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چکیده
در حالی که روسیه یکی از مهمترین مخالفان اقدام نظامی در سایر کشورها و احترام
به تمامیت ارضی دولتهای مستقل است ،پرسش اینجاست که چه منافعی این کشور
را به دستزدن به اقدام نظامیدر سوریه قانع کرده است؟ از نظر نویسندگان این مقاله،
تالش روسیه برای ارائه تصویر خود به عنوان دولتی مقتدر در مناطقی که در حوزه
امنیتی آن قرار میگیرند در سطح بینالمللی؛ لزوم حمایت از محور سوریه ،ایران،
عراق و حزب اهلل لبنان در سطح منطقهای و جلوگیری از احیای جریانهای
اسالمگرای افراطی در قفقاز شمالی در سطح ملی ،میتواند توضیحدهنده رفتار روسیه
در اقدام به عملیات نظامیدر سوریه باشد.
واژگان کلیدی :روسیه ،سوریه ،خاورمیانه ،عملیات نظامی ،انقالبهای عربی.
 استاد مطالعات منطقهای دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،فدراسیون روسیه به عنوان قدرتی منطقهای و میراثدار این
امپراتوری ،توانسته بر تحوالتی که در حوزه امنیتی آن در جریان است اثر گذاشته و در مواردی
جهت آنها را تعیین کند .خاورمیانه و به ویژه خاور عربی ،2از جمله حوزههایی است که در
دوران بعد از جنگ سرد به تدریج در منظومه سیاست خارجی روسیه اهمیت پیدا کرده و در
مدار امنیتی این کشور تعریف شده است .در واقع ،حضور روسیه در خاورمیانه را باید در
پسزمینه تجربه اتحاد شوروی از یک سو و تجربه سالهای ابتدایی تشکیل فدراسیون روسیه
بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر تحلیل کرد .به این ترتیب ،هرچند تجربه اتحاد شوروی
از رقابتهای هزینهبر و کمفایده با ایاالت متحده در خاورمیانه ،در ابتدا فدراسیون روسیه را به
عقب نشینی از رقابت با آمریکا در خاورمیانه هدایت کرد ،پس از اندکی روسها تعامل با
آمریکا را نیز در خاورمیانه دشوار دیده و از این رو ،رویکرد بازگشت به این منطقه را در پیش
گرفتند.
در میان کشورهای خاورمیانه ،سوریه به عنوان مهمترین دولت منطقه لوانت ،1به طور سنتی
گستردهترین مراودات سیاسی و دیپلماتیک را با روسیه داشته است .این روابط بعد از تحوالت
سوریه از سال  1022و با آغاز انقالبهای عربی ،وارد مرحلهای جدید شده است .نوع نگاه
روسیه و سیاستهای آن در قبال تحوالت سوریه و جنگ داخلی این کشور ،بر ترکیب
نیروهای درگیر و موازنه قوای داخلی و بینالمللی سوریه به صورت قابلتوجهی اثرگذار بوده
است .هرچند در ابتدا واکنش روسیه به جنگ داخلی میان حکومت سوریه و مخالفان مسلح در
حد حمایت سیاسی بود ،پس از آنکه جهت تحوالت به سوی پیشروی و تسلط گروههای
مخالف مسلح سوری و جریانهای تروریستی -تکفیری مانند داعش و النصره بر شهرهای مهم
 .2اصطالح خاور عربی ،در ادبیات سیاسی غرب برای اشاره به کشورهای عربی به کار میرود که در گذشته
شامات نامیده می شدند .خاور عربی ،زیرمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،شامل کشورهای سوریه ،اردن ،لبنان،
فلسطین و عراق است.
 .1منطقه لوانت کشورهای شرق دریای مدیترانه را در بر میگیرد .این کشورها عبارتند از :سوریه ،لبنان ،اردن و
فلسطین.
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سوریه پیش رفت ،روسیه نیز بر میزان حمایت از حکومت اسد افزود و عملیات نظامی در
خاک سوریه ،به صورت حمله هوایی به مخالفان مسلح و در حمایت از نظام حاکم را آغاز
کرد .با توجه به اینکه در دو دهه گذشته موضع روسیه در مورد منازعههای فروملی پرهیز از
مداخله نظامی بوده و این کشور در موارد مختلف ،با طرحهای غرب برای انجام عملیات
نظامی یا آمادهکردن شرایط برای چنین عملیاتی مخالفت کرده است .پرسشی که با توجه به
مداخله نظامی مسکو در سوریه مطرح میشود این است که چه عوامل و انگیزههایی باعث
شده روسیه خود دست به عملیات نظامی در سوریه بزند؟ در پاسخ به این پرسش ،این مقاله
با مطالعه روابط روسیه و سوریه و نحوه واکنش روسیه به جنگ داخلی در سوریه ،ابعاد
بینالمللی ،منطقهای و داخلی موثر بر تصمیم روسیه در دستزدن به عملیات هوایی بر ضد
مخالفان مسلح را بررسی میکنند .از دید نویسندگان مقاله ،عوامل و دالیلی مانند تالش برای
ارائه تصویر خود به عنوان دولتی مقتدر در مناطقی که در حوزه امنیتی آن قرار میگیرند در
سطح بینالمللی؛ لزوم حمایت از محور سوریه ،ایران ،عراق و حزب اهلل لبنان در سطح
منطقهای و جلوگیری از احیای جریانهای اسالمگرای افراطی در قفقاز شمالی در سطح ملی،
میتوانند توضیحدهنده حمله نظامی روسیه به مخالفان مسلح حکومت سوریه باشند.

الف .فراز و نشیبهای روابط روسیه و سوریه
در دوران پس از جنگ سرد ،سوریه همواره بیشترین اهمیت را در میان کشورهای خاور عربی
برای روسیه داشته است .استقالل نسبی سوریه از غرب ،حکومت غیردینی آن و سنت پایدار
همکاریهای دوجانبه با روسیه ،در کنار این واقعیت که سوریه به روسیه اجازه دسترسی به
دریای مدیترانه را میدهد ،همگی توضیحدهنده مناسبات نزدیک دو کشور هستند .این
مناسبات ،بیش از آنکه اقتصادی باشد ،سیاسی و استراتژیک بوده و به این ترتیب ،از نوع روابط
میان روسیه و دیگر دولتهای عربی متمایز است .روابط دیپلماتیک روسیه و سوریه به سال
 2۱11و زمانی برمیگردد که اتحاد شوروی دولت تازهتأسیس سوریه را مورد شناسایی قرار داد
( .)Kouprianova, 2015این اقدام شوروی دو سال قبل از آن صورت گرفت که بیشتر
اعضای جامعه بینالمللی سوریه را شناسایی کنند (در سال  .)2۱11از نیمه دهه  2۱50تا دهه
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 ،2۱90دو طرف روابط دوجانبه خود را در چندین حوزه توسعه دادند .به نقل از کارتین الکور،
تاریخنگار آمریکایی «سوریه به عنوان عرصهای برای سرمایهگذاریهای گسترده شوروی،
نسبت به مصر گزینهای مناسبتر برای روسیه بود» (.)Laqueur, 1969: 94
هنگامیکه مصر در دهه  2۱70و در دوره انور سادات مناسبات خود با روسیه را به حداقل
رساند ،کمکهای مسکو به سوریه به اوج خود رسید و سوریه جای مصر را به عنوان شریک
نخست سیاسی روسیه در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گرفت ( Hopwood,

 ،)1988: 76اما تغییر در جهتگیریهای سیاسی شوروی در نیمه دهه  2۱90با روی کار آمدن
میخائیل گورباچف و در قالب تفکر نوین ،بر روابط با سوریه نیز اثرگذار بوده و به ایجاد
فاصله میان دو کشور انجامید .در واقع ،ناگهان آشکار شد که اتحاد جماهیر شوروی در حال
مرگ و روسیه جدید در حال پیدایش ،توان تحمل بار مالی کمک به دولتهای خاورمیانه را
ندارند (کمپ و ساندرز .)19 :2۳91 ،از این رو ،کمکهای تسلیحاتی شوروی به سوریه کاهش
یافت و شوروی از در مصالحه با اسرائیل درآمد که در نتیجه آن ،یهودیان شوروی اجازه پیدا
کردند به اسرائیل مهاجرت کنند (کوالیی .)2۳90 ،به این ترتیب ،در سالهای پایانی عمر اتحاد
شوروی ،روابط آن با سوریه بسیار کاهش پیدا کرد .پس از آنکه در آغاز سال  2۱۱1فدراسیون
روسیه جای اتحاد شوروی را گرفت ،سوریه برای بازیافتن جایگاه خود در سیاست خارجی
جدید خاورمیانهای مسکو با چالشهای جدی مواجه بود.
مجموعه تحوالت بینالمللی و منطقهای در اواخر دهه  2۱۱0به تدریج به بازسازی
مناسبات دو کشور انجامید .یکی از این تحوالت ،تجدید نظر روسیه در جهتگیریهای کالن
سیاست خارجی خود از گرایش به غرب به گرایش به اوراسیا بود ( .)Morozova, 2009در
واقع ،پس از دورهای کوتاه از رویکرد گرایش به غرب ،نگرشهای ملیگرایانه اوراسیایی از
اهمیت بیشتری در سیاست خارجی روسیه برخوردار شدند (کوالیی .)75 :2۳71 ،اوراسیاگرایی
و ملیگرایی روسیه که نتیجه تغییر در محیط امنیتی این کشور ،سرخوردگی از همکاری با
غرب و روی کار آمدن نخبگان سیاسی جدید بود ،به احیای روابط مسکو و دمشق در قالب
گرایش کلی روسیه به درگیرشدن در معادالت خاورمیانه منجر شد .از ابتدای عالقهمندی
دوباره روسیه به تحوالت خاورمیانه ،یکی از اولویتهای این کشور ،با رهبری والدمیر پوتین و
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دیمیتری مدودف ،بازیافتن جایگاه روسیه در عرصه بینالمللی از راه اثرگذاری بر معادالت
منطقهای بوده است .از این رو ،فعالشدن روسیه در معادالت خاورمیانه از این منطق پیروی
میکرد که اگر روسیه بتواند خود را به عنوان بازیگری اثرگذار در جهتدهی به سرنوشت
تحوالت منطقه نشان دهد ،میتواند به جهانیان ثابت کند که بازیگر مهمی در سطح بینالمللی
نیز هست.
در این میان ،سوریه اهمیت خاصی برای روسیه داشت .تا سال  ،1001روابط تجاری
روسیه و سوریه در سطح پایینی بود و از  129میلیون دالر تجاوز نمیکرد .از آن زمان تا سال
 1009و در اوج دوران فشار غرب بر سوریه ،تجارت بین دو طرف به گونه قابل توجه رشد
کرد .در نوامبر  ،100۱شرکت روسی استرویترانزگاز 2بزرگترین پروژه ساخت نیروگاه خود در
سوریه را در نزدیکی حمص آغاز کرد .قرار بود این نیروگاه  50درصد نیاز سوریه به گاز برای
تولید برق را تأمین کند .در مجموع ،در این فاصله زمانی و در نتیجه تحریم و سیاست انزوای
غرب بر ضد سوریه ،روابط تجاری دو کشور شدتی بسیار بیشتر از گذشته پیدا کرد و به دو
میلیارد دالر رسید .با اینکه در سال  ،100۱این مراودات به  2/۳1میلیارد دالر افت کرد ،اما باز
هم به نسبت سالهای پیش از آن رقم قابل توجهی به شمار میرفت .دیدار مدودف از دمشق
در سال  1020زمینهها را برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو کشور فراهم کرد ( Kreut,

.)2010: 9
در کنار توسعه روابط اقتصادی ،باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت سوریه همواره از
سیاستهای روسیه در شمال قفقاز حمایت کرده است .به همین دلیل است که در جریان جنگ
داخلی سوریه ،چچن تأمینکننده شمار زیادی از مبارزان ضد حکومت بشار اسد بود
( .)Farsnews, 2014در اوت  ،1009سوریه دومین کشور بعد از بالروس بود که از روسیه در
جنگ گرجستان آشکارا حمایت کرد ( .)PressTV, 2008در همان زمان ،رئیس جمهور
سوریه به روسیه اجازه داد موشکهای اسکندر خود را در خاک سوریه مستقر کند .هرچند
مسکو در نهایت پیشنهاد اسد برای استقرار این موشکها در خاک سوریه را نپذیرفت ،اما منافع
استراتژیک دو کشور باز هم در تالقی با یکدیگر قرار داشت .در واقع رابطه با سوریه ،دسترسی
1. Stroytransgaz
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روسیه به دریای مدیترانه را ممکن میساخت ،جای پای آن را در خاور عربی محکم کرده و به
آن فرصت میداد تا در حل منازعه اعراب و اسرائیل جایگاهی بیابد .دمشق نیز از روسیه انتظار
حمایت دیپلماتیک و سیاسی در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل و تأمین نیازهای نظامی و
تسلیحاتی خود را داشت.
روسیه و سوریه در مورد حمله آمریکا به عراق موضع مشابهی داشتند .در بهار سال ،100۳
والدمیر پوتین ،رئیس جمهور وقت روسیه ،احتمال حمله آمریکا به سوریه بعد از عراق را
مطرح کرد .در ژوئیه همان سال و در نمایشی از استقالل مواضع روسیه از آمریکا ،وزارت امور
خارجه روسیه از بشار اسد برای سفر به مسکو دعوت کرد .این دعوت اندکی بعد از آن انجام
شد که قطعنامه «پاسخگویی سوریه و بازگرداندن حاکمیت لبنان» 2در کنگره آمریکا تصویب
شد .به این ترتیب ،این دعوت را میتوان حمایت علنی از سوریه در برابر فشارهای رو به
افزایش غرب در آن دوره دانست .با وجود حمایتهای روسیه ،بعد از ترور رفیق حریری،
ارتش سوریه در برابر فشارهای غرب عمالً مجبور شد از لبنان عقبنشینی کند .در مورد این
وضعیت ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه در حمایت از سوریه اینگونه موضعگیری کرد:
«سوریه در گذشته نقش مثبتی را در لبنان ایفا کرده ،اما در شرایط جدید دیگر به ایفای این
نقش نیازی نیست» .بعد از ترور حریری ،سوریه هم در غرب و هم در جهان عرب تحت
فشارهای شدیدی قرار گرفت.
عربستان ،اردن و مصر سعی در منزویکردن این کشور داشتند .از این رو ،دمشق بیش از
هر زمانی به حمایت روسیه نیاز پیدا کرد .مسکو نیز در فضای جدید بینالمللی که با
یکجانبهگرایی آمریکا و حمله این کشور به عراق ایجاد شده بود ،سیاست خارجی فعالتری را
در پیش گرفته بود که یکی از نمودهای آن ،حمایت از سوریه در برابر فشارهای آمریکا بود
( .)Kreut, 2010: 12در این شرایط ،بشار اسد اولین سفر خود را به مسکو در ژانویه 1005
انجام داد .در جریان این سفر ،مسکو  7۳درصد از بدهی سوریه به روسیه به مبلغ  2۳میلیون
دالر را بخشید ( .)Middle East Economic Survey, 2005در زمینه سیاسی نیز در پایان
این دیدار ،دو طرف بیانیهای را منتشر کرده و موضع مشترک خود در مورد مهمترین مسائل
1. Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act
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بینالمللی و منطقهای را بیان کردند .بعد از این دیدار ،والدمیر پوتین ،مسکو و دمشق را از
طرفداران جهانی باثبات و دموکراتیک دانست که بر پایه هنجارهای حقوق بینالملل بنا شده و
از فشار و دخالت در امور داخلی دولتهای دارای حاکمیت مصون باشد.
پوتین همچنین از سوریه در برابر اسرائیل حمایت کرده و بیان داشت که از تمایل سوریه
برای گفتگوی سیاسی با اسرائیل و آمادگی آن برای ازسرگیری گفتگوهای بدون پیششرط
حمایت میکند .مسکو همچنین از بحث در مورد تحریم سوریه انتقاد کرد ( The Ministry of

 .)Foreign Affairs of the Russian Federation, 2005در اکتبر  ،1005دیپلماتهای
روس از پیشنویس قطعنامهای که در شورای امنیت سازمان ملل و در مورد قتل رفیق حریری
در حال تهیه بود ،انتقاد کردند .روسیه همچنین بر این باور بود که اصرار واشنگتن به
خارجشدن نیروهای حافظ صلح سوریه از لبنان ،با هدف تضعیف نفوذ سیاسی دمشق در منطقه
صورت میگیرد .نکته قابل توجه در مورد موضع روسیه در برابر فشارهای غرب بر سوریه این
است که هرچند برخی سیاستمداران روس خواستار وتوی پیشنویس قطعنامه آمریکا بودند،
روسیه سرانجام به نرمشدن لحن قطعنامه رضایت داد و با تصویب آن مخالفت نکرد؛ هرچند
در نوامبر  ،1005همراه با قدرتهای غربی به قطعنامه  21۳1رأی مثبت داد (.)Katz, 2005
این نوع واکنش را باید در ماهیت تعامل روسیه با غرب ،زمانی که بحث از سیاستهای آمریکا
و کشورهای اروپایی در خاورمیانه مطرح میشود ،تحلیل کرد .در واقع ،در حالی که روسیه
توان جلوگیری از اعمال سیاستهای غرب در منطقه را ندارد ،سعی میکند از اجرای آنها به
صورت کامل جلوگیری کند .اینگونه واکنشهای روسیه را میتوان در مورد دیگر بازیگران
مانند ایران ،زمانی که زیر فشار غرب قرار میگیرند نیز مشاهده کرد.
حتی پس از آنکه مناسبات میان سوریه و دولتهای غربی بعد از دعوت از این کشور به
کنفرانس صلح آناپولیس در سال  1007بهبود یافت ،سوریه همچنان به روسیه به عنوان شریکی
بینالمللی متکی ماند .اندکی پس از کنفرانس صلح آناپولیس و پس از آن میانجیگری ترکیه
بین سوریه و اسرائیل ،بار دیگر سوریه به ارسال سالح به حزب اهلل متهم شد ( Mideasttruth,

 .)2007هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه آمریکا نیز جانب اسرائیل را گرفته و سوریه را
متهم به دستداشتن در انتقال سالح به لبنان کرد .کلینتون همچنین سیاست تعامل با سوریه را
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نه از سر امتیازدادن و یا پاداشدادن به سوریه ،بلکه از آن جهت دانست که «تعامل با سوریه،
ابزاری برای به دست آوردن اهرم فشار و توانایی بیشتر برای رساندن پیام قویتر و روشنتری
به رهبری این کشور است» ( .)CNN, 2010در ماه می  ،1022آمریکا تحریمهای سوریه را که
در سال  1001تصویب شده و در سال  1007مورد تأیید و تشدید قرار گرفته بود ،بار دیگر
تمدید کرد (.)U.S. Department of State, 2013
رئیس جمهور روسیه ،دیمیتری مدودف ،در می  1020از دمشق دیدار کرد .در این دیدار،
مدودف در مورد منازعه اعراب و اسرئیل چنین گفت« :گفتگوها باید به نتیجه نهایی ،عادالنه،
جامع و بلندمدت برسد که بر اساس آن ،سرزمینهای تحت اشغال اسرائیل از سال  ،2۱17آزاد
شده و دولت مستقل فلسطینی تأسیس شود» .عالوه بر این ،مدودف و بشار اسد خواستار ایجاد
منطقه عاری از سالحهای کشتار جمعی در خاورمیانه شدند (.)The Guardian, 2010

ب .نگاه و برداشت روسیه نسبت به بحران سوریه
سیاست روسیه در حمایت سیاسی از سوریه بعد از اینکه این کشور باا قیاامهاای مردمای و ساپس
جنگ داخلی مواجه شد نیز ادامه پیدا کرد .البته ،روسها در ابتدای شکلگیری حرکتهای اعتراضای
بر ضد حکومت سوریه ،این اعتراضها را در ادامه تحوالت در دیگر نقاط جهان عرب میدیدند .باا
این حال ،تحلیلگران روس بر این باور بودند که بر خالف آنچه در غرب گفته میشاود ،حکومات
اسد توان ایستادگی در برابر مخالفان را برای مدت طوالنی دارد .روسها همچنین در ایان مقطاع،
بهترین گزینه را مقاومت حکومت در برابر تغییرهای انقالبی همراه با دادن برخی امتیازها و انجاام
اصالحات میدانستند .میتوان گفت موضع روسایه در بحاران ساوریه متاأثر از دیادگاه رهباران
کرملین نسبت به نظم جهانی بود؛ نظمی که در آن ،استفاده از زور توسط شاورای امنیات ساازمان
ملل کنترل شود و تغییر نظامهای سیاسی توسط نیروهای خارجی نیز محکوم باشد.
برای درک سیاست روسیه در بحران سوریه باید توجه داشت که از نظر روسیه ،مجموعه
تحوالت مربوط به انقالبهای عربی نه روندی دموکراتیک ،بلکه انقالب اسالمگرایان افراطی
بود .به این ترتیب ،روسیه هیچگاه به نتیجه این تحوالت خوشبین نبود و از تسلط جریانهای
اسالمی بر دولتهای منطقه بیم داشت .روسیه با مسئله افراطیگری و جداییطلبی در مناطق
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مسلماننشین قفقاز شمالی روبهروست .قدرتگرفتن اسالمگرایان افراطی در خاورمیانه میتواند
به تقویت جریانهای گریز از مرکز در روسیه منجر شود .روسیه تحوالت سوریه را چنین
تفسیر میکند و در نتیجه ،حذف بشار اسد را مساوی با روی کار آمدن جریانهای تندرو
مذهبی میداند .بنابراین ،دیدگاه روسی در مورد تحوالت جهان عرب ،از ابتدا با دیدگاه غربی
در تضاد قرار داشت .این مسئله علت نپیوستن روسیه به ائتالف غربی ضد داعش را توضیح
میدهد .روسیه ترجیح داد به جای پیوستن به این ائتالف ،در هماهنگی با ایران ،عراق و حزب
اهلل لبنان اهداف خود را در عرصههای سیاسی و نظامی در سوریه پیش ببرد .در این راستا،
کرملین با مستقرکردن نیروی نظامی در الذقیه و استفاده از نیروی هوایی ،پوشش هوایی به
ارتش سوریه برای پیشروی در نبرد زمینی را بر عهده گرفت (.)Trenin, 2013: 17
گذشته از نوع نگاه حاکم بر سیاستمداران روس نسبت به ماهیت تحوالت انقالبی در جهان
عرب ،موضع روسیه در بحران سوریه را باید در نوع واکنش این کشور به جنگ داخلی لیبی و
موافقت با حمله نیروهای بینالمللی به این کشور نیز ارزیابی کرد .آنچه در لیبی گذشت و نوع
برخورد غرب با روسیه در لیبی ،بر سیاست مسکو در سوریه اثرگذار بود .روسیه با مداخله
نظامی در دیگر کشورها همراه با براندازی نظامهای سیاسی و تغییر آنها از بیرون مخالف
است .با این حال ،در مورد لیبی ،روسیه گامی غیرمنتظره برداشت و با استفاده از نیروی نظامی
علیه دولت دارای حاکمیت و درگیر جنگ داخلی مخالفت نکرد .کلماتی که رئیس جمهور
روسیه ،دیمیتری مدودف ،در مورد قذافی به کار میبرد ،با بیان رهبران غربی تفاوت چندانی
نداشت .کرملین شش ماه قبل از سقوط قذافی ،وی را «جسد سیاسی زنده» توصیف کرده بود
( .)Reuters, 2011حمایت روسیه از تغییر نظام در لیبی تا حدی بود که وقتی سفیر روسیه در
لیبی ،والدیمیر چامف ،2با این رویکرد جدید کشورش دربارۀ لیبی مخالفت کرد ،به سرعت
برکنار شده و در مارس  1022بازنشسته شد (.)Morokova, 2011
این رویکرد جدید تنها خاص مدودف نبود ،بلکه در شورای امنیت ملی روسیه نیز نگرش
کلی ،مخالفت با حمله به لیبی نبود .دو نوع دیدگاه در مورد قطعنامههای پیشنهادی غرب برای
استفاده از نیروی نظامی در لیبی در این شورا وجود داشت .نخستین دیدگاه ،در پی رأی ممتنع
1. Vladimir Chamov
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به این قطعنامهها و دیدگاه دوم ،خواستار حمایت روسیه از این قطعنامهها بود .هرچند سرانجام
روسیه به این قطعنامهها رأی ممتنع داد ،نکته مهم آن است که در شورای امنیت ملی روسیه
مخالفت با حمله نظامی به لیبی جایگاهی نداشت ( .)Trenin, 2011والدمیر پوتین،
نخستوزیر وقت روسیه نیز هرچند نسبت به این اقدام تردید داشت ،اما مخالفت علنی نکرد.
در نتیجه ،روسیه به عنوان مانع جدی در برابر اراده شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز
ممنوع و در مرحله بعد ،استفاده از نیروی نظامی در لیبی عمل نکرد .هرچند اندکی بعد از
تصویب قطعنامهها ،پوتین آشکارا نگرانیهای خود را در مورد احتمال وقوع نوعی «جنگ
صلیبی قرون وسطایی» مطرح کرد ( ،)The Guardian, 2011اما از هیچ یک از واکنشهای
وی به مخالفت با همکاری روسیه با براندازی رژیم قذافی تعبیر نشد.
حتی زمانی که میان موضعگیریهای پوتین و مدودف تفاوتهایی وجود داشت ،این
تفاوتها بنیادین نبود ،بلکه بیشتر نوعی تقسیم کار دروندولتی بود .به این ترتیب ،در حالی که
مدودف با همکاری با غرب در مورد مسائلی مانند سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا و در
زمینههای مالی میتوانست امتیازهایی دریافت کند ،مخالفت پوتین نیز پروژههای اقتصادی در
حال انجام در لیبی به ارزش  9میلیارد دالر را حفظ میکرد ( ،)Trenin, 2013: 5اما با پایان
جنگ در لیبی ،مقامهای روسیه حمایتهای پنهان از مخالفان برای سرنگونی رژیم از یک سو
و حمله به مناطق تحت کنترل قذافی و کشتهشدن غیرنظامیان را محکوم کردند .در واقع،
میتوان گفت آنچه در لیبی اتفاق افتاد با آنچه روسها انتظار داشتند ،متفاوت بود .کرملین ابتدا
تصور میکرد آمریکا وارد نبرد لیبی نخواهد شد .مخالفتهای جدی رابرت گیتس ،وزیر دفاع
آمریکا ،با واردشدن کشورش به نبرد سوم در خاورمیانه پس از افغانستان و عراق ،این برداشت
را در سیاستمداران روس ایجاد کرده بود که آمریکا حمله به لیبی را به فرانسویان و قدرتهای
اروپایی سپرده و خود دست به عملیات نظامی نخواهد زد.
هنگامیکه آمریکا روند آمادهکردن نیروی نظامی برای مشارکت در جنگ لیبی را آغاز کرد،
کرملین متوجه اشتباه محاسبه خود شد .همچنین ،در جریان حمله نظامی به لیبی ،کشورهای
غربی با روسیه هماهنگ عمل نکردند .در نهایت و مهمتر از همه اینکه با پایان جنگ و
بازگشت آرامش نسبی ،مقامهای جدید لیبی قرادادهای مختلفی را با شرکتهای غربی بستند و
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حتی قرادادهای پیشین با روسیه را تمدید نکردند ( .)Siasaterooz, 2012به این ترتیب ،در
حالی که ناتو پای خود را از حدود مورد تأیید شورای امنیت ،یعنی ایجاد منطقه پرواز ممنوع و
حمایت از غیرنظامیان فراتر گذاشت ،اولین هشدار به روسیه داده شد .در مرحله بعد نیز روشن
شد نتیجه حمالت ناتو به لیبی ،از دست رفتن منافع روسیه در این کشور است .این درسی که
روسها در بحران لیبی گرفتند ،در تنظیم سیاست آنها در سوریه تأثیر جدی داشت.

ج .علل و انگیزههای مداخله نظامی روسیه در سوریه
رخدادهای لیبی سبب شد روسیه در برابر طرحهای غرب برای مداخلاه نظاامی در ساوریه بار
ضد حکومت و در حمایت از مخالفان مقاومت کرده و از طرحهای پیشنهادی برای اساتفاده از
زور در سوریه حمایت نکند .البته باید به تحول در اهداف غرب از مداخله نظاامی در ساوریه
نیز توجه کرد .این تحول به توازن قوا و وضعیت نیروهای درگیر در جنگ داخلی ساوریه گاره
خورده است .هرچند از ابتدای شروع درگیریهاای ساوریه ،مخالفاان خواساتار اقادام نظاامی
جامعه بینالمللی بر ضد حکومت بشار اسد بودند ،این خواستهها هیچگااه باه صاورت جادی
مورد توجه قرار نگرفت .دولت باراک اوباما کاه باا وعاده بیارونکشایدن نیروهاای آمریکاا از
افغانستان و عراق روی کار آمده بود ،نسبت به تقاضااهای اساتفاده از نیاروی نظاامی بار ضاد
حکومت اسد در سوریه روی خوش نشان نداد.
با تغییر در عرصه جنگ داخلی سوریه در نتیجه قدرتگرفتن جریان های تندروی سالفی
که خود تهدیدی علیه منافع غرب در منطقه به شمار میآیند و توانایی حکومت در پاسزدن
مخالفان مسلح ،ایاالت متحده به استفاده از نیروی نظامی در ساوریه ساوق پیادا کارد .ایان
وضعیت به مرحله ای رسید که دولت آمریکا در اکتبر  1025تاا آساتانه حماالت هاوایی باه
مواضع دولت سوریه پیش رفت .در این شرایط ،روسیه به ع نوان قدرتمندترین دولت مخالف
استفاده غرب از حمله نظامی به سوریه عمل کرد و تنها زمانی باا اساتفاده از نیاروی نظاامی
کنار آمد که داعش و نه دولت سوریه ،به عنوان هدف حمالت معرفی شد .از این پاس و در
ح الی که جبهه نبرد بار دیگر به سود داعش در حال تغییر بود ،روسایه ناه تنهاا باا عملیاات
هوایی غرب در سوریه مخالفت نکرد ،بلکه با حمالت هوایی گساترده خاود علیاه مخالفاان
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مسلح و در حمایت از مواضع تدافعی ارتش سوریه ،توانست در تغییر موازنه نیروها به نفاع
حکومت اثرگذار باشد.
روسیه از حمالت نظامی هوایی در سوریه چند هدف داشته است .نخست ،انجام عملیات
نظامی در سوریه فرصتی برای ورود مسکو به سیاست جهانی برآورد شده است .مقابله با
داعش ،هیچگاه اهمیتی که برای ایران و یا غرب دارد ،برای روسیه نداشته است .با این حال،
ورود به منازعه سوریه و اثرگذاری بر آن ،قدرت مانور مسکو در مورد مسئله اوکراین و
اختالف با غرب را افزایش میدهد .روسیه با این سیاست توانست از سطحی برابر در مورد
مسائل سوریه با آمریکا وارد مذاکره شود .همچنین ،توانست اوکراین و کریمه را به حاشیه
مسائل خود با غرب براند .در نتیجۀ همین اثرگذاری روسیه در بحران بود که مسکو توانست
در موقعیتی برابر با واشینگتن ،در جبهههای نبرد میان دولت و مخالفان مسلح (البته به صورت
موقت) آتشبس برقرار سازد ( .)Aljazeera, 2016به این ترتیب ،هرچند نمیتوان گفت
روسیه توانسته از حمالت هوایی خود در سوریه به عنوان اهرم چانهزنی با غرب بهره ببرد ،اما
توانست به رقبای غربی خود بقبوالند که بدون حضور روسیه ،راه حلی برای مسائل اساسی
امنیتی در حوزه عالئق و منافع این کشور وجود ندارد.
فعالیت روسیه در سوریه نشان داد ائتالف روسیه ،ایران و عراق در سوریه از ائتالف غربی
موفقتر عمل میکند .از این رو ،روسیه به عنوان قدرتی مؤثر در مهار بحرانهای بینالمللی،
مورد شناسایی قرار میگیرد .در این میان ،عقبنشینی آمریکا از دو سیاست خود که یکی حمله
به نیروهای دولت سوریه در اکتبر  1025و دوم آموزش مخالفان مسلح 2است ،نشان از آن دارد
که رویکرد روسیه نسبت به آمریکا در سوریه موفقتر بوده است .روسیه با مداخله در سوریه،
موقعیت خود را به عنوان قدرت بزرگ در روابط بینالملل تحکیم بخشیده و ثابت کرده که
هیچ راه حلی برای بحرانهای بزرگ در پیرامون روسیه بدون حضور این کشور وجود ندارد.
 .2یکی از استراتژیهای دولت باراک اوباما برای مدیریت منازعه در سوریه ،ایجاد نیروی شبهنظامیمتشکل از
مخالفان میانهرو و تعلیم آنها بود .وزارت دفاع آمریکا بودجهای  500میلیون دالری را بدین منظور در نظر گرفت.
اما با مشخصشدن محدودیتهای ایجاد چنین نیرویی ،در اکتبر  1025واشینگتن از این برنامه صرف نظر کرده و
اعالم کرد بودجه مذکور را به حمایت تسلیحاتی و پشتیبانی از گروههای موجود اختصاص خواهد داد.
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این همان حالتی است که در بحران اوکراین نیز برقرار بوده و روسیه با قاطعیت جدایی کریمه
را پیش برده است.
با این حال ،از دیدگاه استراتژیک ،حضور مقتدارانه در بحران سوریه تنها جنبه نمادین
ندارد .سوریه و به ویژه بندر طرطوس در غرب این کشور ،در استراتژی امنیت بینالمللی
روسیه جایگاهی مهم دارد .بندر طرطوس که در ساحل دریای مدیترانه واقع شده ،تنها میزبان
نیروی دریایی روسیه خارج از مرزهای شوروی است .از زمانی که نیروهای نظامی روسیه در
سال  2۱71از مصر خارج شدند ،اهمیت این بندر برای روسیه در اعمال قدرت منطقهای و
بینالمللی آن افزایش پیدا کرد ( .)Kosturos, 2012اهمیت بندر طرطوس برای روسیه،
دغدغههای استراتژیک روسیه در سوریه را تأیید و آن را به حضور فعال در تحوالت سیاسی-
نظامی سوریه وادار کرده است .در همین زمینه ،روسیه تنها ناو هواپیمابر عملیاتی خود «آدمیرال
کوزنتسوف» را در اکتبر  1021به دریای مدیترانه اعزام کرده است ( Middle East Briefing,

.)2016
حضور نظامی فعال روسیه در سوریه ،از نظر ژئواکونومی و ژئوانرژی نیز اهمیت دارد.
روسیه بزرگترین تأمینکننده گاز اروپاست و  ۳0درصد گاز مصرفی کشورهای اروپایی از
روسیه تأمین میشود ( .)Butter, 2015قطر نیز به عنوان تولیدکننده بزرگ گاز ،برنامههایی را
برای صادرات گاز به اروپا از مسیر عربستان ،اردن ،سوریه و ترکیه دارد .در صورت اجرای این
برنامهها ،موقعیت روسیه در تأمین گاز اروپا به خطر خواهد افتاد .دوحه پیشنهاد ساختن خط
لوله را در سال  100۱با دولت سوریه مطرح کرده و همچنین مذاکراتی را با ترکیه در مورد این
طرح انجام داده است .با این حال ،این پیشنهاد مورد پذیرش سوریه قرار نگرفت .برخی
تحلیلگران دالیل رد آن را روابط نزدیک سوریه و روسیه دانستهاند ( .)Escobar, 2015بر
همین اساس ،در صورت تغییر نظام سیاسی در سوریه ،ممکن است قطر بتواند برنامههای
صادرات گاز به اروپا از راه سوریه را پیش ببرد که بازنده اصلی آن روسیه خواهد بود .همزمان
روسیه تالش میکند با برخی ابتکارها موقعیت خود را در تأمین انرژی اروپا حفظ کند .یکی از
مهمترین تالشها ،امضای قرارداد روسیه و ترکیه و طرح «ترکیش استریم» است .در صورت
به نتیجه رسیدن این طرح و عملیشدن آن ،روسیه میتواند ترکیه را در جغرافیای انتقال انرژی
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به اروپا ،در مدار خود قرار دهد .هدف نهایی این طرح مقابله با طرح خط لوله «کریدور گاز
جنوبی» است (.)Middle East Briefing, 2016
یکی دیگر از انگیزههای روسیه از مخالفت با حمله نظامی آمریکا به نیروهای دولتی در
سوریه و در مقابل ،حمله نظامی به مخالفان حکومت اسد ،حمایت از اصول حقوق بینالملل در
مورد حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله است .در حالی که از دهه  2۱۱0بحث «مداخلههای
بشردوستانه» 2و «مسئولیت حمایت» 1در حال تبدیلشدن به اصول جدیدی در حقوق بینالملل
است ،روسیه همواره میکوشد از ورود مفاهم جدید به حقوق تنظیم مناسبات دولتها و یا ارائه
تفاسیر جدید از آنها بهگونهای که اصل حاکمیت بهمعنای سنتی آن را تضعیف کند ،جلوگیری
نماید .در حالی که اتحاد شوروی به منشور ملل متحد تنها در حرف پایبند بود ،برای روسیه،
شورای امنیت و موقعیت خاصی که در آن دارد ،اهرم و سازوکار اصلی اعمال قدرت و شناسایی
بینالمللی موقعیت مسکو بهحساب میآید .از این رو ،روسیه به پایبندی به منشور ملل متحد،
بهویژه اصولی مانند احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها ،اهمیتی ویژه قائل است.
به این ترتیب ،تالشهای غرب در جهت مداخله در دیگر کشورها که با زیرپا گذاشتن
اصل حاکمیت کشورها صورت میگیرد ،به تضعیف ابزارهای اصلی اعمال قدرت منطقهای و
جهانی روسیه تعبیر شده و کرملین با آنها به شدت مخالف است .روسیه نیز تحوالت حقوق
بینالملل را به صورت حداقلی پذیرفته است .به عنوان نمونه« ،مسئولیت حمایت» که یکی از
مفاهیم جدید حقوق بینالملل در فضای پس از جنگ سرد و در راستای اجرای اصول حقوق
بشر مورد تأکید غرب است ،در مواردی از سوی روسیه نیز شناسایی شده است .نمونه پذیرش
و اعمال این اصل را در جریان مداخله روسیه در گرجستان در سال  1009شاهد بودیم .روسیه
با ادعای حمایت از مردم اوستیای جنوبی وارد نبرد با گرجستان شد .با این حال ،مسکو در
پذیرش این رویه جدید بینالمللی با احتیاط و آیندهنگری عمل کرده است .در مورد مسئولیت
حمایت ،روسها آن را تنها در حد حمایت از نیروهای غیرنظامی و نه تغییر رژیم یا حمایت از
مخالفان مسلح بر ضد دولتها پذیرفتهاند.
1. Humanitarian Intervention
)2. Responsibility to Protect (R2P
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در مورد گرجستان نیز از نظر روسها ،مداخله آنها تنها در حمایت از غیرنظامیان اوستیای
جنوبی بوده و هدف از مداخله ،تغییر رژیم در تفلیس نبود ( .)Evans, 2009از این رو،
استفاده از نیروی نظامی در گرجستان به عنوان دولت دارای حاکمیت و مستقل ،موجه بوده
است .به هر حال ،هرچند تحوالت اوستیای جنوبی نشان داد روسیه نیز همانند غرب در پیاده
کردن اصول حقوق بینالملل به صورت گزینشی و بر اساس منافع خود عمل میکند ،اما
موضع بیشتر روسها این است که استفاده از زور توسط قدرتها در دیگر کشورها هیچ
توجیهی ندارد؛ مگر آنکه مجوز آن از سوی شورای امنیت ،که روسیه نیز در آن حق وتو دارد،
صادر شده باشد .در چارچوب همین اصول کلی ،روسیه حمله نظامی آمریکا و ناتو به سوریه
در حمایت از مخالفان مسلح را مردود دانست ،اما هنگامی که داعش و جریانهای ضد دولتی
هدف این حمالت قرار گرفتند ،از آن حمایت کرد.
در واقع ،روسیه حمالت آمریکا و کشورهای غربی مانند فرانسه به داعش را مورد تأیید
قرار داد ،چون این حمالت نه بر ضد حکومت دارای حاکمیت ،بلکه بر ضد جریان تروریستی
که حاکمیت کشور مستقلی را با تهدید مواجه کرده بود ،برآورد میکند .روسیه با استدالل
استفاده از نیروی نظامی در حمایت از دولت مستقر و با خواسته آن دولت ،دست به
مجموعهای از حمالت هوایی بر ضد داعش و جریانهای مخالف حکومت اسد زده است.
پیش از حمالت هوایی در خاک سوریه ،والدیمیر پوتین در  19سپتامبر  1025پیش از سخنرانی
در مجمع عمومیسازمان ملل در مصاحبهای گفت« :روسیه بر اساس منشور ملل متحد رفتار
میکند .بر اساس این سند ،هر گونه کمکی شامل کمک نظامی به یک کشور باید تنها از کانال
مشروع و با توافق یا خواسته آن کشور و یا بر اساس تصمیم شورای امنیت ارائه شود .در این
مورد ،ما بر اساس خواسته حکومت سوریه به این کشور کمک نظامی و فنی ارائه میکنیم؛ آن
هم در قالب قرادادهای بینالمللی» (.)Ozertem, 2015
دیگر عامل توضیحدهنده در مورد واکنش روسیه به تحاوالت ساوریه از ساال  1022و باه
ویژه استفاده از نیروی نظامی در این کشور ،به برداشت کلی روسیه از تحوالت جهان عارب و
به ویژه سوریه و نیز احساس خطار مقاامهاای کارملین از بنیاادگرایی دینای در قلمارو خاود
برمیگردد .همانگونه که در باال نیاز اشااره شاد ،روسایه باا مسائله جاداییطلبای در منااطق
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مسلماننشین قفقاز شمالی مواجه است .درگیریها میان جریانهای اسالمگرای جداییطلب در
چچن و حکومت روسیه ،برای این کشور هزینههای زیادی به همراه داشته و هناوز هام ساایه
شورشگری در این مناطق بر سر دولت مرکازی سانگینی مایکناد .در ایان فضاا ،هار گوناه
قدرتگرفتن جریانهای اسالمگرا در خاورمیانه و شمال آفریقا میتواند به ناآرامیهاا در قفقااز
شمالی منجر شود .از این رو ،از دید روسیه آنچه در جهان عرب از سال  1022شاکل گرفات،
نه بهار عربی ،بلکه انقالب اسالمگرایان افراطی بود .بارای روسهاا ،ایان تحاوالت باه ناوعی
تداعیکننده حوادث منجر به انقالب  2۱27این کشور بود .مقامهای کرملین بیم داشاتند کاه در
نتیجه تحوالت در خاورمیانه ،رژیمهای اسالمگرای افراطی روی کار بیایند.
از نظر روسها ،حامیان غرب و لیبرالهای جهان عرب ،تنها زمینه را برای انتقال قدرت باه
تندروهای مذهبی و متحدان القاعده فراهم میکنند .سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه،
در این راستا عنوان کارده اسات« :بحاث از تحاوالت جهاان عارب باا عناوان بهاار عربای و
حرکتهای دموکراسیخواهانه چیزی بیشتر از حرفهای بچهگاناه نیسات» ( Trenin, 2013:

 .)10مسکو از سال  100۳و در پی ناآرامیها در چچن ،اخوان المسلمین را که از تحارکهاای
اسالمگرایان در قفقاز شمالی حمایت میکارد ،در فهرسات ساازمانهاای تروریساتی قارار داد
( .)Diaz-Balart, 2016به این ترتیب ،میتوان گفت نگرش منفی کرملین نسبت به تحاوالت
انقالبی در جهان عرب ،به احساس خطر مسلطشدن جریانهای اسالم گرا برمیگاردد .از دیاد
روسها ،نگاه آمریکا به تحوالت انقالبای منطقاه کاه باا تحمال یاا پاذیرش روی کاار آمادن
جریانهای میانهروتر اسالمگرا مانند اخوان المسلمین همراه است ،اشتباه و سادهانگااری اسات.
از این رو ،روسها کشتهشدن سفیر آمریکا ،کریستوفر اساتیون ،2توساط جریاانهاای رادیکاال
لیبیایی را که از انقالبیون مورد حمایت غرب نیاز بودناد ،نشااندهناده اوج اشاتباه آمریکاا در
حمایت از تحوالت انقالبی در جهان عرب دانسته است.
این جریانهای اسالمگرای جدید ،قابل اعتماد نیز نبوده و در جریان مبارزه با حکومتهای
مرکزی ،دستیابی آنها به انبار مهمات و سالحهای سنگین میتواند تهدیدات جدی علیه امنیت
کشورهای همسایه ایجاد کند .در مورد سوریه به طاور خااص ،از دیاد سیاساتمداران روسایه،
1. Christopher Stevens
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دسترسی مخالفان مسلح به انبار مهمات سوریه و سالحهاای شایمیایی آن مایتوانسات بسایار
خطرناک باشد .عالوه بر این ،حساسیت روسیه به استفاده از واژه «بهار عربای» باه بحاثهاای
جریانهای مخالف حکومت این کشور که در پی ایجاد «بهار روسی» هستند ،نیز برمیگردد .باه
این ترتیب ،یکی دیگر از انگیزههای اقدام نظامی روسیه در سوریه به نگرانایهاای روسهاا از
تالشها برای پیشبرد فرآیند دموکراسیسازی در روسیه برمیگاردد .در ساال  1022کاه طبقاه
متوسط شهری روسیه ،بر ضد آنچه تقلب در انتخاباات پارلماانی ایان کشاور مایدانسات ،در
خیابانها دست به اعتراض زد ،این فکر در برخی محافل قوت گرفت که روسیه نیز باید منتظار
بهار خود باشد .در واقع ،روسیه و جمهوریهای جداشده از شوروی به نوعی زمینه اعتراض بر
ضد حکومت را دارند .از این رو ،از منظر گفتمانی نیز مخالفت جدی در روسیه با به کار باردن
واژه «بهار عربی» وجود داشته است.
انگیزه های روسیه از اقدام نظامی در سوریه را باید در پس زمینه مشکالت اقتصادی این
کشور و نیاز به انحراف افکار عمومی از این مشکالت نیز تحلیل کرد .بر اساس آمارهاای
موجود ،اقتصاد روسیه در سال  1025نسبت به سال  1021با  ۳/7درصد کاهش رشد مواجاه
شد .در این سال نرخ تورم نیز به  25/1درصد رسید ،در حالی که در سال  1021نرخ تورم
از  7/9درصد فراتر نرفته بود .ضعف در عملکرد اقتصادی تا حدی نتیجه تحریم هایی اسات
که پس از الحاق کریمه در مارس  1021به روسیه ،بر این کشور تحمیل شاد .در چاارچوب
این تحریمها ،شرکای بزرگ تجاری روسیه یعنی اتحادیه اروپایی و آمریکا ،دسترسی روسایه
به وامهای خارجی و بازارهای سرمایه را مختل کردهاند ( .)Ma, 2016کاهش قیمت جهانی
نفت نیز بر وخامت شرایط اقتصادی در روسیه افزوده است .در شرایطی که عرضه نفت در
بازار جهانی بیش از تقاضاست ،قیمت هر بشکه نفت خام از  221دالر در ساال  1021باه
حدود  52دالر در سال  )Bloomberg, 2016 ( 1021رسیده است .در این شرایط ،دخالت
در بحران سوریه به روسیه کماک مایکنا د توجاه افکاار عماومی داخال را از مشاکالت
اقتصادی ناشی از تحریم ها و کااهش قیمات نفات و گااز منحارف کناد ( Rogers and

.)Reeve, 2015
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نتیجهگیری
منطق حاکم بر سیاست روسیه ،حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت
در امور داخلی آنهاست .از این رو ،روسیه در دفاع از حقوق بینالملل سنتی ،از اصل
حاکمیت در معنای کالسیک آن دفاع کرده و تالش برای تغییر رژیم از بیرون را محکوم
دانسته است .در حالی که مفاهیمی چون «مسئولیت حمایت» و «مداخله بشردوستانه» با
حمایت غرب در حال ورود به حقوق بینالملل بوده و حاکمیت دولتها در معنای سنتی آن را
به چالش کشیده ،روسیه با اقدام نظامی در دیگر کشورها ،در صورتی که هدف حمایت از
مخالفان و تغییر نظامهای سیاسی باشد ،مخالفت کرده است .از نظر روسیه ،اقدام نظامی در
دیگر کشورها باید تنها در صورت خواسته حکومت آن کشورها و یا بر اساس مجوز شورای
امنیت باشد؛ هرچند خود روسیه نیز همانند دیگر قدرتهای بزرگ ،این اصل را به اقتضای
منافع خود به کار برده است .جنگ روسیه با گرجستان بر سر مسئله اوستیای جنوبی یا دخالت
در اوکراین و الحاق کریمه نشان از آمادگی این کشور برای اقدام نظامی در سایر کشورهای
دارای حاکمیت ،در شرایط خاص دارد.
در بیشتر موارد ،روسیه دخالت نظامی را تنها در شرایطی که با خواسته آن کشور و یا
مجوز شورای امنیت باشد ،پذیرفتنی میداند .در مورد سوریه نیز روسیه تنها هنگامی به مداخله
نظامی خارجی رضایت داد که این مداخله در جهت تقویت حکومت مرکزی و تضعیف
گروههای تروریستی -تکفیری و مخالفان مسلح باشد.
برای درک دالیل اقدام نظامی روسیه در سوریه باید مجموعهای از واقعیتها را در سه
سطح بینالمللی ،منطقه ای و داخلی در نظر گرفت .در سطح بینالمللی ،مهمترین دلیل،
تالش روسیه برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان قدرت بزرگ منطقهای در اندازههایی است که
در معادالت بینالمللی نادیده گرفته نشود .روسیه با حمایت هوایی از نیروهای دولتی در
جنگ داخلی سوریه ،به غرب نشان داد نمی تواند اراده این کشور را در تعیین جهت تحوالت
در مناطقی که در حوزه امنیتی روسیه است ،نادیده بگیرد .این تصمیم کرملین را باید در ادامه
اقدام روسیه در جنگ گرجستان در سال  1009و نیز حمایت از جداییطلبان کریمه و منطقه
دونباس در بحران اوکراین دانست؛ مجموعه اقدام هایی که جایگاه روسیه را به عنوان قدرتی
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بزرگ در عرصه بینالمللی تثبیت میکند .همچنین با اقدام نظامی در سوریه ،روسیه توانست
توجهها را از مسئله کریمه منحرف ساخته و فشارهای سیاسی غرب از این ناحیه را کاهش
دهد.
در سطح منطقهای ،روسیه با اقدام نظامی در سوریه ،سعی دارد محور ایران ،سوریه ،عراق
و حزب اهلل لبنان را در برابر جریانهای حامی غرب در خاورمیانه تقویت کرده و از این رو،
توان اثرگذاری خود را در معادالت منطقهای حفظ کند .سرانجام در سطح داخلی ،روسیه
تحوالت مربوط به قیامهای عربی در خاورمیانه را بدبینانه تفسیر میکند .مسکو این قیامها را نه
بهار عربی ،بلکه انقالبهای اسالمگرایان افراطی میداند .در حالی که روسیه با مسئله
جداییطلبی در مناطق مسلماننشین قفقاز شمالی روبهروست ،قدرتگرفتن جریانهای
اسالمگرای افراطی را به معنی امکان احیای حرکتهای گریز از مرکز در چچن میبیند.
همچنین ،حکومت روسیه با جریانی مخالف در میان طبقه متوسط روسی مواجه است که
نسبت به غرب دیدی مثبت داشته و خواستار بازصورتبندی معادالت سیاسی در این کشور
است ،مسئلهای که در محافل غربی «بهار روسی» خوانده میشود .مسکو از این جهت نیز با
ماهیت تحوالت کشورهای عربی مشکل دارد.
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