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The main purpose of this study is to investigate approaches and goals of
Russia’s security strategy for the Syrian crisis, and to pinpoint its causes and
the level of the effect of the independent variable in the research--great
powers’ reaction to Syrian crisis—on the independent variable of the
research—great powers’ structural reaction. The research method is
descriptive-analytical, and data were gathered with library method. The
results of the study indicated that realists ruling Russia’s foreign policy have
defined their strategic goal on a win-win game basis between Russia and the
West, so that the role of Russia in preventing the West’s attack against
Russia is a practical representation of this realism. Russia has always
expected the US to view it as its counterpart and involve this country in the
world’s developments in the same way as it does. The Kremlin’s leaders do
not want an order and geopolitics that change against their will, because they
may both lose great economic benefits and see this possibility that these
developments will be precipitated in the area close to Russia. Today, why
Kremlin stands firm in the ongoing crisis in Syria has manifested itself and
taken on a realistic interpretation of power and the complexity of the notion
of security. Kremlin knows it for sure that it has not become “great” enough
to maintain a balance against the inter-connected power of the West.
Keyword: Balance of Power, Geostrategy, Russia, Syria, Security Strategy,
Foreign Policy.
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هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رویکردها و اهداف راهبررد ان یتری روسریه در قبرا

بحران سوریه بوده و درپی یافتن علت و نعلو و نیزان تاثیر نتغیر نستقل پژوهش (کر ش
قدرتهای بزرگ در نورد بحران سوریه) بر نتغیر وابسته (واک ش ساختاری قردرتهرای
بزرگ) انجام شد .روش پژوهش توصیفی–تحلیلری بروده و االععرات برا شریوه نطالعره

سال بیست و یکم /شماره هشتادوچهارم  /زمستان 3131

کتابخانهای گردآوری شدند .نتایج پژوهش نشان داد ،واقعگرایان حاکم بر سیاست خارجی
روسیه ،هدف راهبردی خود را برنب ای بازی بُرد-بُرد نیان روسیه و غرب تعریف کردهاند؛
لذا نقش روسیه در جلوگیری از حمله غرب به سوریه ،نمرود عملری از ایرن واقرعگرایی
است .روسیه همواره نیخواهد انریکا او را بهع وان همکار همتای خود در نظرر ب یررد و
در تحوالت جهانی ،این کشور را برابر با خود بهحساب آورد .رهبران کرنلین نمیخواه د
نظم و ژئوپلیتیک ن طقه به ضررشان تغییر ک د؛ چراکه هرم ن رافع اقتدرادی زیرادی را از
دست نیده د و هم انکان تسری این تحوالت به حروزهی نزدیرک روسریه وجرود دارد.
انروز چرایی پایداری کرنلین در بحران نوجود در کشور سروریه ،نمرود برارز و تعبیرری
واقعگرایانه از قدرت و پیچیدگی نفهوم ان یت به خرود گرفتره اسرت .کررنلین برهخوبی
نیداند که آنقدر "بزرگ" نشده که توان ایجاد نوازنه در برابر قدرت شربکهای غررب را
داشته باشد.

کلیدواژهها :توازن قوا ،نوو واقو گرایی ،ژئواسوترات ی ،سووریه ،روسویه ،راهبورد امنیتوی،
سیاست خارجی.
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مقدمه
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چهار دلیل عمده برای ضرورت و اهمیت تحقیق حول مناف ملی روسیه در سووریه وجوود
دارد که برخی از آنها جنبهی تاریخی بوهخود گرفتوه و دارای زمینوه و پیشوینه هسوتند؛
بهنحویکه بدون درنظرگرفتن آنها نمیتوان به تحقیق پرداخت .اوال مسووو تموایلی بوه
تشویل حوومت طرفدار غرب در دمشق ندارد .دوم ،مخالفان اسود در سووریه و خوار از
این کشور طیف وسویعی از چپگرایوان توا غربگرایوان و اسوالمگرایان تنودرو را اوامل
میاوند که از نگاه مسوو هیچکدام جایگزین مناسبی برای تشویل یک حوومت مردمگرا
در سوریه نیستند .سوم ،روسیه با قدرتگرفتن جریانهای اسالمگرای طرفدار سلفیها در
سوریه بهاودت مخوالف اسوت و رویکارآمودن آنهوا را بوهمعنوای تشوویل جبهوهای از
گرایشهای سنی افراطی تفسویر میکنود؛ از آنجاییکوه در بوین جوداییطلبان چچنوی،
گروههای سلفی دارای نفوذ هستند ،لذا در بلندمدت میتوانند بورای روسویه مشوولآفرین
اوند .چهارم ،روسها نتیجهی سپر دفاع مواوی را تضعیف بازدارندگی روسویه و بوهنفو
آمریوا قلمداد میکنند و سعی دارنود از بحوران سووریه بوهنفو خوود امتیوازگیری کننود؛
بههمینجهت رفتار روسیه در قبال بحران سوریه از زمان فروپاای اووروی توا ایون حود
ایستادگی و سرسختی نبود ،ولی اینبار دوستی قابلاعتماد برای دولت بشار اسد اده است.
درحقیقت ،روسیه از زمانی که مسوالهی سووریه از یوک تحوول داخلوی بوه یوک بحوران
منطقهای و بینالمللی تبدیل اد ،به حمایت از دولت بشار پرداخت.
پرسش و فرضیهی اصلی پ وهش این است که راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحوران
سوریه بر مبنای چه رویورد و اهدافی قابل تبیین است؟ نتایج اولیه نشان میدهند اهمیت
راهبردی سوریه برای روسیه (خصوصاً موقعیت ژئواسوترات یک بنودر طرطووس و کنتورل
فرامرزی گروههای جهادی چچنی) سبب اوده اسوت کوه متغیور سواختاری رقابوتهوای
ساختاری همیشگی سیاست خارجی مبتنیبر توازن قوای روسیه ،فعال اود و باامتیازگیری
از طریق دادوستد دیپلماتیک درمقابل غرب (ایاالتمتحوده) ،بوازی جدیود خوود را جهوت
تامین مناف و امنیت ملی خود به پیش ببرد.
مسوو پس از بحرانهای بینالمللی سالهای پس از  1222میالدی  -خصوصاً بعد از
مداخلهی غرب در لیبی  -دریافت که جبههی غرب صرفاً بهدنبال مناف صددرصدی خود
است و اگر روسیه در این رابطه مقاومت از خود نشان ندهد یوا وارد بوازی نشوود ،غورب،
روسیه را به بازی نخواهد گرفت؛ چه بسا غرب ممون است تا آنجا پیش برود که حلقهی
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محاصرهی مسوو را تنگتر نماید .در آنسو نیز غرب با ورود روسیه به بازی تالش کورده
است تا با تغییر استرات ی ،روسها را وارد یک فضوای فرسایشوی کورده اسوت توا بتوانود
پتانسیل رقیب خود را به تحلیل ببرد .اگرچه روسها به این موضوع واقفاند ،ولی تجربوه
به روسها این درس را داده است پس از هر گامی که در قبال غرب به عقب بردااوتهاند،
نهتنها امتیازی دریافت نوردهاند ،بلوه پیشروی غرب همچنان ادامه دااته است .بنابراین
در یک نگاه کالن ،موضوع سوریه برای روسیه بُعد حیثیتی پیدا کرده است؛ یعنی اهمیوت
مسالهی سوریه را نباید فقط منعطف به حوزهی خاورمیانه دانست ،بلوه باید ارتبوا آن بوا
دیگر مسائل منطقهای و جهانی را نیز تحلیل نمود.
در تحلیل رویورد روسیه به تحوالت سوریه باید به دو عامل مهم و اساسی اااره کرد:
نخست؛ عامل "ژئواسترات یک" که دستیابی به موقعیت مناسب برای مدیریت نظامی
در مدیترانه را برای روسیه حائز اهمیت وی های میکند .درواق  ،قسمتی از بحران سووریه،
بحث ژئوپلیتیک و امنیت مدیترانه و بندر طرطوس اسوت .روسویه در اومال مدیترانوه بوا
تضعیف مواض خود در بالوان روبهرو اده ،و در امال آفریقا ،لیبی را بهعنوان جای پوای
سنتی نظامی خود از دست داده است؛ بنابراین ،روسیه بهلحوا یوک واکونش سواختاری،
مجبور است سوریه را همچنان حفظ کرده و از بندر طرطووس بوهعنووان پایگواه مهوم در
منطقه استفاده کند؛ بههمیندلیل است که ناوگان دریایی خود را نیز افوزایش میدهود .در
حقیقت روسها به سوریه بهعنوان یک ضل قدرت در مدیترانه نگاه میکنند .روسیه حدود
بیست ناو و کشتی جنگی به دریای مدیترانه و سواحل غربی سوریه ،برای حفظ موازنوهی
نظامی ،ارسال نموده و در اقدامی غیرمنتظره ،سوامانههوای راهبوردی "سوری اس" را در
سوریه نصب کرده است.
دوم؛ روسیه از گذاته با جریانهای رادیوال اسالمی در حوزهی پیراموونی خوودش در
منطقهی قفقاز درگیر بوده و همواره درصدد مهار این گروهها برآمده است؛ لذا با حمایت از
سوریه سعی میکند خاکریز برخورد خود را از محیط کشورهای همسو به محدوده دیگری
تغییر دهد و عمالً سلفیهای قفقاز و چچن را در داخل خاک سوریه با کمتورین هزینوه از
بین ببرد.
این دو عامل باعث اده است روسیه در حووزهی تحووالت سووریه سوووت نوورده و
صحنهی بازی را بهنف غربیها و متحدینعربی آنها ترک ننمایود .همچنوین پیوداکردن
راهوار سیاسی برای بحران سوریه میتواند چهره و وجهی روسیه را در سطح بوینالمللوی

افزایش داده و مناف اش را در منطقه تامین کند .این مقاله میکواد با درنظرگرفتن جوانب
این امر که تاثیر بحران سوریه بر مناف و امنیت ملوی روسویه دارای اهمیوت اسوت ،ایون
موضوع را تشریح نماید و نشان دهد که به چه دالیلی مسوو تصمیم گرفته اسوت منطوق
راهبردی اهداف خود در سوریه را بر مبنای واقعیتهای موجود و بر مبنوای بورد -بورد بوا
غرب برنامهریزی نماید .برهمیناساس با درنظرگرفتن اثرگذاری متغیر "کنش قدرتهوای
بزرگ در مورد بحرانسوریه(روسیه)" بر متغیر "واکنشساختاریقدرتهای بزرگ(روسیه)"
به تببین مسالهی فوق بپردازد.
 .1چارچوب نظری

اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

بازیگران نظام بینالملل همواره بهدنبال قدرت بودهاند؛ مورگنتا معتقد به توانوایی بشور در
کنترل دانش ،ذهن و عملیاتینمودن ،یعنی اراده و اعمال قدرت خصوصاً در ابعاد سیاسوی
آن است (مورگنتا،2311،ص  .)51.در حقیقت ،قدرت سیاسی این بستر را فراهم مویآورد کوه
دستهی نخست با عملیاتی و اجرایینمودن آن از مسیر فشار بر ذهن دسوتهی دوم ،رفتوار
آنان در جهت مناف خود را هدایت نمایند .اما آنچه در حوزهی اعموال قودرت در سواختار
بینالملل مورد نظر است ،توانایی واحدها در کسب هدفهای ملی با ابزار کاربردی سیاست
خارجی است.
در واقعیت روابط بینالملل ،هدف عمده ،دستیابی بوه قودرت و ارادهی قودرت اسوت ؛
بنابراین کارگزاران عملیاتی و اجرایی و سیاستمداران نیز اغلب بهدنبال هدفهایی هستند
که توان دستیابی به آن را دااته بااند .براساس اصول و مبانی اولدهنده رویوردهای -
واق گرایانه و همچنین انگارههای مبتنی بر رهیافتهای رئالیستی ،قدرت یوی از مهمترین
متغیرهایی است که درحالحاضر بر سیاست بینالملل حومفرماست؛ ادبیات سیاسی موجود
در گسترهی نظام جهانی نیز بیشاز هرچیز تحتالشعاع مفهوم قدرت قرار گرفته اسوت .از
اینمنظر ،سیاست بینالملل کنونی را بیشازپیش میتوان به مجموعوهای درهومتنیوده از
تعامل میان قدرتهای موجود ،بهخصوص در سه سطح ابرقودرتها ،قودرتهای بوزرگ و
قدرتهای منطقهای تشبیه کرد که ماهیت و کیفیت سیاست بینالملل را تشویل میدهند.
برهمیناساس ،این مقاله با طرح ساختار نظری تعدیلادهای از نظریوهی نئورئالیسوم
همراه با نظریات امنیت ،تالش میکند متغیرهای این امور را توضویح دهود .مطوابق ایون
فرض ،دو دسته عوامل سختافزاری و نرمافزاری در دو عرصهی داخلی و خارجی ،منزلت
قدرت یک دولت را در نظام بینالملول مشوخم مینماینود؛ لوذا توانمنودی بوازیگران از
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زاویهی سیاسی و نظامی به پنج دستهی :ابرقدرت ،قدرت بزرگ ،قودرت متوسوط ،قودرت
کوچک و ریز قدرت تقسیم میاوند .توانمندی و حوزهی فعالیت هر یک از این قودرتها
متفاوت است (سیفزاده ،2312 ،ص.)12 .
یوی از عوامل مقاومت روسیه در سوریه ،ترس از تهدید امنیتی است؛ بدینترتیب مفید
است فرض کنیم که ایوهی برخورد رهبران با فشارهای نااوی از سوه محویط متفواوت،
اولدهندهی ساختار تصمیمگیری خارجی بازیگران منطقهای خاورمیانه اسوت .ایون سوه
محیط عبارتاند از :نخست ،سطح داخلی (پیرامونی)؛ دوم ،سطح سیستماتیک منطقوهای و
سوم ،سطح جهانی .دولتها با انباات ،ائتالف و توازن قدرت میوان بوازیگران منطقوهای،
خود را از تهدیدها دور میکنند .درهمینزمینه نوواق گرایان نیز جایگاه محوری برای توازن
قوا -موازنهی قدرت قائل ادهاند .از دید والتز ،نظریهی موازنهی قوا با این فورض اوروع
میاود که دولتها حوداقل خواهوان حفوظ خوود در طیوف حوداکثری اسوتیالی جهوانی
میبااند .دولتها از روشهای مختلفی برای رسیدن به ایون هودف اسوتفاده مینماینود.
ابزارهای اجرایی این روشها به دو بخش تقسیم میگردند:
تالشهای درونی؛ از جمله افزایش توانایی نظامی -امنیتی ،سیاسی-اقتصادی و تعیین
استرات یهایی بر پایهی روزآمدی و هوامندی.
تالشهایبیرونی؛ ماننود تقویوت و گسوترش اتحادهوای همسوو و توالش در جهوت
ضعیفنمودن اتحادهای ناهمسو.
 .1.1نئورئالیسم ،ابزار تحلیلی برای درک و شناخت بیشتر سیستم بینالملل

اگرچه در ابتدای طرح نظریهی نوواقو گرایی ،اختالفواتی ایجواد اود ،اموا بویشتور ایون
اختالفات مرتبط با کاربرد آن در جهت بررسی سیاست خارجی بازیگران سیاست بینالملل
بود؛ درهمینخصوص اگرچوه اوخم کنوت والتوز کواربردیاودن نظریوههای سیاسوت
بینالملل برای تحلیل سیاست خارجی را اموانپذیر نمیداند ،اما جوان میراوایمر در آثوار
خود بر کاربردینمودن آن در سیاست خارجی تاکید دارد؛ وی همواره مدعی است که هور
تئوری تبیینی سیاست بینالملل ،بازدهی و قدرت تحلیل و تبیین سیاست خوارجی را دارد.
برهمیناساس و علیرغم این اختالف نظر ،این پ وهش مدعی است که میتووان نوواقو
گرایی را بهعنوان ساختار نظری در فرآیند بررسی ،تحلیل و تبیین سیاست خارجی عملیاتی
نمود (فیروزآبادی  ،2332 ،ص.)33.
برهمیناساس جهت بررسی و تحلیول سیاسوت خوارجی روسویه ،میتووان چوارچوب

 .1.1.1چارچوب اقتدارگریز نظام بینالملل

واق گراییساختاری 2برعوس واق گرایی ،تئوری در سطح بررسی و تحلیل کالن یا تصویر
سوم 1است که رویوردی داخل به بیرون 3به عملورد ،نتایج ،سیاست و سواختار بینالملول
دارد .از اینرو بوا اهمیوتترین متغیور تعیینکننودهی سیاسوت بینالملول ،رفتوار سیاسوی
بازیگران ،بهوی ه اقتدارگریزی است .برهمیناساس نوواق گرایان دالیل پاسوخ یوکسوان
بازیگران را اول و ساختار چارچوب نظام بینالملل و حدود آن میدانند؛ این درحالی است
که واق گرایانی مانند مورگنتا ،انگیزه و متغیر اصلی قدرتطلبی بازیگران را ریشهی معیوب
ذات انسانی دانسته و نوواق گرایانی مانند والتز ،ساختار اقتدارگریز چارچوب نظام بینالملل
را بااهمیتترین متغیر قلمداد مینمایند و معتقدند فشوردگی قودرت بوهعنووان یوک نیواز
ضروری بر بازیگران نظام بینالملل فشار خواهد آورد (مورگنتوا ،2311 ،ص 331 .؛ فیروزآبوادی،
 ، 2332ص.)31.

2. Structural Realism.
1. Third Image.
3. Outside – in Perspective.

اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

نوواق گرایی را بهدلیل کاربردی و عملیاتیبودن آن انتخاب کرد .اگر پایهی تحلیل نظوری
را آموزههای نوواق گرایی قرار دهیم ،تضاد و کشموش در سوریه میان روسویه و غورب از
همان عنصر اصلی روابط میان بازیگران در نوواق گرایی ریشه میگیرد؛ چراکه ساختار آن
آنارایک است .در چنین ساختاری که مان و قدرتی مافوق وجوود نودارد کوه از اقودامات
تهاجمی سایر بازیگران نظامبینالملل جلوگیری نمایند ،دولتها براساس اصول خودیواری
خود دست به اقدام میزنند .اکنون روسیه در مسالهی بحران سوریه با پافشاری بر مواض
خویش تالش دارد ،امنیت حوزهی پیرامونی خودش را تامین نماید .روسیه خصوصاً بعود از
مسالهی بحران لیبی همواره نگران خار ادن از حوزهی مدیترانه توسط رقیب بوده است؛
برهمیناساس دو سر بازی روسیه و غرب در بحران سوریه ،هرگونه تالش در جهت تامین
امنیت خود را از سوی طرف دیگر یک تهدید قلمداد مینماید؛ این امور از ذات آناراویک
نظام بینالملل که نوواق گرایی بیان میدارند ،نشات میگیرد و دو اصول ذیول را پواوش
میدهد:
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 .1.1.1امنیتطلبی
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چارچوب اقتدارگریز نظام بینالملل ،چند ساختار و سیستم بوازخورد عوسالعمول را بورای
بازیگران ،از جمله برای قدرتهای بزرگ در سیاست بینالملل ضروری و غیرقابول تغییور
میداند.
نوتهی اول این است که اقتدارگریزی واحدها سبب سلب اعتماد بازیگران به یکدیگر
اده و همواره یک مارپیچ وحشت امنیتی را ایجاد میکند؛ چراکه در ایون سواختار بوهجوز
مناف ملی بازیگران ،هیچ موردی موضوعیت نمییابد .در حقیقت ،با اهمیوتترین عواملی
که بازیگران را بهسمت خواست امنیتی سوق میدهد ،صرفاً وحشت و عدم اعتماد واحودها
از نیات دیگر بازیگران است (لینولیتر ،2311 ،ص.)31.
نوتهی دوم این است که اولویت بازیگران در گام بعد از امنیت تضمین بقاست؛ چراکه
در واقعیت ناگزیرند امنیت را براساس اصل خودیاری 2در نظام بوینالملول فوراهم نماینود؛
درحقیقت باچنین ساختاری واحدها تهدید بالقوه محسوب میاوند و هویچ اقتودار برتوری
وجود ندارد که بازیگران مورد هجوم را رها نماید (مارتین ،2332 ،ص.)32.
نوتهی نهایی این است کوه واحودها در ایون سواختار اقتودارگریز غیرمتمرکوز توالش
نمودهاند تا در جهت تامین امنیت به کسب قدرت مبادرت ورزند (فیروزآبادی  ،2332 ،ص)35.؛
بههمینجهت بازیگران عالقمندند که قدرت دااته بااوند و آن را تقویوت نماینود؛ گرچوه
قدرت هدف نهایی نیست ،اما ابزار کاربردی در جهت تامین امنیت در سواختار اقتودارگریز
بینالمللی است .بنابراین آنچه مهم و دارای اولویت اسوت ،صورفاً امنیوت اسوت (بهوزادی،
 ،2315ص.)55.
برهمیناساس در چارچوب نوواق گرایی ،نخست ،بازیگران در صورت آمادهبودن فضا و
فرصوتهای مقتضووی ،اقوودام بووه توسوعهطلبی میکننوود .دوم آنکووه اتخوواذ سیاسووتهای
توسعهطلبانه در صورتی ضرورت مییابد که مناف روان و نمایان از ریسک و هزینوههای
آن افزونتر بااد (فیروزآبادی  ،2332 ،ص .)31.سووم آنکوه ،واحودها در زموان بلوکوهاودن
بهوسیلهی دیگر واحودها از توسوعهطلبی پرهیوز مینماینود و در انتظوار زموان مویماننود
(گریفیتیس ،2332 ،ص.)222.

2. Self-help.

 .2فراز و فرود سیاست روسیه در بحران سوریه

2. Geopolitics.
1. Foreign Relations.

اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

مسوو بهعنوان کشوری که از دورهی اوروی سابق در منطقهی خاورمیانه و امال افریقا
(لیبی ،مصر ،سوریه ،عراق ،یمن) از نفوذ قابلمالحظوهای برخووردار بووده ،هماننود سوایر
قدرتهای دیگر ،این تحوالت را زیر نظر دارد و سعی میکند سیاستهای متناسبی را که
متضمن حفظ مناف آن کشور بااد ،اتخاذ نماید .در این میان ،چرایی مواجههی مسوو بوا
موضوع تحوالت جهان عرب ،بهوی ه سیاستاش در قبال بحران سوریه نیز دارای ابعاد و
دالیل مختلفی است و از جنبههای متفاوت قابلیت بررسی دارد؛ از جمله میتوان به موارد
زیر اااره کرد:
2
تالش برای حفظ نفوذ ژئوپولیتیوی (نزدیوی خاورمیانه به مرزهوای جنووبی روسویه)؛
اقدام روسیه در راستای تحقق دکترین امنیوت ملوی روسویه؛ احتموال بوروز انقالبهوایی
بهسبک تحوالت جهان عرب در محیط پیرامونی روسیه؛ ترس امنیتی مسوو از گروههوای
ابهنظامی سلفی– جهادی (حوزهی پیرامونی مسوو -چچن)؛ ایجاد فضای رقابت بوزرگ
سیاسی با ایاالتمتحده؛ ایجاد بستر تاکتیوی برای بازی با کوارت ایون فرصوت؛ حفاظوت
اقتصادی مناف درحوزهی انرژی و حوزهی فروش ادوات نظوامی؛ ایجواد فضوای نمایشوی
مانند دوران جنگ سرد و بازگشت به عظمت گذاته؛ ایستادگی اسوترات یک و ژئوپلیتیوک
در مقابل ایاالت متحده در راستای مناف ملیاش؛ حفظ تنها پایگاه نظامی دریایی روسویه
در سواحل غرب سوریه؛ جلوگیری از حضور نظامی نواتو در منطقوهی پیراموونی (نگرانوی
روسیه از تورار سناریوی لیبی در سوریه) (نوری.)2332 ،
متغیر تاریخ روابط خارجی بازیگران عرصهی بینالملل در هموهی دورههوای تواریخی
عنصری تاثیرگذار بوده است؛ لذا پ وهشگرانی که در تحلیل دقت دارند ،هیچگاه این عنصر
را نادیده نمیانگارند .همچنین این نوته را نیز باید در نظر داات که در نظوام بینالمللوی،
نمود اصلی روابط بینالمللی بهعنوان کل روابط بین دولتها انعواس مییابد.
اگرچه آغاز روابط خارجی 1دو کشور به پس از استقالل سوریه برمیگردد ،اما گسترش
این روابط بهاول گسترده به دوران بحرانی جنگ سرد میرسد؛ لذا میتوان ماحصل این
روابط را اکتبر  2312دانست که حافظ اسد در جریان دیدار از مسوو با همتای روس خوود
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لئونید برژنف 2توافقناموهی دوسوتی و همواریهوای گسوتردهای را در تموام زمینوهها -
خصوصاً نظامی  -بهمدت  12سال امضا نمودنود .سیاسوت خوارجی روسویه در خاورمیانوه
خصوصاً در قبال سوریه ،مراحل گوناگونی را تا به امروز طی نموده کوه در سوه مرحلوهی
تاریخی قابل تحلیل و بررسی است:
 .2.1دوران معارضهجویی
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مرحلهی نخست روابط روسیه و سوریه ،مرحلهی تعارض یا معارضه جوویی اسوت کوه در
سالهای جنگ سرد و تقابل دو بلوک غرب و ارق دنبال میاد .در این مرحله سیاسوت
معارضهجویی با ایجاد حوزهی نفوذ ،فشار بر رقیب ،درک تهدیدات از منظر ایدئولوژیک 1و
ایجاد بازدارندگی در مقابل بدیل قدرت جهانی  -با توجه به امواناتی که روسیه در اختیوار
داات  -در دستور کار روسیه قرار داات .در این مقطو  ،اولویوت حیواتی اتحواد جمواهیر
اوروی با وجود همهی تقابلجوییهای موجود ،در خاورمیانه متمرکز نشده بود و اروپوای
ارقی 3در اولویت نخست سیاست خارجی اوروی قرار داات (صالحی.)2332 ،
 .2.2دوران همراهی با غرب

مرحلهی دوم روابوط روسویه و سووریه بعود از فروپااوی اووروی آغواز میاوود و بوا در
پیشگرفتن سیاست "همراهوی بوا غورب" از دوران ماقبول خوود متموایز مویگوردد .بوا
رویکارآمدن بوریس یلتسین در روسیه و اتخاذ سیاست همراهی بوا غورب در خاورمیانوه،
سیاست همراهی جای معارضهجویی را گرفته و متغیرهای دیگوری وارد سیاسوت خوارجی
روسیه در این منطقه اد .در این دوران مشخصات بارزی همچون :خوشبینی به همواری
با غرب ،تالش بورای همگرایوی در عرصوههای مختلوف موذاکره ،بهرهمنودی روسویه از
ظرفیتهای غرب برای بازسازی اقتصادی ،الگوبرداری از نظام آزاد اقتصادی و به تبو آن
آزادیهای سیاسی و اجتماعی را میتوان مشاهده نمود .حتی در این دوران ااهد فعالیوت
جدی مسوو در حوزهی خاورمیانه نیستیم (نوریان ،2311 ،ص.)151.
 .2.2دوران رقابت

مرحلهی سووم روابوط روسویه بوا سووریه را میتووان دوران "رقابوت" نوام نهواد کوه بوا
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2. Leonid Brezhnev.
1. Ideological.
3. Eastern Europe.

2. Missile defense.
1. Geostrategic.

اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

بهقدرترسیدن پوتین آغاز اده است .در این دوره اگرچه کورملین سیاسوت هموواری بوا
غرب را دنبال میکند ،اما تالش وی های برای احیا و اعادهی حیثیت روسویه در عرصوهی
جهانی و منطقهای را نیز دنبال کرده و آن را به انحوای مختلوف اعموال میکنود .اگرچوه
فدراسیون روسیه در این مقط ظرفیتها و پتانسویلهای ایفوای نقوش یوک ابرقودرت را
ندارد ،اما از منظر یک قدرت منطقهای و اثرگذار وارد معادالت منطقهای میاود؛ درسوت
در همینزمان است که اهمیت خاورمیانوه خصوصواً سووریه در سیاسوت خوارجی روسویه
خودنمایی میکند .درواق با حساسیتهای ایجاداده از قبیل سپر دفاع مواوی 2غرب در
نزدیوی مرزهای ارقی فدراسیون روسویه ،واکونش در مقابول حضوور ایواالت متحودهی
آمریوا در مناطق مجاور روسیه و یا مقابله با سیاستهای ناتو در ارق ،از مشخصات ایون
دوران اسووت کووه هوومچنووان نیووز ادامووه دارد .ایوون حساسوویتها در برخووی از موووارد بووا
امتیازگیریهای سیاسی ،مالی ،امنیتی و تونولوژیوی با چشمپواوی روسویه هموراه بووده
است .نمونهی بارز این سیاست را در تحوالت جهان عرب بهویو ه در موورد لیبوی اواهد
بودیم.
بعد از فعل و انفعاالتی که در خاورمیانه در حوزهی سوریه واقو اود ،مسووو بوه ایون
واقعیت رسید که پس از سوریه دیگر جایگاهی در خاورمیانه بعد از اتمام جریانهای عربی
نخواهد داات؛ لذا در حوزهی سوریه اقدام به مقاومت جدی نمود .اکنون اصلیترین پایگاه
مقاومت روسیه ،بندر طرطوس در سوریه هست که ااراف امنیتی به مدیترانه دارد (صالحی،
 .)2331روسیه از اینجهت در این منطقه بهادت از خود مقاومت نشان میدهود کوه تنهوا
کانون و حوزهی مهم دستیابی سری روسیه بوه دریاهوای آزاد در مواقو بحوران اسوت؛
چراکه عبور از مسیرهای جایگزین ،آسیبها و هزینههای بسیار را بر روسیه تحمیل خواهد
کرد و سرعت عمل این کشور را نیز خواهد گرفت .درواق  ،این بندر برای روسویه نوهتنهوا
استرات یک و ژئوپلیتیک هست ،بلوه جنبه ژئواسترات یک 1نیز دارد.
روسها با تعریف نوعی حضور استرات یک ،برای خود حق ایفای نقش قائلند و جایگاه
وی های را در معادالت بلندمدت سوریه برای خود ترسیم نمودهاند؛ چراکه سقو اسد ،بازی
صفر و یک را برای روسیه رقم خواهد زد که در آینده ممون است حتی جایگاه روسویه در
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خاورمیانه را نیز تحتالشعاع قرار دهد .ازهمینرو رگوههای واق گرایوان روس در دسوتگاه
سیاست خارجی این کشور اکنون فعالاده و بهدنبال انتقال مسالمتآمیز قدرت در سوریه
هستند تا بهایناول بتوانند اهداف و پایگاه دائمی خود در سوریه را حفظ نماید.
 .2تالش در جهت بقای نفوذ ژئواستراتژیک
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مختصات فعلی سیاست خارجی روسیه نشان میدهد که مسوو در حال بازیکوردن میوان
دو گرایش سنتی این کشور  -یعنی آتالنتیکگرایان (غربگرایان) و اوراسیاگرایان (تقویت
درونی)  -است .صرفنظر از تاکتیویبودن سیاست عملوی مسووو در ایون بواب ،بوهنظور
میرسد مسوو درمنطقهی خاورمیانه و امال آفریقا باآگاهی در حال هزینوه اسوت؛ بورای
مثال ،خداهواردنمودن به مناف دارای درجهی اهمیت بیشتر ناای از همواری و ارتبوا
با ایاالت متحده ،اروپا ،کشورهای عربی و  ...بر ایون امور داللوت میکنود .روسویه سوعی
میکند با اتخاذ یک پارادیم در چارچوب یک سیستم به موضووع تحووالت جهوان عورب
بنگرد و بازی را ادامه دهد .مسوو همواره با توصیف تحوالت جهان عرب بهعنوان "چالش
سیستمی" که باید در انتظار زمان اولگیری نظمی نوین بود ،حضور مستمر خود در این
حوزه و بازگشت قدرتمندانه به خاورمیانه و اثبات روسیه بهعنوان قدرتی بزرگ در معادالت
بینالمللی را الزم میبیند.
در این میان ،متغیر ذهنیت گذاتهی قدرتبزرگبودن در سیاست خارجی روسویه نیوز
نقشی مهمی در اولدادن به رویورد مسوو در نوع برخورد با بهوار عربوی دااوته اسوت
(نوری.)2331 ،
 .2.1پروژهی یا بازتعریف خاورمیانه

بهرغم اینکه انقالبهای عربی امیدهای زیادی بورای برقوراری نظامهوای مردمسواالر و
استیفای حقوق پایمالادهی مردم بوهوجوود آورد ،اموا دسوتکاری و مو سوواری برخوی
کشورهای عربی(عربستان و قطر) ،غیرعربی (ترکیه) و غربی باعوث اودند تحلیولگران و
سیاستمداران روس با تاکید بر دخالتهای پنهان و آاوار این کشورها برای تغییر مسویر
تحوالت جهان عرب ،قائل به انحراف در این پدیده اوند و اطوالق اصوطالح "ریسویت"
خاورمیانه در راستای مناف قدرتهای خاص را برای این امر مناسوبتر بداننود .والدیمیور
پوتین بهصراحت به این امر اااره و تصریح مینماید:
بهرغم امیدهای اولیه به تحوالت جهان عرب ،بهزودی نمایان میاوود کوه رویودادها
براساس یک اصل دموکراتیک حرکت نمیکنند و پشتیبانی از سومت جناحهوای درگیور و

جنگ ،سبب سوگیری منفی رویدادها در جهوان عورب ،خصوصواً در سووریه اوده اسوت
(.)Trenin, Lipman & Malashenko, 2013, 41
 .2.2احیای گذشتهی تاریخی شوروی بهمثابه قدرت بزرگ

2. Ideology.

اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

نباید از خاطر دور داات که رقابت روسیه و غرب همواره دارای وی گیهوای خواص خوود
بوده است؛ این رقابت که نزدیک به یک قرن سابقه دارد ،برای مدت طوالنی حول محوور
ایدئولوژی 2چرخیده و امروزه نیز چهرهی سیاسی و اقتصادی بهخود گرفته است .مقصد هر
دو طرف ،تسلط بیشتر بر مناب جهان و افزایش حیثیت و اعتبوار بینالمللویاوان اسوت.
بهقدرترسیدن پوتین در روسیه ،فرصت جدیدی برای روسها مهیا کرد تا بار دگر رقابوت
با غرب را در ابعاد تازه و بهایوهی نوینی از سر بگیرند .مبرهن است کوه رقابوت جواری
میان دو طیف فوقالذکر بهزودی پایان نخواهد یافت و هویچ طرفوی حاضور بوه پوذیرش
عقبنشینی نخواهد اد.
امریوا و متحدین اروپاییاش با توسل به راهوارهای مختلفی همچون :گسوترش نواتو
بهطرف ارق ،اسوتقرار سیسوتم دفواع مواووی در نزدیوک مرزهوای روسویه ،حمایوت از
جنبشهای غربگرا در کشورهای حوزهی نفوذ اوروی سابق و تالش جهت رساندن آنان
به قدرت سیاسی سعی دارند تا روسیه را تحت فشوار قورار داده و وادار بوه تسولیم نماینود
( .)Tsygankov,2007, 12روسیه نیز در برابر این اقدامات ساکت نبووده و بوه واکنشهوایی
متوسل خواهد اد تا راهوارهای امریوا را خنثی نماید؛ بهاینترتیب عالوهبر اینکه تالش
میکند نقش خود را بهعنوان یک قدرت موثر در روابط بینالملل حفظ کند ،میکواد تا در
معادالت و بازیهای جهانی نیز نقش پررنگتر و فعالتری کسب نماید.
اسالگنوف ،مشاور پوتین ،درخصوص پارادایم نوین روسیه و جایگاه خاورمیانه و امال
آفریقا در آن بیان میکند:
فدراسیون روسیه ،قدرت بزرگ بینالمللی اسوت و نمیتوانود در خصووص رویودادها و
تحوالت دارای اهمیت و تاثیرگذار نظام بینالملل بدون اعتنا بااد .کشورهای خاورمیانه و
امال آفریقا اریکهای مهم سیاسی ،اقتصادی ،هموواران حووزهی انورژی و مشوتریان
پروپاقرص سختافزارهای نظامی روسیه هستند و مسوو همواره مایل اسوت درمعوادالت
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اصلی و مهم این منطقه از جهان نقش برجستهتری بازی کند( .نوری ،2311 ،ص)33.

کرملین و اخم پوتین در پارادایم نوینی که در حال پیگیری در خاورمیانوه و اومال
آفریقا است ،چند هدف کالن را دنبال کنند .این هدفها عبارتند از:
گسترش افزونتر حوزهی دخالت در خاورمیانه و امال آفریقا؛ نشاندادن خود بهعنوان
یک قدرت باالنسکننده با ایاالت متحده در منطقه؛ پیگیری مناف در حووزهی انورژی و
فروش ادوات نظامی؛ ایجاد یک فضوای تعامول بوا کشوورهای عربوی منطقوه بوهجهوت
کاهشدادن و قط کمکهای آنان به گروههای اسالمی در روسیه ،بوهویو ه داغسوتان و
چچن (.)Klimentyev,2013
 .4نگرانی مسکو از اسالمگرایان پیرامونی
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نگرانی همیشگی مسوو از تحوالت خاورمیانه ،از ابعاد مختلفی قابل بررسی است .نخست
اینکه متحدان و دوستان روسیه و یا کشورهای مستقل و بعضاً ضدآمریوایی در خاورمیانه،
در معرض تغییر و تحول قرار گرفتهاند .دوم اینکه در منطقهی خاورمیانه وضعیت موجوود
و فضای تعامالت منطقه با روسیه و همچنین دولتهوا ،در معورض تغییور و تحوول واقو
ادهاند .سوم اینکه بوههومخووردن وضوعیت موجوود در خاورمیانوه ،موازنوهی قودرت را
بههمریخته است .چهوارم ،نووعی اسوالمگرایی در منطقوه وجوود دارد کوه بورای روسویه
چالشبرانگیز میتواند بااد .پنجم ،تعریف جدیدی از انقالب و تحول درحال اولگورفتن
است که روسیه را نگران حوزهی پیرامونی خود مویکنود ،بوهعنووان مثوال ،ناآرامیهوای
اوکراین از لحا نوع بستنشینی خیابانی ،ابیه تحوالت جهان عرب بوده است.
در تحلیلی روانتر و دقیقتر از تحوالت منطقهی خاورمیانه و تاثیر آن برای روسویه،
باید حتماً به این موضوع توجه داات که از نگاه دولت روسیه ،پشت سر تحووالت عربوی
خاورمیانه و آنچه به بهار عربی موسوم است ،غرب و مناف غرب قرار دارد؛ بههمخووردن
تعادل موجود در منطقه و افزایش نقش برخی از بازیگران منطقهای برای روسویه ،چوه در
داخل خاورمیانه و چه در محیط مجاور روسیه (در آسیای مرکزی و قفقاز) و چه در داخول
روسیه (با  32میلیون مسلمان) میتواند پیامدهای امنیتی زیادی در آینده بههموراه دااوته
بااد (.)Treisman,2013
 .5سوریه و وضعیت چالش-فرصت برای روسیه

بهکارگیری اصطالح "جنگ نیابتی" برای توصیف اوضاع سوریه بهخوبی نشان میدهد که

2. Veto.

اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

بحران در این کشور از یک موضوع داخلی و حتی منطقهای ،فراتر رفته و ابعاد بینالمللوی
بهخود گرفته است .در این میان ،موض گیری تاکتیوی و با حرکت سینوسی مسوو در برابر
2
فشارهای ایاالت متحده ،بهجهت ایجاد تغییرات در سوریه ،که بهعنوان نمونوه در وتووی
قطعنامههای ضد سوری اورای امنیت و در عرصهی نظامی بهصورت اعزام ناو-گروههای
تاکتیوی و رزمی میتوان مشاهده کرد ،این پرسش را بهمیان میکشد که به چوه دالیلوی
مسوو چنین راهبردی را در دستور کار خود قرار داده و در حال پرداخت عواقب آن است؟
درحقیقت ،این موض گیریها به اولی آاوارا موجب همگراییها و واگراییهایی اده
است؛ بهصورتیکه بهعنوان نمونه در ابتدا ،رابطهی اعراب و ترکیه را دچار گسست نمود و
بعد ااهد نزدیوی و سپس دوری آنها از یوکدیگور اود (فیلیوو ،2335 ،ص .)11.بوهعنوان
نمونهی دوم ،ترکیه زمانی از روسیه دور اد ،حتی تا مرحلهی مقابله هم پیش رفتند؛ ولوی
مجددا به یکدیگر نزدیک ادند .از این جهت است که سوریه یک چالش -فرصت بورای
روسیه بوده است (.)Fisher,2013
مسوو همواره بر آن بوده که ایاالت متحده پس از تحقق سناریوی لیبی در سووریه و
پس از آن نیز مرزهای جنوبی روسیه را با چالش ثبات و امنیت مواجه خواهود کورد؛ ایون
مساله خط قرمز مسوو است ( .)Haass,2013,21درحقیقت ،سقو بشار اسد پس از سوقو
دولت قذافی در لیبی ،بهمعنای از کف خار اودن آخورین پایگواه روسویه در خاورمیانوه و
امال آفریقا  -خصوصاً در حوزهی مدیترانه  -و بهمعنی از دسوتدادن آخورین پیشوینهی
قدرت روسیه است .بههمین اعتبوار ،دالیول و چرایوی مقاوموت روسویه در برابور رویوورد
تهاجمی غرب در خاورمیانه و امال آفریقا را باید متاثر از ذهنیت نبایستگی تغییر نقشوهی
خاورمیانه بهضرر روسیهای تفسیر نمود که همچنان در تصور بزرگبودن قدرت گذاتهاش
است (نوری.)2332 ،
البته روسیه همواره آگاه است که همواره با کاسوتیهایی روبوهرو بووده و دیگور ماننود
گذاته توان کافی برای هماوردی با قودرت اوبوهای غورب در جهوان نودارد؛ اموا سویر
تحوالت ،مسوو را میان واقعیت و آرمانی قرار داده که در یک سیول دوگانه گرفتار اوده
است .هرچند غرب نیز در مورد بحران سوریه در این سیول دوگانه گرفتار است و مسووو
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میداند که میان "آرمانها"ی آن با "واقعیتها"ی موجود فاصله است؛ اما از آنجایی که
اساساً در عرصهی روابط بینالملل هیچچیزی تام نیست ،تنها مفهوم کامل "مناف ملوی"
است .بهعنوان نمونه ،پوتین همواره در بحران سوریه اااره دارد که «موا ضوامن اقودامات
کارگزاران سوریهای نیستیم؛ ما همواره نگران مسالهی دیگوری هسوتیم بوهنوام امنیوت و
اینکه در آینده چه اتفاق میافتد؛ و تمایل به تورار و اجرای ااتباهات پیشین را نوداریم»
(فیلیو ،2335 ،ص.)13.
 .6چشمانداز آینده :حرکت به سوی استراتژی سیاستورزی جدید

کرملین سعی نموده است با سازوکاری داخلی و خارجی ،یعنی بوا برگزیودن یوک الگووی
سیاستورزی مناسب ،استرات ی خود را در این موضوع تبیین نماید کوه میتووان آن را در
قالب چهارستون اصلی تقسیمبندی نمود:
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الف) ستون نخست؛ بازگشت به تمدن بزرگ گذشته

یوی از محرکهای اصلی سیاست خارجی روسیه ،ایدههای تمدنی است .برخوی محققوان
تالش کردهاند سیاست خارجی پوتین را در قالب ایدهی "اوراسیاگرایی" بهمعنای توازن در
روابط با غرب و ارق تبیین نمایند ( .)Tsygankov,2007,14برایناسواس ،پووتین بوهدنبال
احیای قدرت روسیه در مناسبات جهانی بهمثابه یک قدرت بزرگ مدرن هنجارمنود اسوت.
سه اصل مورد تاکید وی در روابط خارجی ،یعنی نوسازی سیاسی -اقتصادی ،دسوتیافتن
به منزلت و جایگاه اایسته در مسیر و فرآیند تونش و رقابوتجهوانی ،بازیوابی موقعیوت و
جایگاه روسیه در عرصهی بینالملل ( )Dreyfuss,2013نشوانگور ایون اسوت کوه اهوداف
سیاست خارجی این کشور در نسبت مفهومی با کهنالگوهای سیاست خوارجی اووروی و
بر اساس ذهنیت جنگ سرد رهبران روسیه تنظیم اده است.
ب) ستون دوم؛ انگیزه و هدف امنیتی

اهداف امنیتی روسیه 2در بحران سوریه را میتوان به اهداف امنیتوی "نورم" و "سوخت"
تقسیم کرد .عمدهترین اهداف امنیتی نرم ،ناظر به نگرانیهای هویتی و فرهنگی روسیه از
قدرتگیری اسالمگرایان تندرو در خاورمیانه و اموان سرایت این مو بوه داخول منواطق
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2. Russian security purposes.

مسلماننشین جنوب روسیه است .این ادراک از تحوالت خاورمیانه ،در گفتههای رهبوران
روسیه نسبت به تحوالت جهان عرب بویش از پویش آاووار میاوود .چنانچوه الوروف
سخنگفتن از تحوالت جهان عرب و وقووع دموکراسوی در ایون کشوورها را یوک حورف
کودکانه توصیف مینماید ( .)Trenin,2013:16در کنار این موارد باید اااره نمود که هودف
سخت امنیتی روسیه را باید در حضور نظامی در بندرهای استرات یک سوریه و مشرف بوه
مدیترانه جستوجو نمود که آخورین پایگواههوای بازمانوده از زموان اووروی در خوار از
محدودهی جغرافیایی اوروی است.
ج) ستون سوم؛ انگیزههای سیاسی

د) ستون چهارم؛ انگیزهی اقتصادی

اقتصاد روسیه دو پایهی اصلی دارد :نخست متوی به فروش تسولیحات و جنگافزارهوای
نظامی به کشورهای دیگر است؛ دوم ،متوی به درآمد صادرات گاز و نفت .سوریه یووی از
عمدهترین دریافتکنندگان تسلیحات روسی در جهان قبل و بعد از فروپاای اوروی بوده
است .درواق  ،روسیه تا قبل از آغاز بحران سوریه ،نزدیک به  2/1میلیارد دالر اسولحه بوه
سوریه فروخته است ( .)Adomanis,2013از جملهی تجهیزات دریافتی سوریه میتووان بوه
جنگندههای میگ ،سیستم دفاع هوایی و مواوی ،هواپیماهای یواک و زیردریوایی ااواره
نمود .ارزش معامالت تسلیحاتی دو کشور پس از بحران در سوریه بوه بویش از  5میلیوارد
دالر در سال افزایش پیدا کرده است (.)Klimentyev,2013
در جم بندی نهایی باید گفت که کرملین با تاکید بر دخالوت و دسوتکاری غورب در
پدیدهی "تحوالت جهان عرب" ،معتقد است ایون رونود مسوالهای ماهیتواً ژئوپوولیتیوی،
ژئواسترات یوی و امنیتی است و میدان عملی آیندهنگارانوه بورای غورب بوهجهوت ایجواد

اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

روسیه سه نگرانی سیاسی عمده دربارهی رفتار غرب با خاورمیانه دارد :جلوگیری از توورار
فریبکاری های غرب در لیبی ،جلوگیری از دخالت آتی آمریوا در امور داخلوی کشوورها و
ممانعت از برقراری نظم منطقهای مورد نظر غرب در خاورمیانه .روسیه احساس میکند که
در مورد لیبی ،فریب غرب را خورده و از این طریق به قطعنامهی  2313در موارس 1222
رای مثبت داده است .بنابراین هیئوت حاکموهی روسویه ،موضووع لیبوی را نوهتنهوا یوک
فریبکاری بزرگ غرب ،بلوه یک ناکامی استرات یک برای خوود میدانود و فهوم خوود از
بحران کنونی سوریه را بهقیاس همین تجربهی ناکام تاریخی میسنجد.
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دگرگونی در جغرافیای کالن و درازمدت خاورمیانوه و اومال آفریقوا محسووب میاوود؛
مسالهای که در واقعیت بهضرر امنیت دیگر بازیگران سیاست بینالملول ،از جملوه روسویه
است .هرگاه این تصویر محقق اود ،در مرحلهی دیگر ،حلقهی بازی مسوو را خصوصاً در
حوزهی امنیتی تنگتر خواهد کرد .برهمیناساس امروز چرایی پایداری کرملین در بحوران
موجود در کشور سوریه ،نمود بارز و تعبیری واق گرایانه از قدرت و پیچیدگی مفهوم امنیت
بهخود گرفته است .ازسویدیگر ،اگرچه این پوارادایم بوا تاکیود ویو ه بور دوام و پایوداری،
بهمفهوم قدرت و امنیت در مناطق تحتنفوذ است ،اموا از تواثیر عامول رواناوناختی بور
رفتارهای مسوو بهعنوان یک "قدرت بزرگ" در عرصهی خارجی نیز حوایت میکند .این
در حالی است که مولفههای عینی و در دسترس قدرت مسوو ،نشوانهای از وجوود چنوین
جایگاهی بهدست نمیدهد؛ لذا میتوانود ااوارهای تلوخ بوه فاصولهی زیواد "آرمانهوا" و
"واقعیتها" در سیاست خارجی روسیه بااد .هرچند "واقعیت" در حال وقووع در سووریه
چیزی جز پردهای دیگر از توسعهطلبی غرب بهرهبوری امریووا در خاورمیانوه نیسوت؛ اموا
همین "واقعیت" نشان میدهد که کرملین بهخوبی میداند که آنقدر "بزرگ" نشده کوه
توان ایجاد موازنه در برابر قدرت ابوهای غرب را دااته بااد.
براساس آنچه گذات ،میتوان ادعا کرد که روسیه چند راهبرد مشخم را در ارتبوا
با آیندهی سوریه پیگیری مینماید؛ در ادامه به رئوس مهمتورین محورهوای ایون راهبورد
اااره میکنیم:
 .2مقامهای روسی حداقل در ارایط فعلی مشوتاق کنارگذااوتن اسود نیسوتند .البتوه
مواض غرب پس از توافق با روسیه در اینزمینه ااهد چرخش بوده است ،بوهنحوویکوه
اکنون برآنند در بخشی از حاکمیت بشار اسد ،تغییراتی ایجاد اود.
 .1روسیه تصمیمگیری دربارهی رهبری سوریه را مسالهای مرتبط با مردم ایون کشوور
میداند .آنها بارها بر این موض خود تاکید کردهاند« :اینکه چهکسی در سوریه حوومت
خواهد کرد را باید مردم سوریه تعین کنند؛ نقشههای طراحیاوده از خوار  ،تنهوا موجوب
خسران میاوند».
 .3روسیه اوضاع سوریه را بهمثابه حوزهی تقابل با غرب  -بوهویو ه آمریووا و نواتو -
میبیند .این مساله را میتوان در مواردی همچون هدفگرفتن جنگندهی ترکیوه مشواهده
کرد.
 .5روسیه به مذاکره با رهبران گروه مخالف سوریه ادامه میدهد و حتی آنان را بورای

نتیجه

بهنظر میرسد که بحران سوریه ،بعد از توافقهای متعدد روسوی-آمریووایی و هومچنوین
کنفرانسهای میان اسد و مخالفان با میانجیگری بازیگران دارای مناف در اروپا ،مسووو،
قزاقستان و  ...بر سر موضوعات مختلف بحران ،وارد مرحلهی "راه حل" اوده اسوت .بوا
اینوجود همواره این پرسش مطرح است که پافشاری روسیه در مورد سوریه چوه دالیلوی
دارد؟
نتایج نشان میدهند که سوریه جایگاه مهمی در اولویتهای امنیت ملی روسویه دارد.
ولی همانطور که از بررسی اسناد امنیت ملی روسیه پیداست ،این امور جوزو اولویتهوای
نخست نیست؛ مگر اینکه مسوو در وضعیت مواجههی نظامی با وااونگتن قورار بگیورد.

اهداف و راهبرد امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه

رایزنی به مسوو دعوت میکند .در میان گروههای مختلف اپوزیسیون سووریه ،طیفهوای
مختلفی از اسالمگراها ،سوورالها ،اپوزیسیون داخل و خار از کشور حضور دارند .اگرچوه
این گروهها هنوز به وحدتی دست نیافتهاند ،با این حال روسیه سعی میکند ارتبا خود را
با تمام آنها حفظ نماید.
 .1روسیه خواهان ایجاد یک دولت انتقالی در سوریه است؛ البته دولت انتقوالیای کوه
مدنظر مسوو است ،با دولت انتقالی مدنظر غرب متفاوت است.
 .6روسیه بههمراه چین ،بهعنوان حامیان جهانی دولت سووریه ،تموامی قطعناموههای
الزامآور علیه رژیم سوریه را در اورای امنیت سازمان ملل وتو خواهند کرد.
 .1روسیه مخالف هرگونه مداخلهی نظامی در سوریه اسوت .از نظور روسویه ،هرگونوه
مداخله نظامی نیروهای خارجی در سوریه میتواند امنیت کل منطقه را بهخطر بیاندازد.
در یک نگاه کلی میتوان ادعا کرد تمامی دالیل فوق ،اهمیت خاص خود را دارند؛ اما
برجستهترین دلیل این است که روسیه همواره میخواهد امریوا او را بوهعنووان همووار و
همتای خود در نظر بگیرد و در تحوالت جهانی ،این کشور را برابر با خود بهحسواب آورد.
رهبران کرملین نمیخواهند نظم و ژئوپلیتیک منطقه به ضرراان تغییر کنود؛ چراکوه هوم
مناف اقتصادی زیادی را از دست میدهند و هم اموان تسری این تحووالت بوه حووزهی
نزدیک روسیه وجود دارد .تحوالت سوریه را میتوان نقطهی عطف جدید نظام بینالملول
بهحساب آورد و ادعا کرد که سوریه ،میدان این بازی بوزرگ و نقطوهی اوروع تحووالت
تاریخی جدیدی است؛ امری که تاریخ به قضاوت آن خواهد نشست .البته نبایود از خواطر
دور داات که این بازی بزرگ ،هنوز در آغاز راه خود است.
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سوریه ،قلب روسیه نیست .سوریه ،نه قفقاز است و نه مرزی زمینی با روسیه دارد که قلمرو
آن تا اوراسیا در اروپا میرسد .این امر مسالهای است که باید در تعامل روسویه بوا بحوران
سوریه مد نظر قرار بگیرد.
از این منظر آنچه باعث تالش روسیه برای جلوگیری از حملوهی نظوامی امریووا بوه
سوریه و سرنگونی حوومت حاکم در آن میاود ،بازتابهوای سولبی چنوین حملوهای بور
وجههی روسیه در منطقه و جهان است .تحلیلهای بسیاری دربارهی اهمیوت اسوتفادهی
روسیه از کرانه های سوریه در دریای مدیترانه بیان اده است که تا این لحظه همچنان در
آن منطقه حضور دارد؛ اما با صرفنظر از اولویتهای امنیت ملی روسیه 2این موان هویچ
اهمیت استثنائی دیگری برای روسیه ندارد؛ یا حداقل مسوو بهموجوب آن؛ درگیور جنگوی
علیه واانگتن نمیاود .همچنان که کاربرد قدرت نظامی غرب علیه سوریه سبب میاود
تا روسیه در وضعیت سختی قرار بگیرد ،که وجههی آن را در منطقه مخودوش مینمایود.
بههمینخاطر مسوو مجدداً در لباس متحدی ظاهر اده اسوت کوه هویچکوس نمیتوانود
دامنیای علیه همپیمانش انجام دهد.
روسیه دو مساله را در برابر خود میبیند :یوی عدم تمایل غرب به حملهی نظامی علیه
سوریه ،بهرغم تمام لشگرکشیهای گستردهای که در مدیترانه انجام اد و حتوی حموالت
کوچوی که به این کشور انجام گردید؛ دیگری ،عدم تمایل به سرنگونی حووموت سووریه
به هر وسیلهی ممون غیرنظامی .برای همین روسیه تالش میکند که از بحوران سووریه
برای ایجاد دریچهای مناسب برای بازگشت بوه موازنوههای بینالمللوی ،از مووقعیتی کوه
ایاالت متحدهی امریوا آن را رد میکند ،استفاده نماید.

2. Russian National Security.
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