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چکیده
با شکلگیری تحوالت سوریه ،قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای ذینفع و تأثیرگذار بر اساس منافع و عالیق خود جهتگیریهای
مختلفی را در رابطه با این کشور داشتهاند .یکی از این قدرتهای فرا منطقهای ،روسیه ا تس

که به نقشآفرینی در تحو هیروس تال   

پرداخته ا تس  .روسیه به علت داشتن منافع مختلف بهویژه امنیتی ،نظامی ،اقتصادی و سیاسی تالش کرده ا ت تس اا ااا حددد امکاننن با ا
حمایتهای سیاسی و بعضًاًا نظامی از سقوط دولت بشار اسد و افتادن حاکمیت سوریه به د تس

معارضاننن تح تتت حمای تتت محوررر

تمتح ؛اکیرمآ هد
غربی -عربی جلوگیری کند .بنابراین ،نقشآفرینی روسیه در سوریه عمدتًاًا باهدف رقابت ژئوپولییتیکی ب الایا ا تت تت
توازن قدرت منطقهای با ایالت متحده امریکا؛ گسترش حوزه نفوذ و قلمرو ژئوپولیتیکی خود در منطق س ظفح ،ایسآ برغ ه ور هی      
بهعنوان آخرین پایگاه خود در منطقه غرب آسیا ،جلوگیری از به قدرت رسیدن گروههای افراطی و تروریستی در سو تیامح ،هیر   
همهجانبه از مردم و نظام فعلی سوریه و جلوگیری از سقوط نظام سو تسا هدوب هیر  .......از اینننرو در پ هوژ ششش حاضررر ابعاددد مختل ففف
شآفرینی و راهبردهای روسیه در قبال بحران سوریه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی موردبررسییی و ارزی با ییی قرارگرفتههه
نق 
ا تس

تا مدلی قابلقبول از رفتار روسیه دراینباره ارائه شود .بر این اساس ،هدف این پژوهش بررسی دالیل نقشآفرینی رو رد هیس

تحوالت سوریه ا تس  .سؤال پژوهش این ا تس

که دالیل نقشآفرینی روسیه در تحوالت سوریه چگونه ا تس ؟ این تحقی شور اب ق

توصیفی– تحلیلی انجامشده و دادههای موردنیاز از طریق منابع کتابخانهای ،اسنادی و الکترونیک گردآوری شده ا تس .

واژگان کلیدی :ژئوپولیتیک ،قدرت فرا منطقهای ،تحوالت سوریه ،روسیه.

( -1نویسنده مسئول)hoseinvand.r@ut.ac.ir.
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مقدمه
تحوالت سیاسی در قالب انقالبها ،اعتراضها و خیزشهاي گسترده که از شمال آفریقاا از ساللل  ۲۰۱۰ش ور ععع شددد
ی ش ام للل آفریقاا
بهصورت دومینووار تداومیافته و به کشورهایی مانند سوریه نیز تسري یافت؛ ولی برخالف نمونههای ی
ت .اگرچههه در سههه
ی یافت ت
(مصر ،تونس و لیبی) در غرب آسیا و در کشورهایی مانند بحرین و سوریه ،وضعیت متفا تو ی ی
تهای خارجی سقوط کردند،
تبار داخلی و یا با مداخله قدر 
کشور شمال آفریقا ،حاکمان یا براثر اعتراضهاي خشون 
کسو ،اعتراضات داخلی به حدي
ولی در مرحله تسري به کشورهایی مانند سوریه وضعیت متفاوتی شکل گرفت .از ی 
تهای خارجی نیز نتوانستند بار دیگر به بهانه
نرسید که بتواند خود موجب تغییر رژیم حاکم شود و از سوي دیگر قدر 
ی س یرو ههه در
ت داخلی ی
هاي مختلف زمینه دخالت مستقیم و براندازي را عملی سازند ( .)Ghiyasi, 2013:2لذا تح الو ت ت
ی ش لع ههه
ل اصلی ی
یش ککک عامل ل
اوایل سال  ، ۲۰۱۱اگرچه دیرتر از تحوالت دیگر کشورهاي عربی منطقه ،شروع شد؛ اما ب 
ورشدن اعتراضات مردمی علیه نظام سیاسی سوریه ،شکلگیري خیزشها و انقالبهاي عربی در منطقه است .مخالفان
داخلی و خارجی نظام سیاسی سوریه نیز با الهام گرفتن از این انقالبها ،دستیابی به خواستههاي خود را ابتدا از طریق
ن مخالفاننن بههه
ن این ن
ل جستن ن
مسالمتآمیز بهصورت مقاومت مدنی و برپایی تظاهرات خیابانی دنبال نمودند؛ اماا توسل ل
ی منطقهههای و ف ار
تهای ی
بیگانگان و اقدامات خشونتآمیز دستگاه امنیتی حزببعث با معترضین ،زمینههاي ورود ق رد ت ت
منطقهای به دامنه این اعتراضات را فراهم نمود .در بحران سوريه به سبب موقعيت حساس جغرافيا يكيژتارتسا و يي   
سوريه بوده كه منافع هر يك از با أت نارگيز ث ذگری ا  هيروس تالوحت رد ر را

   درب  درادر ( ( Adami And Akhraldyn,

.)2013:48
درواقع ،بحران سوریه یکی از مهمترین مسائل منطقهاي است که مناسبات موجود در خاورمیانه را دگرگون کرده است،
ث تغییررر
روسیه نیز یکی از کلیدیترین بازیگران در عرصه مناقشات سوریه است کههه هررر نوععع عملکردد روسیههه باعث ث
یشود ،به همین علت بررسی جایگاه روسیه در بحران سوریه داراي ضرورت است .در این
سرنوشت بحران سوریه م 
ی از با ارگیز ننن مهممم و
نالمللی ،،یکی ی
راستا بدون تردید روسیه بهعنوان کشوری ت ثأ یرگذار در بحرانهای منطقهای و بین ن
ف سیاسی ،،نظا ،یم
تعیینکننده در بحران سوریه از آغاز تاکنون بوده است .درواقع روسیه به علت داشتن منافع مختلف ف
امنیتی و اقتصادی بهراحتی حاضر نیست سوریه را نیز مانند سایر کشورهای عربی به دامننن غ  بر ووو بهههویژهه آمریکاا
بیندازد .پرواضح است که سوریه بهعنوان آخرین و تنها نقطه نفوذ استراتژیک روسیه در خاورمیانه و جهان عرب است
شآفرینی
و از دست دادن این آخرین پایگاه پذیرفتنی نخواهد بود .بر این اساس ،هدف این مقاله بررس قن لیالد ی ششش ششش
شآفرینی روس هی
روسیه در تحوالت سوریه است .ازاینرو ،در این مقاله دالیل اهمیت راهب قن یارب هیروس یدر شششش شششش
موردبررسی قرار خواهند گرفت .بر این اساس ،در ای یسررب هب هلاقم ن      -۱رواب هیروس اب هیسور ط      -۲اهمیت
ژئوپولیتیکی سوریه برای روسیه  -۳دالیل حمایت روسیه از نظام س هیرو -۴دالی تفلاخم ل   

روس هی از مخالفا و ن

معارضان نظام سوریه -5اهداف روسیه در تحوالت سوریه  -6منافع روسیه در تحوالت سوریه -7رویکرد روسیه در
تحوالت سوریه -8اقدامات روسیه در تحوالت سوریه در تحوالت سوریه پرداخته خواهد شد؛ بنا نراگن نیارب دد دددگان
شآفرین تالوحت رد هیسور ی
در نظر دارند در این مقاله با بهرهگیری از مدلی که موارد آن گفته شد ب قن لیالد ه ششش ششش
شآفرینی روسیه در تحوالت سوریه چگونه است.
سوریه بپردازند .سؤال مقاله این است که دالیل نق 

شآفرینی روسیه59 ...
بررسی دالیل نق 

مبانی نظری تحقیق
ژئوپولیتیک
ژئوپولیتیک بامعنای بررس ایس نیب هطبار ی س میدق یشناد ایفارغج و ت ی نآ رمع و هم مممممممم ممممممممممزما اب ن    جغرافیاستتت
( .)Mirhaydar, 2010: 64ژئوپولیتیک یک مفهوم ترکیبی است که در آن سه عنصر اصلی یعن و تردق ،ایفارغج ی
سیاست داری خصلت ذاتی میباشند ،ترکیب سه پارامتر جغرافیا ،قدرت و سیاست الگوهای متشکل انسانی را نسبت
به یکدیگر تعیین میکند .این الگوهای رفتاری در قالب اشکالی ازجمله :نوسان قدرت ،رقابت ،همگرای یارگاو ،ی ی   ،
یش  دنو ( ( .)Hafznya,2005:25ژئوپولیتی ای ک   
نفوذ ،بحران ،سلطه ،همکاری ،جنگ ،آرامش و ثبات و غیره نمایان م 
سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیدههای محیطی ،چون موقعیت جغرافیایی ،شکل زم ،بایمک عبانم ،نی    
امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی ،دریایی ،فضایی ،هوایی) و غیره را در تصمیمگیریهای سیاسی بهویژه در س حوط
یرسد عمده توجه ژئوپولیتیک
یکند .در این برخورد است که به نظر م 
گسترده منطقهای و جهانی مطالعه و بررسی م 
تهای سیاسی و اشکال دگرگون شونده سلسلهمراتب قدرت در جهان اس  ت ( ( Mojtahedzadeh,
به رقابت میان قدر 

.)2010:138-139
رقابت ژئوپولیتیکی
با نگاهی به موضوع رقابت میان قدرتها در فضای ژئوپولیتیک میتوان این تعریف را به کار گرفت ک ای هشقانم ه    
مسابقه میان دو نظام حکومتی یا دو کشور در فضای جغرافیایی خارج از مرزهایشان در هر بخشی از جها یسایس ن   
برای پیشی گرفتن از یکدیگر بهترین جلوهگاه رقابت است .به بیانی دیگر ،زورآزمایی سیاسی در سطوح منطقهای یا
جهانی سبب بروز نوعی «رقابت» میان صاحبان قدرت میشود که میتواند بهصورت یک بازی سیاس .دنک هولج ی    
این بازی سیاسی یا رقابتهای قدرتی بسته به شرایط زمان و مکان و مصلحتها ممکن است خصمانه ش نام ،دو ند   
  

تها مصخ ی ا رد قارع و ناریا هن
رقابتهای خصمانه قدرتها در آستانه جنگ جهانی اول و دوم جهانی و رقابت ت
ابتدای دهه هشتاد و ایران و عربستان در حال حاضر یا به بروز موازنههای صلح پرور منجر شود ،مانن باقر د تت تتتهای

تها بیانجامد،
قدرتهای شرقی و غربی در دوران رقابتهای ژئوپولیتیک دوقطبی و یا به تعامل و همکاری میان قدر 
   

مانند تعامل و همکاری روسیه و بریتانیا در ابتدای قرن بیستم در خصوص ایران .رقابتها هب بلغا کیتیلوپوئژ ی

برقراری گونههایی از توازن قوا منجر میشود که در مطالعات ژئوپولیتیک بهترین تضمینکننده صلح و ثبات اس و ت
یده ظن ار نآ کیتیلوپوئژ شناد رد هک د ا هج م ا ین       
بهنظام یافتن قدرتها در یک ساختار سلسلهمراتبی یا م یر یی یی
یخوانند (.)Mojtahedzadeh, 2012:110
م
منافع ملی
منافع ملی عبارت است از ارزشهای مادی و معنوی که افراد یک ملت نسبت به آنها خودآگاهی داش ساسحا و هت   
تعلق ،وابستگی و مالکیت نموده و برای حفاظت از آنها و جلوگیری از تص آ فر نننها دوخ زا نیریاس تسد هب 

    

یباشد ( .)Hafznya, 2017:432منافع ملي يكي از مفا ميه ييي است ت
ت
حساسیت نشان داده و حاضر به پرداخت هزینه م 
تهاا در
ت دولت ت
ف و سياست ت
كه كاربرد زيادی در تحلیل و تب يي ن سياست خارجي كشورها دارد .در بيشتررر م راو دد اه اد ف ف
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چارچوب منافع ملي مطرح ميشود .امروزه منافع ملي توجيهي است برای طرح خواستهای بينالمللي بهگونهای كههه
یکنند آن
تها درصدد اتخاذ تصميم و سياستگذاری خاصي برای تأمين اهداف ملي خويش باشند ،تالش م 
هرگاه دول 
را در چارچوب منافع ملي توجه كنند (.)Ghwam, 2009:308 And Rezazadeh And Najafi, 2016:152
اهداف ملی
یگزیند و میکوشد در بس و نامز رت
اهداف ملی عبارت است از مقصدهای مادی و معنوی که یک ملت برم 

تایح    

مستمر خود و به محوریت و عاملیت حکومت و نظام سیاسی خود با تکیهبر منابع قدرت مل آ هب ی نن نننها .دیآ لئان     
اهداف ملی میتوانند کمی یا کیفی ،اساسی و بنیا توک ای تدمدنلب ،ییانبور ای ید ا هههههه هههههههم  ینامرآ ،تد ی و ا ا یعق      و
قپذیر باشند ( .)Hafznya, 2017:437اصو ًالًال بين منافع ملي و اهداف سياست خارجي رابطهی نزد يكي وجود دارد.
تحق 
ت خا جر ييي
یکه اين دو در اکثر مواقع مترادف و مساوی كي ديگر به كار ميروند .نسبت بين منافع ملي و سياست ت
بهطور 
قنظر وجود ندارد .ديدگاه رايج و
نسبت عموم و خصوص است ،اما دربارهی اينكه کدامیک از اين دو عامتر است ،اتفا 
غالب بر اين باور است كه مفهوم انتزاعي منافع ملي زماني كه عيني و عملياتي شود ،بهصورت اهداف و مقاصد سياست
یکه اهداف سياست خا جر ييي در
یآید .بنابراين ،منافع ملي عامتر از اهداف سياست خارجي است .بهطور 
خارجي درم 
چارچوب و بر پايهی منافع ملي تعريف و تب يي ن ميشود .ديدگاه ديگر ،برخالف ديدگاه نخست ،اهداف ملي را عامتر و
كليتر از منافع ملي ميداند (.)Rezazadeh And Najafi, 2016:153
قدرت منطقهای
یکند و از آن فراتر
قدرت منطقهای ،قدرتی است که نفوذ و دامنه اثرگذاری آن ،فقط در یک منطقه خاص تجلی پیدا م 
د ( Azami & Others,
تها ق ار ررر دارند د
نمیرود .کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه در این گروه از قدر 

یداند که نفوذ آن در یک منطقه جغرافیایی
 .)2017: 44یا در تعریفی دیگر دکتر حافظ نیا قدرت منطقهای را قدرتی م 
یکند
یکند ( .)Hafznya, 2017:380قدرت منطقهای در چارچوب سيستم منطقهای عمل م 
و ژئوپولیتیکی تجلی پیدا م 
یتواند نسبت به
نرو ،قدرت منطقهاي نم 
یباشد .ازای 
و سيستم منطقهاي نيز تحت ت يثأ ر منطق حاكم بر سيستم جهاني م 
یاعتنا باشد (.)Ghanbarlu, 2009:38
مالحظات قدرتهاي فرا منطقهاي ب 

)Figure (1): Model of Powers Role in The Transformation of Countries Source: (Writers, 2017
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قدرت فرا منطقهای
یو
ص فراتررر رفتههه و در س ناهج حط یی یی
قدرت فرا منطقهای ،قدرتی است که دامنه تاثرگذاری آن از حد یک منطقه خاص ص
یتوان گفت که قدرتی که در مسائل مربوط به منطقهای حضور فعال و یا
کروی نیز حضور فعالی دارد از بعدی دیگر م 
ت ( Hafznya,
ت ف قطنم ار هه هههای است ت
دخالت دارد ،اما ازنظر جغرافیایی بخشی از آن منطقه به شمار نمیرود ،یک ق رد ت ت

تهای فرا منطقهای بايددد او ًالًال،
 .)2005:253 & Azami and colleagues And Others, 2016:44براي فهم نقش قدر 
ی آنهاا در
تهای ی
ع و سیاست ت
نحال ،وزن آنها را دريابيم؛ ثانيًاًا ،به منافع ع
تهای فرا منطقهای دخيل در منطقه و درعی 
قدر 
تهای فرا منطقهههای را موردتوجههه ق ار ررر ده مي
منطقه توجه كنيم و ثالثًاًا ،سطح ت يثأ رپذيري منطقه از نفوذ و دخالت قدر 
تمتحده آمریکا و روسیه در این دسته از قدرتها قرار میگیرند.
( .)Ghanbarlu, 2009:54ایاال 
محیطشناسی تحقیق
عشده است ،موقعیت این کشوررر باا
جمهوری عربی سوریه در غرب آسیا و در کنار سواحل شرقی دریای مدیترانه واق 
توجه به اینکه در غرب آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرارگرفته است به آن جایگاهی استراتژیک بخشیده است.
سازآنکه دولت عثمانی از هم فروپاشید تا مدتها در قیمومیت فرانسه قرار داشت .ترکیب جمعیتی این کشور
سوریه پ 
ینمایددد .ازنظررر
ی می ی
با خصایص گوناگون قومیتی و مذهبی ،شکلی خاص بدان بخشیده است و کشور متکثر را معرفی ی
مذهبی  ۷۴ %جمعیت آن را مسلمان سنی ۱۳ %،شیعیان علوی و اسماعیلی ۱۰ % ،مسیحی %۳ ،دروزی تشکیل میدهند.
ازلحاظ قومیتی نیز بیش از  ۹۰ %آن عرب و  ۹%کردها به وجود میآورند ( .)Faraji & Others, 2016:126جمهوری
عربی سوریه با جمعیتی بالغبر  ۲۲ /۸میلیون نفر و مساحتی حدود  ۱۸۵۱۸۰کیلومترمربع ،هشتاد و هفتمین کشور جهان
ی ص یتعن
تخیززز باا اروپای ی
یشود .موقعیت سوریه ،این کشور را در نقطه اتصال خاورمیانه نف 
ازنظر وسعت محسوب م 
قرار داده است.)Niakoee & Behmanesh, 2012: 103-104( .

Map (1): Political Geography of Syria Source: http://www.Nationsonline.org/oneworld/map/syria-map.htm
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تحوالت سوریه
تحوالت داخلی سوریه در اوایل سال  ، ۲۰۱۱اگرچه دیرتر از تحوالت دیگر کشورهاي عربی منطقه ،ش ور ععع شددد؛ اماا
بها ييي
لگیری خیزشششهاا و انقالب ب
یشک عامل اصلی شعله ورشدن اعتراضات مردمی علیه نظام سیاسی سوریه ،شک 
ب
ی بههه
عربی در منطقه است .مخالفان داخلی و خارجی نظام سیاسی سوریه نیز با الهام گرفتن از این انقالبهاا ،دس بایت ی ی
ی دنباللل نمودنددد
ت خیابانی ی
ی تظا اره ت ت
ی و برپایی ی
خواستههاي خود را ابتدا از طریق مسالمتآمیز بهصورت مقاومت م ند ی ی
بترین بحران در
کترین و مخر 
( .)Adami And AKhraldyn, 2013:48در این راستا ،جنگ داخلی سوریه از خطرنا 
جهان است .از اوایل سال  ، ۲۰۱۱صدها هزار نفر کشتهشدهاند .حدود ده میلیون سوری آواره شدهاند ( Sachs, 2016:

 .)1اعتراضات  ۲۰۱۰جهان عرب که زمینهساز تغییرات عمده در کشورهای غربی آسیا و شمال آفریقا گردید ،مدلی از
ینصیب
تهای مستبد را در قالب اعتراضات تا جنگ داخلی شکل داد که سوریه نیز از این ت ثأ یرات ب 
مخالفت با حکوم 
شهای عربی را شکل داده است و از
کسوریه در منطقه ،کانون خیز 
نماند .میتوان گفت که به علت موقعیت ژئوپولیتی 
یکردند،،
ت را تهدیددد می ی
ض با وقل هه دولت ت
ی معترض ض
طرف دیگر وضعیت اجتماعی این کشور بهگونهای بودد کههه نیروهای ی
ب بودنددد این ن
ن
ی م هذ ب ب
بهای دولتمردان در قبال گروههای سیاسی و اجتماعی که اکثر قریب بهاتفاق آنهاا سنی ی
سرکو 
یهاا
ی باا گس رت ششش دامنههه درگیری ی
فرصت را برای آنها فراهم ساخت تا تحرکات گستردهای را شکل دهند .بههرروی ی
ت اینکههه
ص است ت
ی س یرو ههه نمودد یافتههه و آنچههه مشخص ص
بنیادگرایی اسالمی وارد کارزار شده و این امر فراتر از مرزهای ی
یهای سوریه تنها مبتنی بر مخالفتهای داخلی نیست بلکه حضور نیروهای تندرو خارجی ابعاد د بح ار ننن را بههه
درگیر 
تهاا بههه
یمدت و فرسایشی مرتبط با حوزه فراملی سوق داده است .ورود دیگررر دولت ت
یهای طوالن 
یکرشته از درگیر 
شهای سوریه اهمیت مبنا قرار دادن اعتراضات داخلی را بهعنوان زمینههای دگرگونی دولت اسددد را در
صحنه کشمک 
تها هستند که نقش اصلی تداوم بحران را برعهدهگرفتهههاند ..ورود عربس ات ننن
مرحله ثانوی قرار داده و درواقع این دول 
ن
سعودی برای حمایت از جریانهای سلفی و ایران و حزباهلل لبنان بهمنظور تقویت نگرش شیعی و نیز روسیه در این ن
یگردد (.)Faraji And et al, 2016:126-128
معادالت ،به اهمیت زمینههای تاریخی تحوالت موجود برم 

Map (2): Syrian field developments in early 2017 Source: http://www.yjc.ir
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جایگاه و اهمیت ژئوپولیتیکی سوریه
سوريه از زمانهای دور ،ازنظر كشورهاي مختلف باالترين منظر ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك را در منطقههه غ یسآ بر ااااا
(خاورميانه) داشته و همچنان دارد .ژئوپليتيك سوريه بهگونهای است كه جايگاهي راهبردي ب يا ه نن ننن كشوررر بخش دي هه
است .زيرا باعث قرار گرفتن آن در نقطه اتصال سه قاره آسيا ،اروپا و آفريقا گرديده و سوريه را در ميان اروپاي صنعتي
و آسيا قرار داده است ( .)Karim Khani, 2016:84-85درواقع ،سوریه ازجمله کشورهای است كه تقابل و كنش سههه
عامل جغرافيا ،قدرت و سياست موجب شكلگيري نوعي رقابت منطقهای و بينالمللي براي اثرگذاري ،كسب منافع و
ی نيروها ييي خا جر ييي در بح ار ننن س هيرو ،،
فبندی ی
مديريت بحران در اين كشور شده است .كي ييي از عوامللل اصل ييي صف ف
تهای منطقهای و فرا منطقهههای
یباشد .ژئوپليتيك سوريه باعث برانگيخته شدن حس رقابت ميان قدر 
ژئوپليتيك آن م 
شده است .سوريه يك بازيگر ژئوپليتيك محور است كه سه عامل واقعشدن در منطقه راهبردي خاورميانه ،قرار گرفتن
بر كناره شرقي درياي مهم مديترانه و برخورداری از ۱۸۶

يك لومتر ساحل و همسايگي با فلسطين اشغالي ،لبنان ،تر يك ه و

نالمللی نمايان م ييي سا دز ..
عراق ،بهوضوح اهميت ژئوپليت يكي و نقش راهبردي اين كشور را در مناسبات منطقهای و بی 
یشودد كههه توانستههه
سوريه به دليل موقعيت جغرافيا يي و راهبردي ،يكي از مهمترین كشورهاي خاورميانه محسوب م 
است در چند دهه اخير نقش مهمي را درروند تحوالت منطقهای ايفا نمايد .در همين راستا هررر تغ ريي ييي در نظاممم اين ن
ن
یشود (.)jafarivaladani And Najat, 2013:147-148
كشور ،باعث تغ يي ر ژئوپليتيك خاورميانه م 

Figure 2: The Model of Reasons for the Russian Federation's Role in the Developments in Syria Source: (Authors 2017).

بحث و یافتههای تحقیق
دالیل نقشآفرینی روسیه در تحوالت سوریه
روابط روسیه با سوریه
ت .روابط ط
ط
سوريه كي ي از كشورهاي منطقه غرب آسیا محسوب ميشود كه همواره روابط نزد يكي با روسيه داشته است ت
یکرد به حمایت از حرکتتتهای ی
ی
یگردد ،در این دوران ،شوروی تالش م 
عمده این دو کشور به دوران جنگ سرد بازم 
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تهای عرب علیه اسراییل که متحد آمریکا در منطقه خاورمیانه بود ،بپردازد .سوریه ازجمله کش یاهرو ی
یبخش مل 
آزاد 
یکرد .در این دوران قراردادهای متفاوتی بین دو کشور
تهای آمریکا و اسراییل در منطقه فعالیت م 
بود که بر ضد سیاس 
امضاء شد .با امضای این قراردادها حضور نظامیان روس در سوریه افزایش پیدا کرد .تا جایی که امروزه نزدیک به ۳۵
هزار شهروند روسی در سوریه حضور دارند .روسیه بهشدت مخالف دخالت کشورهای دیگر در سوریه است .روسیه
ت اول خواهاننن ثبات ت
ت
درباره مسئله سوریه معتقد است که نباید سناریوی لیبی در سوریه اجرا شود .روسیههه در اولویت ت
سیاسی در سوریه بوده و در مرحله بعد به دنبال این است که هرگونه تغییر در سوریه به دست خود مردم این کشور و
یدهد .به همین دلیل
با نظارت سازمان ملل انجام شود و مخالفت خود را با هرگونه دخالت کشورهای خارجی نشان م 
ی عملیات ت
ت
روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که علیه سوریه تنظیمشده بود ،وتو کرد تا از این طریق جلوی ی
مسلحانه مداخله جویاِنِن را در سوریه بگیرد (.)Ashrafi & Bobazadeh Judy, 2015: 62
اهمیت ژئوپولیتیکی تحوالت سوریه برای روسیه
نالمللی روسیه میتوان به این موارد اشاره کرد؛ موقعیت ت
ت
از مهمترین دالیل اهمیت ژئوپولیتیکی سوریه در معادالت بی 
ی طرط سو ،،
ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خاص سوریه ،روابط دیرینه و سنتی کرملین  -دمشق ،،وجودد پایگاهه نظامی ی
سها به غرب در قبال نحوه برخورد با بحران سوریه ،ترسسس از
جلوگیري از نفوذ بیشتر غرب در منطقه ،بیاعتمادي رو 
ت اقتصا يد  ،،جل ریگو ييي از گس رت ششش ناتووو ،وجودد
ی باا آمریکا ،،مالحظات ت
تکرار سناریوي لیبی در سوریه ،تقابلگرایی ی
ت دادن
قراردادهاي نظامی با سوریه و غیره؛ بنابراین سقوط نظام سیاسی سوریه براي رهبران کرملین به مفهوممم از دست ت
ت منافع ع
ع
ت خلوت ت
آخرین حلقه از متحدان پر و پا قرص روسیه در خاورمیانه است و این به معناي ورود ناتووو بههه حیات ت
ن امنیت ت
ت
نالمللی روسیه و درنهایت ناکامی در تحقق مبانی سند دکت یر ن ن
سها و تضعیف موقعیت ،اعتبار و جایگاه بی 
رو 
ملی روسیه است؛ بنابراین مسئله مهم براي روسیه در قبال بحران سوریه نه شخص بشار اسد بلکه نظام سیاسی سوریه
است .آنان درصددند که نظام سیاسی سوریه را همچنان بهمنزله نظامی که به ایفاي نقش منطقهای خود در راستاي منافع
روسیه مبادرت ورزیده است ،حفظ نمایند و از هرگونه خطري که متوجه منافع روسیه نیز میگردد ،مصون نگهدارنددد.
ع
ق مانع ع
ن طریق ق
درواقع میتوان گفت که روسیه در تالش است تا بحران سوریه را بحرانی داخلی نشاننن دهددد تاا از این ن
ص غ بر
دخالت سایر کشورها بهخصوص ص

بخص مآ صو ررریکا شدوخ یتنس ذوفن هزوح رد       

ش  دو ( ( Adami And

.)Akhraldyn, 2013:56-57
دالیل حمایت روسیه از نظام سوریه
در بعد منطقهای ،روسيه درپي اين است كه بازيگري مهم در خاورميانه باقي بماند و جايگاهش در منطقههه بهههحساب ب
ب
ن س يرو ههه در
ب در منطقههه و ياا رفتن ن
آورده شود .آنها معتقدند كه رفتن اسد منجر به متحدشدن سوريه با تر يك ه و غرب ب
لاتکا را در منطقه از دست خواهددد داد.
آشوب و جنگ طوالني خواهد شد كه در هر دو وضعيت ،روسيه يك متحد قاب 
ب در منطقههه يعن ييي ا اري ننن
همچنين آنها نگران فروپاشي محور رژیمهای دوست خود در راستاي موازنه حضوررر غرب ب
یاش را
سجمهور شد ،تالش كرد تا روابط روسيه با متحدان خاورمیانها 
سوريه هستند .از زماني كه والديمير پوتين رئی 
از دوران جنگ سرد تا زمان حال ازجمله سوريه بازسازي كند .س هيرو  ،،ليب ييي و ع ار ققق در مركززز مح رو ييي بودنددد كههه
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یتوانستند حضور آمر كي ا در منطقه را موازنه کنند .را بهعنوان شريك راهب در ييي اش ب ار ييي موازنههه آمر كي اا در منطقههه
م
تمتحده شود .پس به نظررر
ضعيف و منزوي كند و سبب آسیبپذیری بيشتر آن براي حملهای از سوي اسرائيل يا ایاال 
یرسد كه سوريه شكست ديگري در يك مفهوم دومینویی باشد كه بعد بهسوی حاشیههه جن بو ييي روس مادا هي هه ههه پ دي اا
م
خواهد كرد (.)Simber et al, 2016:317-318
بهطورکلی دالیل حمایت روسیه از نظام سوریه و جلوگیری از سقوط یا تغییر آن عبارتاند از:
ق بيفتد؛؛
بنشینی و سكوت روسيه از طريق دخالت مستقيم غرب و ناتو اتفاق ق
یتوانست با عق 
 .۱با سقوط سوريه كه م 
قالجیشی متحمل خسارت
تداده و به لحاظ سو 
روسيه پايگاه مهم دريا يي خويش در مديترانه و بندر طرطوس را ازدس 
نپذیر نبود.
یگردید كه جبران آن در آينده نزديك امکا 
سنگين م 

یگردید و ازجمله تبعات
 .۲با از دست دادن سوريه و بشار اسد حلقه استراتژيك تهران-دمشق -مسكو از هم گشوده م 
باهلل و گروههای ی
ی
آن یکهتازی اسرائيل در منطقه و تضعيف گروهاي فلسطيني و حماس بود و همچنين تنها ماندن حز 
یانجامید.
یاش در منطقه م 
بنشینی مسكو از تمام سنگرهاي سنت 
ديگر مخالف سلطه غرب كه درنهایت به عق 
تتررر
ت را ب ار ييي آن كشوررر سخت ت
 .۳با سقوط حكومت سوريه؛ فشارهاي بعدي همگي متوجه تهران گرديده و مقاومت ت
ینمود.
م

 .۴با از دست رفتن پایگاههای سنتي شوروي سابق و روسيه در کشورهایی همچون افغانستان  -عراق  -ليب ييي  -يمن ن
ن
لجبران گرديده و شايد نفوذ آن
جنوبي  -فلسطين و اينك سوريه .جايگاه و سياست خارجي روسيه دچار زياني غیرقاب 
یگردید.
كشور در خاورميانه بهکلی محو م 
 .۵با كاهش نفوذ روسيه در اين منطقه و افزايش نفوذ غرب و آمر كي ا؛ حلقه محاصره مسكو تنگتر و كشورهاي آسياي
ميانه؛ قفقاز و خاورميانه (بهجز يكي دو كشور) همگي در زمره متحدان آمر كي ا قرارگرفته و با گسترش ناتووو بهههسوی ی
ی
یگردید.
لتر م 
شرق؛ محاصره روسيه کام 
ب امتيا از ت ت
ت
 .۶تر يك ب و آرايش فعلي نيروها در منطقه و در صورت ادامه حكومت اسد بر سوريه هم چنان عامل كسب ب
ت ا اري ننن و سايررر با ارگيز ننن
سياسي و استراتژ يكي و بهویژه اقتصادي بزرگی براي روسيه خواهد بودد و مسكووو باکارت ت
مخالف در منطقه از قدرت چانهزنی و مانور با ييال در برابر غرب برخوردار باقي خواهد ماند كه با شكس دش هت نن ننن آن،
تهای بازي روسيه در منطقه بسيار محدود خواهد شد (.)Mohebi Nia and Salehi, 2013:104-105
کار 
دالیل مخالفت روسیه با معارضان سوریه
روسیه همواره به دنبال افزایش نفوذ خود در بحران منطقهای سوریه است و مایل است آن را نیز تقویت کند تا از این ن
ن
یها نظیر داعش و جبهههه
یکه حتی اگر سوریه توسط شورشیان ،تکفیر 
طریق منطقه نفوذي براي خود ایجاد کند بهنحو 
النصره و نیز نیروهاي معارض حکومت بشار اسد تجزیه گردید این منطقه ازلحاظ ژئوپولیتیک داراي محیطی ایم  ن ووو
تنخورده باقی بماند؛ چراکه سقوط سوریه به معناي تهدید روسیه از سوي دریاي مدیترانه است ..از این ن
ن
همچنان دس 
یشود که روسیه سیطره نظامی خود در
منظر ،فروپاشی نظام اسد و افتادن این کشور به دست رقبا درهرصورت باعث م 
شرق مدیترانه و دسترسی به دریاي سیاه را از دست بدهد و منافع راهبردي آن در سوریه بهعنوان ی ککک پناهگاهه ام ممن،
دچار مخاطره گردد ( .)Sadeghi and Lotfi, 2016:118باید گفت به سه دلیل عمده منافع ملي روسیههه در س یرو ههه باا
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سرنوشت نظام سوریه گرهخورده است و باعث مخالفت با معارضا  هدش هیروس ماظن ن ا تس لیلد هس نیا هک          
عبارتاند از:
 .۱مسکو تمایلي به تشکیل حکومت طرفدار غرب در دمشق ندارد؛ زیرا روی کار آمدن چنین دولتي را تهدیددد منا عف
ی و نظا اهدادرارق يم یی یی
ی
ح سیاسي ،،اقتصادی ی
یداند .روسیه در حال حاضررر در کلیههه س وط ح ح
بلندمدت خود در سوریه م 
راهبردی با دولت سوریه دارد که در صورت سرنگوني دولت اسد همه این قراردادها با خطر جدی روبرو خواهد شد.
بگرایان و اسالمممگرایاننن تن رد ووو را
پگرایان ،غر 
 .۲مخالفان اسد در سوریه و خارج از این کشور ،طیف وسیعي از چ 
چکدام جایگزین مناسبي برای تشکیل یك حکومت مردمگرا در سوریه نیستند .بلکه
یشوند که از نگاه مسکو هی 
شامل م 
دقیقًاًا به خاطر حمایت علني و همهجانبه آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،ترکیه ،امارات ،عربستان و قطر از مخالفان اسد این ن
ن
ت در جهاننن عرببب
ت تح الو ت ت
لگرفته است که غرب و بهویژه آمریکا درصدد هستند با م یرید ت ت
سها شک 
یقین برای رو 
یخواندند ،به وجود آورند ..درنتیجههه آنهاا
تغییرات مدنظر خود را برای ایجاد آنچه در سال  ۲۰۰۵خاورمیانه جدید م 
سها در
یکوشند از سقوط دولت اسد که آخرین سنگر نفوذ رو 
برای از دست ندادن موقعیت خود در آینده خاورمیانه م 
یشود ،به هر شکل ممکن جلوگیری کنند.
این منطقه محسوب م 
یها در سوریه بهشدت مخالف است و روی کار آمدن
 .۳روسیه باقدرت گرفتن جریانهای اسالمگرای طرفدار تکفیر 
ی مس انامل ننن
یتوانددد ب ار ی ی
یکند که در بلندمدت م 
شهای سني افراطي تفسیر م 
آنها را به معنای تشکیل جبههای از گرای 
یطلبان چچني نیز گروههای تکفیر ِیِی وهاب ييي هممم نفوذذ
داخلي روسیه نیز مشکلآفرین شوند .همچنان که در بین جدای 
داشتند (.)Esfahani and Saif Abadi, 2015:210-2011 And Rkabyan et al, 2017
تحلیل اهداف روسیه در تحوالت سوریه
ایجاد توازن منطقهای با آمریکا
لمقایسههه
ی قابل ل
تها ا  ززز توانایی ی
لگیری است ،موجب شده تا قدر 
نشانههاي یک نظام چندقطبی که احتما ًالًال در حال شک 
ی موجودد در
ت فرسایشی ی
برخوردار باشند و الگوهاي ارتباطیشان را بر اساس همکاري و رقابت سازمان دهنددد .ماهیت ت
تها بکوشند قدرت آن را کاهش داده و به موازنه باا آن
یشود تا سایر دول 
کجانبه آمریکا موجب م 
سیاست خارجی ی 
تها میسر ساختهاند .در سیستم توزیع قدرت تکقطبی ،سا ری
بپردازند .آنها این کار را از طریق ائتالف و افزایش قابلی 

دول 
یدانند و سعی خواهند کرد
یشود ،زیانآور م 
تها اساسًاًا وجود بازیگر یکجان ِبِب گرا را که موجب افزایش تهدید 1م 

ن موض دوب عو هه ههه
ی این ن
تا به هر شکل ممکن با آن به مقابله برخیزند .رفتار روسیه در مورد بحران سوریه نیز نمونۀ عینی ی
ت داراي حاکمیت ت
ت
است .مسکو با توازن بخشی و مخالفت با اقدامات آمریکا ازجمله حملۀ نظامی بر ض ی د ککککک دولت ت
ن خودد در قضا ييي
ت دادن متحددد دی یر ن ن
سرزمینی بدون توجیه قانونی ،نهتنها نشان داده است که برنامهای براي از دست ت
ت بههه واش تگن ننن در سایررر موض اعو ت ت
ت
پرتنش خاورمیانه ندارد ،بلکه بدین طریق وزن ابزارهاي چانهزنی خود را نسبت ت
یو
ی جهانی ی
ت بح ار نننهای ی
نالمللی در سطح باالیی حفظ خواهد کرد و اهمیت خود را بهعنوان یکی از ارکاننن م یرید ت ت
بی 
ی خودد در
ف عینی ی
ع و اه اد ف ف
منطقهای به رخ رقیب خواهد کشید .این سیاست به معناي آن است که مسکووو نههه از منافع ع
. Threat Escalation
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ی
ت داخلی ی
خاورمیانه خواهد گذشت و نه به آمریکا اجازه مداخله نظامی نسبت به ساییر با ارگیز ننن باا اهرممم موض اعو ت ت
نحال باید به این موضوع توجه داشت که تداوم مدیریت بحرانهای در سطوح منطقهای تاا ب اد ننن جاا
خواهد داد .باای 
ت مشا ده هه شودد .در روابط ط
ط
ادامه خواهد داشت که میان بازیگران اصلی سیاست بینالملل ،نشانههایی از توازن ق رد ت ت
روسیه و آمریکا این نشانهها در قالب استراتژي بازدارندگی تاکنون معنا پیداکرده است؛ اما ظهور نیروهاي حاشیهاي و
تهای بزرگ در مدیریت بحرانها را موجب خواهد
کسو زمینه افول قدر 
تهای بزرگ ،از ی 
مداخلهگري گسترده قدر 
نالمللی قرار خواهد داد؛ موضوعی که منجر به عدممم ت نزاو
شد و از سوي دیگر تهدیدات جدیدي را پیشروي ثبات بی 
طهای بحرانی خواهد شد (.)Shahidani And Pinkfutsf, 2015:80-81
بخشی در محی 
رقابت ژئوپولیتیکی با ایاالتمتحده آمریکا
کجانبهگرایی آمریکا در سیاست جهانی انتقاد کرده و به مقابله با آن
روسیه ،در دو دهه اخیر همواره تالش داشته تا از ی 
بپردازد .این مسئله از ابعاد مختلفی داراي اهمیت راهبردي براي این کشور بوده است .درواقع ،مقامات کرملین بر این ن
ن
تمتحده آمریکا در اقصی نقاط جهان دخالت هژمونیک داشته و همواره درصددد ب دو ه ه تاا امکاننن
باور هستند که ایاال 
ن منظررر بههه ان اوز ييي
شآفرینی سازنده روسیه در مسائل منطقهای و فرا منطقهای را مس ود دد نم دو ه ه و از این ن
حضور و نق 
ژئوپولیتیک هر چه بیشتر این کشور در جهان پساشوروي بپردازد لذا ،نوع کنش روسیه در قبال بح ار ننن س یرو ههه را نیززز
ت هژمونی ککک و
ش پیوستههه مسکووو ب ار ييي مقابلههه باا تما الی ت ت
باید از این منظر موردتوجه قرار داده و تأکید کرد کههه تالش ش
یکجانبهگرای آمریکا از اصلیترین ابعاد رویکرد ژئوپولیتیک این کشور در قبال تحوالت سوریه بوده است .درواقع،،
ی در
کجانبهگرایی آمریکا و تالش براي ایجاد یک جهاننن چن بطقد ی ی
روسیه با نگاه کالن استراتژیک به دنبال رقابت با ی 
یهای
تگیری ی
یباشد .این مسئله بهوضوح در رویکردهاا و جهت ت
نالمللی و منطقهای نظیر بحران سوریه م 
قبال مسائل بی 
لهای اخیر در مسائل مختلف فرا منطقهای نظیر بحران سوریه مشهود بوده است ( Bagdonas,
استراتژیک روسیه در سا 

 .)2012: 70 And Zohrani and Faraji LoheSara, 2016:60-61درواقع ،پس از جن گگگ س در  ،،تقاب ببل ای یژولوئد ککک
صرف در روابط روسیه و آمریکا جاي خود را به رقابت ژئوپولیتیک داد .بر مبناي این رقابت ،مهمترین تالش روسیههه

شازپیش در مناطق ژئوپولیتیک و ژئووو-
تمتحده نیز حضور بی 
حفظ یکپارچگی و مناطق تحت سلطه خود و هدف ایاال 

ی و از
ی یاا زمینی ی
ب از روسیههه بهههعن او ننن ق کشخ ترد یی یی
استراتژیک جهان بود .در قالب نظریهها ييي ژئوپولیتیک ،،اغلب ب
یش  دو ( (.)Zohrani and Faraji Lohesara, 2016:53بهههط دها یلکرو اف   
تمتحده بهعنوان قدرت دریایی یاد می ی
ایاال 
تاند از:
روسیه در سوریه عبار 
-۱تالش براي حفظ نفوذ ژئوپولیتیک در منطقه غرب آسیا،
تطلبی تاکتیکی براي فروش خود،
-۲بازي سیاسی بزرگ با غرب و فرص 
-۳صیانت از منافع اقتصادي بهویژه ادامه فروش تسلیحات نظامی،
نالمللی،
-۴نمایش قدرت و ارتقاي پرستیژ بی 
-۵مقاومت راهبردي در مقابل غرب باهدف ممانعت از تغییر نقشه بلندمدت خاورمیانه به ضرر خ  دو ( ( Creamy And

.)Noori, 2012:169
-۶بازسازی جايگاه تاريخي و سنتي خود در خاورميانه جهت تح يك م سياست و تز اوراسیایی والديمير پوتين،
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-۷تقويت اقتدار و هژموني مسكو در خاورميانه و سوريه جهت ظهور مقتدرانه درصحنه مذاكره و چانهزنی با غرب.
-۸به نظر برخي استراتژيستهاي آمر كي ا يي  ،هدف و انگيزه واقعي سياست مسكو در قبال دمشق دستيابي بههه پ زوري ييي
نشده و نقشش
در اين كشاكش نيست؛ بلكه قصد دارد تا به پيماني با آمر كي ا دست پيدا كند كه منافع مسكو در آن تأمی 
بهعنوان کي

بازيگر مهم بينالمللي تثبيت شود (.)Ghasemian, 2013:158

تمتحده آمریکا،
-۹رقابت ژئوپولیتیکی با ایاال 
- ۱۰توازن قدرت منطقهای با ایالت متحده امریکا،
- ۱۱گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه،
- ۱۲حفظ نظام سوریه بهعنوان آخرین پایگاه خود در منطقه غرب آسیا،
 - ۱۳مخالفت و مقابله با یکجان ِبِب گرایی آمریکا در منطقه،
تحلیل منافع روسیه در سوریه
منافع امنیتی
یکی از مهمترین زمینههای توجه روسیه به نقشآفرینی بیشتر وجدیتر در بحران سوریه ،منافع امنیتی نهفتههه در پس س
س
این بحران در قلمرو جغرافیای پهناور خود است که در بخش جنوبی بهخصوص در قفقا مش ز ا بش رد ،یل ههه ههههجزی هر
یکنند ،است .به دنبال فروپاشی شوروی سابق کشورهای جدیدی
کریمه و در سراسر فدراسیونهای روسیه زندگی م 
در مرزهای جنوبی روسیه شکل گرفتند که بنا بر آمارهای رسمی ،قریب به بیست میلیون نفر مسلمان در آنها زن گد ی ی
ی
میکنند (.)Adami, 2013:55
منافع نظامی
لتوجه در روابط مسکو دمشق از دهه هفتاد تاکنون بوده است.
منافع نظامی روسیه در سوریه از مسائل بسیار مهم و قاب 
در این راستا ،قراردادهای فروش تسلیحات نظامی و در اختیار داشتن بندر دریایی یژتارتسا  ککککک طرطوسسس س یرو ههه در
مدیترانه از منافع مهم روسیه به شمار میرود؛ تا جایی که روسیه در بندر طرطوس سه اسکله شناور ،یک کارگاه شناور،
پادگان نظامی و سربازخانه و تجهیزات ذخیرهسازی انرژی ایجاد کرده است ( Sheikholeslami And Meysam Baki,

 .)2013:154در اختیار داشتن یک پایگاه دریایی در سواحل آبهای آزاد جهان آنهم در همسا رانک رد اپورا یگی    
دریای مدیترانه نهایت آرزو و آمال روسها در طول تاریخ بوده است .میتوان گفت در میان دهها اس یماظن یژتارت   
دفاعی غلط و ناکارآمد اتحاد جماهیر شوروی ،دست یافتن ب یایرد هاگیاپ کی ه ی م رد  د  زا یکی هنارتی ا ده اف و      
برنامههای درست شوروی بوده که بر اساس ژئواستراتژی خشکی محور و محصور این کشور اندیشه ش هب .دوب هد    
سها به این راحتی این موقعیت بحری خود را در سوریه از دست ندهند و به دفاع از آن بپردازند.
یرسد رو 
نظر م 
منافع اقتصادی
در کنار منافع امنیتی و نظامی ،نمیتوان از منافع اقتصادی روسیه در سوریه نیز چشمپوشی کرد .روسیه مناسبات تجاری
ی کردده است ..ازنظررر اقتصا ید  ،،حجم
پرارزشی با دمشق درزمینههای زیرساختی ،بهویژه در بخش انرژی پایهگ راذ ی ی
سرمایهگذاری روسیه در سوریه در سال  ۲۰۰۹از مرز بیست میلیارد دالر گذشت .اکثر این سرمایهگذاریهاا در قالب ب
ب
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ت در این ن
ن
ی س رگر ممم فعالیت ت
ی روسی ی
تهای ی
پروژههای حفاری نفت و گاز و استخراج آن بوده است .هماکنون نیز ش کر ت ت
کشورند ( .)Adami, 2013:58از طرفی حجم صادرات روسیه به سوریه بخش اعظمی از تراز تجاری میان دو کشور را
به نفع مسکو و منافع اقتصادی آن رقمزده است .بههرروی ،منافع اقتصادی ناشی از سرمایهگذاریهای گسترده مسکووو
در دمشق یکی از انگیزههای بسیار مهم نقشآفرینی جدی روسیه در بحران سوریه است تا جایی کههه می از ننن مبا الد ت ت
ت
لمقایسه است.
اقتصادی روسیه با سوریه با مبادالت مسکو با رژیم صهیونیستی و مصر قاب 
منافع سیاسی
یهای روسیه در قبال بحران سوریه به منافع سیاسی و مالحظات استراتژیک این
بدون تردید بخش اعظمی از دلمشغول 
ق و پایاننن جن گگگ س در ،،
ی سابق ق
ی ش ورو ی ی
یدانند که پس از فروپاشی ی
کشور در منطقه بازمیگردد .مقامات کرملین نیک م 
ی بازیابی ی
ی
تدادهان یازا ؛د نن نننرو ب ار ی ی
بسیاری از پایگاههای نفوذ خود را در مناطق مختلف جهان بهویژه خاورمیانه ازدس 
تداده رفته خود و ت ثأ یرگذاری تعیینکننده بر معادالت منطقهای تنها میتوانند روی نظام اسد حسابی ویژه
پرستیژ ازدس 
باز کنند ( .)Sheikholeslami And Meysam Baki, 2013:156درواقع روسیه از طریق دیپلماسی سعی در حل بحران
یکند و هم از گسترش بحران و ناامنی در مناطق جنوبی
سوریه دارد .روسیه از این طریق هم برای خود کسب اعتبار م 
یکند (.)Shahidani And pakzad, 2016:1424
یبرد ،جلوگیری م 
طخلوت خود نام م 
کشورش که از آن بهعنوان حیا 
رویکرد روسیه در تحوالت سوریه
رویکرد روسیه به بحران سوریه تا حد بسیاری مت ثأ ر از تجربه تلخ آن کشور از مداخله ناتو در لیبی است .در روس هی
برخی مانند پریماکف ،رئیس سابق سازمان اطالعا سخن و ت

توزیررر اس  رب هیسور قب ا ب نی ا تسایس هک دنرو
تت تت

      

غیرمسئوالنه در خاورمیانه و شمال آفریقا ،میتواند منجر به یک برخورد نظامی شود .ب ینونک طیارش یو داقتعا ه     
نیازمند یک اقدام مشترک میباشد ،زیرا تداوم این وضع به وضعیت فاجعهبار جنگ داخلی در سوریه و درنهایت بر
یشود ..نفوذ روسیه قبل از زمان جنگ سرد در سوریه وجود
هم خوردن شرایط حل مناقشه اعراب و اسرائیل منجر م 
س  ۲۰۱۱و در
داشته و در سالهای بعد نیز با شدت و ضعفهایی همچنان ادامه پیداکرده است ،،تاا اینکههه در  ۳۰مارس س
یدهد .با آغاز بح ار ننن
یشود و این کشور را در معرض بحران داخلی قرار م 
شهایی آغاز م 
شهر درعا اعتراضات و شور 
ن بح ار ننن
ی در این ن
در سوریه شاهد حضور سایر کشورها در این منطقه هستیم ،هرکدام از این کشورها به دنباللل منا عف ی ی
یو
تهای غرب در منطقه خواستار مداخله نظامی ی
هستند .گروهی از کشورها ازجمله فرانسه و کشورهای حامی سیاس 
ت بههه
براندازی حکومت اسد هستند و گروه دیگر ازجمله روسیه و ایران خواهان عدممداخله نظامی و انجام اص احال ت ت
یشوند که هرکدام به
دست خود مردم سوریه هستند مخالفان سوری نیز به دودسته ،مخالفان داخلی و خارجی تقسیم م 
ی هس ما ،دنت ااااا
ت داخلی ی
یکنند .مخالفان داخلی به دنبال کسب امتیاز از دولت و ایجاد اص احال ت ت
شیوهای خاص عمل م 
مخالفان خارجی به دنبال براندازی ،به هر شیوه ممکن هستند .این گروه باندیها باعث تشدید بحران در سوریه شدهه
است (.)Adami And AKhraldyn, 2013:57
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اقدامات روسیه در تحوالت سوریه
حضور نظامی روسیه در سوریه
ی ضددد دولت ت
ت
با درخواست بشار اسد از روسیه ،نخستین مورد از حمالت رسمی مسکو علیه داعش و سایر گروههای ی
سوریه در  ۳۰سپتامبر  ۲۰۱۵آغاز شد .ورود نظامی روسیه در عرصه تحوالت میدانی سوریه که نخستین عملیات ارتش
یکرد تا
سها در مرزهای جغرافیایی خارج از فضای پساشوروی محسوب میشد .قبل از این ،روسیه بیشتر تالش م 
رو 
به ارسال محمولههای نظامی-تسلیحاتی به سوریه بسنده کند .صبح روز  ۷اکتبر  ۲۰۱۵مقامات روسی اعالم کردند که
چهار کشتی جنگی این کشور در دریای خزر  ۲۶موشک کروز از نوع  ۳ام  ۱۴تی کالیبرانکا به مواضع داعش در سوریه
کها در مسیر  ۱۵۰۰کیلومتری خود از آسمان ای ار ننن و
شلیک کرده و همگی به اهداف خود برخورد کردهاند .این موش 
ی آتی
یهای ی
تگیر 
عراق گذشته بودند .بحران سوریه یک سکوی پرتابی برای روسیه خواهد بود که نقش مهمی در جه 
ت ارتش ش
ش
ف تقویت ت
یدهد .روسیههه باهدف ف
سها را در معادالت بعدی خاورمیانه افزایش م 
ینهد و اهمیت رو 
آن برجای م 
ن کشوررر
ی در این ن
سوریه و حفظ نظام سیاسی این کشور با محوریت بشار اسد با هماهنگی دمشق اقدام به ورود نظامی ی
ط ارتش ش
ش
ی توسط ط
نمود .در این راستا ،عم ًالًال نوعی تقسیمکار و وظیفه نیز صورت گرفت؛ بدین ترتیب که عملیات زمینی ی
ش س یرو ههه در
یگرفت و با توجه به اطالعاتی که در رابطه با وضعیت پایگاههای مخالفان از سوی ارتش ش
سوریه صورت م 
اختیار روسیه قرارداشت ،نیروی هوایی روسیه ضمن پشتیبانی هوایی از عملیات زمینی ارتش سوریه ،اهداف موردنظر
یداد (.)hedayati Shahidani , 2016:1409
فرماندهان نظامی و اطالعاتی سوریه را مورد هدف قرار م 
محور روسی ،چینی و ایرانی به رهبری روسیه
بازیگران تعیینکننده و بسیار مهم در بحران سوریه ،کشورهای خواهان حل سیاسی بحران و مخالف دخالت خارجی
یشوند .کش اهرو ی ی
ی
و تقویت و تجهیز مخالفان هستند که در اصطالح با عنوان محور روسی ،چینی و ایرانی خوانده م 
ی کردد .
ن محوررر بررسی ی
یتوان در قالب این ن
شهای مقاومت اسالمی نظیر حزباهلل را م 
روسیه ،چین ،ایران ،عراق و جنب 

ی کننددد و
ب در منطقههه جل ریگو ی ی
ش ک در ه هانددد از بس وفن ط ذذ ذذذ محوررر رقیب ب
شآفرینان محور روسی چینی ایرانی تالش ش
نق 
لآورند .درواقع ،بازیگران اصلی محور خواهاننن وضع ع
ع
تهای سیاسی و نظامی ممکن را از رژیم بشار اسد به عم 
حمای 
شها و جهتگیریهای
موجود در سوریه ،کشورهای روسیه ،ایران و چین هستند .در زیر بهاختصار به تبیین منافع ،چال 
ث خ یهاو ممم ک در
ل بحث ث
ت مس قت ل ل
ت و درباره ه روسیههه بهههص رو ت ت
ایران و چین در قباللل بح ار ننن س یرو ههه خ یهاو ممم پرداخت ت
( .)Sheikholeslami and Meysam Baki, 2013:149چین نیز از بحرانهای منطقهای نظیر بحران سوریه برای پررنگ
کردن حضور اقتصادی خود بهره خواهد برد؛ بنابراین ،یکی از اهداف اولیه یچ ننن در بح ار ننن س یکحت هیرو مم ممم جایگاهه
لتوجه است؛ بهگونهههای کههه این ن
ن
اقتصادی خویش در منطقه است .از طرفی منافع سیاسی چین در قبال این بحران قاب 
ی در بح ار ننن
ت نظامی ی
ی بررر دخالت ت
ت مبنی ی
کشور تالش کرده است با همراهی روسیه در وتوی قطعنامههای شورای امنیت ت
کجانبهگرایی آمریکا اعالم کند ( Fratti et al, 2011:110 And Sheikholeslami
سوریه ،مخالفت خود را باسیاست ی 

ع موج یروس دو هه ههه
 .)and Meysam Baki, 2013:150به هر ترتیب ،اگر روسیه را بهعنوان رهبر محوررر موافقاننن وضع ع
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نکننده دیگر در این محور ایران خواهد بود؛ بهگونهای که منافع ایران و در کنار آن نگاه
بدانیم ،بدون تردید بازیگر تعیی 
لتوجه در بحران سوریه خواهد بود (.)Sheikholeslami and Meysam Baki, 2013:150
چین از مسائل قاب 
تاند از:
بهطورکلی اقدامات روسیه در تحوالت سوریه عبار 
 )1حمايت و پشتيباني اطالعاتي و لجستیکی؛
 )2حمایت دیپلماسی و سیاسی از سوریه در نظام بینالملل؛
 )۳کمکهاي مالی ،تسليحاتي و ارائه تجهيزات نظامي؛
 )۴فرستادن متخصصان و افسران فني به سوريه جهت آموزش نيروهاي ارتش اين کشور؛
 )۵حضور مستقيم واحد نيروي ویژه در سوريه و هدايت عمليات ارتش سوريه عليه معارضان؛
 )6حمایت همهجانبه از نظام سوریه؛
 )7وتو قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه؛
 )8وتو کردن قطعنامه تحریم سوریه توسط روسیه و چین؛
 )9همکاری با جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با گروههای تروریستی در سوریه؛
نتیجهگیری
نتایج مقاله حاکی از این است که سیاس نایمرواخ ت هه هههای روس یاهروشک رد دوخ عفانم نتفر تسد زا دعب هی        
خاورمیانه ،سقوط نظامهای (لیبی ،عراق ،مصر ،و )...تغییر کرد و با شروع بحران سوریه تالش ک امت اب در م  ناوت  و   
هزینه کردن جلوی سقوط نظام سوریه را بگیرد .سوریه از سنتیترین متحدان روسیههه در منطقههه و جز ءءء ح زو ه ه نفوذذ
خاورمیانهای این کشور به حساب میآید .نفوذ روسیه قبل از زمان جنگ سرد در سوریه وجود داشته و در سالللها ييي
ت ژئوپ یکیتیلو
بعد نیز با شدت و ضعفهایی همچنان ادامه یافته است ،درواقع ،از مهمترین دالی ییل اهمیت ت

س یرو ههه در

نالمللی روسیه میتوان به این موارد اشاره کرد؛ موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خاص سوریه ،روابط
معادالت بی 
یاعتماد ييي
دیرینه و سنتی کرملین  -دمشق ،وجود پایگاه نظامی طرطوس ،جلوگیري از نفوذ بیشتر غرب در منطقه ،،بی ی
سها به غرب در قبال نحوه برخورد با بحران سوریه ،ترس از تکرار سناریوي لیبی در سوریه ،رقابت ژئوپولیتیکی با
رو 
ایاالتمتحده آمریکا ،مالحظات اقتصادي ،جلوگیري از گسترش ناتو بوده است .روسیه به علت داشتن منافع مختلف
ی از
ی و بعض ًاًاًاًا نظامی ی
ی سیاسی ی
تهای ی
بهویژه امنیتی ،نظامی ،اقتصادی و سیاسی تالش کرده است تا حد امکان با حمایت ت
سقوط دولت بشار اسد و افتادن حاکمیت سوریه به دست معارضان تحت حمایت محور غربی -عربی جلوگیری کنددد.
ع موجودد و ت زاو ننن قواا در
روسیه با درک واقعیتهای منطقهای و بینالمللی موجود تالش دارد از برهم خوردن وضع ع
بحران سوریه جلوگیری کند و از طریق ایجاد اتحاد و ائتالف با کشورهایی نظیر ایران و چین مانع سقوط بشار اسددد و
روی دادن شکست دیگری در مقابل غرب نظیر لیبی شود .بنابراین نقشآفرینی روسیه در سوریه عمدتًاًا باهدف رقابت
ژئوپولیتیکی با ایاالتمتحده آمریکا؛ توازن قدرت منطقهای با ایالت متحده امریکا ورملق و ذوفن هزوح شرتسگ ؛      
ژئوپولیتیکی خود در منطقه غرب آسیا ،حفظ سوریه بهعنوان آخرین پایگاه خود در منطق و تفلاخم ،ایسآ برغ ه   
مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا در منطقه ،جلوگیری از به قدرت رسیدن گروههای افراطی و تروریس ،هیروس رد یت   
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- خنثی کردن دخالتها ردق ی تت تتت،حمایت همهجانبه از مردم و نظام فعلی سوریه و جلوگیری از سقوط نظام سوریه
    های منطقهای رقیب مثل عربستان و ترکیه و مقابله بانفوذ قدرتهای فرا منطقهای نظیر ایاالتمتحده آمریکا اپورا و
 حمای و یساملپید ت، تعقیب اهداف فوق با اقداماتی چون حمايت و پشتيباني اطالعاتي و لجستیکی.انجام میشود
 فرستادن متخصصان و افسران، تسليحاتي و ارائه تجهيزات نظامي، کمکهاي مالی،نالملل
 سیاسی از سوریه در نظام بی
 حمایت،، حضور مستقيم واحد نيروي ویژه در سوريه و هدايت عمليات ارتش سوريه عليههه معارضان،فني به سوريه
 وتو قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه؛ وتو کردن قطعنامه تحریم سوریه توسط روسیه و،همهجانبه از نظام سوریه
. همکاری با جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با گروههای تروریستی در سوریه همراه شده است،چین
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