی نظریه موازنه قوا ،نار ایتی از

انجام مانورها و عملیا نظامی سود مدیزرندر.

ناکارآمری این نظریه منجر زه زازسازی آن در

زنددازراین در دسترسددی سددرزمینی کشددورهای

دیگر ،موفقیت قدرر هژمدون را در پیدروزی

قرر ها زه توانایی ایجاد موازنه در زرازر قرر

کاهش میدهر.

هژمون افدگایش یازدر ،موجدب تشدویق دیگدر

قرر های زرتر هم نمدیتوانندر تصدمیمهدای

).(Pape, 2005, pp.36-37

سازمانهدای زدینالمللدی را نادیدره زگیرندر و

زا توجه زه نظریه مطرحشره ،ایدن مقالده

زرون توجه زه آن زه هدرنهدای خدود دسدت

زراساس نظریه موازنه قوای نرم انجام میشود.

یازنر ،دولتهای دیگر میتواننر زا اسدتفاده از

زا توجه زه اصل موازنه قوا میتوان گفدت کده

این ننادها قرر هژمدون را زدرای جندر یدا

در زحدددران سدددوریه زدددازیگران منطقدددهای و

حمله کاهش دهندر و زدرای آمدادگی زیشدتر

فرامنطقهای حضدور یافتدهاندر و هدر یدک زده

جنت دفاع از خود فرصدتهدای مناسدبی زده

مو عگیری خاصی پرداختهاندر و زدر اسداس

دست آورنر.

منددافع قازددل پیگیددریشددان در ایددن زحددران،

پ) تقویددت قددرر اقتصددادی .قددرر

زلوکهایی از موافقین و مخالفین دولدت اسدر

نظددامی دولددتهددایی را تنریددر مددیکنددر کدده

را تشکیل دادهاندر .زدر اسداس نظریده موازنده

هرنهدا را در جندت ایجداد موازنده در زرازدر

قوای نرم ،هر یک از این زازیگران زا زنرهگیری

قرر هژمون دنبال می کننر .زه همین دلیل،

از ازگار سیاسی و دیپلماتیک زه موازنه دیگری

قرر عظیم اقتصادی میتوانر پشتوانه خوزی

میپردازد تا زتوانر تعادل مدورد نظدر خدود را

زاشر .در این راه ،ایجاد زلدوکهدای اقتصدادی

ایجاد نمایر .در میان زازیگران حا در در ایدن

انحصدداری زددرون حضددور قددرر هژمددون و

زحددران ،روسددیه و امریکددا زددهوددور مشددخ

زاالزردن رشدر اقتصدادی و تجداری مدیتواندر

درصرد کسب منافع حدراکثری مدیزاشدنر و

سودمنر زاشر.

همین امدر سدبب رویدارویی و تقازدل ایدن دو

) عگمی راسخ زرای موازنه .قرر هدای

زازیگر شدره اسدت .ایدن دو زدازیگر (زدهویدژه

درجه دوم مدیتوانندر زدا ایجداد پیمدانهدای

روسیه) زا زنرهگیری از موازنده قدوای ندرم زده

دستهجمعی در زرازر قرر هژمون که نیاز زه

موازنه یکریگر میپردازندر تدا افدگایش قدرر

همراهی دیگر قرر هدا جندت تحقدق زرخدی

دیگری سبب زده هدم خدوردن سداختار نظدام

هرنهای خدود دارد ،ایسدتادگی کنندر .ایدن

نگردد.

مسئله من آنکه سبب میشود تا اعتماد این
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) دیپلماسی گیرانراختن .از آنجایی که

دولتها در جنت پیوستن زه ائتالن میشدود

24
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 .1تاریخچههه روابههر سههوریه و
روسیه

گرفتن کمکهای تسلیحاتی از اتحاد شدوروی

اتحاد جماهیر شوروی در سال  4211زدا

زا مصر همگام گردیر (امامی ،4931 ،ص.)19

سوریه روازدط دیپلماتیدک زرقدرار نمدود .ایدن

شددرقی امضددا نمددود و در سددال  4251زددرای

روازط سوریه زا شوروی تدا زمدان حیدا

رازطه قبل از آن زود کده جامعده ملدل ،رسدما

جمال عبرالناصر تحتالشعاع روازط شوروی زا

سوریه را زدهعندوان یدک کشدور مسدتقل (در

مصر زود ،زیرا مصر در دوران عبرالناصر محور

آوریدددل  )4211شناسدددایی نمایدددر .پدددا از

ناسیونالیسم عر و ستون اصلی مبارزه علیده

استقالل سوریه از فرانسه ( 49آوریدل )4211

رژیم صنیونیستی زدود .زده دنبدال زده قدرر

سیاست خارجی سوریه تحت ترهیر همسایگی

رسیرن سادا در مصر متعاقب فدو جمدال

زا رژیدم صنیونیسدتی قدرار گرفدت و سدوریه

عبرالناصر ،شاهر زحرانی شرن روازط مصر زدا

تالش نمود زرای توازن زا رژیم اشغالگر قدرس

شوروی زودیم .در سال  4239رئیا جمندور

از سیاست واقعگرایانه استفاده نمایدر؛ لدذا در

مصر ،انور سادا از زلوک شوروی جرا شدر و

صحنه زینالملل زه دنبال متحدرانی زدود کده

زه زلوک غر پیوست و در نتیجه سدوریه زده

زتواننر در زرازر ایدن رژیدم از سدوریه حمایدت

عنوان شدریک اصدلی شدوروی در خاورمیانده

نماینر .وی سالهای متمادی سوریه زر رازطه

شناسایی شر و این رازطه تدا سدال  4224زده

زددا شددوروی سددازق و زعددرها روسددیه و چددین

قو خود زاقی زود .البته مرکگ هقل مناسدبا

سرمایهگذاری نمود .از دهده  4211تدا اوایدل

سوریه زا شوروی زیشتر زدر مبندای اقتصدادی

دهدده  ،4221مسددکو زددا دمشددق کدده تحددت

تکیه داشت .تمام زخشهای اقتصادی سدوریه

حاکمیت حافظ اسر پرر زشار اسر زود ،روازط

از جمله صنایع ،کشاورزی ،آزیاری ،ارتباودا ،

نگدیددک و متحرانددهای ایجدداد نمددود .در سددال

حملونقل و ترزیت و آموزش کادرهای فنی زا

 4211مسددکو و دمشددق معاهددراتی در مددورد

کمک کارشناسدان شدوروی راهاندرازی و اداره

تنریر صل و همکاریهدای نظدامی زده امضدا

میگردیر .عالوه زدر اینندا ،موافقدتنامدههدای

رسانرنر .البته در فاصله سالهای ،4251-51

دوجانبده اقتصدادی در ازعداد وسدیع میدان دو

سددوریه کدده تننددا کشددور ع در دارای حددگ

کشور زه امضا رسیر و شوروی وامهای زیداد و

کمونیست قانونی زود ،تعدرادی موافقدتنامده

زا زنره کم و ووالنیمدر در اختیدار سدوریه

پایاپای زا شوروی و سایر کشدورهدای اروپدای

قرار داد (امامی ،4931 ،ص .)453

جایگگین شوروی سدازق ،زدرهی زیدادی دارد.

زعددرتددر در اواخددر  ،4224پددا از فروپاشددی

زراساس اخبار منتشره در روزنامه الننار مور

شوروی زا زازسازی روازدط مسدکو و اسدرائیل،

 ،4931/4/41زددرهی سددوریه زدده روسددیه 44

روازط دو کشور شوروی سازق و روسیه کنونی

میلیارد دالر است .در همین راستا وزیدر امدور

زددا سددوریه زدده تیرگددی گراییددر (وزار امددور

خارجدده روسددیه زددرای حددلوفصددل مشددکل

خارجه ،4913 ،ص .)21

زددرهیهددای سددوریه در فددروردین  4931وارد

روازط کنونی دو کشور سدوریه و روسدیه

دمشق شر .پا از انجام چنر دور گفتگدو ،دو

مترهر از سه عامل نظامی ،امنیتی و اقتصدادی

دولت زه توافقاتی رسیرنر ،امدا ایدن توافقدا

میزاشر .در زعدر نظدامی ،پایگداه ورودوس را

عملی نشر تا اینکه زا سنر  9111زشدار اسدر

میتوان زه عنوان عامل نظامی همکداری ایدن

زه روسیه ،گفتده شدر پدوتین رئدیاجمندور

دو کشور معرفی کدرد .در سدالهدای پدا از

روسیه تمامی زرهیهای سوریه زده روسدیه را

فروپاشی شدوروی ،روسدیه تمدامی تجنیدگا

زخشیره اسدت .وازسدتگی فگایندره اقتصدادی

نظامی خود جگ یکدی از آنندا را کده خدار از

سوریه زه اتحاد شدوروی کده زده مدرور زمدان

حیطه شوروی سازق قرار داشت ،از دست داد.

افگایش مییافت ،زاع انتقادهای داخلی شدر،

این تننا زاقیمانره پایگاه لجستیک دریدایی در

امددا ایددن امددر زاعدد کنددری جریددان روازددط

وروددوس سددوریه زددود .ایددن پایگدداه واقددع در

اقتصادی میدان دو کشدور نگردیدر؛ چدرا کده

دریای مریترانه زا توجه زه اهمیت استراتژیک

مسکو زا توجه زده زرقدراری مناسدبا نوپدای

خود تاکنون توسط روسیه حفظ شدره اسدت.

اقتصددادی میددان امریکددا و سددوریه و سددوازق

جنگنره ها ،زیردریاییها و کشتیهای تجداری

پیشین خدود در اعطدای کمدکهدای مدالی و

زر اساس موافقتنامه ی منعقدره میدان اتحداد

اقتصادی زه دمشق ،در این زمینده مایدل زدود

شوروی سازق و سوریه اجدازه زندرهزدرداری از

که همچندان دسدت زداال را داشدته زاشدر .در

تجنیگا این زنرر را کسب کردهانر .در واقدع

اوایددل سددال  4221زددا چشددمپوشددی رهبددران

ماهیت این پایگاه نظامی نیست .در این پایگاه

شوروی از رقازت ژئوپلتیک منطقه خاورمیانده

تننا  51دریادار زه کار مشغولانر و دو اسدکله

زه منظور ایجداد ائتالفدی زده رهبدری ایداال

شناور ،یک سدری تجنیدگا تعمیدری و یدک

متحددره در جنددت شکسددت نیروهددای صددرام

انبددار منمددا قددرار دارنددر و هددرن اصددلی آن
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سددوریه زدده کشددور روسددیه ،زددهعنددوان

حسین در جنر اول خلدی فدارس و اندرکی
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تعمیر کشتیهای نیروی دریایی روسیه اسدت

خاورمیانه را تشکیل میدهر .مسکو زه دنبدال

که از مریترانه عبور مدیکنندر .ورودوس زده

همکاری زا کشورهدای منطقده و ایجداد فشدار

واسطه موقعیت پرافنری خود اهمیت ویژهای

زیشتر زر اتحادیه اروپا در این زمینه میزاشدر.

زرای روسیه دارد و زه واسطه آن ،هم زرخی از

منطقه خاورمیانه سومین عر هکنندره زدگرج

اهدران سیاسدی تحقدق مدییازدر و هدم یددک

گاز وبیعی و دومین عر ه کننره نفت اسدت،

شددریک اسددتراتژیک در دنیددای عددر حفددظ

اما گفته میشود در سالهدای اخیدر اهمیدت

خواهر شر ).(Harmer,2012

اقتصددادی منطقدده زددرای شددرکتهددای انددرژی

عامل اقتصادی ،فروش تسلیحا و زح
انددرژی را زددا خددود زدده همددراه دارد .در وددول

21

روسی زه عنوان محدل دسترسدی و اسدتخرا
منازع محرود شره است ).(Kaczmarski,2011

چنرین دهه روازدط شدوروی سدازق و روسدیه

در ننایددت ،زعددر امنیتددی روازددط ایددن دو

کنددونی زددا سددوریه ،کشددور اخیددر زدده زددازار

کشور میزاشر .زر این اساس امنیت روسدیه از

استراتژیکی جنت فروش و ارسدال تسدلیحا

تحدوال امنیتدی در خاورمیانده متدرهر اسدت.

روسی زرل شره و یکدی از اهدران روسدیه در

زرین معنا که زروز هرگونه اختالل در صدل و

منطقدده خاورمیاندده را کدده یددافتن زددازارهددای

هبا منطقه ممکن اسدت زدر امنیدت روسدیه

استراتژیک جنت فروش تسلیحا مدیزاشدر،

تددرهیرگددذار زاشددر و قطددع نظددر از زیددانهددای

محقدق گردانیددره اسددت .روسددیه قراردادهددای

اقتصادی ،این کشور را وارد منازعاتی دامنهدار

تسددلیحاتی گسددتردهای زددا مشددتریان خددود

سازد .زنازراین روسیه در حمایت از رژیمهدای

(همچون ایران ،سوریه ،الجگایر و لیبی) منعقر

خاورمیاندده کدده زددا خیددگش عمددومی روزددهرو

کرده است .گرچه مرکگیدت مندافع اقتصدادی

میشونر ،سیاست هازتقرمی را اتخاذ میکنر،

روسیه زا سدوریه زدر اسداس فدروش سدودمنر

همانوور که در سالهای اخیر نیگ در رازطده

تسلیحا مورد زررسی قرار میگیرد ،اما ایدن

زا حمایت از دولدت اسدر در مقازدل مخالفدان

منافع ،روازدط تجداری دیگدری چدون حضدور

داخلددی و فشددارهددای زددینالمللددی متحمددل

شرکتهای روسدی در سدوریه و همکداری در

سختیهای فراوانی شره است .فاصله کمتدر از

زخش انرژی را نیگ شامل میشدود .اندرژی زده

 4111مایددل دمشددق تددا ماخاچکدداال واقددع در

دلیل اهمیدت اقتصدادی و اسدتراتژیک خدود،

جمنوری داغستان سبب شره تا سدوریه زعدر

یکی از زمیندههدای مندم فعالیدت روسدیه در

امنیتی را زه لحاظ جغرافیایی در ندگد روسدیه

اتخاذ سیاست "زازگشت" زه منطقده تدالش

سیاست خاورمیانهای روسیه در هر مرحلده از

کرد زدا کشدورهای مسدلمان منطقده (ایدران،

تاریخ این کشور مترهر از زرهه تداریخی خداص

سوریه و )...روازط حسنهای ایجداد کندر تدا از

زوده است .منطقده خاورمیانده زدرای شدوروی

این وریق سیاست خویش را نسبت زه قفقداز

سازق دارای اهمیت راهبردی زوده است که از

شمالی و جمعیت مسلمان آن تضمین نمایر و

آنجمله میتوان زه موارد زیر اشاره کرد:

از نفوذ اسالم افراوی زه کشور خود جلوگیری

 -نگدیکی جغرافیایی خاورمیانه زه قلمرو

کنددر .زددا وجددود روازددط اقتصددادی ،نظددامی و

شوروی زاع شر تا این کشور امنیت خدود را

امنیتددی موجددود میددان دو کشددور روسددیه و

در پیونر زا این منطقده زبیندر و سدعی نمایدر

سوریه ،زسیاری از تحلیلگران معتقرنر جایگاه

محیط امنیتی مطلو خود را در آن زهوجدود

سددوریه در دیپلماسددی جریددر خاورمیانددهای

آورد.

مسکو نیاز زه زمدان زیشدتری زدرای زازسدازی

 -منطقه خاورمیانده یکدی از مندمتدرین

مجددرد دارد تددا زتوانددر ایددن رازطدده را زددا

عرصههای رقازت مسکو و واشنگتن زرای نفوذ

پیشددرفتهددای منطقددهای و جنددانی همگددام

زیشتر در زین زازیگران خاورمیانه زدوده اسدت

گردانر (کیانی ،4913 ،ص.)931

که در این رقازت ،روسها غالبا از زرخی اعرا

 .9جایگاه سهوریه در سیاسهت
خارجی روسیه

(همچون سوریه ،یمن و )...حمایت میکردنر.

 .2-9عوامل سیاسی
الف) نفوذ در خاورمیانه

 وجدددود عدددواملی از جملددده ندددورجنبشهای ر استعماری ،وجود احگا چپ
و سوسیالیستی و در آخدر رویدارویی اعدرا و
اسرائیل که زمینه حضور فعدال شدوروی را در

خاورمیانه زه دلیل مندازع غندی اندرژی و

کشورهایی ماننر عراق ،سوریه و یمدن فدراهم

موقعیت خاص ژئوپلتیک ،حوزه منفعتی غیدر

ساخت ،سبب گرایش هر چه زیشدتر شدوروی

قازل اغماض زرای قرر های زدگرج از جملده

زه این منطقه شر (مقرم ،4911 ،ص.)431

روسددیه محسددو مددیشددود .سددازقه سیاسددت

پدددا از فروپاشدددی شدددوروی در دوره

خاورمیانهای روسدیه محدرود زده ودول عمدر

یلتسین ،توجه زه خاورمیانه کاهش یافت ،ولی

اتحاد جماهیر شوروی و روسیه فعلی نیسدت،

زعرها در دوره پوتین ایدن روندر تدا حدرودی

زلکه زه روازط روسدیه تدگاری زدا کشدورهدای
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پراهمیت جلوه دهر .عالوه زر این ،روسدیه زدا

منطقدده مددیرسددر .امددا تغییددر و تح دوال در
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تغییددر پیددرا کددرد .خاورمیاندده و مو ددوعا

شامل میشونر ،از سایر مسدلمانان در ترکیده،

مختل معطون زه آن ،یکی از مسدائلی اسدت

ایران ،افغانستان و جنان عر جرا نمایر.

کدده مسددکو ،زددهویددژه در دوره دوم ریاسددت

 -حضور مذهب و آشفتگیهای سیاسدی

جمنوری پوتین ،توجه زیادی زده آن مبدذول

در جنددان اسددالم .ایددرههددای افددرا گرایاندده و

داشته اسدت .تدردد زداالی دیپلماتیدک میدان

جنرولدب از خاورمیانده زده قفقداز شدمالی،

مقاما خاورمیانهای زه مسکو و زه عکا ،زده

جمنوریهای مرکگی روسیه و آسیای مرکگی

خوزی زیانگر زروز ندوعی تحدرک و پویدایی در

خواهر رسیر.

سیاسددت خاورمیانددهای روسددیه و متفدداو از

 -دستیازی زه انرژی منطقه :روسیه خود

دهددههددای گذشددته مددیزاشددر .دیپلماسددی

را یددک قددرر انددرژی مددیدانددر و زنددازراین

خاورمیانهای و عرزی روسیه پا از زده قدرر

فرصتهدایی را در خدار از مدرزهدای خدود،

رسیرن پوتین و خصوصا زعر از جنر امریکدا

زهویژه در خاورمیانه جستجو میکنر.

در عراق زده منظدور تدرمین امنیدت روسدیه و

 -حضددور امریکددا در منطقدده :روسددیه زددا

مندددافع اقتصدددادی آن رازطددده جریدددری را

توجه زده تمرکدگ ایداال متحدره زدر منطقده

می ولبیر .در این زمان که روسدیه زده دنبدال

خاورمیانه و حضور نظدامی آن در افغانسدتان،

زازسازی حضور خود در خاورمیانه زود ،تمامی

زه این منطقه توجه فراوانی را مبدذول داشدته

جوامع عر نیگ ایفای نقش سیاسی قویتری

است.

را از سوی این کشور خواستار زودندر (مقدرم،
 ،4911ص .)911
منطقه خاورمیانه زه چندر دلیدل در ندگد
مسکو حائگ اهمیت جلوه میکنر:
 نگدیکددی جغرافیددایی .مسددافت میددانگروزنددی -پایتخددت چچددن  -و موصددل عددراق
تقریبا 111مایل میزاشر.
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 گسدددترش مناسدددبا اقتصدددادی زددداکشورهای منطقه .فروش تسلیحا نظدامی و
تشکیل زلوک انرژی از جمله منافع اقتصدادی
منم روسدیه در منطقده خاورمیانده مدیزاشدر
).(Trenin, 2010, pp.3-4
زهوور کلی در ارتبا زا نگرش روسیه زه
خاورمیانه ،سه رویکدرد کلدی شدامل امنیتدی،

 -حضور مسلمانان .زا فروپاشدی شدوروی

سیاسی و اقتصادی وجود دارد که هدر یدک از

انگواولب ،دیگر هیچ دیواری وجود ندرارد کده

دالئل مذکور در زمره یکدی از ایدن رویکردهدا

مسلمانان روسیه را که یک هفتم جمعیدت را

قددرار مددیگیرنددر .موقعیددت منحصددر زددهفددرد

قومی ،نژادی و مذهبی در این کشدور موجدب

میان اسرائیل -لبنان -سدوریه و یدا اسدرائیل-

شدددره اسدددت تدددا نگددرش امنیتدددی ،نقدددش

فلسطین زینجامر .روسیه اعمال تحریککننره

تعیین کننرهای در سیاسدت خدارجی روسدیه

حگ اهلل را در شدورای امنیدت سدازمان ملدل

داشته زاشر .تقرم رویکرد امنیتدی در تحلیدل

متحر محکوم نمود ،اما از آن زهعنوان قرزدانی

سیاست خاورمیانهای روسیه زه معنای نفی دو

خشونتهای اسرائیل زهوور جری نیگ حمایت

رویکرد دیگر نیست ،زلکه زه معنای آن اسدت

کرد و اصرار کرد تا سازمان ملل متحر زر هدر

که محدرکهدای امنیتدی ،سدنم زیشدتری در

عمددل صددلحی کنتددرل داشددته زاشددر .روسددیه

جنتدهی زه سیاسدت روسدیه در خاورمیانده

همچنین تالش مدیکندر تدا ایدرهی اتحادیده

دارنر.

عدر مبندی زدر تشدکیل کنفدرانا صددل در

ب) قدرت بازیگری میان طهر ههای

خاورمیاندده را زددار دیگددر احیددا نمایددر کدده زددا

درگیر در صلح خاورمیانه

مخالفددت ایدداال متحددره و اسددرائیل روزددهرو

در زمددان ریاسددت جمنددوری مددرودن و
البته زا نظر پوتین ،یکی از جندتگیدریهدای
عمره سیاست خارجی روسیه ،تمایل زه کندار
گذاشددتن احسدداس حقددار دهدده  4221و
زازگشددت روسددیه زدده سددط زدداالیی در امددور
زینالملل زوده است .اتخاذ این سیاسدت ،زعدر
جریری زه حضدور روسدیه در خاورمیانده کده
زسددیاری از مناقشددا در آن جدداری اسددت،
زخشددیر .ترهیرگددذاری روسددیه در حددل ایددن
مشکال الزمه حضور جری آن زهعنوان یدک
زازیگر زین المللی زا جایگاهی زرتدر مدیزاشدر.
روسددیه تمددامی احددگا درگیددر در مناقشددا
خاورمیانه را متصل زه هم مدیداندر ،زندازراین
یک فعالیت دیپلماتیک زا پشتوانه زینالمللدی
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ژئوپلتیددک روسددیه در کنددار ترکیددب متنددوع

را دنبال میکنر تا زه آشکارسازی مناقشهخواه

میشود ).(Stepanova,2006
در وی سال ها ،مسدکو در فرایندر صدل
اسددرائیل -فلسددطین در قالددب هیئددت چنددار
نفره(کوآرتت) متشکل از ایاال متحره ،اروپا،
روسددیه و سددازمان ملددل متحددر از سددنمی
زرخوردار زود .هرچنر که منافع آن در مقایسه
زا ایاال متحدره و اتحادیده اروپدا در مناقشده
اسرائیل -فلسطین غیر قازل مقایسده زدود ،زدا
این حدال زسدیاری از مسدائل و حدوادهی کده
ایاال متحره و اسرائیل نسبت زه آن شدک و
تردیددر داشددتنر ،از وریددق مسددکو پیگیددری
میشر .در واقع هیئت چنار نفره وسیلهای در
جنت اهبا اعتبارزخشی زه روسیه ،زدهعندوان
یک قرر زگرج زه حسا میآمدر .در سدفر
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مرودن در مه  9141زده دمشدق ،وی ا ندار

می شود ،واکنشی مبندی زدر نار دایتی نشدان

داشت که مناقشه اعرا  -اسرائیل زایر زهوور

نمیدهر

جددامع و از وریددق مصددالحه درازمددر و زددا

).(Trenin, 2010, pp.8-10

مسکو ،اسرائیل را زدهعندوان یدک دولدت

آزادسازی تمامی سرزمینهای اشغالی اعدرا

کامال قانونی میدانر و ایجداد رازطده زدا آن را

در  4213و همچنددین ایجدداد دولددت مسددتقل

یک رور سیاسی زدرمدیشدمارد .رهبدران

فلسطین حل و فصدل شدود .رهبدران روسدیه

روسیه همیشه در ذهن دارندر کده الزدیهدای

وی این سفر ،شرایط سدوریه زدرای صدل زدا

اسرائیلی و جمعیت ینود در امریکا ،قدرر را

اسرائیل را زه آننا منعکا نمودنر (سوریه زعر

زه دسدت دارندر .زندازراین روازدط خدود را زدا

از مصر ،دومین کشور منم در زین کشورهدای

اسرائیل زدهویدژه پدا از زده قدرر رسدیرن

عر درگیر زا اسرائیل تلقی میشر) .در مر

پوتین رشر و ارتقا داده است کده عمدره ایدن

رزع قرن از جنر  1روزه کده در آن اسدرائیل

روازط از ماهیت تجداری زرخوردارندر .زدا ایدن

تسلط زر زلنریهای جوالن را از سوریه غصب

همه هر چنر روسیه تالش کدرده تدا از روندر

نمددود ،اتحدداد شددوروی زدده لحدداظ سیاسددی،

صل در خاورمیانه حمایت کنر ،اما زه و دوح

اقتصادی و همچنین نظامی از دمشق حمایت

نتوانسته است از قرر ترهیرگذاری زداالیی در

نمود .زا این حال روسیه از ارسدال تسدلیحا

حل این مناقشدا زرخدوردار شدود .در واقدع

خود توسط سوریه زه حگ اهلل خرسنر نیست؛

میتوان گفت کده روسدیه زدا حضدور در حدل

چرا که ایدن مو دوع سدبب تیرگدی هدر چده

مناقشا زینالمللی زه دنبال ارائه تصویری از

زیشتر روازط مسکو زا اسرائیل و ایاال متحره

خود زه عنوان حراقل یک قرر فرامنطقدهای

خواهر شر و این در حالی اسدت کده روسدیه

اسددت .مسددکو عالقددهمنددر اسددت تددا از وریددق

مایل زه ایجاد تنش در روازط خود زا اسدرائیل

کانالهای متعرد زه حل زحران های خاورمیانه

نمیزاشر .در واقع مسکو تمایلی زده درگیدری

کمک کنر ،اما همه میداننر که کرملین قصر

در مناقشا زدالقوه میدان سدوریه و اسدرائیل

دارد از منطقه خاورمیانه و زحرانها و مسدائل

نرارد و در عین حال که از توافقا صل میان

فراوان آن زهعندوان عرصدهای زدرای زازسدازی

آننددا حمایددت مددیکنددر ،از گفتگوهددای غیددر

نقددش و قددرر خددود زددهعنددوان یددک زددازیگر

مسددتقیم آننددا کدده توسددط ترکیدده تسددنیل

مسدددتقل در جندددان اسدددتفاده کندددر و نیدددگ
سیاستهای امریکا را در خاورمیانه در جندت
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).(Kreutz,2010, p.10

تجاری زا حضور شرکتهای روسی در سدوریه

 .1-9عوامل اقتصادی

و همکاری در زخش انرژی نیگ همراه میشود.

همان وور که قدبال اشداره شدر ،یکدی از

شرکتهای روسی در زمینه اکتشان و توسعه

اهدددران روسدددیه از حضدددور در خاورمیانددده،

نفت و گاز در سوریه سرمایهگذاریهای کالنی

گسددترش مناسددبا اقتصددادی زددا کشددورهای
منطقدده مددیزاشددر و در ایددن راسددتا فددروش
تسلیحا نظدامی و تشدکیل زلدوک اندرژی از
جمله منمتدرین مندافع اقتصدادی در منطقده

را انجددام دادهانددر .در مددارس  ،9115شددرکت
روسددی تددا نفددت 4توانسددت امتیدداز کش د و
توسعه نفت و گاز سوریه را از آن خدود کندر.
تا نفت اولین شرکت روسی زود که زا سوریه

خاورمیانه است که روسیه ایدن اهدران را زده

زه عقدر قدرارداد در ایدن زمینده پرداخدت .در

شر پیگیری مینمایر .در ایدن زدین سدوریه

دسامبر همین سدال شدرکت دیگدری زده ندام

یکدددی از زازارهدددای اسدددتراتژیک روسدددیه در
خاورمیانه محسو میشود .در وول چندرین
دهه روازط شوروی سازق و روسدیه کندونی زدا
این کشور ،سوریه زه زازار استراتژیکی زهویدژه
در زخش فدروش و ارسدال تسدلیحا روسدی
زددرل شددره اسددت .سددازقه وددوالنی فددروش
تسلیحا روسیه زده سدوریه زده عندوان یدک
عامل مندم در حمایدتهدای اخیدر روسدیه از
دولت اسر نیگ تلقی میشود .روسدیه خواهدان
از دست دادن یکی دیگر از زازارهای سدودمنر
خود نمیزاشر؛ اتفاقی که پا از وقوع انقدال
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مندددافع خدددود تحدددت تدددرهیر قدددرار دهدددر

تسلیحا شناخته مدیشدود ،امدا ایدن روازدط

استروترانا 9گاز نیدگ وارد معاملده زدا دمشدق
شددر .ایددن شددرکت زدده عنددوان تددازع شددرکت
گازپروم 942 ،9کیلدومتر از خدط لولده زخدش
گددازی اعددرا در مسددیر رهددا  -حمدد
ساخته

را

است ).(Bagdonas, 2012, p.64

عالوه زدر کشد

و توسدعه نفدت و گداز،

شرکتهای روسی در زمینه پروژههای اندرژی
هستهای در سدوریه نیدگ مشدغول مدیزاشدنر.
شرکت رزاتم 1در سال  9141اعالم کدرد کده
اولین کارخانه اندرژی هسدتهای در سدوریه را
خواهر ساخت و سرویادهدی زده آن توسدط

در لیبی افتاد و روسدیه عمدال زازارهدای ایدن
کشور را از دست داد .مو وع قازل ترمدل ایدن
است کده هرچندر مرکگیدت مندافع اقتصدادی
روسیه زا سوریه زدر اسداس تجدار سدودمنر

1. Tatneft
2. Stroytransgaz
3. Gasprom
4. Rosatom
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تخنا پرامیدک اسدپر  5کده تولیدر تجنیدگا

روسی شره اسدت .تحقدق ایدن امدر سدبب از

انرژی را زر عنره خواهر داشت ،ادامه مییازر.

دست رفتن قراردادهای سودمنر خواهر شر و

کارخانههای تولیری و سداخت روسدی نقدش

ایددن احتمددال وجددود دارد کدده رژیددم زعددری،

منمی در اقتصاد سوریه ایفا مدیکنندر کده از

پیونرهای اقتصادی را زا حامیدان امدروز خدود

1

یعنی ترکیده ،اروپدا و ایداال متحدره منعقدر

جمله آننا مدی تدوان زده کارخانده اورالمداش

اشاره نمود .این کارخانده در سدال  9141زده

گردانر ).(Gorenburg,2012

منظور فراهم آوردن تجنیدگا حفداری زدرای

 .9-9عوامل نظامی

شددرکتهددای نفتددی سددوریه زددا ایددن کشددور
قددراردادی منعقددر نمددود .تراکتورنیددهزاودی

3

زرنامههایی را زه جنت معامله زا شدرکتهدای
سوریه در زمینه ساخت تجنیدگا کشداورزی
اعالم کرده است .گروه سینارا 1نیدگ مجموعده
هتلهدایی را در شدنر الذقیده سداخته اسدت.
شرکت سیترونیکگ 2در سال  9111قدراردادی
زا سوریه منعقر نمود که زر اساس آن سداخت
شبکه وایرلا 41را اجرا نمود .میتدوان گفدت
حضور فعال شرکتهای روسدی در سدوریه در
زمینههای مختل

سبب روندق زخشدیرن زده

اقتصاد این کشور شدره اسدت و در کندار آن،
ایدن شدرکتهدا نیدگ از سدود سرشداری زندره
میزرنر .درگیری در سوریه و زه تبع آن تغییر
رژیم در این کشور سبب هدراس متخصصدین
5. Tekhnopromeksport
6. Uralmash
7. Traktornye zavody
8. Sinara group
9. Sitroniks
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10. Wireless

الف) پایگاه طرطوس
ورووس واقع در دریای مریترانه تقریبدا
در  95کیلومتری مرز سدوریه زدا لبندان قدرار
دارد .این زنرر تنندا پایگداه دریدایی خدار از
اتحاد شوروی سدازق اسدت کده زدا توجده زده
اهمیت استراتژیک آن تاکنون توسدط روسدیه
حفظ شره است .ورووس زه واسطه موقعیت
پرافنری خود اهمیدت ویدژهای زدرای روسدیه
دارد ،زیرا زه واسطه آن هدم زرخدی از اهدران
سیاسی تحقدق مدییازدر و هدم یدک شدریک
استراتژیک در دنیای عر  ،حفظ خواهر شدر.
این پایگاه زراساس موافقتنامده  4234میدان
اتحدداد شددوروی و سددوریه زدده نیددروی دریددایی
شوروی جنت آموزش نیروهدای خدود واگدذار
شر .زراساس ایدن موافقدتنامده جنگندرههدا،
زیردریاییها و کشدتیهدای تجداری شدوروی
اجازه زنرهزرداری از تجنیگا زنرر ورودوس
را کسب کردندر .نیدروی دریدایی روسدیه زده
سوریه زهعنوان یک پایگداه حیداتی در جندت

احاودده زددر منطقدده مددینگددرد؛ چراکدده پایگدداه

زیننرگان ،خرو شنرونران روسدی از سدوریه

دریایی ورووس زهوور قازل توجنی میتواندر

نبود ،زلکه ارسال ایدن پیدام زدود کده نیدروی

رفیددتهددای عملددی روسددیه را ارتقددا دهددر و

دریایی روسدیه زعدر از  91سدال زده آ هدای

کشتیهای مستقر در آن نیگ قازلیت دسترسی

زینالمللی زازگشته است ).(Trenin,2013,p.12

زه دریای سدر و اقیدانوس هندر را از وریدق

ب) خریدهای تسلیحاتی سوریه

کانددال سددوئگ و دسترسددی زدده آتالنتیددک را
زهواسطه تنگه جبلالطارق رن چنر روز دارا
میزاشنر (.)Harmer,2012
امروزه زا زروز جنر در سوریه ،روسیه در
جنت تحقق اهران سیاسی خود از این پایگاه
زنرهزرداری میکنر و آن را زدهعندوان محلدی
جنت تحویل سالح زه دولت اسر تبریل کرده
اسددت .در زمیندده و ددعیت عمددومی نیددروی
دریایی روسیه و موازنه قوای آن در دریا ،ایدن
نکته منم اسدت کده فعالیدتهدای روسدیه در
مریترانه زیشدتر از آنکده اهمیدت اسدتراتژیک
داشته زاشر ،دارای نشانههای سمبلیک اسدت.
در واقع ایجاد این زحدران ،مدوقعیتی را زدرای
روسیه زهوجود آورده است تا حضدور خدود را
زه دیگران یادآوری نمایر ،یعنی آنچه اخیرا در
تمرینا نیروی دریایی روسیه در ایدن پایگداه
اتفاق افتاد .در ژوئدن  9149کشدتیهدای هدر
چنار ناوگان روسیه در شرق مریترانده جمدع
شرنر تا زگرجترین تمرینا دریایی خود را از
زمان فروپاشی شدوروی تداکنون اجدرا کنندر.

درگیددریهددای نظددامی سددوریه زددا رژیددم
صنیونیستی و اشغال قسمتی از خاک سدوریه
توسط این رژیم همواره یکدی از دغرغدههدای
مسئولین سوریه زوده است .زا توجه زه قدرر
نظددامی رژیددم صنیونیسددتی و تنریددرا ایددن
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اجددرای عملکددرد خددود در حددوزه مریتراندده و

هرن این تمرینا زرخالن نتیجهگیری اکثدر

رژیم ،سوریه راهبرد خود را زر اساس مقازله زا
تنریرا روزافگون این رژیدم قدرار داده و زده
همدین دلیددل زودجدده زیدادی را زددرای ارتددش
اختصاص داده و قدرارداد کالندی را در زمینده
تسددلیحا زددا زلددوک شددرق ز دهویددژه پددا از
فروپاشددی شددوروی زددا روسددیه داشددته اسددت.
زهدنبال مو عگیری سیاسی -نظدامی روسدیه
نسبت زه تمرکگ نیروهدای ترکیده و عدراق در
مرزهای سدوریه و در پدی آن اعدالم آمدادگی
روسیه در حمایت از استقالل و حاکمیت ایدن
کشور ،نخستین معامله اسلحه در پائیگ 4255
زه مبلغ یکصدر میلیدون پوندر زدین سدوریه و
زلدوک شددرق صدور گرفددت (امددامی،4931 ،
ص.)411
414
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تجددار اسددلحه میددان اتحدداد شددوروی و

آموزش میدهر .تدا سدال  9111تقریبدا صدر

سوریه تا دهه  ،21در مجموع زه  91میلیدارد

هگار افسر سوری هم در آکادمیهدای نظدامی

دالر میرسیر و اتحداد شدوروی منبدع اصدلی

شوروی و هم روسیه آموزش دیرهانر .زه نظدر

سوریه در تدرمین اسدلحه و آمدوزش افسدران

میرسر روسیه عر ه تسلیحا زه این کشدور

نظامی زود .فروپاشدی اتحداد شدوروی تواندایی

را زه عنوان ازگار چانهزنی زا امریکا یا اسدرائیل

سددوریه را زددهوددور جددری در دسددتیازی زدده

قرار زرهر .در مجموع میتوان سدازقه تجدار

تجنیگا مررن نظامی تحلیل زرد و این مندم

ووالنی مر تسدلیحا روسدیه زدا سدوریه را

از وریق واردا سوریه از کره شمالی و ایدران

دلیل محکمی زر پشتیبانیهای اخیر روسیه از

نیگ جبران نمیشر .تا اینکده پدوتین در سدال

دولت اسر تلقی کرد .زر این اساس روسدیه زدا

 9115تصمیم سیاسی مبنی زدر از سدرگیری

اتخاذ سیاست حمایتی از دولت اسر ،درصدرد

تجار زا سوریه را اتخاذ نمود و در این راستا

است تا یکی دیگر از زازارهای پررونق خود در

هیچ مشکلی در ایجاد موقعیت خود زه عنوان

منطقه را از دست نرهر؛ مانندر آنچده پدا از

یک فروشنره زگرج سالح در زازارهای سوریه

انقال لیبی ر داد و روسیه عمدال زازارهدای

را نراشددت .هددر چنددر پددوتین از یددک سددو زدده

ایدددددددن کشدددددددور را از دسدددددددت داد

اسرائیل اومینان داد که مسدکو امنیدت آن را

).(Kreutz,2010,pp.18-20

زدده خطددر نخواهددر انددراخت و از سددوی دیگددر

پ) سایر همکاریهای نظامی

تمایلی زه زدر هدم زدن تدوازن قدوای منطقده
نرارد ،زا این حال نمیتوانر زگرجترین منفعت
خود را در سوریه نادیره زگیدرد و ایدن متحدر
قریمی خود را زرون قرر دفاعی رهدا کندر.
تا قبدل از سدال  9111هدیچ ندوع تسدلیحا
مررنی زه این کشور عر ه نشره ،امدا روسدیه
تعمیر و زروزرسانی سدخت افگارهدای نظدامی
مورد استفاده ارتش سوریه را همچندان ادامده
داده اسددت و در کنددار آن نیددگ زدده افسددران
نیروهای نظامی سوریه در حر افسدران ارشدر
419

وی سالهای اخیر روازط سوریه و روسدیه در
زعر نظامی تقویت گردیره اسدت و تسدلیحاتی
که هم اکنون در اختیار سدوریه قدرار دارد ،در
پی تالشهای زیوقفه رهبران ایدن کشدور زدا
همکدداران اتحدداد جمدداهیر شددوروی سددازق و
روسیهی فعلی زه دست آمره اسدت و سدوریه
در حال حا ر سالحهای مدررن را از روسدیه
دریافت میکنر .در سال  9119زرخالن اعالم
مطبوعا روسی دال زدر اینکده روسدیه زدا در
خواسددت سددوریه زددرای فددروش سددامانه دفدداع

کرده ،گگارشهایی منتشر شر که روسدیه زده

که زر اساس آن ترمین سده فروندر هواپیمدای

وور پنندانی تسدلیحاتی چدون موشدکهدای

مسدددددافرزری  Tu-204smو یدددددک مرکدددددگ

استرلتگ و سیستم دفاع هدوایی  Tor-M1را زده

سددرویادهددی زدده آننددا را در سددوریه متعنددر

سوریه فروخته که زرخی از آننا علیه اسدرائیل

شرنر .زا وجود اینکه همکاریهدای تکنیکدی-

و نظامیان امریکایی در جنر عدراق اسدتفاده

نظددامی سددوریه و روسددیه از وریددق تجددار

شره است (عازری ،4911 ،ص .)494

محقق میشود ،امدا مالحظدا اسدتراتژیک و

در سال  ،9115علی رغدم اینکده روسدیه

سیاسی این دو کشور در منطقه منمتر زه نظر

اعالم کرده زود هیچ تسدلیحا دفداعی را زده

مددیرسددر .مسددکو سددعی نمددیکنددر از راه

سددوریه عر دده نخواهددر کددرد ،درسددال 9111

همکاریهای نظامی زدا سدوریه موازنده قدوای

تجنیگا گونداگونی از جملده موشدک کلمندا

موجود در منطقه را تغییر دهر ،زلکه زه دنبال

ک م استرلتگ را جندت اسدتفاده زدا موشدک

ایجاد شرایط راحتتر زرای متحر خود یعندی

زمین زه هوای  GM39IGIaزده سدوریه تحویدل

سوریه میزاشر (.)Kreutz,2010,pp.18-20

داد .همچنددددین در سددددال  ،9112سددددوریه

 .1بحران داخلی سوریه و چالش
منافع قدرتهای بزرگ

قازلیتهای دفاع هوایی خود را زا موشکهدای
دفاعی  Buk-2muralدارای زرد متوسدط کده از

مو اعتراضهدا ،قیدامهدا و انقدال هدای

روسیه دریافت نموده زدود ،ارتقدا داد .ایدن دو

شددمال افریقددا اینددک زدده مندداوق حسدداس

کشور در زمینده هواپیمدایی نیدگ زدا یکدریگر

خاورمیاندده سددرایت پیددرا کددرده و از میددان

همکاری میکنندر .در دسدامبر  9112زمدانی

کشورهای گوناگون ،سوریه را هرن قدرار داده

که  EADSزه دلیل تحریمهای امریکا قادر زده

است .البته و عیت در سوریه زه کلی زا دیگدر

تحویل هواپیماهای ایرزاس زده سدوریه نبدود،

کشورهای قیام کرده یا انقدال کدرده متفداو

این کشدور زدا مراجعده زده روسدیه دو فروندر

است؛ چرا که اعتراضهای مردم در این کشور

هواپیمای تپلد  44اجداره نمدود .در سدپتامبر
 ،9144تپل

و آویااستار -اسپی 49یادداشدت
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موشکی  S-300زا زرد  911کیلدومتر مخالفدت

تفاهمی را زا هواپیمایی سوریه منعقر نمودندر

زه دلیل ساختار نامتناسدب دولدت سدوریه زدا
تحوال جنانی است .در سدوریه نیدگ زدا روی
کار آمرن زشار اسر پا از پدررش ،نخسدتین

11. Tupolev
12. Aviastar-sp

نموندده جمنددوری مددوروهی در خاورمیاندده زدده

419
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منصه نور رسیر .زشار اسر زدا وعدره انجدام

زنددازراین در مقازددل ایددن اغتشاشددا واکددنش

اصالحا عمیق اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی

نشان دادنر (موسویزاده ،4921،ص.)59

زه تحکدیم قدرر خدود در سداختار پیچیدره

هر چنر مطالبا مردمی در تراوم زحران

سیاسددی سددوریه پرداخددت ،امددا انباشددتگی و

سوریه نقش منمی دارنر ،اما زا نگاه زده نقشده

سلسدله زحددرانهدای اجتمدداعی و اقتصددادی و

ص آراییهای منطقه ،نقش عوامل خارجی در

سیاسی این کشور موجدب شدر ملدت سدوریه

ایددن اعترا ددا را نمددیتدوان نادیددره گرفددت.

درجستوجوی فرصتی زرای واکنش یکجا زده

زهوورکلی ریشههای زحران سیاسی در سوریه

رشته زحرانهای داخلی لحظهشدماری کنندر

در سدده سددط تحلیددل داخلددی ،منطقددهای و

که انقال های تونا و مصر و شکسته شدرن

زینالمللی قازل تبیین و تو ی میزاشر.

دیددوار وحشددت در میددان ملددل منطقدده ،ایددن

 .2-1سطح تحلیل داخلی

فرصددت را پددیش روی ملددت سددوریه گشددود
(موسوی ،4912 ،ص .)1
از عوامل منمی که در زروز حوادث اخیر
در سوریه تدرهیر داشدته اسدت ،مدیتدوان زده

دولت در زرازر هدم صد آرایدی کدردهاندر کده
زهوور کلی مخالفان سدوری را مدی تدوان زده
شش گروه عمره تقسیم نمود:

تکحگزی زودن و عرم زرگگاری انتخازدا آزاد

اکراد که در حدال حا در ایدن گدروه زده

در ایددن کشددور ،فشددارهددای زددیش از حددر

دلیل تفاهم حکومت سوریه زدا آنندا از جرگده

سیسددتمهددای امنیتددی زدده مددردم و زرخددی از

معار ان خار شرهانر؛

نخبگان مذهبی ،فسداد اقتصدادی موجدود در
زرنه حاکمیت نظام و وجود فقر در این کشور
اشاره کرد .زیشتر مردم سوریه خواهان انجدام
اصالحا در حکومت مدیزاشدنر ،امدا نده زده
قیمت زرانرازی نظام فعلدی زده ریاسدت زشدار
اسر .مدردم پدا از مشداهره رفتارهدای غیدر
انسانی که توسدط گدروههدای سدلفی در ایدن
کشور در جریان است ،احساس کردنر دستان
خددارجی در زددروز ایددن فتندده در کددار اسددت،
411

در این سط  ،نیروهای مخدال و موافدق

 اخددوان المسددلمین (زدده رهبددری علددیصررالرین البیانونی)؛
 معار ان خارجی سوریه (زه نماینرگیزرهان غلیون ،رئیا شورای ملی سوریه)؛
 تنسدددیق(حگ تنسدددیق ملدددی زدددهسرکردگی حسن عبرالعظیم)؛
 سددلفیهددا (زددا حمایددت و پشددتیبانیعرزستان سعودی)؛

 ارتش آزاد سوریه (زه فرمانرهی ریداضاالسعر) (قرزانی.)4924،

وبیعتا این کشور زرای قرر های منطقهای و
زینالمللی حائگ اهمیت مدیزاشدر .زعدر دیگدر

جنددان عددر و مسددائلی ماننددر دموکراسددی و

دو جریان متضاد "مقاومت" و "محافظهکدار

حقدوق زشدر سدعی مدیکنندر افکدار عمدومی

عرزی" در منطقه خاورمیانه میزاشر .پیش از

منطقهای و زینالمللی را زرای سرنگونی دولت

انقال های عرزی و زه راه افتادن مو زیدراری

اسر زه خود جلب نماینر .در مقازدل نیروهدای

اسالمی در کشورهای عرزی ،نظدام منطقدهای

امنیتی و ارتش همچنان صحنه مبدارزه را زده

حول دو محور مشخ

شکل گرفته زود:

نفع خود در دست دارنر و در زسدیاری مدوارد

● محددور اعتددرال عرزددی :از کشددورهددای

هم موفق شرهاندر تدا نیروهدای معدارض را از

محافظددهکددار عرزددی متحددر غددر در منطقدده

شنرهای منم سوریه زیرون زراننر.

تشکیل میشدر و زدازیگران اصدلی آن شدامل

 .1-1سطح تحلیل منطقهای

کشورهای عضو شورای همکاری خلی فدارس

پدددیش از واکددداوی علدددت منطقدددهای
شکلگیری زحران سیاسی سدوریه ،اشداره زده
جایگاه ژئوپلتیک سوریه حدائگ اهمیدت اسدت.

زا محوریت عرزسدتان سدعودی ،مصدر و اردن
زودنر.
● محور مقاومت :متشکل از کشدورهدای

سوریه در جایگاه ژئوپلتیک خاصدی قدرار دارد

جمنوری اسالمی ایران و سوریه و گدروههدای

که زه همراه ایرئولوژی سرسدختانهی رهبدران

مقاومت حماس و حگ اهلل زودنر .این ائدتالن

آن ،امنیت اسرائیل را زه مخداوره مدیاندرازد.

زددر خددالن ائددتالن نخسددت کدده همکدداری و

این کشور زه تعبیدری در چندارراه خطرنداک

همراهی زا غر و اسرائیل را زهعندوان محدور

ژئوپلتیکی قرار گرفته اسدت .سدوریه زدا اردن،

اصلی سیاست خارجی دنبال میکرد ،مخدال

اسرائیل ،لبنان ،ترکیه و عراق هممرز است ،در

سیاسددتهددا و حضددور امریکددا و اسددرائیل در

دره فرا گسدترش یافتده و در تقداوع آزدراه

منطقه زدود (نیداکویی و زنمدنش ،4924 ،ص

زددگرج و خددط لولدده منطقدده اسددت و دارای

.)449

همکدداریهددای گسددترده نظددامی زددا روسددیه
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مخالفان زا زنرهزرداری از تحدوال اخیدر

زحران در این سط تحلیل مرزو زده رقازدت

در جریان تحوال عرزی ،جریان میاندهرو

میزاشر .دمشق متحر مندم ایدران و دشدمن

که در ازترا زه دلیل سدرعت وقدایع زده ندوعی

آشتیناپذیر اسرائیل و متضاد آن اسدت .پدا

تضعی شره زود ،کدمکدم زده کنتدرل او داع

415
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پرداخت و زا همکاری غر تالش کرد جریان

خاورمیانه خواهر داشت؛ زهودوری کده تغییدر

مقاومت را تحت فشار قدرار داده و حرکتدی را

جنت سیاست خارجی سوریه زه ورن جریان

کدده زعددر از انقددال مصددر زدده سددمت جریددان

محافظهکار زاع

مقاومت و ر امریکایی منطقه راه افتاده زود،

در خاورمیانه شره و رزه جبرانناپدذیری زدر

متوق کنر تا از قافله ی تغییدرا در منطقده

جریان مقاومت وارد خواهر آورد .زنازراین هدر

خاورمیانه زینصیب نمانر و زده زازندره مطلدق

یک از ورفین زا درک ایدن مطلدب سدعی در

تبریل نشود .زنازراین زه حمایدت همدهجانبده

حفددظ یددا تغییددر او دداع در سددوریه را دارنددر

رسانهای ،مالی و تسلیحاتی از مخالفان سوریه

(آجرلو.)4921،

پرداخت و زر زحران داخلی سدوریه دامدن زد.

 .9-1سطح تحلیل بینالمللی

در همین راستا این جریان در تالش است تدا

در خصوص تبیین مسئله سوریه از لحاظ

سوریه را که یکی از متحران کلیری ایران در

سط زینالمللی ،ذکر دو نکتده حدائگ اهمیدت

منطقه و پل ارتباوی زدا گدروههدای مقاومدت،
حگ ا ...و حماس محسو میشدود ،مندگوی
کنر و از این وریق زه جریان مقاومدت درزه

است:
اول اینکه استراتژی خاورمیانهای ایداال
متحره امریکا همواره زر دو محور زدوده اسدت:

وارد نمایر .زهودور کلدی مخالفدت سدوریه زدا

انتقال ارزان قیمت نفدت خاورمیانده و تدرمین

سیاستهای امریکا در منطقه و همسدویی زدا

امنیت انرژی؛ و حفدظ امنیدت اسدرائیل .دوم،

ایددران ،زدده رسددمیت نشددناختن اسددرائیل و

تفاو دیرگاههای غر زا کشورهایی همچون

مخالفت زا ودرحهدای صدل عرزدی در قضدیه

روسیه و چین در قبال این تحوال میزاشر.

فلسطین منجر زه احساس خطر از این ناحیده

امریکا زا یک سیاست حراکثری خواهدان

زرای امریکا و متحرانش شره است .زه همدین

تغییددر دولددت سددوریه زددا کمتددرین هگیندده و

دلیددل و زنددازر اهمیددت اسددتراتژیک سددوریه و

زنرهزدرداری از پویداییهدای سیاسدت داخلدی

سیاستی که این کشور در قبال این دولدتهدا

سوریه و مو تحوال جنان عر اسدت .هدر

اتخاذ کرده ،امریکا و جریان محافظهکار زا این

چنر امریکا در شعار و تئوری زه مسائل حقوق

کشور در فضای زین المللی زده مقازلده شدریر

زشر و دموکراسی در سوریه ترکیر میکنر ،اما

پرداختهانر .نتیجه آنکه مسدئله سدوریه نقدش

همچنان مسئله و اولویت اصلی امریکا تدرمین

تعیددینکننددرهای در آینددره نظددام منطقددهای
411

تغییر نقشه سیاسی و قرر

منافع خود در چارچو ذکرشره زهعالوه منار

اعالم کردنر که موافقت زر سر تشکیل دولدت

نقش ایران است (زرزگر ،4924 ،ص .)4

انتقددالی زددا کنددارهگیددری اسددر در شددروع هددر

فرامنطقهای حا ر در زحدران ،در ایدن سدط

گفت که در این زحران ،غر زه فعالیدتهدای

تحلیل قرار میگیدرد .روسدیه حرکدا غدر

دولددت اسددر علیدده مخددالفین واکددنش نشددان

زرای محکوم کردن فعالیتهای دولت اسر در

میدهر ،در حدالی کده روسدیه واکدنشهدای

سازمان ملل متحر را تالشی در جندت پیداده

مذکور را از یک ودرن تدالش هماهندر دول

کردن سناریوی لیبی در این کشور میداندر و

غرزی و متحران عرزیاش مدیپندرارد کده زده

مصمم شره است تا این اجازه را زده او نرهدر.

منظور کارشدکنی در ایجداد هدر ندوع راهحدل

تجرزه لیبدی سدبب مخالفدت روسدیه زدا هدر

صل آمیگ زهوجود آوردهانر و از ورن دیگر زده

درخواستی از ورن جامعه زدینالمللدی زدرای

دنبال زرکنار کردن دولتی هستنر کده زیشدتر

زرکناری اسر شره است .اساسدا نقطده اصدلی

سددددوریهددددا خواهددددان آن مددددیزاشددددنر

عرم توافق مسکو و غر  ،ترکیه و سران عر

).(Trenin,2013,pp.19-20

در اصرار روسها زدر ایدن مو دوع اسدت کده

زنازراین در این زحران همه زدازیگران در

سوریه میزایست توسط خود سدوریهدا اداره

سطوح داخلی ،منطقهای و زینالمللی سیاست

شود و زیگانگان از مراخله یدا تحدریم دمشدق

حراکثری خود را دارنر و زه همین دلیل ایدن

خودداری نماینر .عالوه زدر ایدن مسدکو زیدان

زحران تاکنون تراوم یافتده اسدت .زده عبدار

میکنر که زیگانگان زر شدرکای سدوری خدود

دیگددر ویژگددی زحددران سددوریه یعنددی ارتبددا

که قرر ترهیرگذاری زر آننا را دارنر -مسدکو

پیچیره مسائل داخلی آن زا مسائل منطقدهای

زددر دمشددق و واشددنگتن و متحددرانش زددر

و زینالمللی زهگونهای است کده هدیچ یدک از

مخالفین -تکیه داشته زاشنر زه منظور اینکده

این زازیگران نمیتواننر زه تنندایی زده مندافع

زر آننا فشار وارد کننر تا زه پای میدگ مدذاکره

حراکثری خود دست یازندر و مدیزایسدت زده

زیاینر .اما عمال آنچه در نشست ژنو یدک کده

یدک راهحددل زینددازین کده مددورد قبددول همدده

موفقیتآمیگ هم نبود ،دیره شر ،این زدود کده

ورنها زاشر ،دست یازنر.
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روسیه نیگ زهعنوان یکی دیگر از زازیگران

فرآینری محقق خواهر شر .در ننایت میتوان

تمدامی مخالفدان سدوری از ایجداد ارتبدا زددا
دمشق سرزاز زدندر و قدرر هدای غرزدی نیدگ

413
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 .5محرکهای سیاست خهارجی
روسیه در قبال بحهران داخلهی
سوریه
 .2-5جلههوگیری از کههاهش نفههوذ
روسیه در خاورمیانه
یکی از جنتگیریهای عمدره سیاسدت
خارجی روسدیه در زمدان ریاسدت جمندوری
مرودن و البته زا نظر پدوتین ،کندار گذاشدتن
احسدداس حقددار دهدده  4221و زازگردانددرن

ارزشهدای

امریکا در زرازر نقض حقوق زشدر و
زدهویدژه
انسانی در یمن ،عرزستان سدعودی و 
زحرین و زرعکا ،توجه ویژه آننا زده مو دوع
سوریه ،ناشی از رویکرد دوگانه غر در زرازدر
زازیگرانی است که هژمونیک زودن امریکدا در
روسهدا ،غدر

منطقه را نپذیرفتهانر .زه زداور
سعی در تحمیل ارزشهدای خدود در منطقده
خاورمیاندده و زنددازر ادعددای امریکددا ،مددریریت

روسیه زه جایگاه زاالیی در امور زینالملل زود.

تحوال منطقده را دارد ،اگرچده ایدن امدر زدا

این سیاست زعر جریری زه حضور روسدیه در

مقاومت جری از سوی مدردم منطقده مواجده

خاورمیانه زخشیر .اگر چه سدوریه از هدرو و
نفوذ زیادی در منطقه زرخوردار نیست ،اما در
اتخدداذ و همراهددی ایددن سیاسددت از سددایر
کشورهای عرزی نقش منمتری را ایفا نمود .زا

شود .زنازراین روسیه سعی میکندر از وریدق
توازن قدوا (موازنده قدوای ندرم) و زده منظدور
جلوگیری از تکرار تجرزه لیبی ،شدرایط فعلدی
در زحران سوریه را زه نفدع خدود رقدم زندر و

شروع زحران در سوریه -زه عنوان یک منطقه

دستیازی زه این امدر را از وریدق فعدالکدردن

اسدتراتژیک در خاورمیاندده -روسدیه زددا هددرن

سیاست خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه

حفظ این متحدر سدنتی در دنیدای عدر زده

(و امروز زهوور مشدخ

در سدوریه) و ناکدام

زحددران قددرم نندداد کدده در ورای آن اهددران

گذاشتن امریکا در جنت اجرای مقاصدرش در

دیگری از جمله جلوگیری از کاهش نفوذ خود

منطقه دنبال میکنر (قرزانی.)4924 ،

در منطقه را دنبال میکنر و زرای تحقق ایدن
منم زه تقازل زا غر پرداخته است.
رویکرد روسیه نسبت زه تحوال جداری
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معتقر است کده سدکو کشدورهای غرزدی و

غرزیها تا زرانجا پدیش رفتدهاندر کده در
ورح پیشننادی خود ،مسئولیت حوادث اخیر
در سددوریه را زددر گددردن دولددت سددوریه و ندده

در خاورمیانه عرزی ،در چارچو انتقاد مسدکو

مخالفین گذاشتهانر و دولت را ملگم نمودهاندر

از زرخورد دوگانه غر در قبدال انقدال هدای

تا از قرر کنارهگیری نمایر؛ چراکه معتقرنر

اسدالمی مردمددی منطقده مددیگنجدر .روسددیه

توافق زر سر تشکیل دولدت انتقدالی فقدط زدا

زود .البته این ورح دو زدار از سدوی مسدکو و

وریق موازنه قوای نرم یعنی زنرهگیری از ازگار

پکن وتو شره است .روسها اصدرار دارندر کده

سیاسدددی و دیپلماتیدددک و سدددازمانهدددای

سدوریه توسددط خددود سددوریهددا اداره شددود و

زینالمللی ،این خواسته را محقق نمایر.

زازیگران خارجی از مراخلده در امدور داخلدی

 .9روسیه عالقه منر است تدرهیر خدود در

این کشور و یا تحریم آن خودداری نماینر .در

خاورمیانده را زسدط داده و یدا در همدین حدر

اهر ،غر از مرموریت نا ران اتحادیه عر ،

زدداقی نگدده دارد .ایددن ترهیرگددذاری عمددرتا در

فرستاده صل سازمان ملل و فرستاده مشترک

ارتبا روسیه زا سدوریه و ایدران تبلدور یافتده

ایددن دو سددازمان حمایددت الزم را زدده عمددل

است و از دست دادن هر یک از آننا زه حدذن

میآورد ،اما زرخالن روسها زه موفقیدت آنندا

آخرین رد پای زاقیمانره روسیه در این منطقه

امیری نرارد .روسها معتقرنر راهحدل زحدران

ژئوپولتیددک مددیانجامددر .زنددازراین روسددیه زدده

حا ر در سوریه از وریق یکی از سازمانهای

حمایت و پشتیبانی از دولت سدوریه پرداختده

مذکور و زه روش سیاسی و دیپلماتیک خواهر

است تا زتوانر همچنان زه حضور خود در ایدن

زود و این همان مسیری است کده روسدیه در

منطقه ادامه دهر ).(Bagdonas,2012, p.67

جنت تحقدق اهدران خدویش آن را پیگیدری

 .1-5ممانعت از تسری ناآرامیها از
خاورمیانه به منطقه اوراسیا

مینمایر ).(Trenin, 2013, p.19
نتیجه اینکه در تشری حمایت روسیه از
دولدددت اسدددر ،دو حدددوزه خدددارجی اهدددران
استراتژیک آن قازل تمیگ از یکریگر میزاشر:
 .4از آنجا که روسیه عالقهمندر اسدت تدا

همجواری جغرافیدایی و فرهنگدی میدان
جمنددوریهددای آسددیای مرکددگی و قفقدداز زددا
خاورمیانه سبب شره تا حفظ امنیدت و هبدا
در این منطقه زا حساسیت زیشدتری از ودرن

خود را زار دیگر زهعنوان یدک زدازیگر جندانی

روسددیه پیگیددری شددود .هرچنددر پیونددرهددای

احیدددام نمایدددر ،مندددافع و نگراندددیهدددایش را

اقتصادی نقدش منمدی را در اتخداذ سیاسدت

میزایست زر اساس" قرر زدگرج "تطبیدق
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کنارهگیری اسر از قرر امکدانپدذیر خواهدر

خودنمایی میکنر .روسیه در تالش است تا از

روسیه نسبت زه سدوریه ایفدا مدینمایدر ،امدا

دهر .این مو وع زه وور ناگگیر زرخی از انواع

تنریر زسط زیهبداتی سیاسدی و زده تبدع آن

موازنه هژمون جنانی ایاال متحره را درگیدر

افگایش اسالمگرایی افراوی ،از جمله عدواملی

ساخته و عمرتا در شکل مقاومت و ایستادگی

است که نگرانی روسیه را نسبت زه گسدترش

412
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زحددران در سددوریه زددیش از پددیش افددگایش

زشود .این سیاست امروزه در زحران سوریه در

میدهر .علت اصلی این نگرانی آن اسدت کده

سیاست حمایتی روسیه از دولت اسدر تجلدی

زیش از زیست میلیون مسلمان در نوار جنوزی

یافته است؛ زه این معنا که روسیه زا اتخاذ این

این کشور زه خصوص در زخش قفقاز شدمالی

سیاست نسبت زه دولت سوریه ،ترمین امنیت

سدداکن هسددتنر .افددگایش نددر زاد و ولددر

مرزهددای جنددوزی خددود را دنبددال مددینمایددر.

مسددلمانان در روسددیه زدده مددوازا کدداهش

رهبران روسیه از پتانسیل الزم در این مناوق

جمعیددت اسددالوی ارتروکسددی روسددیه ،ایددن

زرای ایجداد نداآرامی ،کدامال آگاهندر و سدعی

نگرانی را تشریر نموده است .تجرزه یک دهده

میکننر از تحقق ایدن امدر جلدوگیری کنندر.

زحران در چچن و اعتراضهای دسامبر 9144

امروزه زحران سوریه و حضور مخالفان اسر که

مردم روسیه زده انتخازدا پارلمدانی از جملده

متشکل از عناصر جنادی و زرخی نیگ وازسدته

عواملی هستنر که زمینههای نگرانی روسیه را

زدده القاعددره مددیزاشددنر ،خطددر ایجدداد جنددر

در این رازطه ایجاد کدردهاندر .زحدران چچدن

فرقهای حضور اسالم گرایان افراودی و تسدری

شر زسیاری از گدروههدای افدرا گدرای

آن زه دیگر مناوق از جمله حدوزه اوراسدیا را

مذهبی ،در سرزمین روسیه رخنه نموده و زدا

افگایش میدهنر .تحقق این امر احتماال منجر

قرار گرفتن در کنار مبارزین چچنی زه انجدام

زه افگایش گسترده سیل منداجرین از منطقده

فعالیت هایی ماننر قاچداق تسدلیحا و پدول،

زه روسیه خواهر شر که زده تبدع آن افدگایش

زهکارگیری جوانان محلی ،تروی جرایی ولبی

حمددال تروریسددتی را شدداهر خددواهیم زددود

و تحریک نواحی مسلماننشین زده جدرایی از

).(Trenin,2013, pp.11-12

زاع

روسددیه ،مبددادر ورزنددر (کیددانی ،4913 ،ص
.)931
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زنددازراین رهبددران روسددیه زددا حمایددت
گسدترده سیاسددی و نظدامی از دولددت سددوریه

هرچنر مسدکو از سدال  9119زدا اتخداذ

سدعی مدیکنندر مدانع از زده قدرر رسدیرن

سیاسددت زازگشددت زدده منطقدده در پددی ایجدداد

اسالمگرایان سدلفی و افراودی شدونر؛ چراکده

روازط حسنه زا کشورهای مسدلمان زدود ،امدا

آننا کامال زر این امر واق انر که در صور زه

درصرد زود تا از این وریدق سیاسدت خدود را

قرر رسیرن این گروه از مخدالفین ،سدوریه

نسبت زه قفقاز شمالی و جمعیت مسلمان آن

کدده یکددی از نقددا کلیددری در خاورمیاندده

تضمین نمایر و مدانع از نفدوذ اسدالم افراودی

محسو میشود ،از دست خواهر رفت و ایدن

امددر تبعددا منفددی فراوانددی را زددرای حامیددان

زازیگران صحنه داخلی از یک سو و زدازیگران

سددوریه از جملدده روسددیه زدده جددای خواهددر

منطقهای و فرامنطقهای از سوی دیگر است.

فرجام

فرامنطقهای زدا هدرن حفدظ سدوریه (متحدر

 .4منطقددده خاورمیانددده زددده لحددداظ
استراتژیک ،حوزه منفعتی غیر قازدل اغمداض

استراتژیک خود در جنان عر ) پا زده عرصده
این زحران نناده است که در ورای آن اهدران

زرای زسیاری از زازیگران زینالمللی زه حسا

دیگری از جمله جلوگیری از کاهش نفوذ خود

میآیر .سوریه در زدین کشدورهای حا در در

در خاورمیانه و ممانعت از تسری ناآرامیهدا از

ایددن منطقدده از اهمیددت ژئوپلتیددک خاصددی

منطقه خاورمیانه زه منطقه اوراسدیا را دنبدال

زرخوردار میزاشر و اکنون شکلگیری زحدران

میکنر .در واقع روسیه از وریق فعال کدردن

سیاسی در این کشور سبب حضدور زدازیگران

سیاست خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه

منطقهای و فرامنطقهای مختلفی در آن شدره
است که هر یک زر اساس منافع و عالیق خود
جنتگیری خاصی را در رازطه زا ایدن زحدران
اتخاذ نمودهانر.

(و امروز زهوور مشخ

در سوریه) میکوشدر

زرای جلوگیری از کاهش نفوذ خود در منطقه
حتددیاالمکددان امریکددا را در جنددت اجددرای
مقاصرش در این منطقه ناکام گذارد کده ایدن

 .9در مقالدده حا ددر تددالش شددر تددا زددا

منم ،از وریق نگدیک شدرن زده کشدورهدایی

زنرهگیری از نظریه موازنه قوای نرم زه واکاوی

چون سوریه ،ایران و انجدام کدار مشدترک زدا

انگیگههای روسیه زهعنوان مندمتدرین زدازیگر

حماس و حگ اهلل انجام میشود.

فرامنطقهای در میان زدازیگرانی کده خواهدان

 .1روسیه از یک سو عالقهمندر اسدت تدا

ازقای نظام حاکم در سوریه هستنر ،پرداختده

خود را زهعنوان یک زازیگر جنانی احیا نمایدر

شود .منم ترین یافتههای مقالده حداکی از آن

و این مو وع ،زرخی از اندواع هژمدون جندانی

است که در سالهای پا از جنر سرد ،مورد

ایاال متحره را درگیر میسدازد و عمدرتا در

سوریه خود را زهعنوان یک معضل پیچیره که

شکل مقاومت و ایستادگی خودنمایی میکنر.

راهحددل نگدیکددی زددرای آن متصددور نیسددت،
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گذاشت.

 .9روسدددیه زدددهعندددوان یدددک زدددازیگر

از سوی دیگر روسیه درصرد زسدط و توسدعه

مینمایانر .دلیل اصدلی تدراوم زحدران ،وجدود

تددرهیر خددود زددر خاورمیاندده مددیزاشددر و ایددن

منافع متعارض و دیرگداههدای متفداو زدین

ترهیرگذاری در ارتبا زا سوریه و ایران تبلدور
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یافته است و از دست دادن هر یک از آننا زده

 .3در پایان زایر توجه داشت که روسدیه

حددذن آخددرین رد پددای زاقیمانددره روسددیه در

زر اساس موازنه قوای ندرم کده در آن موازنده

منطقه میانجامر .زنازراین روسیه زا آگداهی از

خددارجی از وریددق ازددگارهددای گوندداگون مثددل

این امر که هرن زعری پا از سدوریه ،ایدران

همکاریهدای محدرود نظدامی ،فعالیدت هدای

خواهر زود ،زه حمایدت و پشدتیبانی از دولدت

دیپلماتیک ،استفاده از سازمانهدا و ننادهدای

سوریه پرداخته است تدا زتواندر همچندان زده

زینالمللی صور مدیگیدرد ،سدعی مدیکندر

حضور خود در منطقه ادامه دهر.

اهران خویش را محقق سازد .در ایدن رازطده

 .5این روسیه زده لحداظ امنیتدی نگدران

میتوان زه مرل روسی ارائهشدره جندت حدل

تسدری نداآرامدیهدا از منطقده خاورمیانده زده

زحران اشاره کرد .منم ترین اصل این ورح در

منطقه اوراسیا می زاشر ،منطقهای کده هدم از

نظر گرفتن منافع ورنهدای درگیدر و پایدان

پتانسیل الزم در ایجاد نداآرامدیهدا زرخدوردار

دادن زه خشونتها و ورود زه فرآینر سیاسدی

است و هم اسالمگرایان در آن حضور یافتهانر.

حل زحران است و زایر توجه داشت که ودرح

زحران چچن و اعترا ا  9144مردم روسدیه

روسی در حل این زحران سعی دارد از یکسو

زه انتخازا پارلمانی سبب شره تا روسدیه در

پل زه جامعه زینالمللی زگنر و از سوی دیگدر،

این زمینه زیش از پیش احساس نگرانی کندر

خود نیگ پلی زه منطقه زگنر که دیدرگداههدای

و زا حمایت همه جانبه از دولت سوریه مانع از

زازیگران منطقهای را قو زخشر که این خود

نفوذ اسالم افراوی زه ایدن منطقده شدود کده

زه نفع روسیه است.

ممکن است ناآرامیهایی را در پی خود داشته

منابع فارسی

زاشر.

 .4آجرلدددو ،حسدددین ( ،)4921بحهههران سهههوریه و

 .1روسیه در جنت تحقق اهدران خدود،
سعی زر حفظ و حمایت همدهجانبده از دولدت

استراتژیک خاورمیانه .زازیازی شره در تاریخ  2آذر

سوریه را دارد .عالوه زر این نیگ سوریه اهمیت

.4921

استراتژیک و راهبردی زرای روسیه زه همدراه
دارد کدده در ایددن راسددتا مددیتددوان زدده ازعدداد
سیاسددی ،اقتصددادی و نظددامی روازددط ایددن دو
کشور اشاره داشت.
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 .9امامی ،محمرعلی ( ،)4931سیاست و حکومت در
سوریه ،تنران :مؤسسده چداپ و انتشدارا وزار
امور خارجه.
 .9زرزگر ،کینان (/9شنریور« ،)4924/راهحل زیندازینی
دمشق» ،شرق.
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