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 چکیده 
ر است. رخورداای روسیه بسوریه یکی از کشورهایی است که از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در سیاست خاورمیانه

 ووسیه گشته ریکا و رهای ژئوپلیتیک دو کشور آمصه اختالفات و رقابتگیری بحران سیاسی در سوریه، این کشور عرامروزه با شکل

هاجمی ت رئالیسم کرد نظرینوشتار حاضر با تکیه بر رویپردازند. هر یک بر اساس اهداف و منافع خود به ایفای نقش در این بحران می

گونه ا روسیه اینو چرت؟ تقابل روسیه با آمریکا چیسبه دنبال پاسخ دادن به این سؤاالت است که دالیل اهمیت استراتژیک سوریه در 

ای های کتابخانهداده ر مبنایبتحلیلی و  -توصیفی روش تا با استفاده از است تالش شده پژوهش این درکند؟ از بشار اسد حمایت می

ل است که دالیل اهمیت به این سوابه دنبال پاسخ تهاجمی  رئالیسمدالیل اهمیت استراتژیک سوریه در تقابل روسیه نظری تبیین  به

های آمریکا و روسیه، ر رقابتدکه  توان گفت؛ از آنجاییمی راستا این دراستراتژیک سوریه در تقابل روسیه با با آمریکا پرداخته شود. 

 ست وا شکهای بزرگ است؛ لذای خود و باقی ماندن در جرگه قدرتسوریه آخرین برگ برنده مسکو برای حفظ قدرت منطقه

در  یتیک سوریهعیت ژئوپلدهد؛ با توجه به موقهای پژوهش نشان میگذارد. یافتهسرنگونی اسد، افول قدرت در مسکو را به نمایش می

از  مندیبهره وریه باالمللی، مسکو در تالش است تا ضمن حفظ نظام سیاسی سمنطقه و اهمیت استراتژیک این کشور در معادالت بین

حفظ و مانع  ر منطقه رادم کلی سیاسی، نظامی،...(، بیشترین نقش را در آینده سوریه ایفاء کند؛ تا بتواند ساختار و نظابزارهای مختلف)

 از گسترش دخالت و نفوذ غرب به ویژه آمریکا در منطقه شود.

 تهاجمی. : روسیه، آمریکا، بحران سوریه، ژئوپلیتیک، رئالیسمواژگانکلید
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 مقدمه 

ین ر که پیش از اهای سیاست خارجی روسیه در منطقه تبدیل شد. این کشوبه یکی از آزمون 2011ران سوریه از سال بح

وند ود به رخهای اجتماعی کشورهای تونس، مصر و لیبی به نوعی سکوت پیشه کرده بود و با سکوت در برابر جنبش

 روسیه موضعی متفاوت گرفت. مروری بر مواضع فروپاشی حاکمان این کشورها کمک کرد؛ در خصوص بحران سوریه

ته است. به تغییر جدی در رفتار خود به نمایش گذاش 2015درخصوص سوریه گویای این نکته است که مسکو از سال 

وسیه ریش از آن پست. تا ارسد؛ این تغییر رفتار بیش از هر چیز در مدیریت بحران سوریه از راه نظامی نمود داشته نظر می

 هر اقدام نظامی یا متحد جلوی حملههای آمریکا در صحن سازمان مللکرد با گزینه دیپلماسی و وتوی قطعنامهمی تالش

ریه کرده است. ، مسکو اقدام به حضور مستقیم نظامی در جنگ علیه داعش در سو2015دیگری را بگیرد؛ امّا از سال 

حفظ و  به شکل واز خاک سوریه، هنوز پایان نیافته است  هاییاقدامی که با وجود پایان یافتن سلطه داعش بر بخش

وروی شروپاشی های نظامی و حمایت اطالعاتی و لجستیکی از نظامیان سوریه برقرار است. از زمان فگسترش پایگاه

خود  تاکنون این نخستین باری است که مسکو در چنین جنگ فرسایشی وارد شده و برای حفظ یکی از متحدین

ل ه در تقابژیک سوریکند که دالیل اهمیت استراتکند. این شرایط این سؤال را به ذهن متبادر میقاومت میسرسختانه م

ی هارقابت ست که درکند؟ فرضیه اصلی ما این اگونه از بشار اسد حمایت میروسیه با آمریکا چیست؟ و چرا روسیه این

ای هگه قدرتای خود و باقی ماندن در جرقدرت منطقهآمریکا و روسیه، سوریه آخرین برگ برنده مسکو برای حفظ 

ریۀ ش از نظگذارد. برای انجام پژوهبزرگ است؛ لذا شکست و سرنگونی اسد افول قدرت در مسکو را به نمایش می

 رئالیسم تهاجمی استفاده شده است.

 پیشینه تحقیق

 آثار متعددی سوریه، د این کشور در قبال بحرانای روسیه و رویکردر زمینه اهمیت راهبردی سوریه در سیاست خاورمیانه

دسته  عرفی کرد:ثر را متوان در چهار گروه جای داد و از هر کدام به عنوان نمونه یک انوشته شده است؛ این آثار را می

با  (، 1395سرا)رجی لوحهزهرانی و تیمور فمصطفی  اند. مقالهاول، آثاری که از منظر ژئوپلیتیک به موضوع سوریه پرداخته

 پرداختن  گان پس ازگیرد. نویسنددر این دسته جای می« رویکرد  ژئوپلیتیک  فدراسیون روسیه در بحران سوریه»عنوان 

ورد توجه قرار مرویکرد ژئوپلیتیک روسیه در بحران سوریه را در ابعاد مختلف  به موضوع  اهمیت ژئوپلیتیک سوریه،

 اند. داده

یمبر و رضا س اند. مقالهراهبردهای بازیگران درگیر در بحران روسیه توجه نشان داده دسته دوم آثار، به بررسی

ن منظر به بررسی بحران سوریه پرداخته از ای(« 2011-2014راهبرد روسیه در بحران سوریه)»(، با عنوان 1394همکاران)

 وکالسیک کهنگرایی ده از چارچوب واقعنگر و با استفااست. نویسندگان این پژوهش تالش دارند تا با یک رویکرد جامع

عوامل  به صورت همزمان متغیرهای سطح سیستمی و متغیرهای داخلی را در تبیین سیاست خارجی در نظر دارد،

 تأثیرگذار در سطح کالن و خُرد را در تبیین راهبرد روسیه در قبال بحران سوریه شناسایی کنند. 

اند. مقاله روی بازیگران درگیر در بحران سوریه توجه نشان دادهو مخاطرات پیشدسته سوم، آثاری هستند که به پیامدها 

 دکترین کردن مطرح ، از جمله این آثار است. نویسنده با«سوریه در مداخله مخاطرات»عنوان  (، با2012)1کیسینجر هنری

 اصول از حمایت به متعهد را خود باید آمریکا آیا که کندمی عنوان را سؤال این وستفالیایی ایده برابر در بشردوستانه مداخله

 زیرا این است، منفی سوال این به کیسینجر بداند؟ پاسخ مردمی هایقیام از حمایت در بشردوستانه مداخله و اخالقی

اندازد و از نفوذ و قدرت این کشور در سطح منطقه خواهد می خطر به را آمریکا استراتژیک منافع بشردوستانه مداخله

 ت. کاس

                                                           
1- Henry Kissinger 
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 های بزرگ، بویژه روسیه در قبال سوریه را تحلیل نمایند.کنند کلیّت رفتار قدرتدسته چهارم، آثاری هستند که سعی می

 قبال سوریه در روسیه موضع چرا»خود با عنوان  از جمله این آثار است. وی در تحقیق (،2012)1لوکیانف مقاله فیودور

 با هنجارهای مرتبط از بلکه سوریه، رژیم از نه واقع در روسیه که کندمی بیان را ایده این ،«است؟ نموده سردرگم را همه

 به تنها امری چنین که علت است بدان اسد رژیم سقوط با روسیه مخالفت کند ومی حمایت هابحران فصل و حل چگونگی

گیری از نظریه سازد؛ نخست، بهرهمیآنچه مقاله حاضر را از سایر آثار مشابه متمایز  انجامید. مرج خواهد و هرج تشدید

ای روسیه است که کارایی این نظریه در فهم تحوالت تهاجمی برای توضیح اهمیت سوریه در سیاست خاورمیانه رئالیسم

های آمریکا و روسیه در سوریه است که عموماً سازد. دوم، توجه به مسائل اقتصادی در رقابتتر میخاورمیانه را برجسته

های عاع مسائل سیاسی قرار گرفته و از آن غفلت شده است. سوم، تبیین دالیل مقاومت روسیه در برابر طرحالشتحت

اند و به جزء آمریکا در سوریه است. مقاالت منتشر شده تاکنون بیشتر به توضیح رفتارهای مسکو در سوریه پرداخته

 چرایی این رفتارها بپردازند.اند به سرا، هیچ کدام سعی نکردهپژوهش زهرانی و فرجی لوحه

 روش تحقیق

 تحلیل و عهمطال به توصیف، تحقیق این در است. کاربردی و روش آن از نوع کیفی هدف، نوع نظر از حاضر تحقیق

 .است« حلیلیت-توصیفی تحقیقات»نوع  از اجرا،روش  لحاظ از تحقیق این بنابراین، شود؛می پرداخته نیز هست، آنچه

ها سایتمجالت و وب واسناد، کتب، مقاالت ای)مطالعات کتابخانه از طریق نیز تحقیق این برای ازنی مورد اطالعات

 استفاده مورد و آوریمعج تخصصی و مجالت هافصلنامه اطالعاتی، هایپایگاه و اینترنت شبکه در وجوجست وو...( 

 است. گرفته قرار

 مباني نظري: رئالیسم تهاجمي

سازد تا قدرت یا نفوذ نسبی خود را به ها را وادار میکنند که آنارشی دولتچنین استدالل میواقع گرایان تهاجمی 

ها کوشند با به حداکثر رساندن قدرت و نفوذ خود، امنیت خویش را به حداکثر برسانند. آنها میحداکثر برسانند. دولت

ها از هزینه رقیب بالقوه خود تغییر دهند. دولت به دنبال این هستند که موازنه قدرت را با کسب و افزایش قدرت به

گری برای تغییر موازنه قوا در راستای منافع خود استفاده ابزارهای متفاوتی مانند ابزارهای اقتصادی، دیپلماسی و نظامی

اگر های بزرگ تمایل دارند در مواجهه با یکدیگر، قانون بازی با حاصل جمع صفر حاکم باشد. حتی کنند. قدرتمی

یک قدرت بزرگ نسبت به رقبای خود به برتری نظامی دست یابد، همچنان تالش برای افزایش قدرت خود را ادامه 

 ,Mearshiemerشود که هژمونی تحقق یابد)رو، تداوم و تعقیب قدرت تنها زمانی متوقف میخواهد داد. از این

دهند. ها شکل میی نسبی تا حد زیادی به نیات دولتهاگرایان تهاجمی بر این نظرند که توانایی(. واقع30 :2014

المللی را کوشد نفوذ خود را افزایش دهد و به حداکثر برساند و محیط بینشود، میهنگامی که دولتی قدرتمندتر می

شده گیرندگان اصلی آنها تصور کنند توانمندی نسبی کشور بیشتر ها در مواردی که تصمیمکنترل نماید. بنابراین دولت

سازی قدرت و نفوذ خود دنبال خواهند کرد. بنابراین هر اندازه که قدرت است راهبردهای تهاجمی را با هدف بیشینه

-تری روی میطلبانهگرایانه و توسعههای خارجی تجاوزیابد، این دولت به سیاستیک دولت افزایش می

 این است. در بزرگ هایقدرت هدف نهایی هژمونی به رسیدن مرشایمر، دیدگاه از (.Taliaferro,2001: 143آورد)

 گیرند؟می به کار را راهبردی چه هژمونی است همان که خود نهایی هدف به رسیدن در هادولت که است مهم زمینه

 است. نسبی قدرت به بیشتر هرچه یابیدست اول، نوع کند؛ راهبردمی بندیتقسیم را راهبرد دو میرشایمر زمینه این در

                                                           
1- Fyodor Lukyanov 
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 دولت ضرر به که را بیشتر نسبی به قدرت دستیابی از هاآن بازداشتن و مهاجم هایدولت کنترل دیگر، نوع لی کهدرحا

 هادولت تنها نه آن در که دانست بازی دوطرفه یک توانمی را امنیت سازیبیشینه بنابراین کند.می بیان است، رقیب

 آن به دولت ها دیگر دستیابی تا مانع کنند تالش باید لکهب یابند، دست بیشتر نسبی مزیت به تا کنندمی تالش

 هژمونی به حتی دیگری هیچ قدرت گذارندنمی بزرگ هایقدرت مبنا، این (. بر8: 1398شوند)افضلی و همکاران، 

شود و زمینه ضعف و  ها تبدیلآن برای تهدید یک به تواندمی درنهایت ایمنطقه هژمونی هر زیرا برسد، ایمنطقه

کند که این خود کمک شایانی به تغییر معادالت و موازنه قدرت به نفع قدرت ها فراهم میای را برای آنانزوای منطقه

 رقیب و متحدان آن در منطقه خواهد کرد.

 سوريه؛ مرکز و پايگاه اصلي روسیه در خاورمیانه  

مل کرده است و فضای هوایی، بندرهای سوریه به مثابه پایگاه برون مرزی ایران و روسیه در مدیترانه شرقی ع

باشد. های نظامی سوریه در اختیار تهران و مسکو میهای شنود، خدمات اطالعاتی و دیگر زیرساختدریایی، ایستگاه

ها است. این به لحاظ جغرافیایی سوریه، همچنین بین سه صحنه مهم عملیاتی یعنی فلسطین، لبنان و عراق واقع شده

ها به عنوان بخشی از جبهه ی هستند که آمریکا و متحدانش به جّد برای به تسلیم واداشتن آنها و مناطقصحنه

کنند. تبدیل و تغییر سوریه به یک کشور مؤکل و وابسته به غرب نه تنها منجر به مرکزی خود در اوراسیا دنبال می

-ی منطقه شامات را به اسرائیل و قدرتشود؛ بلکه این مسأله نظارت مسیرها و منابع انرژفرسایش بلوک مقاومت می

دهد. یک پل زمینی مستقیم ترکیه و اسرائیل را به یکدیگر وصل خواهد کرد و دسترسی ایران به متّحدان های ناتو می

ها را در برابر اسرائیل تضعیف خواهد کرد. خود در لبنان و فلسطین قطع خواهد شد و این به نوبۀ خود مقاومت آن

جنوب در لبنان به طور کامل تحت  -شود و مسیر ترانزیت انرژی شماله تبدیل به یک دریاچه ناتو میدریای مدیتران

رو، با کنترل (. از اینNazemroaya and Halliday, 2012: 348- 349گیرد)نظارت محور آتالنتیکی ناتو قرار می

د توانست ذخایر گاز طبیعی این منطقه را به هایی از سوریۀ تجزیه شده، ائتالف آتالنتیکی ناتو خواهنسوریه یا بخش

شوند. مهمترین ها از این منطقه بیرون رانده میها و روسطور کامل تصاحب و نظارت کنند، که در نهایت ایرانی

یکی از بزرگترین « الذقیه»و حمیمیم قرار دارند. پایگاه هوایی  1های نظامی روسیه در سوریه در دو منطقه الذقیهپایگاه

فروند جت جنگنده و بالگرد و هواپیماهای  ها رود که در آن دههای هوایی روسیه در سوریه به شمار مییگاهپا

این پایگاه مجهز به  های تروریستی حاضر در سوریه آماده پرواز هستند.ترابری نظامی با هدف مقابله با گروه

 کنند.در برابر هرگونه حمله خارجی محافظت می است که آن را 3ای 2ام -و بوک 12اس -های موشکی پنتسیرسامانه

سوریه با  کیلومتری مرز 25در ساحل دریای مدیترانه تقریبا در  پایگاه بعدی روسیه در طرطوس قرار دارد. طرطوس

 آن تاکنون استراتژیک به اهمیت توجه که با شوروی است خارج از اتحاد دریایی تنها پایگاه بندر است. این لبنان

 (. 100: 1392کیانی و خانمحمدی، است) شده سیه حفظرو توسط

                                                           
1- Lazegheh 

2- Pantsir-S1 

3- Buk-M2E 
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(238: 1396پورروشن، اسمعیل ، )مأخذ:موقعیت پايگاه نظامي روسیه در طرطوس :1نقشه       

 روسیه و تالش براي افزايش قدرت و نفوذ نسبي در خاورمیانه

شدت  روپا، بهاسیا و آمحور اتصال قاره  منطقه خاورمیانه به لحاظ موقعیت استراتژیک، وجود ذخایر قابل توجه انرژی و

 یگر بزرگان یک بازای قرار گرفته است. روسیه به عنوای و فرامنطقهها و کشورهای منطقهمورد توجه و عالقه دولت

وجه تداند، یما غرب جهانی توجه بسیاری به این منطقه داشته است. این کشور همان قدر که منافع خود را در ارتباط ب

. پایان جنگ اری داردجه بسیا را در برنامه خود قرار داده است و به خاورمیانه به عنوان نقطه کلیدی بین این دو توبه آسی

متعاقب آن، تحوالت  و 2001سرد موقعیت حیاتی و مهم این منطقه را در جهان دو چندان نمود و واقعه یازدهم سپتامبر 

 اس و مهموقعیت حسمای بر به افغانستان و سپس عراق به طور فزایندهالملل و حمله نظامی آمریکا عمیق در عرصه بین

اره در وی همومنطقه افزود. بعد از فروپاشی شوروی سابق، فدراسیون روسیه به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شور

الاقل  رفته را تاز دس های به ارث رسیده از زمان اتحاد شوروی بهره برده و قدرتتالش بوده تا از کلیه عوامل و اهرم

ی ی غربی برخهاله رویههای فراوانی از جماحیا کند، که البته با موانع و چالش –و نه در جهان  –در منطقه خاورمیانه 

: 1384 ست)مقدم،رو اهای غربی و باالخص آمریکا در فرامنطقه روبهطلبی قدرتاز کشورهای منطقه و همچنین توسعه

165-164 .) 

 بوده ربغ برابر در صفر جمع حاصل با بازی و بزرگ قدرت عنوان به روسیه بازگرداندن دنبال به نهخاورمیا در پوتین

 کشورهای در نفوذ و متحده ایاالت با رقابت به دنبال پوتین خاورمیانه، در سیاسی نفوذ آوردن دست به بر عالوه است.

 انندهم باال تکنولوژی با محصوالت فروش نهمچنی انرژی)نفت و گاز( و و فروش تسلیحات و خرید طریق از منطقه

یفای نقش روسیه در معادالت جدید خاورمیانه در تالش است تا به ا(. Freedman,2001: 2)ای استراکتور هسته

ی شاکل اعادلاهوسایه متر بپردازد و سهم خود را از تحوالت این منطقه باال ببرد و نشان دهد که خارج از ارادۀ رجدی

 رل منابعحاث کنتبترین عامل محرک روسیه برای احیای جایگااه خاویش، فت. امّا باید توجه کرد که مهمنخواهاد گر

اایر اا از ذخاک تنهانرژی، به ویژه نفت و گاز در این منطقه است. این سخن از آن جهت مهم است کاه در آینادۀ نزدی

ی در بازار رل مناابع انارژی از سوی هر کشورشود. کنتادرصد انرژی جهانی تأمین می 65خلایج فاارس حادود 

برد رای پیاشت تا باشود کاه اماروز میاان کاشورها وجود دارد. روسیه در صدد اسجهانی سبب تغییر موازنۀ قوایی می

دنیا  نرژیامپراطور اود را ها خو رقابات باا ایاالت متحدۀ آمریکا به جای ابزار نظامی از ابزار انرژی استفاده کند. روس

سات ل داده اا تاشکیردانند. بنابراین در حال حاضر انرژی اولویت اصلی سیاسای و اقتاصادی روسایه در ایان قارن می

نوان یک عیش به و غرب آسیا و شمال آفریقا محل خوبی برای تقابل روسایه باا آمریکا و تالش برای احیای نقش خو

 (. 52-53: 1394بزی، ان دور است)کوشکی و طاهریابرقدرت در عرصاۀ جهاانی، در آینادۀ نه چند
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سازد تا با به حداکثر رساندن قدرت و نفوذ ها را وادار میکنند که آنارشی دولتگرایان تهاجمی چنین استدالل میواقع

نه به خود، امنیت خویش را به حداکثر برسانند. در این راستا؛ مسکو از افزایش قدرت نظامی ایاالت متحده در خاورمیا

های روسی با کسب امتیازاتی از کند. با وجود این که استراتژیستعنوان یک تهدید بالقوه برای خود ابراز نگرانی می

اند، امّا روسیه هم چنان به مخالفت خود با حضور نظامی آمریکا در منطقه ادامه ایاالت متحده این تهدید را کاهش داده

ورزد. بر این اساس، نوع روابط مسکو و نفوذ خود در خاورمیانه مبادرت میدهد و به گسترش و توسعه قلمروی می

های ایاالت ای روسیه دارد. پایه اصلی این استدالل، سیاستواشنگتن تأثیری مهم و مستقیم بر فهم سیاست خاورمیانه

گیری اشد. واشنگتن با بهرهبسپتامبر می 11متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز پس از رویدادهای تروریستی 

سازی مبانی نفوذ روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز االمکان نسبت به کمرنگاز فرصت پیش آمده تالش کره است تا حتی

های خاورمیانه در تالش است تا به اقدام نماید. بنابراین، مسکو نیز با مشارکت فعال در انواع مختلف تحوالت و بحران

ن رابطه دست یابد. در همین رابطه، جورج فریدمن معتقد است که نخبگان روسی با چنین محیط موازنه نفوذ در ای

اند تا با اعمال نفوذ در منطقه خاورمیانه و در جهتی مغایر با حضور آمریکا در این منطقه یک هدف شناختی کوشیدهروان

گونه که واشنگتن بدون رعایت منافع روسیه  ر، همانباشد. به بیان دیگمهم را دنبال نمایند و آن تجدید نفوذ آمریکا می

های ضد روسی همچون شود و به تقویت و حمایت از رژیموارد منطقه پیرامونی و حیاط خلوت آن کشور می

هایی مانند ایران، سوریه و یا نزدیک شدن پردازد، روسیه نیز تالش دارد تا با تحکیم روابط خود با دولتگرجستان می

متحدان سنتی آمریکا در خاورمیانه مانند عربستان، قطر، امارات متحده عربی، اردن و مصر، به نوعی آمریکا را  بیشتر به

پذیری قرار دهد و نفوذ آن کشور را در مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه با محدودیت مواجه در وضعیت مذاکره

تای توسعه قدرت و توان بازیگری خود در خاورمیانه و شمال ( و از این طریق در راس108-109: 1393سازد)سهرابی، 

 دارد.  آفریقا گام بر می

ای برای بازسازی نقش و افزایش ها و مسائل فراوان آن به عنوان عرصهکرملین قصد دارد از منطقه خاورمیانه و بحران

آمریکا را در خاورمیانه در جهت منافع های قدرت خود به عنوان یک بازیگر مستقل در جهان استفاده کند و نیز سیاست

خود تحت تأثیر قرار دهد. دولت روسیه به رهبری پوتین کوشیده است تا با برقراری روابط متوازن و پایدار با تمامی 

متحده جدا نماید و در راستای افزایش نفوذ  ای، سیاست خود را در این منطقه، از ایاالتها و بازیگران خاورمیانهدولت

سازی مرزهای جنوبی درت کرملین در این منطقه استراتژیک مبادرت ورزد. از نظر مقامات کرملین، تنها راه ایمنو ق

خود و نیز منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از تحوالت خاورمیانه در ابعاد تروریسم، بنیادگرایی دینی، تسلیحات کشتار 

باشد)کیانی، ف در نزدیکی به کشورهای واقع در این منطقه میها و ابزارهای مختلگیری از مکانیسمجمعی و ... بهره

گر بازی (. در جریان تحوالت یک دهه اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رهبران کرملین ابتدا مشاهده6: 1387

در سوریه بود.  بودند؛ امّا به یکباره و با تلقی برهم خوردن توازن به ضرر خود وارد بازی گردیدند. نقطه اوج این بازی

ها قبوالنده که کشورهای تجربه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان در حافظه تاریخی رهبران روسیه این باور را به آن

غربی به رهبری آمریکا به تدریج درصدد حذف گام به گام روسیه از معادالت سیاسی خاورمیانه است. سابقاً روسیه در 

ابقه نفوذ بسیار طوالنی در ابعاد اقتصادی و سیاسی داشت؛ امّا با هجوم آمریکا به منطقه هر دو کشور افغانستان و عراق س

بازار صادراتی این کشورها از روسیه به سمت کشورهای غربی انتقال یافت. تمامی این موارد عزم و اراده روسیه را در 

 (.Herszenhorn, 2012: 2تر نموده است)ایستادگی در برابر کشورهای غربی در سوریه راسخ

توان عنوان نمود؛ مسکو ممکن است مورد سوریه را همچون آزمون نهایی برای جلوگیری از سنگربندی در واقع، می

تواند مقدمه ایجاد المللی ببیند. بنابراین، هر نوع دخالت نظامی کشورهای غربی در سوریه میسناریوی لیبی در اقدام بین

اکنون »های شدید در حلب در گفتگویی عنوان کرد: همزمان با درگیری 2016در سال  بحران خطرناکی باشد. بشار اسد،

بحران سوریه تبدیل به یک بحران بین المللی با محوریت تقابل بین روسیه و آمریکا شده است و سوریه یکی از قربانیان 
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گذرد سرد است و هر چه می شبیه جنگامروزه ما شاهد وضعیتی هستیم که بسیار »کند: این تقابل است... اسد عنوان می

در این تقابل جهانی چندین مکان کلیدی وجود دارد و سوریه یکی از مهمترین «. کنداین وضعیت بیشتر نمود پیدا می

(. 183: 1397قاسمیان و همکاران، «)هدف اصلی جلوگیری از هژمونی جهانی آمریکاست»آنهاست. او همچنین گفت: 

شود و هر کس بتواند ای محسوب می؛ در تقابل آمریکا و روسیه در خاورمیانه، سوریه برگ برندهتوان گفتبنابراین می

 آن را در دست بگیرد؛ موازنه قدرت را به سود خود تغییر خواهد داد و بر کل خاورمیانه سلطه خواهد داشت. 

 يابي آمريکا در خاورمیانهحمايت روسیه از دمشق و جلوگیري از قدرت

بل از آید. نفوذ روسیه قترین متحدان روسیه در خاورمیانه و جزئی از حوزه نفوذ این کشور به حساب میسنتی سوریه از

هایی همچنان ادامه پیدا کرده است. های بعد نیز با شدت و ضعفزمان جنگ سرد در سوریه وجود داشته و در سال

 سوریه و . کشورنه برای روسیه به یک اندازه نیستنکته درخور تأمل این است که اهمیت کشورهای واقع در خاورمیا

تا  و است کهوزه ناتای از خاورمیانه و شمال آفریقا و در تماس با مناطق جنوبی حسواحل آن در مدیترانه تنها نقطه

راردهد، باشد و هرگونه طرحی که تداوم حضور روسیه در این حوزه حساس را تحت تأثیر قحدی در اختیار روسیه می

س از شروع نا پیعنی سه سال  2014باشد. تلقی و برداشت مسکو در سال اً با منافع و امنیت ملی روسیه در تضاد میقطع

های حقدمه طرها در سوریه این بود که حکومت بشار اسد در سرازیری سقوط قرار گرفته است و این تحول مآرامی

ست دعنای از مفاق به متحدان آن در منطقه است. وقوع این اتبعدی آمریکا برای تغییر موازنه قدرت به سود واشنگتن و 

( Phillips, 2012: 8)خواهد بود  غرب دامن به آن افتادن و عرب جهان و در خاورمیانه مسکو نفوذ دروازه آخرین رفتن

هانی را جه قدرت یابی این کشور بکه این امر ضمن افزایش قدرت و نفوذ آمریکا در خاورمیانه، زمینه و فرصت دست

 به ضرر رقبا فراهم خواهد کرد.

 تعارض ایهجمله جلوه از کشور این در آمریکا هایدخالت با مخالفت و روسیه غربی ضد سوریه مواضع بحران شروع با

 این یتحما نمودهای از کشور این به ارسال تسلیحات و سوریه دولت از حمایت و بود. حضور خاورمیانه در کشور دو

با  وسیهر برای خاورمیانه در حضور اگرچه است. خاورمیانه منطقه در خود قدیم جای پای حفظ و سوریه دولت از کشور

 به که مناقشه، نای در امّا است؛ برای روسیه حیثیتی ایمسأله اسد دولت حفظ و یابدمی ادامه سوریه از کشور این حمایت

ت سوریه به ع سرسختانه مسکو و تهران در باب تحوالموضباشد. ممکن می ایمنازعه هرگونه شده، بدل نیابتی جنگ

قامات مچرا که  گشت؛مدت در معادالت سیاسی و امنیتی خاورمیانه باز میهای آنها در خصوص تغییرات بلندنگرانی

 دولت ندازی یکای براکرملین و تهران به این مهم واقفند که ادامه این روند؛ یعنی مداخله مستقیم و مشهود خارجی بر

های لبیطتوسعه ل ادامهانجامد؛ بلکه احتماو تعیین دولت جدید، نه تنها به از دست رفتن منافع آنها در خاورمیانه می

واند تگتن میام واشنناپذیر آمریکا به سایر کشورها و حتی مرزهای خود این کشورها نیز وجود دارد، که این اقدسیری

ها ازد. روسرگون سای دگکو و تهران و منافع مشترک این دو بازیگر منطقهمعادالت سیاسی و نظم منطقه را به ضرر مس

نافع مواند بر ته که میپیمانان آن تلقی کردمتحده آمریکا و همچنین تغییرات سیاسی بنیادین را در جهت منافع ایاالت

ه ر کل منطقدگرایی گیری افراطها چنین تحوالتی به اوجروسیه در خاورمیانه تأثیرات منفی داشته باشد. از نظر روس

وریه و سود در های نظامی خانجامیده که برای روسیه نیز تهدیدزا است. لذا روسیه درصدد احیاء و گسترش پایگاه

و اجازه  (Cordesman, 2015: 1)ها و مخالفان بشار اسد برآمده استها برای ضربه زدن به تروریستاستفاده از آن

ا شنگتن رای وادر پی آن استحاله نظام سیاسی سوریه در جهت سیاست و اهداف منطقهفروپاشی محور مقاومت و 

استای رهران در ردی با تگرایانه از بشار اسد و در اتحادی راهبرو، مسکو با اتخاذ رویکردی حمایتنخواهد داد. از این

ژه رب به ویها و سناریوهای غدارد و رخصت عملیاتی شدن سیاستاحیاء و تثبیت نظام سیاسی سوریه گام بر می

 پذیرد. متحده نسبت به بحران سوریه را نمیایاالت
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کنترل سوریه توسط غرب به منافع ژئوپلیتیکی روسیه و  کهسوریه از این زاویه برای روسیه حائز اهمیت راهبردی است 

تعبیر دیگر؛ سوریه خط مقدم  دهد. بهزند و هژمونی آمریکایی را گسترش مینفوذ این کشور در غرب آسیا ضربه می

زند؛ زیرا با گسترش نفوذ و مقابله روسیه با ائتالف غربی است. این مسأله حتی به رشد و توسعه چین نیز ضربه می

و رشد اقتصادی چین دچار  تسلط آمریکا در خاورمیانه کنترل هرچه بیشتر ذخایر نفت در اختیار آمریکا قرار گرفته

ای روسیه در های خاورمیانه(. لذا، از این جهت است که در بحران سوریه و سیاستSattar,2012: 15گردد)مشکل می

ایم؛ چرا که سوریه در زمان جنگ قبال آمریکا شاهد همراهی روسیه با دولت سوریه در تقابل با اهداف واشنگتن بوده

داشته است. لذا، روسیه در کنار ایران و سرد از جمله متحدان شوروی محسوب شده و همواره در کمربند امنیتی آن قرار 

گرایانه از ماندن اسد در قدرت، در صدد ممانعت از فروپاشی نظام سیاسی این کشور چین با اتخاذ سیاست حمایت

ای آن را نخواهد داد؛ چرا ای به نفع واشنگتن و متحدان منطقهگیری معادالت سیاسی و نظم منطقهبرآمده و اجازه شکل

 داند.ای خود در دریای مدیترانه مید را مساوی با کاهش اقتدار منطقهکه سقوط اس

در  روسیه قرص پا و پر متحدان از حلقه آخرین دادن دست از مفهوم به کرملین رهبران برای سوریه سیاسی نظام سقوط

 المللیبین جایگاه و رموقعیت، اعتبا تضعیف و هاروس منافع خلوت حیات به ناتو ورود معنای به این و است خاورمیانه

 قبال در روسیه برای مهم مسأله بنابراین، است. ملی روسیه امنیت دکترین سند مبانی تحقق در ناکامی در نهایت و روسیه

به  همچنان را سوریه سیاسی نظام که در صددند آنان است. سوریه سیاسی بلکه نظام اسد، بشار شخص نه سوریه بحران

 هرگونه از نمایند و حفظ است، ورزیده مبادرت روسیه منافع راستای در خود ایمنطقه نقش یایفا به نظامی که منزله

 بحران تا است تالش در روسیه که توان گفتمی نگهدارند. در واقع مصون گردد،می نیز روسیه منافع متوجه که خطری

 نفوذ حوزه در آمریکا و غرب به خصوص کشورها سایر دخالت طریق مانع این از تا دهد نشان داخلی بحرانی را سوریه

توان گفت؛ فدراسیون روسیه با نگاه کالن استراتژیک در صدد به طور کلی می (.99: 1396موسوی، شود) خود سنتی

ای نظیر المللی و منطقهقطبی در قبال مسائل بینگرایی آمریکا و در تالش برای ایجاد جهانی چندجویی با یکجانبهمقابله

های های استراتژیک فدراسیون روسیه در سالگیرییه است، که این مسأله به وضوح در رویکردها و جهتبحران سور

تواند آخرین تالش اخیر مشهود بوده است. سوریه به عنوان تنها متحد باقیمانده روسیه در میان کشورهای عرب، می

روسیه با حمایت از رژیم سوریه خود را به  مقامات کرملین برای حفظ نفوذ خود در میان اعراب باشد. در حقیقت،

رو، بسیار مرکز قدرت جهانی وارد کرده و بعد از جنگ سرد بار دیگر خود را به طور جدی مطرح نموده است. از این

رسد که موضع سفت و سخت روسیه در برابر کشورهای غربی تغییر پیدا کند. زیرا، مسکو اساساً مسأله بعید به نظر می

ای و از دریچۀ نظم جهانی و جایگاه این کشور در آن می نگرد؛ لذا از هر در بُعدی فراتر از یک بحران منطقه سوریه را

 .کندتالشی برای ایجاد موازنه در سطح بین المللی فروگذاری نمی

 اي به نفع خودبحران سوريه و تالش مسکو براي تغییر موازنه منطقه

نظر خود در نظر گرفته است. در قطبی مدالمللی چندهای سیستم بینرای ترسیم پایهروسیه بحران سوریه را میدانی مهم ب

-قطبی، مسکو تالش خواهد کرد از طریق تقویت نقش سازمان ملل متحد و شورای امنیت، مانع یکاین سیستم چند

مقابله و تعارض روسیه با ای مانند بحران سوریه شود. در این مسیر، های منطقهگرایی دولت آمریکا در بحرانجانبه

ای از تشدید های منطقهای که مسکو تالش کرده است با ایجاد ائتالفغرب نیز به وضوح تأثیرگذار خواهد بود. به گونه

(. این دغدغه Swaine,2013: 11دوستانه جلوگیری کند)های بشرهای خارجی به بهانه حقوق بشر و دخالتدخالت

ی ایران در قبال تحوالت منطقه خاورمیانه بویژه گسترش نفوذ جهان غرب و خطر تضعیف هاها کامالً با نگرانیروس

در  تحوالت خالف بر است. بوده تاثیرگذار بسیار خارجی مداخله از جلوگیری در و دادهسوریه در مقابل شان 

 حاکم نظام تداوم خود در های حمایت با و گذاشته کنار را نظاره و انتظار سیاست مقامات روسیه لیبی، همانند کشورهایی

 با را سوریه در خود برگ غربی، دیگر کشورهای و متحده ایاالت با زنیچانه است. در داشته فعالی نقش سوریه در
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 محکم را قرقیزستان مهرۀ هاروس وقتی رنگین، هایانقالب در دو مینوی است. نکرده معاوضه امتیازات برخی گرفتن

جمهوری  آن، از پس دیگر یابد، تحقق غرب هایحمایت با رنگین انقالب یک دیگر بار نگذاشتند یک و داشته نگاه

ای که در مورد لیبی بنابراین، روسیه با تجربه (.66-67: 1392نشد)زرگر،  تحوالتی چنین دچار روسیه پیرامون در دیگری

داخله خارجی شود، جلوگیری کرد و در ساز مای در شورای امنیت که زمینهداشت؛ این بار از تصویب هر گونه قطعنامه

-انگلیسی که کاربرد زور توسط حکومت سوریه را محکوم می –هیمن راستا مانع از تصویب دو پیش نویس فرانسوی 

سرگی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با تأکید مجدد بر موضع کشور خود در قبال  2011کرد، گردید. در ژوئن 

... سوریه کشور مهمی در خاورمیانه  وضعیت حاضر به معنای تهدید صلح و امنیت نیست» تحوالت سوریه، اعالم کرد:

 (.Meyer and others, 2011: 2«)ثباتی آن در فراسوی مرزهای آن منعکس خواهد شداست و بی

ا ذ خود رفوهای نهدانند که پس از فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد، بسیاری از پایگامقامات کرملین نیک می

 ته خود وز دست رفرو، برای بازیابی پرستیژ ااند. از ایندر مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه از دست داده

(. Lyengar, 2013: 7نند)توانند روی نظام اسد حسابی ویژه باز کای تنها میکننده بر معادالت منطقهتأثیرگذاری تعیین

ود اهبردی خنافع ریدی در صحنه تحوالت سیاسی سوریه، با هدف تأمین و تضمین مدر واقع، روسیه به عنوان بازیگر کل

اه ولت دلخوهای بنیادی سیاسی و روی کار آمدن دای، درصدد جلوگیری از دگرگونیو همچنین حفظ توازن منطقه

 ه سوریه،نظامی ب های مستشاری وای آن در سوریه برآمده و در این راستا ضمن ارائۀ کمکواشنگتن و متحدان منطقه

سد از ازه سقوط و اجا های سیاسی و دیپلماتیک خود از نظام سیاسی این کشور را در سطح باالیی نگه داشتهحمایت

 اریکه قدرت و قرار گرفتن سوریه در مدار واشنگتن را نخواهد داد.

همچنان که - گاه کنیمنبحران سوریه ناپذیر این است که اگر با عینک رئالیستی به مواضع روسیه در قبال واقعیت کتمان

ها وسروی ریشپیی را گرایانه در قبال این بحران دارند،  بحران سوریه این فرصت طالمقامات کرملین نیز رفتاری واقع

و  وگاه غربیبا ارد« ژیکمنازعه استرات»گشته و به و هوای دوران جنگ سرد بازبار دیگر به حال قرار داده است، تا یک

س از ودند و پرخوردار ببتواند پرستیژ و جایگاهی را که در گذشته از آن ها بپردازند. این کار میتالفی با آناً اساس

به توسعه  و( 177: 1392باری آن را از دست دادند، احیاء و بازسازی کند)منصوری،فروپاشی شوروی بصورت خفت

 رمیانه منجر شود. قلمروی نفوذ و قدرت هرچه بیشتر مسکو در صحنه سیاست خاو

-نکته اساسی این که چرا روسیه همچنان بدون نشان دادن هیچ لغزشی بر حمایت خود از رژیم بشار اسد پافشاری می 

از نظر »کند: ، تحلیلگر روسی، بیان می1کند؟ در تحلیل این مسأله باید اذعان نمود همانگونه که آلکسی وروبیوف

باشد. البته این فقط ایران و سوریه نبوده، بلکه این کشمکش روسیه با غرب می کرملین، بحران سوریه نه تنها کشمکش

دهد که ما قدرتمند هستیم و از نوعی دعوی، کشمکش و مبارزه است. امّا این پیام ساده و آشکار را به داخل و خارج می

 در خواهدنمی زیرا کند؛می یتحما سوریه از روسیه همچنان (.Daunt and Ensor, 2016: 4«)هیچ قدرتی باکی نداریم

 نشان خوبی به لیبی و عراق چون هم قبلی تجارب حداقل دهد. دست از را مهم این خریدار اسلحه تجارت پر رونق بازار

 را روسی اسلحه کشورهای خریدار تواندمی خود مختلف تبعات و آثار کنار در آمریکا دخالت با رژیم تغییر که داده است

 پای یک سوریه طرف یک از همچنین به موارد فوق این نکته را باید اضافه کرد کهدهد.  سوق غرب و آمریکا سمت به

 سوی نیست و از پذیرامکان کشور این محوری نقش و توافق بدون ایمنطقه صلح هیچ و است خاورمیانه صلح روند مهم

 ایاالت طلبانهتفوق مانند ایران، سیاست شورهاییک کنار در و گیردنمی قرار آمریکا رهبری به غرب جناح در سوریه دیگر

 کشور این تعامل با از باشد تا روسیه برای خوبی انگیزه توانندمی موارد این همه کشد.می چالش به در خاورمیانه را متحده

( و 71-72: 1392ببرد)زرگر، بهره متحدهخصوصاً ایاالت بزرگ هایقدرت دیگر با رقابت در مهم برگ این از و برده سود

                                                           
1- Alexey Vorobyov 
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های راهبردی آن در منطقه خاورمیانه ها و منافع مسکو و همچنین حفظ پایگاهاز این طریق به تضمین و تأمین سیاست

به بررسی ماهیت ستیز دو قدرت  2018فوریه  2ای در در مقاله 1«ایندپندنت»آلن فیلیپس، تحلیلگر نشریه مبادرت ورزد.

ای معرفی کرده است که جنگ سرد جدید در آن ست و سوریه را به عنوان حفرهروسیه و آمریکا در سوریه پرداخته ا

اند و این نبرد رخ داده است. او بر این عقیده است که روسیه و آمریکا بیش از هر زمان دیگری در سوریه دخالت کرده

 ,Phillipsشود)شامل میآنها صرفاً محدود به سوریه نیست و کشورهایی مانند اوکراین و دیگر مناطق جهان را نیز 

2018: 4  .) 

ی نسبی ند توانمندگیرندگان اصلی آنها تصور کنها در مواردی که تصمیمدارد که دولتگرایی تهاجمی بیان میواقع

یه ویکرد روسررو، ینسازی نفوذ را دنبال خواهد کرد. از اکشور بیشتر شده است، راهبردهای تهاجمی و با هدف بیشینه

ناطق قبال م توان با رویکرد مسکو درالت سوریه را از نظر میزان حساسیت و نوع و شدت واکنش میدر مورد تحو

ترش بال گسقپیرامونی خود)خارج نزدیک( مقایسه نمود. رویکردی که موجب اتخاذ مواضع تهاجمی و سرسختانه در 

قوع اتو و ونعضویت گرجستان در ناتو به آسیای مرکزی و قفقاز، استقرار سپر دفاع موشکی در شرق اروپا، طرح 

ند که برای حفظ میالدی روس ها نشان داد 2008های رنگی در اوکراین، گرجستان و قرقیزستان شد و در اوت انقالب

 ن است کهآکی از منافع استراتژیک خود ابایی از مداخله نظامی نیز ندارند. تحرکات روسیه در قبال سوریه نیز حا

ر دخود را  ید نقشد برای روسیه اهمیت دارد و اگر مسکو بخواهد سوریه را واگذار کند، باموضوع سوریه تا همین حّ

 سکو قرارتژیک مخاورمیانه برای همیشه به نفع غرب کنار بگذارد؛ امری که در تضاد کامل با منافع کالن و استرا

 می و فعال را درشق رویکردی تهاج(. بنابراین، مسکو برای حفط بشار اسد در دم239: 1396روشن، پوردارد)اسمعیل

م پاشی نظااز فرو ای خود، مانعقبال معترضان سوری اتخاذ کرده است و از این طریق ضمن حفظ و افزایش نفوذ منطقه

 سیاسی در سوریه شده است. 

-قش بینشده و از نگران بر این اعتقادند که بعد از حوادث اوکراین، روسیه به نوعی در جهان سیاست منزویتحلیل

تر در بحران سوریه و یا میزبانی کند با حضور نظامی پررنگالمللی آن کاسته شده است. لذا دولت روسیه تالش می

، تری در سوریه بازی نماید و از این طریق ضمن نجات خود از انزوای سیاسیهای مختلف دیپلماتیک نقش جدیهیأت

دهی به معادالت سیاسی و نظم این منطقه در جهت تغییر و انه و شکلها بر منطقه استراتژیک خاورمیاز سلطه آمریکایی

 روسیه: »2به گفته اسنایدرپیمانان آن در سطح منطقه ممانعت ورزند. ای به نفع واشنگتن و همتثبیت موازنۀ قدرت منطقه

 در خصوص به و انهخاورمی در خود نفوذ حوزه گسترش است؛ یکی، کرده دنبال را دو هدف سوریه منازعه به ورود از

 کشور این که مردم روسیه به نکته این اثبات دیگری، و بگیرد اوکراین بحران قبال در آمریکا از را امتیازاتی بتواند مناطقی که

گیر کردن غرب در ها از طریق غافلدر واقع، روس(. Synder, 2017: 3«)است جهانی پرنفوذ قدرت یک همچنان

جدید در سوریه نیز زده و شرایط راهبردی خود را به سرعت در مقابل راهبرد مهار  گیریاوکراین، دست به غافل

آفرینی خود در سوریه، ضمن گرفتن امتیاز از آمریکا در اوکراین، به ها با نقشآمریکایی بهبود بخشیدند. بنابراین، روس

فتن آن از سوی آمریکا در کنار خود با الملل و پذیردنبال تحمیل خود به عنوان یک بازیگر استراتژیک به جامعه بین

 رئیس جمهور آمریکا، فراهم شده است. ، سطح بازیگری جهانی که البته تا حدودی این شرایط در زمان ترامپ

یادآوری نمود  2013در سال  3برای نفت و گاز است. مجله اینترنشنال بیزینس تایمز عمدتاًجنگ در سوریه مانند عراق 

به این سو،  2013بزرگترین منابع هیدروکربن را در مدیترانه شرقی در اختیار دارد. از تاریخ ژانویه سوریه یکی از »که: 

                                                           
1- Independent 

2- Synder 

3- International Business Times 
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میلیارد بشکه نفت خام بوده است که باعث شده طبق برآورد مجله گاز و نفت، بزرگترین ذخایر اثبات  5/2سوریه دارای 

، 2010به گفته یک منبع دولتی در سوریه در سال .  (Kashi, 2013: 1«)شده نفت خام در مدیترانه شرقی را داشته باشد

رسد. به عالوه سوریه میلیارد تن می 50ها به بیش از این کشور دارای منابع نفت شِل است که ذخایر برآورده شده آن

ناپذیر خط لوله گاز عربیِ های نفتی است. سوریه بخش تفکیکبخش مهم و کلیدی صفحه شطرنج جنگ خطوط لوله

 (.Leonard and others, 2016: 130کیلومتر است) 1200هاده شده است که طول آن پیشن

 
 منبع: نگارندگان، : نقشه خط لوله گاز عربي2نقشه 

ار حمله قر ا موردنقش محوری سوریه در این خط لوله گاز نیز خود یکی از دالیل مهم این امر است که چرا این روزه

امیانش تیجه حنه در ازای خط لوله غیر محلی مزد و سهم زیادی طلب کرد و در گرفته است. درست همانند طالبان ک

 ک بازیگرائیل یسعی کردند آن را حذف کنند. دولت اسد نیز مورد حمله قرار گرفته است؛ چون اسد برای غرب و اسر

 از طریق من گازیایان ها یعنی آمریکا خواهان یک جرپیمانان آنقابل اعتماد نیست. خصوصاً، ترکیه، اسرائیل و هم

ر باشد و دفادار نها مخالف حاکمیت دولتی در سوریه هستند که بدون قید و شرط به این سه کشور وسوریه هستند. آن

زی آمریکا در این منافع نفتی و گا، رسدبه نظر می. Leonard and others, 2016: 134)مسیر خط لوله مقاومت کند)

ی ردن رقباپای درآو تواند بهترین ابزار برای ازکند و نفت میین کشور را هدایت میهای اخاورمیانه است که سیاست

یه ش در سوریمانانپجهانی آمریکا از جمله روسیه و چین باشد. لذا در حال حاضر نگرانی و دغدغه اصلی آمریکا و هم

ه اش بفتیتحدان نرای آمریکا و مپذیر است. افرادی که با اطمینان بمسأله استقرار یک اپوزیسیون مطیع و انعطاف

 خصوص در زمینه خط لوله نفتی و تأمین امنیت اسرائیل در سوریه پس از اسد ایفای نقش کنند.

جویی و رقابت با غرب و عوامل ای مهم جهت مقابلهتوان گفت؛ روسیه بحران سوریه را به عنوان عرصهدر واقع می

ن این بحران یک سکوی پرتابی برای روسیه خواهد بود که نقش مهمی در همچنی ای آن مد نظر قرار داده است.منطقه

بنابراین،  دهد.ها را در معادالت بعدی خاورمیانه افزایش مینهد و اهمیت روسهای آتی آن برجای میگیریجهت

منطقه از جمله  های واشنگتن در تحوالتمسکو در تالش است تا با ایجاد اتحادی راهبردی با تهران مانع از یکسونگری

های کرملین و متحدان آن در سطح بحران سوریه شود و از این طریق موازنه قدرت را در راستای اهداف و سیاست

ها از تحوالت منطقه این است که پس از سرنگونی صدام و قذافی آرایش منطقه صورت بخشد. برداشت و تصور روس

ر مسکو به هم خورده است و در صورت فروپاشی حکومت بشار اسد موازنه قدرت در خاورمیانه و شمال آفریقا به ضر

آخرین سنگر این کشور در خاورمیانه از دست خواهد رفت. این اتفاق نه تنها پای آمریکا را به مرزهای جنوبی این 

-منطقه کشور و فشار بیشتر بر ایران خواهد کشاند، بلکه روند نزول قدرت روسیه از سطح بازیگری جهانی به بازیگری

کند با در دست گرفتن ابتکار عمل دیپلماتیک و نظامی در سوریه کلید رو، مسکو تالش میای را رقم خواهد زد. از این
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ها های بزرگ حفظ نماید. این کار به روسحل بحران را در دست خود نگه داشته و همچنان خود را در جرگه قدرت

قش داشته باشند و بتوانند منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را کمک خواهد کرد در تعیین آینده سیاسی سوریه ن

توان سیاست خارجی روسیه در قبال بحران سوریه تهاجمی میگراییبنابراین، بر اساس منطق نظریۀ واقعتداوم بخشند. 

 و رقابت این کشور با آمریکا را در قالب نمودار زیر به تصویر کشید.

 
 نگارندگان(ه نسبت به بحران سوريه و رقابت اين کشور با آمريکا)منبع: : سیاست خارجي روسی1شکل 

 گیرينتیجه

ای روسیه و برخورداری از در این پژوهش سعی شده است به بررسی اهمیت استراتژیک سوریه در سیاست خاورمیانه

المللی و نوان بازیگری بینرو، روسیه به عآن به عنوان برگی بسیار قوی در رقابت با آمریکا پرداخته شود. از این

حلی سیاسی جهت تأثیرگذار در کنار بازیگرانی چون ایران و چین قرار گرفت که همگی قائل به ابقای اسد و یافتن راه

که به کنشگری و بیش از آن 2015تا سال  2011پایان بخشیدن به بحران بودند. روسیه از آغاز بحران سوریه در سال 

های غربی بود و متناسب با اقدام آنها صحنه بازی را در دست گیرد، منتظر اقدام عمل قدرت سیاستگذاری بپردازد و

های غربی طی این مدت تالش داشتند با مجوز شورای امنیت اقدام به مداخله نظامی مستقیم داد. قدرتواکنش نشان می

طی این مدت مسکو بیشتر در نقش مدافع و  در سوریه بنمایند که وتوی روسیه و چین مانع از تکرار سناریوی لیبی شد.

گردان اصلی امروز این وضعیت به کلی فرق کرده است و روسیه به صحنه .کردکننده از دولت سوریه عمل میحفاظت

های داخلی سوریه و دعوت از کشورهای خارجی ماجرا در سوریه تبدیل شده است. رهبری مذاکرات و تنظیم گروه

دار آن بود. کشورهای غربی همچون بر عهده روسیه است؛ امری که پیش از این آمریکا عهده هابرای حضور در نشست

گر بحران هستند و فاقد ظرفیت و انگیزه الزم برای شکل دادن به تحوالت سوریه هستند. ظهور آمریکا بیشتر نظاره

حوالت جهانی از جمله خاورمیانه های غربی را در مدیریت تترامپ در صحنه سیاسی آمریکا، اجماع و انسجام قدرت

های منطقه قرار نظیری را برای روسیه در جهت نظم دادن به جریانمختل ساخته است. پیدایی این وضعیت فرصت بی

گی رقیبان جهانی خود، امروز نبض تحوالت منطقه را با همکاری ایران و ترکیه در انگیزداده است. روسیه با مشاهده بی

یدگاه حاکم در هیأت حاکمه روسیه این است که آمریکای ترامپ بیش از آنکه بر کشورهای عربی دست گرفته است. د

رو، آمریکا تحوالت خاورمیانه را از لنز حمایت از اسرائیل آویو خواهد بود. از اینتمرکز کند، در پی تجدید روابط با تل

میان روسیه و آمریکا در بحث مبارزه با تهدید تعاملی  بیند. این امر ضمن برقراری حوزه مشترکو شکست داعش می

 .سازدتر میداعش، فضای عمل روسیه را در منطقه فراخ
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اهان ها خوولتگردد؛ دالملل تأمین نمیگرایی تهاجمی، معتقد است؛ از آنجا که امنیت و بقاء هرگز در سیستم بینواقع

ن ت. در اییشتر اسباش ند، افزایشی که سود آن از هزینهباشدستیابی به حداکثر امنیت با افزایش قدرت نسبی خود می

خود در  نفوذ منطقه هب آن را است مایل و است سوریه ایمنطقه بحران در خود نفوذ افزایش دنبال به همواره میان؛ روسیه

 تجزیه اسد بشار حکومت معارض نیروهای نیز و شورشیان توسط سوریه اگر حتی که نحوی به کند؛ خاورمیانه تبدیل

 منظر، ز اینا .بماند باقی نخورده برای مسکو دست همچنان و ایمن محیطی ژئوپلیتیک لحاظ از منطقه این گردید،

این  که گرددمی باعث شود ورقبا برای روسیه یک فاجعه محسوب می دست به کشور این افتادن و اسد نظام فروپاشی

ی بر این نکته ها به خوبروس بدهد. دست از را سیاه دریای هب دسترسی و مدیترانه شرق در خود نظامی سیطرۀ کشور

گیرد و قرار می شدن نظام سیاسی کنونی سوریه کل منطقه زیر سلطه غرب بویژه آمریکا واقفند که در صورت سرنگون

ر سوریه دل بحران حشود. از این رو، کرملین ای که در حال احیاء شدن است، یک زیان بزرگ تلقی میاین برای روسیه

 24و  23گیرد. در این میان؛ در تاریخ وری و مذاکرات دیپلماتیک سراغ میس -گوهای سوری و را در برقراری گفت

و  های مسلح مخالف در سوریهدر آستانه قزاقستان برای نخستین بار، مذاکرات مستقیمی بین گروه 2017ژانویه 

ی به امضا رشد کهن و ترکیه)سه کشور ضامن صلح در سوریه( برگزانمایندگان دولت سوریه با میانجیگری روسیه، ایرا

نجامید. ن راستا اآمیز بحران سوریه و توافق طرفین برای ادامه مذاکرات در ایبیانیه پایانی در مورد حل و فصل مسالمت

سیاسی  حل و فصلها را گام مهمی برای ملل این بیانیه را تصویب کرده و این رایزنیاعضای شورای امنیت سازمان 

ن تشکیل سه منطقه دور نشست و مذاکره صورت گرفته که نتیجه آ 6بحران سوریه ارزیابی کردند. از آن تاریخ تاکنون 

د، تا ه قرارداظام سوریای را در اختیار نهای برندهامن در سوریه بوده است. روسیه پیش از آغاز مذاکرات آستانه برگ

رایند فموفقیت  هایی برایها استفاده کند و با دادن امتیازپذیری از این برگو مسئولیت که نظام سوریه با عقالنیتاین

رکیه و ظامی با تنامه همکاری نکند. همچنین روسیه با امضای تفاهمصلح که مردم سوریه خواهان آن هستند، تالش 

زمینه  ا در اینسیاری رهای بن و چین، گامپذیر کردن موضع ترکیه درباره کنار رفتن بشار اسد و همکاری با ایراانعطاف

تاده ورا، فرسان دومیستو گوهای ژنو مرتبط بوده و استفبرداشته است. همچنین باید گفت؛ نشست آستانه با فرایند گفت 

ری بر همکا و مبتنیها شرکت کرد. از آن جهت که فرایند ژنویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، نیز در این نشست

وده و بور دخیل ن دو کشتواند در ایجاد اعتماد بیشتر میان ایدیک ایاالت متحده و روسیه است، تجدید این فرایند مینز

 آزمون مهمی برای روابط دوجانبه در دوره ترامپ، قلمداد گردد.

 

 

 

 

 

 

 



           86                                                                       کايبا آمر هيدر تقابل روس هيسور کياستراتژ گاهيجا

 منابع 

سوریه  2011آمریکا در بحران  تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و»(، 1396اصغر)پور روشن، علیاسمعیل -1

ای(، سال هفتم، شماره دوم، صص ریزی منطقه، فصلنامه جغرافیا)برنامه«ای ایرانبا تأکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه

248- 227 

، «خزر ژئوپلیتیک منطقه در آمریکا و ایران تبیین تقابل»(، 1398دشتی) کامران و محمدحسین و حسن افضلی، رسول -2

 5-24، صص 61 شماره هفدهم، سال، (المللی انجمن جغرافیای ایرانپژوهشی و بین -فصلنامه علمیجغرافیا)نامه فصل

، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، («2013-2011مواضع روسیه در قبال تحوالت سوریه)»(، 1392زرگر، افشین) -3

 53-80.، صص 82شماره

(، رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه، فصلنامه 1395سرا)زهرانی، مصطفی و تیمور فرجی لوحه -4

 43-70. صص 94، شماره 22مطالعات  آسیای مرکزی و قفقاز، دوره 

 راهبرد، سال ، فصلنامه«خاورمیانه منطقه اسالمی در تحوالت از بعد و روسیه قبل سیاست»(، 1393سهرابی، محمد) -5

 101-121، صص 7  سوم، شماره و بیست

، مطالعات («2011-2014راهبرد روسیه در بحران سوریه)»(، 1394اصغر ستوده و علی اسمعیلی)سیمبر، رضا و علی -6

 309-324،صص 2، شماره 9 اوراسیای مرکزی، دوره

های ، فصلنامه پژوهش«بحران سوریه و جنگ سرد جدید»(، 1397اهلل و رضا سیمبر و احمد جانسیز)قاسمیان، روح -7

 159 -195هان اسالم، سال هشتم، شماره اول، صص سیاسی ج

حضور روسیه در خاورمیانه در دورۀ پوتین)احیای نفوذ روسیه »(، 1394بزی)کوشکی، محمدصادق و ابراهیم طاهری -8

 43-62، صص 1،شماره 8، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره «در کشورهای زیر نفوذ اتحاد شوروی(

 . 1387مرداد  21، فصلنامه تحقیقات راهبردی،«سیاست خارجی روسیه در قبال خاورمیانه»(، 1387کیانی، داوود) -9

، فصلنامه راهبرد، سال «واکاوی علل حضور روسیه در بحران سوریه»(، 1392کیانی، داوود، زهره خانمحمدی) -10

 87-114، صص69بیست و دوم، شماره 

، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، «فدراسیون روسیه در خاورمیانه رویکرد سیاست خارجی»(، 1384مقدم، فرشته) -11

 165-184، صص 50شماره

های علوم ، مجله پژوهش«بررسی مواضع و اهداف روسیه در بحران سوریه»(، 1392منصوری، محمدحسین) -12

 175 -195انسانی دانشگاه اصفهان، سال پنجم، شماره سی و یکم، صص 

، «ایران و روسیه ایمنطقه هایسیاست در سوریه جایگاه و ساختاری گراییواقع»(، 1396موسوی، سید محمد) -13

 89 -128اسالم، سال هفتم، شماره چهارم، صص  جهان سیاسی هایپژوهش فصلنامه

14- Cordesman, Anthony H. )2015(, “Russia in Syria: Hybrid Political Warfare”, The 

Center for Strategicand International Studies, Avialable at: 

https://www.csis.org/analysis/russia-syria-hybrid-political-warfare 
15- Daunt, Joe and Josie Ensor(Feb 12, 2016), “Why does Russia support -Syria's 

Bashar al-Assad?”, available at: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11919242/Why-does-

Russia-support-Syrias-Bashar-al-Assad.html 
16- Freedman, Robert O.( 2001), “Russian Policy toward the Middle East: The Yeltsin 

Legacy and the Putin Challenge”, Middle East Journal, Vol. 55, No. 1, pp. 58-90 

17- Herszenhorn, David M.(2012), “For Syria, Reliant on Russia for Weapons and          

Food,Old Bonds Run Deep”, available at: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11919242/Why-does-Russia-support-Syrias-Bashar-al-Assad.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11919242/Why-does-Russia-support-Syrias-Bashar-al-Assad.html


 المللی انجمن جغرافيايی ايران(فيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينجغرا                                         69

https://www.nytimes.com/2012/02/19/world/middleeast/for-russia-and-syria-bonds-are-

old-and-deep.html 

18- Kashi, David )2013(, “Syrian Oil and Gas: Little-Known Facts on Syria’s Energy 

Resources and Russia's Help”, International business Times, 09/04/13: 

http://www.ibtimes.com/syrian-oil-gas-little-known-facts-syrias-energy-resources-

russias-help-1402405. 

19- Kissinger, Henry A. )2012(, ”The Perils of Intervention in Syria”, TheWashington 

Post, 3 June, at: http://www.henrykissinger.com/articles/ wp060312.html. 
20- Leonard, John-Paul and Washington's Blog and Wayne Madsen(2016), ISIS IS US: 

The Shocking Truth: Behind the Army of Terror, Progressive Press, pp. 1- 268 

21- Lukyanov, Fyodor, )2012(,”Why Does Russia’s Stance on Syria Baffle Everyone?”, 

In global affairs, availabla at:  https://eng.globalaffairs.ru/redcol/Why-Does-Russias-

Stance-on-Syria-Baffle-Everyone-15478 

22- Lyengar, radha and RAND  Corp and Brian Fishman)2013(,” The conflict in Syria: 

An Assessment of US strategic Interests”, new America foundation, availabla at: 

https://circle.org/jsource/the-conflict-in-syria-an-assessment-of-us-strategic-interests-by-

brian-fishman/ 

23- Mearsheimer, John J.(2014), the Tragedy of Great Power Politics, New York: 

Norton and Company; Updated edition, pp. 1- 592 
24- Meyer, Henry; Cook, Brad; Arkhipov, Ilya(June 2, 2011), “Russia Warns U.S., 

NATO Against Military Aid to Syria Protests After Libya”, Bloomberg, availabla at: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-06-01/russia-warns-u-s-nato-against-

military-aid-to-syria-protests-after-libya 

25- Millar, Joey )2015(, “Three DECADES of terror: War with ISIS will last thirty 

years, claims former CIA spy boss”, Daily Express,  22 November 2015,available at:  

http://www.express.co.uk/news/world/621189/THREE-DECADES-OF-TERROR-War-

with-ISIS-will-last-THIRTY-YEARS-claims-former-CIA-spy-boss. 
26- Nazemroaya, Mahdi Darius and Denis J. Halliday(2012), The Globalization of 

NATO, Clarity Press, INC, September 15, pp. 1- 414. 
27- Phillips, Alan(February 21, 2018), “Syria is becoming a black hole of Cold War 

entanglements”, https://www.thenational.ae/opinion/comment/syria-is-becoming-a-

black-hole-of-cold-war-entanglements-1.706808 
28- Phillips, Christopher( 2012), “Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria 

Policy”,The Royal Institute of International Affairs, available at: 

https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/188137 

29- Sattar, David(2012), “Russia And Syria”, Foreign Policy research institute, 

availabled at: www.fpri.org 
Swaine, Michael D.(2013), “Chinese Views of the Syrian Conflict”, Available at: 

http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/CLM39MS.pdf. 

30- Synder, Xander)2017(, “What Russia’s Middle East Strategy is Realy About?”, 

Geopolitical Features,11 October 2017, Available at: https:// geopoliticalfutures.com 

/russias-middle-east-strategy-really/ 

31- Taliaferro, Jeffrey W.(2001), “Security Seeking Under Anarchy: Defensive Realism 

Revisited”, International Security Quarterly, 25(3), pp. 128-161  

32- Tverberg, Gail )2013(, ‘’Oil and Gas Limits Underlie Syria’s Conflict”, Business 

insider, 9 September 2013, available at:https://static4.businessinsider.com/oil-and-gas-

limits-underlie-syrias-conflict-2013-12. 

https://www.nytimes.com/2012/02/19/world/middleeast/for-russia-and-syria-bonds-are-old-and-deep.html
https://www.nytimes.com/2012/02/19/world/middleeast/for-russia-and-syria-bonds-are-old-and-deep.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-06-01/russia-warns-u-s-nato-against-military-aid-to-syria-protests-after-libya
https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-06-01/russia-warns-u-s-nato-against-military-aid-to-syria-protests-after-libya
file:///C:/Users/sheida/Desktop/New%20folder%20(2)/New%20folder%20(3)/Downloads/Users/sheida/Downloads/Users/ali/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Joey(2015),
file:///C:/Users/sheida/Desktop/New%20folder%20(2)/New%20folder%20(3)/Downloads/Users/sheida/Downloads/Users/ali/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Joey(2015),
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/188137
http://www.fpri.org/
https://www.researchgate.net/journal/1531-4804_International_Security

