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چکیده
موج خیزشهای مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه از یکسو زمینه سرنگونی دولتهای حاکم در توون  ،مصور،
لیبی و یمن را فراهم نمود و از سوی دیگور فاوای شو گیوری ننود داخ وی در سووریه فوراهم شو  .گسوترش
خیزشهای مذکور در منطقه ،روسیه را به تونه بیش از پیش نسبت به ترنیحات امنیتی ،سیاسی و اقتصادی خویش
سوق داد و از این رو استراتژ ی خود را در قبال بحران سوریه مبتنی بر روی رد حفظ وضع مونود قرار داد که این امر
زمینه تقاب و نیز هم اری گسترده با برخی بازیگران منطقه را فراهم آورد .مقاله پیشرو تالش دارد تا با بهرهگیری
از روش توصیفی – تح ی ی و بر مبنای نظریه" واقعگرایی تهانمی"به تبیین ع گسترش حاور روسیه در خاورمیانه
بهویژه پ از خیزشهای مردمی بپردازد .یافتهها حاکی از آن است که سیاست روسیه بر مبنوای ممانعوت از تسوری
خیزشها به منطقه اوراسیا و نیز ایفای نقش بیشتر در معادالت بین الم ی به دنبوال خوالن ناشوی از حاوور ایواالت
متح ه در منطقه قرار دارد که این امر دالی واگرایی و همگرایی مس و بوا برخوی بوازیگران منطقوه را نیوز آشو ار
میسازد.
کلیدواژگان :خاورمیانه ،خیزشهای مردمی ،روسیه ،واگرایی ،همگرایی.
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این مقاله برگرفته از نتایج پژوهشی است باا نوانان «بررسای طبییقای سیاسات جااروی روسایه و
اطحادیه اروپا در قیال بیداری اسالمی در موبقاه جاورمیاناه و مامال آفریقاا در ساال هاای -1025
 »1020که با حمایت مالی صودوق حمایت از پژوهشگران ریاست ومهنری در ساال  2314انجاا
پذیرفته است.
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مقدمه
موبقه جاورمیانه در معادالت امویتی ،سیاسای و اقتااادی قادرتهاای بررگای
چنن روسیه از وایگاه مهمی برجنردار می بامد؛ چراکه ارطیاا میاان ایان باازیگر
فراموبقهای و این موبقه از وهان طازگی ندارد بلکاه ساابقه ای طانالنی از کاوو و
واکووها و اثرگذاریهای متقابل در زمیوههای مختلف میاان کشانرهای موبقاه باا
روسیه ووند دارد .الیته الز به ذکر است که وقنع طحنالت باینالمللای بار میاران
طاثیرگذاری مسکن در موبقه نیر منثر بنده است ،چوانچه در مقبعی حضنر پررنگ
و در مقبعی دیگر به حامیه رانده مدن آن را ماهد باندهایام ،وقانع جیار هاای
نربی در موبقه جاورمیانه و ممال آفریقا از آن ومله است که زمیواه نقاوآفریوای
بیشتر روسیه را در سبح موبقه و بینالملل فراهم نمند .روسها نسیت به رویدادها
و حنادث مربن به جیر ها غافلگیر مده و اصالً انتظار چوین اطفاقاطی را ندامتود.
غافلگیری از حنادث مربانر در منعا گیاریهاا و رفتارهاای مساکن باهویاژه در
رویدادهای طننس و مار کامالً هنیدا بند اما ادامه این روندها به سمت جاورمیاناه،
زمیوه نگرانی این کشنر از وهتگیریهای آطی و طسری آن به محایط امویتای جاند
در ومهنریهای سابق منروی را پدید آورد و بر این میوا کرملین به اطخاذ سیاستی
فعاالنهطر در بحران سنریه رهومنن ماد طاا آنواا کاه سیاساتمداران روس ،آیواده
جاورمیانه را در گرو آیوده سنریه ،طرسیم مینمایود .بر این اساس رفتار کارملین بار
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اساس پیگیری مواف و کسب امتیاز بیشتر با در نظر گرفتن سبنح متفااوت طناناایی
این بازیگر در بحرانها ،بر میوای نظریه "واق گرایی طهاومی" قابال طحلیال اسات؛
چراکه کسب مواف بیشتر و دستیابی به سند نسیی افرونطر از یكسان و ممانعات
از دست یابی رقیا مامل بازیگران غربی به سند نسیی بیشتر از سانی دیگار ،سایب
بروز رفتاری متفاوت در قیال ملتها و حکنمتهای مناوه مده با این جیر ها از
سنی وی مد .پژوهو حاعر طال

میکواد طاا در اداماه باا بهارهگیاری از رو

طنصیفی – طحلیلی به سناالطی از این قییل پاسخ دهد .نلت اصالی حضانر روسایه
در موبقه جاورمیانه پس از جیر های مردمی چیست؟ چه دالیلای را مایطانان در
طییین همگرایی و واگرایی روسیه با برجی بازیگران موبقهای طییین نمند و بااالجره
74

ایوکه نلت گستر

حضنر روسیه در سنریه پس از جیر هاای مردمای چیسات؟

پاسخ به سنال اجیر به نونان سانال اصالی باا طنصایف رویکارد مساکن در قیاال
جیر های مار و لییی و سپس اهمیت حضنر آن در سانریه پاساخ داده جناهاد
مد .بر این میوا یافتهها حاکی از آن است که سیاست روسیه در قیال سنریه بر میوای
ممانعت از طسری جیر ها به موبقه اوراسیا و نیر ایفای نقو بیشتر در معادالت بین
المللی به دنیال جالء نامی از حضنر ایاالت متحده در موبقه قرار دارد که ایان امار
زمیوههای واگرایی و همگرایای مساکن باا برجای باازیگران موبقاه را نیار آماکار
میسازد.
چارچوب نظری
واق گرایی بهنونان مکتب نظری غالب روابط بین الملل در دوره پاس از وواگ
وهانی دو محسنب میمند که عمن پاسخگنیی به بسیاری از انتقادات ،همچواان
بهنونان یکی از نظریههای بروسته و اصلی روابط باینالملال طاداو حیاات یافتاه
است .واق گرایی ننکالسیك از ماجههای واق گرایی محسنب مایماند و نوانانی
است که گیدئنن رز به مجمننهای از آثار در روابط بینالملل داده است که در طییین
سیاست جاروی و فراطر از آن ،در طنعیح روابط بینالملال از بسایاری بیاووهاای
واق گرایی بهره میگیرند و بر آناند که «گستره و بلودپروازی سیاست جاروی یاك
کشنر در وهله نخست نامی از وایگاه آن در نظا بینالملل و بهویژه طنانمودیهای
آن در زمیوه قدرت نظاامی اسات .اماا در ناین حاال طدکیاد دارناد کاه طادثیر ایان
طنانمودی ها بر سیاست جاروی غیرمستقیم و پیچیده است .زیرا فشارهای نظا باید
از طریق متغیرهای میانجی در سبح واحدها طرومه منند .به همین دلیل اسات کاه
آنها ننکالسیكاند» .

(146

 )Rose,1998:طنواه واقا گرایاان نانکالسایك بایو از
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هرچیر به قدرت است و قدرت را نیر همانواد ننواقا گرایاان براسااس طنانموادی
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طعریف می کود .اغلب ننکالسیكها برجالف ننواق گرایان نه طوها به ننامال سابح
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نظا طنوه دارند ،بلکه برآناند که بردامتهای ذهوی و ساجتار داجلی دولتها نیار
حائر اهمیتاند .در واق از دید بسیاری از آنها نظا طاثیر مستقیم رفتااری نادارد و
در ایوجا از یكسن به ننامل ادراکی و از سنی دیگر ،به ساجتارهای دولتای طنواه
میمند .طنوه به ننامل ذهوی در مفهن "منک ادراکی" [آراء فریاد زکریاا] دیاده
میمند که بر اساس آن رویدادهای جاصی مایطنانواد باناش مانند سیاساتمداران
ناگهان متنوه طاثیرات بلودمدت روندهای مربن به قدرت منند .ننکالسایكهاا را
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براساس طقسیمبودی وك اسوایدر از واق گرایی در دو مقنله طهااومی 2و طادافعی

1

میطنان گوجاند .وان مرمایمر و فرید زکریا از مهامطارین نظریاهپاردازان طهااومی
ماایبامااود( .مشاایرزاده )211-232:2331 ،در ادامااه بحااش را براساااس ط اانری و
مفروعات وان مرمایمر به پیو جناهیم برد.
مرمایمر پوج اصل را در ارائه ط نری واق گرایی طهاومی جاند مفاروق قارار
میدهد که نیارطود از:
 .2نظا بینالملل آنارمیك است؛
 .1قدرتهای بررگ دارای میرانی از طمایالت و طنانمودیهای طهاومی هستود؛
 .3دولتها هرگر نمیطنانود در جانص اهداف سایر دولتها مبم ن باماود و
بیانتمادی از مشخاههای اصلی بین دولتها است؛
 .4دولتها در پی بقاء هستود و
 .5قدرت های بررگ بازیگرانی نقالنی یا محاسیه گرانی استراطژیك باه حسااب
میآیود.
این اصنل همگی به رفتارها و سیاستهای بررگ مربن است و نشان میدهاد
که در اندیشه مرمایمر سیاست بینالملل با طییین سیاست جاروی قدرتهای بررگ
مترادف اسات و طماامی طحانلهاای باینالمللای طحات طادثیر ایان سیاساتهاا و
رفتارهاست .نکته مهم دیگر ایوکه این اصنل در مجمانع باه مسالط باندن طجدیاد
نظرطلیی ،بیشیوهسازی قدرت و طنسعهطلیای از سانی دولاتهاا موجار مایماند.
(اسدی)140 :2331 ،
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از موظر مرمایمر ،هژمننی هدف نهایی دولتهاا باه حسااب مای آیاد و در راه
رسیدن به این هادف دو اساتراطژی را طقسایمبوادی مایکواد .اساتراطژی نانع اول
دستیابی هرچه بیشتر به قدرت نسیی را بیان میدارد (این نانع اساتراطژی مریات
نسیی را که یکی از مفروعات اصلی واق گرایان است ،منرد طدکید قرار مایدهاد).
درحالی که ننع دیگر کوترل دول مهاوم و بازدامتن آنها از دستیاابی باه قادرت
نسیی (مریت نسیی) بیشتر را که به عرر دولت رقیب است بیان مایکواد .پاس در
نتیجه بیشیوهسازی امویت را می طنان یك بازی دوطرفاه دانسات کاه در آن ناهطوهاا
1. Offensive
2. Defensive
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دولتها سعی می کوود طا به مریت نسیی بیشتری دست یابود بلکه باید طال

کوود طا

مان از دستیاابی دیگار دولاتهاا باه آن مانند )Toft,2005:392-393( .سیاسات
جاروی طهاومی و طنسعهطلیی ،هساته مرکاری واقا گرایای طهااومی را طشاکیل
میدهود ،اما مرمایمر با واردساجتن مفروق نقالنی و استراطژیك بندن دولتهاا و
مفهن طجاوز محاسیه مده در نظریه جند به محدودیتهای رفتارهای طهااومی کاه
با مس له طنزی قدرت در ارطیا است نیر اماره میکود بدان معوا که قادرطی باررگ
که در قدرت برطری نسیت به رقیا قرار دارد احتمااالً رفتااری طهااومیطار جناهاد
دامت ،زیرا نالوه بر دامتن انگیره از طنانمودی کافی نیر برجنردار است .باه طانر
کلی میطنان گفت که قدرتهای بررگ ،مهاومانی بینقل نیستود که بارای کساب
قدرت وارد ووگهای بازنده منند بلکه موتظر فرصتهاایی بارای افارایو قادرت
جند جناهود بند)Mearsheimer,2006:117( .
براساااس نظریااه واقا گرایاای طهاااومی مرمااایمر ،سیاساات روساایه در موبقااه
جاورمیانه پس از جیر های نربی قابال طییاین اسات؛ چراکاه باازیگر ماذکنر باا
نگرمی ژئنپلیتیك به موبقه نگریسته و بر اساس مواف و طهدیدات جنیو سیاسات
جاورمیانه ای را اطخاذ نمنده است که در آن بر اساس قانده بازی باا حاصال وما
صفر سعی دارد به طقنیت نفنذ جاند و ممانعات از نفانذ دیگاری در موبقاه قاد
بردارد .ین نکته نیر باید منردطنوه قارار گیارد کاه همرماان باا کااهو حضانر و
مشارکت آمریکا در جاورمیانه ،روسیه به دنیال گستر

نفنذ جند در موبقاه اسات

که این امر فرصت جنبی را در اجتیاراین بازیگر قرار داده طا بهنونان یك کوشگر به
قدرتنمایی ورای مرزهای جند در زمانی که با طهدید روبهرو است ،قادر باماد .در
واق این امر با هدف اصلی روسیه که همانا حفظ وع منوند باا هادف طضاعیف
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رژیمهای حامی آمریکا در جلیجفارس بنده ،همخنانی دارد نالوه بر اینکه کااهو
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حضنر آمریکا در موبقه بانش مده طا متحدان قدیمی این کشنر در موبقه مضبرب
مده و طال
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نمایود طا روابط جند را بهموظنر نیل به مرکای ودیاد طوانع بخشاود.

بهطنر طییعی ،روسیه نیر به دنیال آن است که از این طغییر رفتار دولتهاای موبقاه
برای طحایل مواف جند بخانص در بخو اقتاادی (طنافقهاای نظاامی ،بخاو
انرژی ،فواوریهای برطر و غیره) بهره ونید که دستیابی به سند نسیی طنسط ایان
بازیگر از این موظر قابل طحلیل میبامد .الز به ذکر است که وان مرماایمر نظریاه
جند را در راببه با قدرتهای بررگ از ومله روسیه ساالهاا پایو مساتود نمانده
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است ،اگرچه به طاریخی بسیار قیلطر از وقنع جیر های نربی باازمیگاردد اماا از
رفتار کوننی مسکن می طنان استویا نمند که نظریه مرماایمر هاماکوانن نیار رفتاار
سیاست جاروی آن را بر اساس دست یابی به سند نسیی و در واقا امویات بیشاتر
طنویه میکود .از این رو مقاله حاعر سیاست روسیه را در موبقه جاورمیانه پاس از
جیر های نربی براساس نظریه مذکنر به پیو جناهد برد.
وقوع خیزشهای عربی و سیاست روسیه در قبال مصر و لیبی
طحنالت جاورمیانه که با نواویوی چنن بیداری اساالمی ،جیار هاای مردمای،
جیر های اسالمی و . . .مواجته مد طی چود سال اجیر در کاننن سیاسات وهاان
قرار دامته است .این طحنالت با طننس و فروپامی حکنمات بان نلای آغااز و باا
انتراعات بحرین ادامه یافت و دامواه آن باه سانریه نیار رساید هار چواد واوس
طحنالت در این کشنر از سایر کشنرها متفاوت بند با این حال بسیاری معتقدند که
بحران در سنریه از الگنی جیر های نربی نشات گرفته اسات .ذکار ایان مسا له
حائر اهمیت می بامد که اگر چه وقنع این طحنالت و حرکت های اصاالح طلیاناه
امری نیوی و قبعی بند با این حال نلال و ننامال طعیاین کووادهای چانن ننامال
سیاسی ،اقتاادی و فرهوگی در آن نقاو داماتود .در واقا مجمنناه ای از دالیال
سیب برانگیختگی مرد در جاورمیانه و ممال آفریقا ماد و ووایوهاایی را طحات
نونان "جیر های مردمی" مکل داد طا آنجا که بر امویت کشنرهای موبقه و حتای
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سایر مواطق طاثیرگذار بند .وقاای ماذکنر کاه از یاك سان در پای آزادی سیاسای،
چرجو نخیگان ،پایان فساد ،فروپامی نیروهای امویتی و از سانی دیگار باه دنیاال
برقراری حقنق نادالنه ،حرمت اوتمانی و برابری مهروندان باند ناه طوهاا وهاان
نرب را به لرزه انداجت بلکه سایر کشنرها را نیر در جانص گستر

آن بیمواک

نمند ،بهطنریکه هر یك از قدرتهای بررگ به نحنی درصدد طوظیم سیاستهاای
جنیو در قیال این طحنالت غافلگیرانه بر آمدند .روسیه نیر به نونان کشانری کاه
از زمان مانروی ساابق در موبقاه مامال آفریقاا (لییای و ماار) و در جاورمیاناه
(سنریه ،نراق ،یمن) از نفنذ قابل مالحظه ای برجنردار بنده است این طحانالت را
زیر نظر دامت و سعی نمند طا سیاستهای متواسایی کاه متضامن حفاظ موااف آن
کشنر میبامد را اطخاذ کود که میطنان محرکهای اصلی وی برای ورود ودی باه
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طحنالت نربی را در منارد زیر جالصه کرد:

 -طال

برای حفظ نفنذ ژئنپلتیك؛

 -بازی سیاسی بررگ با غرب و فرصت طلیی طاکتیکی برای فرو

«گارانطار»

منع جند؛
 -صیانت از مواف اقتاادی به ویژه ادامه فرو

طسلیحات نظامی؛

 نمایو قدرت و ارطقای پرستیژ بینالمللی و مقاومت راهیردی در مقابل غرب با هدف ممانعت از طغییر نقشه بلواد مادتجاورمیانه به عرر جند( .کرمی و ننری)273 :2312 ،
سیاست روسیه در قبال مصر

در آغاز جیر های نربی یعوی با مروع طحنالت در طننس ،ماار و اماانه آن
به بحرین و یمن ،روسیه سیاست صیر و طماما را اطخاذ کرد و طوها باه نوانان یاك
ناظر موفعل نمل نمند .هر چود برجی ،طردیدهای روسیه را نامی از غافلگیری و یاا
ند دسترسی به طحلیل دقیقی از طحنالت طلقی مینمایود اما واقعیت امر این اسات
که روسیه از یك طرف جیر هاای مردمای در ایان کشانرها را نامای از ننامال
اقتاادی -اوتمانی مانود اقتااد ععیف و نابسامان ،بیکاری گسترده و ند طنزیا
مواسب ثروت و فساد سیاسی و قب ارطیا حاکمان با مرد میدانسات و از طارف
دیگر پینند سیاسی و اقتاادی چودان قنی با رهیران این کشنرها ندامات بواابراین
دلیلی برای انجا مداجالت هریوهبر نمیدید .در واق مسکن معتقد بند که طحانالت
مربنر در حنزه مسائل داجلی کشنرها قرار دارد و باید با طنسل به قاننن حل ماند
و مهمطرین ابرار بینالمللی در این مسیر را بهرهگیری از منرای امویت سازمان ملال
می دانست نه دجالت سایر کشنرها .روسیه در وریان طحنالت در کشنرهای طننس

واکاوی ع حاور

و مار بدون هیچ گننه مداجله ای و طوها با اطخاذ رویکردی واقا بیواناه نسایت باه

روسیه در خاورمیانه

دولت های ودید در وهت بهیند روابط جند با این کشنرها اقاداماطی را انجاا داد
که کاهو ممانعتهای رسمی نسیت به "اجنان المسلمین" -کاه پایو از ایان باه

پ
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دلیل حضنر در بحران چچن طروریست طلقی مده باند -یکای از آنهاا باه مامار
میرود .الیته وقنع طحنل در مار ،فرصتهایی را پایو روی روسایه قارار داد کاه
احیای گردمگری و حضنر مجدد مرکت های انارژی روس از آن وملاه هساتود.
()Trenin,2013:34
05

سیاست روسیه در قبال لیبی

در وریان طحنالت لییی ،مسکن سیاستهای ساردرگم و متواقضای را در پایو
گرفت .روسیه در این کشنر دارای پینندهای اقتاادی فراوان بند .در واق حضانر
مرکت های روسی و انعقاد قراردادهای کالن (طا پیو از مروع وواگ ،ارز

ایان

قراردادها به  20میلیارد دالر میرسید ) .سیب مده بند طاا ایان کشانر باه یکای از
بازارهای سندمود روسیه طیدیل مند .مسکن باا فعالیات در بخاو نفات و احاداث
جبن راه آهن و همچوین فرو

طسلیحات به این کشنر ،بازارهاای آن را اماغال

کرده و به طجارت در آن مشغنل مده بند .با مروع وواگ داجلای در لییای ،ادراک
نخیگان روس ،کرملین را به سمتی هدایت کرد که در صاحوه باینالملال ،سیاسات
"نظارت" را اطخاذ نماید که طحریم طسالیحاطی  12فنریاه (راه حال  2170مانرای
امویت) نلیه لییی که در ابتدا با آن مخالف بند و سپس آن را به طاانیب رسااند در
این راستا قابل طییاین اسات الیتاه ایان امار در حاالی اطفااق مایافتااد کاه روسایه
قراردادهای طسلیحاطی کالنی را با لییای موعقاد نمانده باند و طحقاق ایان منعانع
می طنانست برای روسیه و صوعت طسلیحات آن جبر بررگی بامد .سپس این کشنر
در حالی که از ناطن برای به کاارگیری بایو از حاد نیاروی نظاامی در لییای انتقااد
مینمند ،منافقت کرد طا به نونان میانجی میان منرمیان و رژیم قاذافی وارد نمال
مند .الیته نملکرد روسیه در راببه با حضنر ناطن در این کشنر از یاك سان سایب
مد طا اساس حقنق بینالملل و نقو سازمان ملل و ناطن به کلی زیر سانال رود اماا
از سنی دیگر روسیه از آن به نونان ابراری بهره برد طا جند را به نونان یك قدرت
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بررگ ولنه دهد)Klein,2012:2-3( .
ننسانات در سیاست هاای روسایه در قیاال مسا له لییای را مایطانان نامای از
اجتالف نظر میان نخیگان ارمد سیاسی این کشنر بهویاژه میاان پانطین و مادودف
دانست که به وعنح در مس له ایجاد موبقه پرواز ممونع در فضای لییی آمکار مد.
این امر همچوین میطناند موعکس کووده این واقعیت بامد که مساکن نمایجناسات
نلی رغم میل باطوی جنیو با اوماع منوند در وهان نرب درباره لرو برقاراری
موبقه پرواز ممونع و ایجاد طحریم نلیه رژیم قذافی به مخالفت بپاردازد .طحانالت
لییی دستاوردهای متواقض اقتاادی و سیاسی برای روسیه در بردامت .نخسات ،در
اثر بحران در لییی و قب صادرات نفات آن کشانر باه وهاان ،قیمات هاای نفات
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افرایو یافت و روسیه از این امر نف بسیار برد .عمن آنکه منفق ماد طاا از محال

درآمدهای ودید ارزی حاصل از افرایو قیمت وهانی نفت ،کسری مارمن بندواه
جند را ویران نمایاد .دو آنکاه سارنگننی رژیام قاذافی یکای از بازارهاای مهام
صادراطی و طسلیحاطی را از دست روسیه جارج ساجت .پیو از حمله نظاامی نااطن
به لییی ،روسیه با این کشنر در زمیوه انرژی همکاریهای وادی دامات .همچواین
چهار میلیاارد دالر باا روسایه

لییی در سال  1001قرارداد جرید طسلیحات به ارز

برای جرید بالگردهای نظامی "آلیگاطنر" ،مجمننههای پدافود هنایی "پانتسیر اس-
یك" و طانكهای "طی "10-را امضا کرد که با طنوه به وعاعیت حااکم بار لییای،
بدیهی است روسیه هیچ موفعتی از این قرارداد نخناهد برد( .اطهری؛ بهمان،2310 ،
ص )15افرون بر این ارز

قراردادهای فرو

طسلیحات روسیه به لییی برای پاوج

سال آیوده بالغ بر  4میلیارد دالر میمد .عموا دولت ودیاد ،معاهادات باینالمللای
کشنر

که روسیه هم در آن ها مریك بند را فرامن

نمند و از ایان رو ماکاف

های ودی میان دو کشنر ایجاد مد .در نرصه سیاسای نیار ذکار ایان نکتاه حاائر
اهمیت است که مکست روسیه در صحوه لییی سیب مد طا روابط سرد میان مسکن
و واموگتن رو به سردی بیشتری رود و روسیه از این سوارین به نونان طجرباهای در
میدان سنریه بهرهمود مند)Malashenko, 2013:4( .
سیاست روسیه در قبال سوریه

گستر

قیا ها و جیر های ممال آفریقا ،موبقه حساسی چانن سانریه را در

جاورمیانه هدف قرار گرفت و سیب ایجااد بحاران در ایان کشانر ماد .هار چواد
وععیت سنریه با دیگر کشنرهای دچار جیار

متفااوت باه نظار مایرساید اماا

همچنن سایر بحرانها زمیوه ورود بازیگران فراموبقهای به درگیریهاای داجلای را

واکاوی ع حاور

فراهم آورد که روسیه از ومله آنها به ممار میرفات .ورود روسایه باه سانریه را

روسیه در خاورمیانه

بایااد در دو مرحلااه ماانرد بررساای قاارار داد .مرحلااه اول کااه ورود ایاان بااازیگر
فراموبقه ای بر اساس طجربه آن از لییی قرار دامت کاه در قالاب میاارزه نار قابال
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طحلیل است و مرحله دو که با ظهنر پدیده دانو و میارزه باا طروریسات هماراه
مد که مامل نملیات نظامی مساکن در سانریه مایباماد .هرچواد مرحلاه دو در
راستای طحقق اهداف کرملین و در ادامه مرحلاه اول صانرت گرفتاه اسات اماا در
برجی وویهها از طفاوتهایی برجنردار هستود که در ادامه به طییاین آنهاا جاناهیم
پرداجت.
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تبیین سیاست حمایت و پشتیبانی روسیه
در ابتدای بحران در سنریه ،روسیه مانود هر بازیگر دیگری بر اساس اهاداف و
مواف جنیو و الیته بر اساس طجربه لییای همراهای و پشاتییانی باا دولات قاانننی
سنریه را برگرید که در این میاان در نظار داماتن پیننادهای سیاسای ،اقتااادی و
نظامی با این کشنر نیر حائر اهمیت اسات .روسایه قراردادهاایی در زمیواه فارو
ووگودههای "میگ ،"32-منمكهای بالدار "یاجننت" و مجمننه پدافود منماکی
"اس "300-در مجمنع به ارز

 20میلیارد دالر را با دولت سانریه موعقاد نمانده

بند که احتمال میرفت با بروز مرایط بحران در این کشانر مواافعی نایاد روسایه
نشند .از آنجایی که مسکن ،سابقه طنالنی فرو

طسلیحات به دمشق را دارا بند ،از

دست دادن یکی از بازارهای سندمود جند را زیانی کالن برمیممرد .الز باه ذکار
است که هرچود مرکریت مواف اقتاادی روسیه با سنریه بر اساس طجارت سندمود
طسلیحات مواجته می مند اما این روابط طجاری باا حضانر مارکتهاای مختلاف
روسی در سنریه و همکاری در بخاو انارژی نیار هماراه مایماند( .

Bagdonas,

 )2014:65پایگاه دریایی طرطنس که طوها پایگاه دریاایی جاارج از اطحااد مانروی
محسنب میمند را میطنان در زمره مواف نظامی روسیه قرار داد که باه واسابه آن
هم برجی اهداف سیاسی طحقق می یابد و هام یاك ماریك اساتراطژیك در دنیاای
نرب حفظ جناهد مد.
آنچه در راببه با مس له سنریه مهم ولنه میکود ،آن است که روسایه طحانالت
این کشنر را به نننی دستکاری غرب در بهار نربی طلقی مینماید و از ایان رو در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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شماره دهم
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برابر فشارهای غرب به موظنر ایجاد طغییرها در سنریه به مدت مقاومت میکود که
نمندهای مختلف آن را در نرصه سیاسی از وملاه در مانرای امویات و حتای در
نرصه نظامی به مکل انرا ناو گروه های رزمی به مدیترانه میطنان مشااهده کارد.
پنطین به طحنالت سنریه از موظری کالن مینگرد و طاکید دارد که همراهای مساکن
با غرب در منعنع لییی ،بستر مداجله نظامی غربی ها در این کشنر را فاراهم آورد
و حمایت مجدد روسیه از قبعوامه منرای امویت نلیه دمشق در واق به معوی طایید
جط مشی ودید غرب در براندازی دولت های نامبلنب از نظر جاند باا برگاراری
کوفرانس هایی در نرصه سیاسی ،گرفتن مجنز از سازمان ملال در نرصاه حقانقی،
استفاده از ناطن در نرصه نظامی و بهره گیری از نیروهای مخالف داجلی در راساتای
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راهیرد اقدا غیر مستقیم است .از این رو مسکن مایل نیست طجرباه طلاخ لییای باار

دیگر طکرار مند ،همانود آنچه در این کشنر حادث ماد و غارب بادون طنواه باه
مالحظات آن ،چگننگی ووگ و مرایط بعاد از وواگ را باه صانرطی یاك وانیاه
طعریف نماید و در این میان ،روسیه طوها نظاره گری موفعل در راستای از دست دادن
مواف جند بامد .لذا نظر کرملین ،سکنت و یا همراهی نلیه دمشق به مورلاه کماك
به حرکت ارابه لجا گسیخته طنسعه طلیی ،برطاری وانیی و سالبه طلیای آمریکاا
است که در صنرت ند مهار آن ،روسیه را نیر زیر چرخ های جند جناهد گرفت.
(کرمی و ننری)231 :2312 ،
عملیات نظامی روسیه در سوریه

مسکن پس از مدتها بستر سازی و در پی مکست طال های غرب برای پایان
دادن به بحران در سنریه ،حضنر جند در این کشنر را باا ماروع حماالت نظاامی
مستق یم وارد فاز ودیدی نمند به طنری که اقدا این بازیگر در اساتفاده از نیاروی
نظامی در بحران سنریه طمامی معادلههای منوند در این بحران را دچار طغییر کارد
و احتماالً هیچ یك از طرفهای درگیر پیوبیوی نمیکردند که در این مقب زماانی
روسیه سبح مداجله جند را از حمایتهای سیاسای -نظاامی باه مداجلاه مساتقیم
نظامی ارطقا دهد .با ورود این متغیار ودیاد باه بحاران سانریه طماامی محاسایات
استراطژیك گذمته در منرد وععیت آیوده بحران منرد ارزیابی مجدد قرار میگیارد.
کرملین دلیل ورود نظامی به سانریه را درجناسات دولات قاانننی دمشاق و نلیاه
طروریسمی انال کرده که مواف آن را طهدید می کود با این ووند اهاداف کاالن آن
را نمی طنان نادیده گرفت .مهم طرین هادف روسایه در سابح داجلای سانریه باه
طضمین موااف اساتراطژیك ایان کشانر و حفاظ نقباه اساتقرار ژئانپلیتیکی آن در
جاورمیانه (در حامیه مدیترانه) مربان مایماند .طاداو نقاو آفریوای در موبقاه

واکاوی ع حاور
روسیه در خاورمیانه

جاورمیانه از ومله اهدافی است که مسکن در سبح موبقه ای آن را دنیال مینمایاد.

پ
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را به نونان یك بازیگر وهانی احیا نماید که اکونن این مس له در ارطیا باا سانریه
طیلنر یافته است .از دست دادن سنریه می طناند به حذف طدریجی روسیه از موبقه
ژئنپلیتیك جاورمیانه بیانجامد .طحقق هدف موبقهای کرملین وی را یااری مایدهاد
طا اهداف جند در سبح بینالمللی را با اطمیوان بیشتری پیگیری کود؛ چراکه طنسعه
نقو آفریوی و طاثیر آن در موبقه امکان ماننر بیشاتری را در رواباط باینالمللای باا
04

سایر بازیگران میدهد و مهمطر از آن ایفای نقو گسترده در مقابال غارب باهویاژه
ایاالت متحده امریکاست کاه از ابتادای بحاران سانریه ،روسایه حرکاات آن را در
وهت محکن کردن فعالیت های دولت اسد در سازمان ملال و طالمای در راساتای
پیاده کردن سوارینی لییی و کارمکوی در ایجاد هر ننع راهحل صلحآمیر طلقی کارد.
در واق میطنان این منعنع را نامی از ادراک نخیگان سیاسای روس دانسات کاه
کاهو حضنر مسکن و ند طمایل واموگتن بارای ورود هرچاه بیشاتر باه بحاران
جاورمیانه و بهطنر مشخص بحران سنریه را یاك جاالء و فرصات بارای روسایه
قلمداد کردند و زمیوه حضنر هرچه بیشتر روسیه در سنریه را فراهم آوردند .بر این
اساس حضنر فعال روسیه در سنریه سیب مد طا سیاستهای این باازیگر در مقاا
مقایسه با امریکا قرار گیرد و بدین طرطیب وایگاه مسکن در سابنح باینالمللای در
مراطب باالطری نسیت به واموگتن قرار گیرد .الیته نکتاه دیگاری کاه هادف کاالن
روسیه را اثیات میکود همزمانی حمالت هنایی آن با بحران پواهجنیاان و طااثیر آن
بر افکار نمنمی دال بر ناکارآمدی سیاست جاروی غرب در جاورمیاناه مایباماد.
چراکه بسیاری از محققین بر این باورند که سیل مهاورین در اروپا نتیجه مداجالت
بازیگران غربی و سیاست های نابجای آنهاا مایباماد .از ایوارو کارملین باا بهاره
برداری بجا و بهمنق از فرصت پیو آمده سیاست جنیو میوی بر ورود نظامی باه
سنریه را فعال نمند .الیته قابل ذکر است که نگرانی روسها از دیدگاه مثیتگرایاناه
غرب نسیت به طثییت داناو در موبقاه و ناد هاراس آنهاا از ایجااد موبقاه یاا
حکنمتی مجرا با نوانان ایان گاروه طروریساتی ،سیاسات کواننی آنهاا را طنویاه
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مینماید .هرچود که نمیطنان دغدغه کرملین راو به اوکراین را با سیاسات وی در
سنریه بیطواسب جناند .نتایج نشست "ننرماندی "4در پاریس و کاهو بمیارانهاا
در دنیاس احتماال طاادفی نیست و همگی گنیای این مس له میبامد که پانطین باه
دنیال طغییر مسیر طنوهات غرب از اوکراین به سنریه مایباماد .آنچاه قابال طامال
است ذکر این نکته میبامد که الزمه اصلی دساتیاابی باه اهاداف روسایه ،حفاظ
دولت هنادار کرملین در سنریه میبامد؛ چراکه از نظر پنطین حضنر اسد طضاعیف
طهدید امویتی را به دنیال دارد عمن آنکه روسها ووگیدن با دممن در دوردستها
از طریق طقنیت یك متحد را از مقابله با آن در قفقاز و آسایای مرکاری معقانلطار
ارزیابی مینمایود .سخوان اجیر دیمیتری مدودف اوخستوزیار روسایه ا نیار مهار
طائیدی بر این مدناست .وی در این رابباه بیاان کارد کاه" :ماا از حقانق جاند و
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مهروندانمان در مقابل طهدید طروریسم دفاع میکویم و همیشه بهتر است باه واای

ایوکه در داجل کشنر با طهدیدها درگیر بامیم در جارج از مرزها با آن میارزه کویم".
(ینرونینز )1 :1025 ،هرچود ورود نظامی روسیه به صاحوه سانریه در ساه سابح
منرد بررسی قرار گرفت که هر یك نیر از اهمیت بااالیی برجانردار باند ،باا ایان
ووند نمیطنان از مسائل داجلی روسیه و حمایت افکار نمانمی باا سیاسات هاای
پنطین غافل مد؛ چراکه این امر از اهمیت باالیی در طحکیم وایگاه وی باهویاژه در
نرصه بین الملل برجنردار جناهد بند و این منعنع سیب میمند طا پنطین با اراده
بیشتری به پیشیرد اهداف جند نمل کود .طحلیل فنق بار اسااس نتاایج نظرساوجی
منسسه "لوادا" در روسیه میباماد کاه طای آن  %71از مارد روسایه از حماالت
هنایی دولت جند در زمین سنریه حمایت میکوود و آن را در راستای طحقق موااف
ملی جند میدانود این امر در حالیست که در نظرسوجی ماه سپتامیر طنسط منسساه
مذکنر طوها  %24منافقت جند را با مداجله نظامی و مستقیم روسیه در سنریه انال
کرده بندند (R. G. , 2015:3) .در یك نگاه کلی میطنان استویا نمند که در وریاان
جیر های نربی بهویژه بحران سنریه ،روسیه طنانست از مسیر چالو های ایجااد
مده فرصتهایی را برای جند جلق کود طا نقو پررنگطری را در صحوه بینالملال
ایفا نماید .ممانعت از طسری ناآرامیها به حنزه پیرامننی و نردیاك کاردن مناعا
غرب با سیاستهای جند از ومله فرصتهای مسکن طی سالهای  1022طا 1025
بند که بر اساس آنها و همچوین با طکیه بار طحقاق موااف ملای طنانسات وایگااه
جنیو را در نرصه بینالمللی افرایو دهد و به نظر میرسد سیاست منثری را نیر
اطخاذ نمنده است .الیته همگرایی و بعضااً طعاارق باا برجای باازیگران موبقاه در
راستای اطخاذ سیاستهاای روسایه در جاورمیاناه از وملاه مساائل حاائر اهمیات
محسنب میمند که بررسی آنها میطناند در طرسیم چشمانداز سیاست آطی مساکن
در موبقه کمك نماید .ومهنری اسالمی ایران و طرکیه به نونان دو بازیگر موبقهای
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بیشترین سبح همگرایی و واگرایی را با مسکن در قیال بحران سنریه بهویژه پس از
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علل حضور روسیه در خاورمیانه
همگرایی روسیه و جمهوری اسالمی ایران

روند همکاری میان ایران و روسیه پاس از طحانالت نربای را بایاد بار میواای
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واقعیتهای منوند سیاسای طحلیال کارد .ممانعات از حضانر گساترده غارب در
جاورمیانه و نیر ویران پیامدهای موفی سیاسی و اقتاادی نامی از طاوو باا اروپاا،
روسیه را وهت ایفای نقشی پررنگ به سنی موبقه سنق داد طا مان از انروای ایان
بازیگر فراموبقه و نیر قب طهدیدات امویتی نلیه کرملین در بخوهای غیر اروپاایی
اوراسیا گردد .از آنوائیکه روسیه ،ایاران را ماریکی نملگارا و نیار وفاادار طلقای
میکود و هر دو کشنر نیر طهدید مشترکی به نا ایاالت متحده دامتود ،این فرصات
در اجتیار هر دو بازیگر قرار گرفت طا نردیکی روابط و همکااری جاند را بایو از
پیو طجربه نمایود Kozhanov,2015:3)( .الز باه ذکار اسات کاه در طاداو روناد
همکاری میان طهران و مسکن سایر ننامل چنن بروز بحاران در اوکاراین ،طعاارق
میان طرکیه و روسیه و از همه مهمطر طنافق هستهای ایران منثر بندهاند .با این حاال
مس له سنریه برای نخستین بار ایران و روسیه را در جاورمیانه به لحاظ نملیاطی در
یك ویهه قرار داد و دو کشنر از طریق طقسیم وظایف طنانساتود ماان از دساتیابی
مخالفان دولت اسد به اهداف جند در این کشنر منند .گرچه از یك موظر بیرونای
هر دو کشنر در ویهه مشترکی قرار دارند ،اما واقعیت این است که هر دو طارف از
طریق یك طقسیم وظیفه هنممودانه در ویهه جند ووگیدند و طا زمانی کاه دساتنر
کار دو طرف در سنریه طغییری نکرده است می طنان انتظار دامت که این همکااری
میتوی بر طقسیم وظائف ،به مکلی که طضمین کووده اهداف هر دو کشنر بامد ،ادامه
پیدا کود ،اما در صنرت طغییر دستنرکار هر یك از دو کشنر ،مرایط میطناند کاامال
طغییر پیدا کود .با این حال در راببه با اهداف روسیه و ایران در سنریه طفاوتهاایی
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ووند دارد که برای ایران حفظ ویهه مقاومت از طریق حفظ دولت اسد مهامطارین
هدف به ممار میرفت در حالی که برای روسیه حفاظ دولات اساد در حادی کاه
طرفهای مقابل را متقاند به پذیر

سهم این دولت در دولت آیوده نماید مد نظار

بند .از اینرو مسکن وهت نیل به اهداف سیاسی و دیپلماطیك جند از ابارار نظاامی
بهره برد که به محض فراهم مدن مرایط نیر طرحهای متعددی برای حال و فاال
دیپلماطیك بحران ارائه کاردهاناد.

)& Kardaś,2015:3-4

( Rodkiewiczنکتاه حاائر

اهمیت در منرد همکاریهای ایران و روسیه در سنریه این است که اگرچه در آغاز
این فرایود روسیه به مدت نیازمود همکاری و پشتییانی ومهنری اسالمی ایران بند،
اما در ادامه ممکن است ننع بازی جند را در جاورمیانه باه گنناه دیگاری طعریاف
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کود .به نیارت دیگر ،اگرچه ورود فعاالناه روسایه باه بحاران سانریه باا کماك و

همراهی ایران میسر مد ،اما روسیه ممکن است در ادامه مسیر ،الراماً طوها باه طعامال
با ایران نیودیشد و همراهی با سایر بازیگران موبقه و فراموبقه را اولنیت دهد.
واگرایی روسیه و ترکیه

روابط روسیه و طرکیه نیر بعد از طحنالت جاورمیاناه ( )1022و الیتاه طغییار در
پنیاییهای امویتی قفقاز وونبی ،روند طووآمیری را طجربه کرده است .از امویات در
قفقاز گرفته طا اقدامات ناطن در محیط همساایگی روسایه و وواگهاای داجلای در
جاورمیانه ،روسیه و طرکیه بهطنر فرایودهای مناع واگرایانهای را نسیت به مساائل
اساسی موبقهای اطخاذ کردهاند .فارغ از مسائل این دو کشنر در رابباه باا طحانالت
قفقاز باید گفت رویکردهای متضاد روسیه و طرکیه در قیال طحنالت اجیر جاورمیانه
نیر اطخاذ مده است .منج جیر ها در کشنرهای نربی سیب مد طا طرکیه با پیروی
از یك رویکرد طجدیدنظرطلیانه از نیروهای معارق بهویژه در سنریه حمایت کارد
و با اطخاذ این سیاست جند را در مقابل کرملین قرار داد .در بستر طحنالت سانریه،
طرکیه به صنرت فعاالناهای از طریاق حمایاتهاای ماالی ،لجساتیکی و نظاامی از
مخالفان بشار اسد ،به دنیال طغییر نظا سیاسی و ساقط کردن رژیم بشار بنده اسات.
در مقابل ،روسیه حمایتهای همهوانیهای از رژیم بشاار اساد و حفاظ رژیامهاای
سیاسی فعلی باه نمال آورده اسات .واگرایای رویکردهاای دو کشانر نسایت باه
وریانهای طکفیری دانو و ویهه الواره و همچوین گاروههاای واداییطلاب در
ساانریه از دیگاار م لفااههااای افاارایو طااوو در روابااط دو کشاانر باانده اساات.
(گلمحمدی )205 :2314 ،الیته طوو میان روسیه و طرکیه طحات طااثیر رجادادهای
امویتی مختلفی در سانریه طشادید ماد .در اکتیار  ،1021ارطاو طرکیاه هناپیماای
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ووگودههای اف 22در فرودگاه آنکارا به زمین نشانده مد و مقاماات رسامی طرکیاه
ادنا کردند که این هناپیما حاوی طجهیرات نظامی روسیه برای کمك به رژیم بشاار
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اسد بنده است .این حادثه منوب مکلگیری بحرانهای دیپلماطیك میاان مساکن و
آنکارا مد که در نهایت با سرنگننی سانجنی  14روسایه طنساط اف 22طرکیاه در
ننامیر  1025باه اوج جاند رساید و رواباط سیاسای دو کشانر نلایرغام رواباط
استراطژیك طجاری ،نرولیطرین روند جند را بعد از سال  1001طی میکواد( .

Onis

 )& Yilmaz, 2015:64در یك نگااه کلای مایطانان گفات کاه پیگیاری اساتراطژی

55

طونعسازی از سنی هر دو کشنر ،نلیرغم ووند وععیت وابساتگی متقابال میاان
آنها (بهویژه در حنزه انرژی) ،ریشه در طغییر محیط اساتراطژیك موبقاهای بعاد از
سال  1022و ند طنازی مواف امویت ملی دو کشنر در طحنالت اجیر دارد و همین
امر میطناند فضای واگرایی اقتاادی و طضعیف همکاری سیاسی در میاان مادت را
فراهم سازد.
در مجمنع میطنان گفت که جیر های نربی بهویژه ووگ داجلای در سانریه
نقبه نبفی بر این مس له بند که روسیه و طرکیه دیگر نگرانیها و مواف مشترکی در
حفظ وع منوند موبقه ندارند .رهیران طرکیه با پینناد زدن موااف و امویات ملای
جند به حضنر و نقو پر رنگمان در طحنالت ،به دنیال طغییر در وعا منواندی
بندند که با روسیه در محیط مشترک جند به ووند آورده بندند و در مقابل روسایه
با پینند زدن اولنیتهای امویتی جند به نظم منوند ،از رژیامهاای سیاسای مساتقر
حمایت به نمل آوردند که این مسائل زمیوه بروز طعارق و طوو میان دو بازیگر را
فراهم آورد که در طحلیل روابط آطی میان طرفین م لفه مهمی محسنب میمند.
چشمانداز سیاست آتی روسیه در منطقه خاورمیانه
وایگاه جاورمیانه در اولنیتهای سیاست جاروی روسیه پس از ایاالت متحده،
اروپا ،چین و آسیا قرار دارد ،با این حال منقعیات وغرافیاایی موبقاه جاورمیاناه و
برجنرداری از مواب غوی انرژی و مهمطر از همه بیثیاطی سیاسی و اوتماانی در آن
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که زمیوه حضنر فعال مسکن و ایفای نقاو در قالاب قادرطی باررگ را بارای ایان
بازیگر فراموبقهای فراهم آورد ،سیب نشد طا وایگاه ایان موبقاه از وهاان در نارد
کرملین کم اهمیت طلقی مند .سیاستی که با رویکرد میخائیل گنرباچف در وریاان
اولین ووگ جلیج فارس کوار گذامته مد اکونن طنساط والدیمیار پانطین احیااء و
زمیوه بازیگری فعال وی را در جارج از مرزهای ومهانری ساابق مانروی فاراهم
آورده است .حضنر نظامی روسیه در سنریه از سال  1025فرصت مواسابطاری را
در اجتیار آن قرار داد طا وایگاه جنیو در نرصه بینالملل را افرایو دهد کاه ایان
مس له یکای از اهاداف کارملین در موبقاه محسانب مایماند .ممانعات از رماد
افرا گرایی مذهیی ،حمایت از دولاتهاای دوسات در موبقاه ،گساتر

حضانر

روسیه در بازار طسلیحات و انرژی و سایر بازارهای جاورمیانه ،وذب سرمایهگاذار
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از میااان کشاانرهای ثروطموااد جلاایجفااارس ،حمایاات از قیماات اناارژی بااا وع ا

سیاستهای هماهوگکووده میان طنلیدکوودگان اصلی نفت و گاز جلیجفاارس ،ساایر
اهداف این بازیگر را در کنطاه ،میان و بلود مدت طشکیل میدهود .هرچواد الز باه
ذکر است که اولنیت روسیه در موبقه ،مدیریت روند ماذاکرات صالح سانریه باه
همراه ایاالت متحاده ،عامن بساط رابباه باا ومهانری اساالمی ایاران در دوران
پساطحریم از یكسن و گستر

روابط جنیو باا ماار ،ناراق و اکاراد سانریه و

نراق از سنی دیگر است که برآیود روابط مذکنر محنر همکاری با طهران طا قااهره
را طشکیل میدهد که امکان برقراری رواباط نملای باا نربساتان ساعندی و ساایر
کشنرهای جلیجفارس و نیر بسط روابط با اسرائیل را برای مسکن فاراهم مایآورد.
مجمنع دادههای مذکنر نشان از اهمیت ژئنپلتیك جاورمیاناه در سیاسات کارملین
نسیت به موبقه را دارا میبامد Trenin,2016:1)( .الز به ذکر است کاه روسایه باا
حضنر جند در موبقه ،مان از دستیابی غرب باه هادف جانیو یعوای "اناروای
مسکن" مد و حتی منفق به همراه نمندن این بازیگر فراموبقهای با جند در برجای
مسائل طکویکی و امویتی نیر گشت .اکونن درصدد است طا نقو جنیو را از جاالل
روند مذاکرات سنریه طکمیل نماید و در آن حق برابر با واموگتن داماته باماد کاه
این امر با طنوه به روند این بازیگر طی یك سال اجیر امکانپذیر به نظار مایرساد
عمن آنکه میطنان نملکرد مسکن درقیال واموگتن در مسا له سانریه را نامای از
امید کرملین نسیت به بهیند روابط آطی جند با ایاالت متحده قلماداد کارد .چراکاه
همان گننه که پیو از این ذکر مد آمریکا در طرطییات سیاسات جااروی روسایه از
اولنیت برجنردار میبامد که بر این میوا میطنان گفت کارملین از هار فرصاتی در
راستای بهیند روابط جند با این بازیگر بهره برداری مینمایاد .در یاك نگااه کلای
اهداف و سیاستهای آطی روسیه در جاورمیانه بر میوای فرعیههای زیر قابل طارح
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 .1ثیات و امویتسازی در موبقه بر این میواا کاه یاك قادرت باررگ و نضان
منرای امویت و کشانری اسات کاه مایطناناد از نااامویهاا در جاورمیاناه
طدثیرپذیر بامد،
 .3بهرهبرداری از فرصتها در موبقه آسیای غربی و ممال آفریقا.
در یك نگاه کلی می طنان گفات کاه روسایه در آغااز باه موظانر حفاظ موااف
مشخص جند در سنریه و رف برجی نگرانیهای امویتی به ایان بحاران ورود پیادا
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کرد ،اما با طنواه باه طحانالت میادانی دالیال و انگیارههاای آن در حاال طغییار و
دگرگننی هستود .روسیه اکونن امیدوار است که از طریق مدیریت بحران در سانریه
نه طوها در موبقه وایی برای جند بااز کواد ،بلکاه حتای در سابح وهاانی نیار باه
بازسازی چهره طخریب مده جند پس از بحران اوکراین بپردازد.
نتیجه
طی سالهای گذمته بهویژه پس از جیر های نربی و بحران در سنریه مااهد
افرایو معویدار حضنر روسیه در طحنالت جاورمیاناه مایبامایم کاه ایان مسا له
مویعش از چود نامل مهم است .نخستین نامل ،حفاظ وعاعیت منواند در موبقاه
است .حفظ رژیمهای کوننی و نهادهای وابسته به آنها هدف اصلی روسیه ازوملاه
اهداف اصلی روسیه بهحساب میآید؛ بهنیارتدیگر ،روسیه به دنیال حفظ ثیات در
موبقه بنده ،به طنریکه اینگننه طانر میمند مسکن از طغییرات طکااملی باهواای
طغییرات انقالبی حمایت میکود .به انتقاد دولتمردان روسیه ،ارطیاا نردیکای میاان
مشارکت نظامی جاروی با هدف طغییر رژیم از یكسن و بیثیاطی و ظهنر طهدیدات
طروریستی از سنی دیگر ووند دارد .ووگهای افغانستان ،نراق و لییی نمنناههاای
جنبی در طدیید این مدنا است .درواق  ،طهدیدات طروریستی بخو انظمی از موبق
حضنر و اقدا روسیه در موبقه جاورمیانه را مکل میدهاد .باا طنواه باه حضانر
منرمیان در قفقاز ممالی کاه باانرت مساتقیم از سانی طوادروها در جاورمیاناه
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حمایت میمدند ،روسیه به ایان طجرباه ارزناده دسات یافات کاه طاا چاه انادازه
کم اهمیت انگامتن طهدیدات بالقنه طروریستی برای این کشانر جبرنااک اسات .از
اینرو ،یکای از طنوهاات کلیادی در سیاسات جاورمیاناهای روسایه ،مخالفات باا
فرآیودهایی است که ممکن است موتج به بی ثیااطی بیشاتر در موبقاه ماند .دوماین
نامل حضنر روسیه در جاورمیانه مربن باه وواگ نلیاه طروریسام و ممانعات از
طسری آن به جاک روسیه است .این منعنع یکی از نلتهای اصلی حضنر نظامی
روسیه در بحران سنریه قلمداد میمند .منرمیانی که طجربههای نملیاطی در میدان
نراق و سنریه به دست آوردهاند ،نسیتاً بهآسانی میطنانود از طریق قفقااز و آسایای
مرکری به روسیه بازگشته و این کشنر را منرد حمله طروریستی قرار دهود و نهایتااً
این نکته باید منردطنوه قرار گیرد که همزمان با کاهو حضنر و مشارکت آمریکاا
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در جاورمیانه ،روسیه به دنیال گستر

نفنذ جند در موبقه است .این امار فرصات

جنبی را در اجتیار روسیه قرار داده طا بهنونان یك کوشاگر باه قادرتنماایی ورای
مرزهای جند در زمانی که با طهدید روبهرو است ،قادر بامد .به انتقاد من ،این امار
با هدف اصلی روسیه که همانا حفظ وع منواند باا هادف طضاعیف رژیامهاای
حامی آمریکا در جلیجفارس بنده ،همخنانی دارد .بااینحال ،باید باه جااطر داماته
بامیم که جاورمیانه اولنیت باالیی برای روسیه مدرن ندامته است .در آجرین ساود
سیاست جاروی روسیه ،درحالی که موبقه جارج نردیاك و رواباط باا دولاتهاای
ینروآطالنتیك به طنر طییعی دارای اولنیت بندند ،موبقه جاورمیانه در انتهای لیست
"اولنیتهای موبقهای" روسیه قرار گرفته است .با طنوه باه ایان منعانع ،هادف
اصلی روسیه در جاورمیانه حفظ وع منوند است .مسکن به دنیال ایجااد منازناه
میان رژیمهای حامی آمریکا و محنر مقاومت است ،با این هدف کاه هایچ یاك از
اطحادهای موبقه ای بر دیگر رقیب جند طفنق نیابد .نالوه بر ایان ،کااهو حضانر
آمریکا در موبقه بانش مده طا متحدان قدیمی این کشنر در موبقه مضبرب مده و
طال

نمایود طا روابط جند را بهموظنر نیل به مرکای ودید طونع بخشاود .باهطانر

طییعی ،روسیه به دنیال آن است که از ایان طغییار رفتاار دولاتهاای موبقاه بارای
طحایل مواف جند بخانص در بخو اقتاادی (طنافقهای نظامی ،بخاو انارژی،
فواوریهای برطر و غیره) بهره ونید .بر اساس یافتههای منوند که موجر باه طائیاد
فرعیه مبرحمده نیر میمند ،میطنان اهمیت گستر

حضنر روسیه در جاورمیانه

بهویژه پس از جیر های مردمی را بر میوای ممانعت از طسری جیر ها باه موبقاه
اوراسیا و نیر ایفای نقو بیشتر در معادالت بین المللی به دنیال جالء نامی از حضنر
ایاالت متحد ه در موبقه دانست که الیته این امر دالیل واگرایی و همگرایای مساکن
با برجی بازیگران موبقه را آمکار میسازد.
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