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 چکیده
 احترام و کشورها سایر در نظامی اقدام مخالفان ترینمهم از یکی روسیه که حالی در

 این کشور منافعی چه که جاستاین پرسش است، مستقل هایدولت ارضی تمامیت به

 این مقاله، نویسندگاناز نظر  است؟ کرده قانع سوریه درنظامی اقدام به زدندست به را

 حوزه در که مناطقی در مقتدر یدولت عنوان به خود تصویر ارائه برای روسیه تالش

 ن،ایرا سوریه، محور از حمایت لزوم المللی؛بین سطح در گیرندمی قرار آن امنیتی

 هایجریان احیای از جلوگیری و ایمنطقه سطح در لبنان اهلل حزب و عراق

 روسیه رفتار دهندهتوضیحتواند می ملی، سطح در شمالی قفقاز در افراطی گرایاسالم

 .باشد سوریه درنظامی عملیات به اقدام در

 

 .بیعر هایانقالب نظامی، عملیات خاورمیانه، سوریه، روسیه، واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        
 نویسنده مسئول( تهران دانشگاه ایمنطقه مطالعات استاد( ekolaee@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهرانت علمیئعضو هی 
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 مقدمه
دار این و میراث ایمنطقه یعنوان قدرت بهیه سفدراسیون روپس از فروپاشی اتحاد شوروی، 

گذاشته و در مواردی یان است اثر توانسته بر تحوالتی که در حوزه امنیتی آن در جر، امپراتوری

است که در هایی حوزهجمله از  ،2عربی خاورویژه  . خاورمیانه و بهها را تعیین کندجهت آن

تدریج در منظومه سیاست خارجی روسیه اهمیت پیدا کرده و در  دوران بعد از جنگ سرد به

حضور روسیه در خاورمیانه را باید در  ،در واقع. استامنیتی این کشور تعریف شده  مدار

های ابتدایی تشکیل فدراسیون روسیه زمینه تجربه اتحاد شوروی از یک سو و تجربه سالپس

ز فروپاشی شوروی از سوی دیگر تحلیل کرد. به این ترتیب، هرچند تجربه اتحاد شوروی بعد ا

فایده با ایاالت متحده در خاورمیانه، در ابتدا فدراسیون روسیه را به بر و کمهای هزینهاز رقابت

ها تعامل با نشینی از رقابت با آمریکا در خاورمیانه هدایت کرد، پس از اندکی روسعقب

 در پیشمنطقه را بازگشت به این رویکرد  ،ا را نیز در خاورمیانه دشوار دیده و از این روآمریک

 . گرفتند

 سنتی طور ، به1لوانتمنطقه  ترین دولتعنوان مهم ، سوریه بهدر میان کشورهای خاورمیانه

والت بعد از تحاین روابط ترین مراودات سیاسی و دیپلماتیک را با روسیه داشته است. گسترده

نوع نگاه . ای جدید شده استوارد مرحله ،های عربیو با آغاز انقالب 1022سوریه از سال 

ترکیب های آن در قبال تحوالت سوریه و جنگ داخلی این کشور، بر روسیه و سیاست

اثرگذار بوده  یتوجهقابل صورت سوریه بهی المللبیننیروهای درگیر و موازنه قوای داخلی و 

ن حکومت سوریه و مخالفان مسلح در ایابتدا واکنش روسیه به جنگ داخلی مدر  چنداست. هر

های گروهتسلط  روی وپیش سوی پس از آنکه جهت تحوالت بهحد حمایت سیاسی بود، 

شهرهای مهم بر تکفیری مانند داعش و النصره  -های تروریستیمخالف مسلح سوری و جریان

                                                                                                                                        
که در گذشته  رودکار می های عربی بهبرای اشاره به کشور در ادبیات سیاسی غرب ،خاور عربیاصطالح  .2

شدند. خاور عربی، زیرمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، شامل کشورهای سوریه، اردن، لبنان، شامات نامیده می

 فلسطین و عراق است.

و  ند از: سوریه، لبنان، اردنگیرد. این کشورها عبارتیبر م کشورهای شرق دریای مدیترانه را در لوانتمنطقه  .1

 فلسطین.
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در  مینظا عملیات افزود و اسد از حکومتحمایت  سوریه پیش رفت، روسیه نیز بر میزان

را آغاز  مصورت حمله هوایی به مخالفان مسلح و در حمایت از نظام حاک به ،خاک سوریه

پرهیز از فروملی های روسیه در مورد منازعه موضعدر دو دهه گذشته با توجه به اینکه  .کرد

عملیات  انجامهای غرب برای ا طرحب ،در موارد مختلفاین کشور و  بوده میمداخله نظا

ی که با توجه به پرسش .مخالفت کرده است یکردن شرایط برای چنین عملیاتادهیا آم مینظا

هایی باعث چه عوامل و انگیزهاین است که  شودمداخله نظامی مسکو در سوریه مطرح می

 این مقاله، پرسشسوریه بزند؟ در پاسخ به این  در میعملیات نظاخود دست به شده روسیه 

ابعاد  ،به جنگ داخلی در سوریه یه و سوریه و نحوه واکنش روسیهبا مطالعه روابط روس

زدن به عملیات هوایی بر ضد دست ای و داخلی موثر بر تصمیم روسیه دری، منطقهالمللبین

برای  تالشعوامل و دالیلی مانند ، مقاله ند. از دید نویسندگانکنمی را بررسیمسلح مخالفان 

در  گیرندحوزه امنیتی آن قرار می مقتدر در مناطقی که در یعنوان دولت ارائه تصویر خود به

در سطح  اهلل لبنان ؛ لزوم حمایت از محور سوریه، ایران، عراق و حزبالمللیسطح بین

در سطح ملی، گرای افراطی در قفقاز شمالی های اسالمو جلوگیری از احیای جریان ایمنطقه

 .ندباشروسیه به مخالفان مسلح حکومت سوریه  میدهنده حمله نظایحتوضتوانند می

 

 روابط روسیه و سوریه هایفراز و نشیبالف. 
عربی  در میان کشورهای خاورسوریه همواره بیشترین اهمیت را از جنگ سرد،  ان پسردر دو

آن و سنت پایدار  یاز غرب، حکومت غیردین سوریهبرای روسیه داشته است. استقالل نسبی 

دسترسی به اجازه به روسیه  سوریهواقعیت که در کنار این  ،با روسیههای دوجانبه همکاری

. این هستند دو کشورنزدیک مناسبات دهنده توضیحهمگی  ،دهدمیرا مدیترانه دریای 

روابط  از نوع ،سیاسی و استراتژیک بوده و به این ترتیب ،نکه اقتصادی باشدبیش از آ ،مناسبات

به سال  روسیه و سوریه روابط دیپلماتیک است.متمایز های عربی و دیگر دولتروسیه میان 

 سیس سوریه را مورد شناسایی قرار دادأتگردد که اتحاد شوروی دولت تازهو زمانی برمی 2۱11

(Kouprianova, 2015.) بیشتر آن صورت گرفت که  این اقدام شوروی دو سال قبل از

دهه  تا 2۱50ه دهه یمناز . (2۱11در سال ) ندکنالمللی سوریه را شناسایی ه بیناعضای جامع
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کارتین الکور، نقل از توسعه دادند. به  حوزهرا در چندین خود جانبه دو طرف روابط دو ،2۱90

ی گسترده شوروی، هاگذاریسرمایهای برای عنوان عرصه  بهسوریه » نگار آمریکاییتاریخ

 (. Laqueur, 1969: 94« )بودبرای روسیه تر ای مناسبنهنسبت به مصر گزی

انور سادات مناسبات خود با روسیه را به حداقل  و در دوره 2۱70که مصر در دهه میهنگا

عنوان شریک  جای مصر را به سوریهو  های مسکو به سوریه به اوج خود رسیدرساند، کمک

 ,Hopwood) شمال آفریقا گرفت در میان کشورهای خاورمیانه وروسیه نخست سیاسی 

با روی کار آمدن  2۱90دهه  های سیاسی شوروی در نیمهگیریدر جهت تغییراما  ،(76 :1988

روابط با سوریه نیز اثرگذار بوده و به ایجاد  بر، تفکر نوین قالبدر  و گورباچفیل ئمیخا

شوروی در حال  ماهیرج اتحاد که ناگهان آشکار شد ،واقع درفاصله میان دو کشور انجامید. 

ی خاورمیانه را هاتوان تحمل بار مالی کمک به دولت ،مرگ و روسیه جدید در حال پیدایش

کاهش سوریه های تسلیحاتی شوروی به کمک، این رواز . (19: 2۳91د )کمپ و ساندرز، نندار

زه پیدا یهودیان شوروی اجا که در نتیجه آن، شوروی از در مصالحه با اسرائیل درآمد و یافت

نی عمر اتحاد های پایا، در سال. به این ترتیب(2۳90)کوالیی،  کردند به اسرائیل مهاجرت کنند

فدراسیون  2۱۱1ر آغاز سال از آنکه د پس پیدا کرد. بسیار کاهش سوریهروابط آن با  ی،شورو

در سیاست خارجی خود جایگاه سوریه برای بازیافتن روسیه جای اتحاد شوروی را گرفت، 

 . بود مواجهجدی  هایبا چالشای مسکو دید خاورمیانهج

به بازسازی تدریج  به 2۱۱0ای در اواخر دهه ی و منطقهالمللبینمجموعه تحوالت 

های کالن گیرینظر روسیه در جهت تجدید ،تحوالتیکی از این  .امیدنجامناسبات دو کشور 

 در (.Morozova, 2009ا بود )به غرب به گرایش به اوراسی سیاست خارجی خود از گرایش

گرایانه اوراسیایی از های ملینگرش گرایش به غرب،رویکرد ای کوتاه از پس از دوره ،واقع

اوراسیاگرایی  (.75: 2۳71برخوردار شدند )کوالیی، در سیاست خارجی روسیه  اهمیت بیشتری

گی از همکاری با در محیط امنیتی این کشور، سرخورد گرایی روسیه که نتیجه تغییرو ملی

غرب و روی کار آمدن نخبگان سیاسی جدید بود، به احیای روابط مسکو و دمشق در قالب 

ندی ماز ابتدای عالقهگرایش کلی روسیه به درگیرشدن در معادالت خاورمیانه منجر شد. 

و  ینرهبری والدمیر پوت با این کشور،ی هاروسیه به تحوالت خاورمیانه، یکی از اولویت دوباره
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ز راه اثرگذاری بر معادالت المللی اجایگاه روسیه در عرصه بین بازیافتن ،مدودفدیمیتری 

شدن روسیه در معادالت خاورمیانه از این منطق پیروی ، فعالاین رو. از ه استای بودمنطقه

سرنوشت  دهی بهاثرگذار در جهت یعنوان بازیگر تواند خود را بهاگر روسیه بکرد که می

المللی در سطح بین یمهم بازیگربه جهانیان ثابت کند که تواند می ،ت منطقه نشان دهدتحوال

  نیز هست.

، روابط تجاری 1001تا سال  برای روسیه داشت. یخاص سوریه اهمیت ،در این میان

 تا سال ن زمانآاز  .کردمیلیون دالر تجاوز نمی 129ز و ا بود یپایین در سطحروسیه و سوریه 

توجه رشد  قابل گونه به تجارت بین دو طرف ،در اوج دوران فشار غرب بر سوریهو  1009

در  خودساخت نیروگاه بزرگترین پروژه  2گازرانز، شرکت روسی استرویت100۱. در نوامبر کرد

درصد نیاز سوریه به گاز برای  50این نیروگاه قرار بود ر نزدیکی حمص آغاز کرد. درا سوریه 

نتیجه تحریم و سیاست انزوای در این فاصله زمانی و در  ،مجموعکند. در ین تأمتولید برق را 

 دوشدتی بسیار بیشتر از گذشته پیدا کرد و به دو کشور روابط تجاری بر ضد سوریه، غرب 

اما باز  ،ت کردمیلیارد دالر اف ۳1/2به این مراودات  ،100۱ل اسید. با اینکه در سرمیلیارد دالر 

ار مدودف از دمشق رفت. دیدشمار می به یتوجه قابلم پیش از آن رق یاههم به نسبت سال

 ,Kreutفراهم کرد ) دو کشور چه بیشتر مناسباتهر ها را برای توسعهزمینه 1020در سال 

2010: 9.) 

از  دولت سوریه هموارهباید به این نکته نیز اشاره کرد که  ،در کنار توسعه روابط اقتصادی

که در جریان جنگ به همین دلیل است در شمال قفقاز حمایت کرده است.  ی روسیههاسیاست

ضد حکومت بشار اسد بود  کننده شمار زیادی از مبارزانمین، چچن تأداخلی سوریه

(Farsnews, 2014 .)بود که از روسیه در  بعد از بالروس، سوریه دومین کشور 1009 در اوت

یس جمهور زمان، رئن در هما(. PressTV, 2008) شکارا حمایت کردآگرجستان  جنگ

هرچند  در خاک سوریه مستقر کند. را های اسکندر خودوریه به روسیه اجازه داد موشکس

اما منافع  ،اک سوریه را نپذیرفتخدر  هااین موشکهاد اسد برای استقرار مسکو در نهایت پیشن

دسترسی  ،ابطه با سوریهراقع در و. باز هم در تالقی با یکدیگر قرار داشتاستراتژیک دو کشور 

                                                                                                                                        
1. Stroytransgaz 
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به و  کردهعربی محکم  ، جای پای آن را در خاورختسایه به دریای مدیترانه را ممکن میروس

انتظار از روسیه نیز  دمشق جایگاهی بیابد.منازعه اعراب و اسرائیل تا در حل  اددمی فرصتآن 

و  میهای نظانیازتأمین  بر فشارهای آمریکا و اسرائیل وحمایت دیپلماتیک و سیاسی در برا

  . داشتتسلیحاتی خود را 

، 100۳داشتند. در بهار سال  یمشابه روسیه و سوریه در مورد حمله آمریکا به عراق موضع

عد از عراق را ا به سوریه بکاحتمال حمله آمری روسیه،یس جمهور وقت ئر ،والدمیر پوتین

الل مواضع روسیه از آمریکا، وزارت امور همان سال و در نمایشی از استق یهمطرح کرد. در ژوئ

انجام  آن اندکی بعد ازبشار اسد برای سفر به مسکو دعوت کرد. این دعوت از  خارجه روسیه

کنگره آمریکا تصویب در  2«حاکمیت لبنانبازگرداندن پاسخگویی سوریه و »قطعنامه  شد که

و به ه در برابر فشارهای رتوان حمایت علنی از سوریمیاین دعوت را  ،به این ترتیب. دش

 ،بعد از ترور رفیق حریریهای روسیه، با وجود حمایت دانست. افزایش غرب در آن دوره

نشینی کند. در مورد این مجبور شد از لبنان عقب عمالًدر برابر فشارهای غرب ارتش سوریه 

رد: گیری کگونه موضعاین سوریهدر حمایت از  روسیهسخنگوی وزارت خارجه  ،وضعیت

این ایفای اما در شرایط جدید دیگر به  ،را در لبنان ایفا کرده یمثبت سوریه در گذشته نقش»

تحت هم در غرب و هم در جهان عرب  سوریه بعد از ترور حریری، .«نقش نیازی نیست

 قرار گرفت.  یشدید هایفشار

شق بیش از دم ،این روداشتند. از  این کشورکردن عربستان، اردن و مصر سعی در منزوی

ی که با المللبینمسکو نیز در فضای جدید نیاز پیدا کرد. به حمایت روسیه  یهر زمان

را  یترفعال ، سیاست خارجیایجاد شده بودگرایی آمریکا و حمله این کشور به عراق یکجانبه

رهای آمریکا بود حمایت از سوریه در برابر فشا ،یکی از نمودهای آنکه  ه بوددر پیش گرفت

(Kreut, 2010: 12.) 1005در ژانویه بشار اسد اولین سفر خود را به مسکو ، در این شرایط 

میلیون  2۳به مبلغ  روسیه بدهی سوریه به رصد ازد 7۳مسکو  ،این سفر جریان انجام داد. در

در زمینه سیاسی نیز در پایان  (.Middle East Economic Survey, 2005دالر را بخشید )

مسائل ترین ورد مهمدر مه و موضع مشترک خود ای را منتشر کردهینطرف بیا دو ،دیداراین 

                                                                                                                                        
1. Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act 
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از را مسکو و دمشق  ،والدمیر پوتین ،بعد از این دیداررا بیان کردند. ای نطقهی و مالمللبین

بنا شده و  المللبینقوق که بر پایه هنجارهای حدانست تیک ثبات و دموکرای باجهان طرفداران

 یت مصون باشد. مهای دارای حاکت در امور داخلی دولتفشار و دخالاز 

وریه از تمایل سکه اسرائیل حمایت کرده و بیان داشت  ن همچنین از سوریه در برابرپوتی

ط شربدون پیش یگفتگوها یسرگیربرای ازآن آمادگی  ول برای گفتگوی سیاسی با اسرائی

 The Ministry ofریه انتقاد کرد )در مورد تحریم سو مسکو همچنین از بحث کند.حمایت می

Foreign Affairs of the Russian Federation, 2005.)  های ، دیپلمات1005در اکتبر

در مورد قتل رفیق حریری سازمان ملل و شورای امنیت ای که در نویس قطعنامهپیشاز روس 

ار واشنگتن به بود که اصر باورروسیه همچنین بر این . ، انتقاد کردنددر حال تهیه بود

منطقه در  دمشقبا هدف تضعیف نفوذ سیاسی  ،لبنان شدن نیروهای حافظ صلح سوریه ازرجخا

فشارهای غرب بر سوریه این  برابر نکته قابل توجه در مورد موضع روسیه در گیرد.صورت می

بودند،  نویس قطعنامه آمریکاپیش یهرچند برخی سیاستمداران روس خواستار وتواست که 

 هرچند ؛کردن آن مخالفتبا تصویب رضایت داد و شدن لحن قطعنامه منربه  سیه سرانجامرو

 (.Katz, 2005داد )مثبت ی رأ 21۳1غربی به قطعنامه  یهاهمراه با قدرت ،1005مبر ادر نو

های آمریکا زمانی که بحث از سیاست ،با غربروسیه تعامل ش را باید در ماهیت نواکنوع  این

در حالی که روسیه در واقع، تحلیل کرد.  ،شودمطرح میاورمیانه روپایی در خو کشورهای ا

 ها بهآن یکند از اجراسعی می ،را ندارد ی غرب در منطقههایاستستوان جلوگیری از اعمال 

دیگر بازیگران  توان در موردهای روسیه را میگونه واکنشکند. اینصورت کامل جلوگیری 

 مشاهده کرد.نیز  دنگیرفشار غرب قرار می ه زیرزمانی کن، ایرا مانند

های غربی بعد از دعوت از این کشور به ات میان سوریه و دولتبحتی پس از آنکه مناس

 یعنوان شریک سوریه همچنان به روسیه به ،بهبود یافت 1007پولیس در سال کنفرانس صلح آنا

گری ترکیه لیس و پس از آن میانجیی متکی ماند. اندکی پس از کنفرانس صلح آناپوالمللبین

 ,Mideasttruthمتهم شد ) اهلل بین سوریه و اسرائیل، بار دیگر سوریه به ارسال سالح به حزب

سوریه را جانب اسرائیل را گرفته و خارجه آمریکا نیز  وزیر امور ،هیالری کلینتون (.2007

همچنین سیاست تعامل با سوریه را کلینتون داشتن در انتقال سالح به لبنان کرد. متهم به دست
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 ،با سوریه تعامل»بلکه از آن جهت دانست که  ،دادن به سوریهدادن و یا پاداشنه از سر امتیاز

 یترتر و روشندست آوردن اهرم فشار و توانایی بیشتر برای رساندن پیام قوی ابزاری برای به

ی سوریه را که هاحریمآمریکا ت ،1022 یمماه در (. CNN, 2010) «است این کشوربه رهبری 

بار دیگر  ،یید و تشدید قرار گرفته بودأمورد ت 1007شده و در سال  تصویب 1001 در سال

 (. U.S. Department of State, 2013) کردتمدید 

 ،دیداردر این از دمشق دیدار کرد.  1020 یدر م ،دیمیتری مدودف ،رئیس جمهور روسیه

 ،عادالنه ،باید به نتیجه نهایی گوهاگفت» :فتگ اب و اسرئیل چنیند منازعه اعرمدودف در مور

آزاد  ،2۱17ی تحت اشغال اسرائیل از سال هاسرزمین ،آن اساسمدت برسد که بر جامع و بلند

مدودف و بشار اسد خواستار ایجاد عالوه بر این،  .«سیس شودشده و دولت مستقل فلسطینی تأ

 (.The Guardian, 2010عی در خاورمیانه شدند )ی کشتار جمهامنطقه عاری از سالح

 

 بحران سوریه بهنسبت روسیه  و برداشت نگاهب. 
و ساپس   مای هاای مرد ه بعد از اینکه این کشور باا قیاام  سیاست روسیه در حمایت سیاسی از سوری

ضای  رااعت هایگیری حرکتها در ابتدای شکلروسجنگ داخلی مواجه شد نیز ادامه پیدا کرد. البته، 

باا  دیدند. ادامه تحوالت در دیگر نقاط جهان عرب میدر  را هااعتراضاین بر ضد حکومت سوریه، 

 د، حکومات وشا می خالف آنچه در غرب گفته ران روس بر این باور بودند که برگحال، تحلیل این

مقطاع،  در ایان  ها همچنین روس. توان ایستادگی در برابر مخالفان را برای مدت طوالنی دارد اسد

انجاام  و  ی امتیازهابرخ همراه با دادنانقالبی  در برابر تغییرهایمقاومت حکومت را  بهترین گزینه

هباران  ردیادگاه  از ثر أمتا  بحاران ساوریه   موضع روسایه در  توان گفتمی دانستند.میاصالحات 

ازمان شاورای امنیات سا   استفاده از زور توسط نظمی که در آن،  ؛بود هانیج مکرملین نسبت به نظ

 محکوم باشد.سیاسی توسط نیروهای خارجی نیز  هاینظامو تغییر  ودملل کنترل ش

مجموعه  ،روسیه نظرداشت که از توجه بحران سوریه باید  برای درک سیاست روسیه در

 افراطی گرایانبلکه انقالب اسالم ،دموکراتیک یروندهای عربی نه تحوالت مربوط به انقالب

ی هاز تسلط جریانبین نبود و اتحوالت خوش به نتیجه این گاهروسیه هیچ ،. به این ترتیببود

طلبی در مناطق و جدایی گریله افراطیئمسروسیه با های منطقه بیم داشت. بر دولت میاسال



 123 ــــــــــــــــــــــــــــــــ سوریه در روسیه نظامی عملیات هایانگیزه و علل

تواند می در خاورمیانه افراطی یانگراگرفتن اسالمست. قدرتروبهین قفقاز شمالی رونشمسلمان

چنین روسیه تحوالت سوریه را  .در روسیه منجر شودی گریز از مرکز هاجریان به تقویت

های تندرو روی کار آمدن جریانمساوی با حذف بشار اسد را در نتیجه، و کند تفسیر می

بی با دیدگاه غراز ابتدا  جهان عرب،دیدگاه روسی در مورد تحوالت  ،بنابراین داند.میمذهبی 

 حیتوضرا داعش  نپیوستن روسیه به ائتالف غربی ضد لتع مسئله در تضاد قرار داشت. این

 ایران، عراق و حزبهماهنگی با در ائتالف،  نیبه ا وستنیپ یجا بهروسیه ترجیح داد  .دهدمی

در این راستا، رد. بپیش ب در سوریه میهای سیاسی و نظاخود را در عرصه لبنان اهدافاهلل 

وشش هوایی به پ ،الذقیه و استفاده از نیروی هواییدر  میبا مستقرکردن نیروی نظاکرملین 

 (.Trenin, 2013: 17عهده گرفت ) را بردر نبرد زمینی  رویارتش سوریه برای پیش

گذشته از نوع نگاه حاکم بر سیاستمداران روس نسبت به ماهیت تحوالت انقالبی در جهان 

بی و کشور به جنگ داخلی لینوع واکنش این  موضع روسیه در بحران سوریه را باید درعرب، 

آنچه در لیبی گذشت و نوع  ارزیابی کرد.نیز  شورالمللی به این کموافقت با حمله نیروهای بین

مداخله  در سوریه اثرگذار بود. روسیه با مسکوسیاست  بر ،لیبی برخورد غرب با روسیه در

ها از بیرون مخالف آنهای سیاسی و تغییر براندازی نظام باهمراه کشورها دیگر در  مینظا

 میی نظاروو با استفاده از نیمنتظره برداشت غیر میروسیه گا ،مورد لیبی ، درحال با این. است

یس جمهور ئعلیه دولت دارای حاکمیت و درگیر جنگ داخلی مخالفت نکرد. کلماتی که ر

بی تفاوت چندانی رهبران غر بیانبا  برد،کار می به در مورد قذافی ،مدودف میتریی، دروسیه

 ه بودتوصیف کرد «زنده جسد سیاسی»وی را  ،فیقذا وطقشش ماه قبل از س کرملیننداشت. 

(Reuters, 2011.) روسیه در سفیر  وقتی تغییر نظام در لیبی تا حدی بود که حمایت روسیه از

ت سرع ، بهمخالفت کرد جدید کشورش دربارۀ لیبیبا این رویکرد  ،2میر چامفیوالد ،لیبی

 (.Morokova, 2011بازنشسته شد ) 1022در مارس  و شده برکنار

نگرش بلکه در شورای امنیت ملی روسیه نیز  ،مدودف نبود این رویکرد جدید تنها خاص

های پیشنهادی غرب برای در مورد قطعنامه دیدگاهدو نوع  حمله به لیبی نبود. مخالفت با ،کلی

ی ممتنع رأدر پی  ،ین دیدگاهوجود داشت. نخستین شورا در ادر لیبی  میاستفاده از نیروی نظا

                                                                                                                                        
1. Vladimir Chamov 
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 د سرانجامچند. هربوها قطعنامهخواستار حمایت روسیه از این  ،ها و دیدگاه دومقطعنامهبه این 

نکته مهم آن است که در شورای امنیت ملی روسیه ی ممتنع داد، أها رروسیه به این قطعنامه

 میر پوتین،والد (.Trenin, 2011) اهی نداشتبه لیبی جایگ میمله نظامخالفت با ح

 نکرد.اما مخالفت علنی  ،تردید داشتنیز هرچند نسبت به این اقدام  روسیه وقتوزیر نخست

منطقه پرواز  ایجادبرای  جدی در برابر اراده شورای امنیت عنوان مانع بهروسیه  ،در نتیجه

اندکی بعد از چند . هرلیبی عمل نکرد در میاستفاده از نیروی نظا ،ممنوع و در مرحله بعد

جنگ » احتمال وقوع نوعی در موردرا های خود نگرانی پوتین آشکارا ،هاتصویب قطعنامه

های ز واکنشیک ا هیچاز اما  ،(The Guardian, 2011) مطرح کرد « قرون وسطاییصلیبی 

  رژیم قذافی تعبیر نشد.مخالفت با همکاری روسیه با براندازی  وی به

این  وجود داشت، هاییی پوتین و مدودف تفاوتهاگیرین موضعایحتی زمانی که م 

در حالی که  ،این ترتیب بود. به دولتیبلکه بیشتر نوعی تقسیم کار دروننبود، بنیادین ها تفاوت

و در تم دفاع موشکی در شرق اروپا سسی مانندلی سائمدودف با همکاری با غرب در مورد م

در های اقتصادی مخالفت پوتین نیز پروژهدریافت کند،  امتیازهاییتوانست میلی های مازمینه

اما با پایان  ،(Trenin, 2013: 5کرد )حفظ میرا میلیارد دالر  9حال انجام در لیبی به ارزش 

برای سرنگونی رژیم از یک سو  های پنهان از مخالفانحمایتهای روسیه مقام، جنگ در لیبی

 ،در واقع کردند.محکوم را  نظامیانشدن غیرکشته طق تحت کنترل قذافی وبه منا و حمله

ابتدا کرملین  متفاوت بود. ،داشتند ارظها انتروستوان گفت آنچه در لیبی اتفاق افتاد با آنچه می

وزیر دفاع  ،های جدی رابرت گیتسمخالفت .وارد نبرد لیبی نخواهد شد مریکاآ کردتصور می

این برداشت  ،از افغانستان و عراق به نبرد سوم در خاورمیانه پس کشورشدن شواردبا  ،آمریکا

های ن روس ایجاد کرده بود که آمریکا حمله به لیبی را به فرانسویان و قدرتاسیاستمدار را در

 نخواهد زد.  میدست به عملیات نظا اروپایی سپرده و خود

 را آغاز کرد،رای مشارکت در جنگ لیبی ب میکردن نیروی نظاآمادهروند  آمریکاکه میهنگا

، کشورهای به لیبی میین، در جریان حمله نظاهمچن. متوجه اشتباه محاسبه خود شدکرملین 

جنگ و  اینکه با پایانهمه تر از مهمدر نهایت و . غربی با روسیه هماهنگ عمل نکردند

و  ی غربی بستندهاشرکت را با یقرادادهای مختلفلیبی جدید  هایبازگشت آرامش نسبی، مقام
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در  ،به این ترتیب(. Siasaterooz, 2012شین با روسیه را تمدید نکردند )حتی قرادادهای پی

منطقه پرواز ممنوع و  دایجایعنی  یید شورای امنیت،تأ حدود مورداز حالی که ناتو پای خود را 

روشن در مرحله بعد نیز  .اولین هشدار به روسیه داده شد ،حمایت از غیرنظامیان فراتر گذاشت

درسی که این . این کشور است از دست رفتن منافع روسیه در ،نتیجه حمالت ناتو به لیبی شد

 .ثیر جدی داشتأتدر سوریه  هاآندر تنظیم سیاست  ،لیبی گرفتندبحران در  هاروس

 

 سوریه در روسیه نظامی مداخله هایانگیزه و عللج. 
در ساوریه بار    میی غرب برای مداخلاه نظاا  هار برابر طرحشد روسیه د رخدادهای لیبی سبب

های پیشنهادی برای اساتفاده از  مخالفان مقاومت کرده و از طرح حکومت و در حمایت از ضد

در ساوریه   میغرب از مداخله نظاا  . البته باید به تحول در اهدافنکندزور در سوریه حمایت 

عیت نیروهای درگیر در جنگ داخلی ساوریه گاره   توجه کرد. این تحول به توازن قوا و وضنیز 

می اقادام نظاا   هاای ساوریه، مخالفاان خواساتار    هرچند از ابتدای شروع درگیریخورده است. 

 صاورت جادی   گااه باه  هیچ هااین خواستهالمللی بر ضد حکومت بشار اسد بودند، جامعه بین

آمریکاا از  کشایدن نیروهاای   مورد توجه قرار نگرفت. دولت باراک اوباما کاه باا وعاده بیارون    

 بار ضاد   میاساتفاده از نیاروی نظاا    آمده بود، نسبت به تقاضااهای  افغانستان و عراق روی کار

 روی خوش نشان نداد.  سوریهاسد در  حکومت

سالفی   ی تندرویهاگرفتن جریاندر عرصه جنگ داخلی سوریه در نتیجه قدرت با تغییر

زدن حکومت در پاس  تواناییو  یندآمی شمار قه بهعلیه منافع غرب در منط که خود تهدیدی

. ایان  پیادا کارد  ر ساوریه ساوق   د میاظاستفاده از نیروی ن ایاالت متحده به ،مخالفان مسلح

حماالت هاوایی باه     تاا آساتانه   1025 در اکتبرکه دولت آمریکا ای رسید وضعیت به مرحله

نوان قدرتمندترین دولت مخالف ع ، روسیه بهشرایطاین پیش رفت. در سوریه  دولتمواضع 

 میاساتفاده از نیاروی نظاا    به سوریه عمل کرد و تنها زمانی باا  میاستفاده غرب از حمله نظا

و در  . از این پاس معرفی شدحمالت عنوان هدف  به ،داعش و نه دولت سوریهکنار آمد که 

تنهاا باا عملیاات     ناه  روسایه  ،داعش در حال تغییر بود ودالی که جبهه نبرد بار دیگر به سح

مخالفاان  علیاه  خاود  هوایی گساترده  حمالت با بلکه  ،هوایی غرب در سوریه مخالفت نکرد
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یروها به نفاع  توانست در تغییر موازنه ن ،و در حمایت از مواضع تدافعی ارتش سوریه مسلح

 حکومت اثرگذار باشد.

انجام عملیات ، . نخسته استاشتدچند هدف هوایی در سوریه  میحمالت نظا ازروسیه 

. مقابله با ه استبرآورد شدسیاست جهانی  به مسکو رصتی برای ورودفدر سوریه  مینظا

 با این حال، برای روسیه نداشته است. ،دارد گاه اهمیتی که برای ایران و یا غربهیچ ،داعش

اوکراین و له ئمسدر مورد  مسکورت مانور قد ،به منازعه سوریه و اثرگذاری بر آن ودرو

در مورد  برابر یسطح دهد. روسیه با این سیاست توانست ازمیافزایش  را با غرب ختالفا

توانست اوکراین و کریمه را به حاشیه  ،همچنین ود.وارد مذاکره شمریکا آبا  مسائل سوریه

توانست  مسکو همین اثرگذاری روسیه در بحران بود که اند. در نتیجۀغرب بر د باول خمسائ

صورت  بهلفان مسلح )البته ادولت و مخ ی نبرد میانهادر جبهه ،واشینگتنبر با وقعیتی برامدر 

توان گفت به این ترتیب، هرچند نمی (.Aljazeera, 2016سازد )برقرار بس آتش( موقت

اما  ،زنی با غرب بهره ببرداهرم چانهعنوان  روسیه توانسته از حمالت هوایی خود در سوریه به

 اساسیمسائل حلی برای  راه ،که بدون حضور روسیه بقبوالندد غربی خورقبای  به توانست

  وجود ندارد. این کشور و منافع قئدر حوزه عال یامنیت

اق در سوریه از ائتالف غربی د ائتالف روسیه، ایران و عرفعالیت روسیه در سوریه نشان دا

 ،المللیی بینهادر مهار بحران ثرؤمعنوان قدرتی  روسیه به ،رو کند. از اینتر عمل میموفق

نشینی آمریکا از دو سیاست خود که یکی حمله عقب ،در این میانگیرد. مورد شناسایی قرار می

نشان از آن دارد  ،است 2و دوم آموزش مخالفان مسلح 1025در اکتبر  دولت سوریهبه نیروهای 

 با مداخله در سوریه، روسیهتر بوده است. یه نسبت به آمریکا در سوریه موفقکه رویکرد روس

که  کردهتحکیم بخشیده و ثابت  المللعنوان قدرت بزرگ در روابط بین را بهموقعیت خود 

وجود ندارد.  این کشوری بزرگ در پیرامون روسیه بدون حضور هاحلی برای بحران راه هیچ

                                                                                                                                        
متشکل از نظامیهای دولت باراک اوباما برای مدیریت منازعه در سوریه، ایجاد نیروی شبهیکی از استراتژی .2

میلیون دالری را بدین منظور در نظر گرفت.  500ای فاع آمریکا بودجهها بود. وزارت درو و تعلیم آنمخالفان میانه

نظر کرده و  از این برنامه صرف واشینگتن 1025های ایجاد چنین نیرویی، در اکتبر شدن محدودیتاما با مشخص

 های موجود اختصاص خواهد داد.اعالم کرد بودجه مذکور را به حمایت تسلیحاتی و پشتیبانی از گروه
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کریمه  ییعیت جداو روسیه با قاط بودهاین همان حالتی است که در بحران اوکراین نیز برقرار 

 است.  را پیش برده

جنبه نمادین حضور مقتدارانه در بحران سوریه تنها  ،استراتژیک با این حال، از دیدگاه

المللی در استراتژی امنیت بین در غرب این کشور، وسطرطویژه بندر  . سوریه و بهندارد

 میزبان ، تنهاساحل دریای مدیترانه واقع شدهکه در طرطوس  . بندرجایگاهی مهم داردروسیه 

روسیه در  مینظا است. از زمانی که نیروهای روسیه خارج از مرزهای شوروی دریایی نیروی

ای و اعمال قدرت منطقهبرای روسیه در اهمیت این بندر  ،از مصر خارج شدند 2۱71سال 

 ،وس برای روسیهندر طرطاهمیت ب (.Kosturos, 2012)آن افزایش پیدا کرد المللی بین

 -به حضور فعال در تحوالت سیاسی را یید و آنأاتژیک روسیه در سوریه را تی استرهادغدغه

 آدمیرال»روسیه تنها ناو هواپیمابر عملیاتی خود  ،در همین زمینه .استکرده سوریه وادار  مینظا

 ,Middle East Briefing) ه استبه دریای مدیترانه اعزام کرد 1021را در اکتبر « کوزنتسوف

2016 .) 

یت دارد. اهم از نظر ژئواکونومی و ژئوانرژی نیز ،روسیه در سوریه فعال میحضور نظا

ی اروپایی از کشورها درصد گاز مصرفی ۳0ست و کننده گاز اروپامینبزرگترین تأ روسیه

یی را هابرنامه ،زکننده بزرگ گاعنوان تولید قطر نیز به (.Butter, 2015شود )میمین أروسیه ت

این  در صورت اجرایاز مسیر عربستان، اردن، سوریه و ترکیه دارد. برای صادرات گاز به اروپا 

خط  ساختندوحه پیشنهاد  ن گاز اروپا به خطر خواهد افتاد.میأ، موقعیت روسیه در تهابرنامه

این مورد در ترکیه  را با اتیذاکرم ت سوریه مطرح کرده و همچنینبا دول 100۱لوله را در سال 

. برخی مورد پذیرش سوریه قرار نگرفت حال، این پیشنهاد . با اینانجام داده استطرح 

بر  (.Escobar, 2015ند )اهابط نزدیک سوریه و روسیه دانسترو گران دالیل رد آن راتحلیل

ی هابرنامه بتواندقطر ممکن است ، در صورت تغییر نظام سیاسی در سوریه، همین اساس

زمان هم روسیه خواهد بود.بازنده اصلی آن که  ببردپیش  گاز به اروپا از راه سوریه را صادرات

مین انرژی اروپا حفظ کند. یکی از أرا در تبرخی ابتکارها موقعیت خود  کند باروسیه تالش می

. در صورت است« ترکیش استریم»روسیه و ترکیه و طرح  قراردادامضای ها، تالش ترینمهم

تواند ترکیه را در جغرافیای انتقال انرژی شدن آن، روسیه میبه نتیجه رسیدن این طرح و عملی
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کریدور گاز »لوله  نهایی این طرح مقابله با طرح خط در مدار خود قرار دهد. هدف ،به اروپا

  (.Middle East Briefing, 2016) است «جنوبی

در  به نیروهای دولتی مریکاآ میحمله نظا روسیه از مخالفت با هایانگیزه یکی دیگر از

در  المللبینحقوق  حمایت از اصول ،به مخالفان حکومت اسد میحمله نظادر مقابل،  سوریه و

ی هامداخله»بحث  2۱۱0ست. در حالی که از دهه و اصل عدم مداخله ا هامورد حاکمیت دولت

 المللبیندی در حقوق اصول جدیشدن به در حال تبدیل 1«مسئولیت حمایت»و  2«بشردوستانه

و یا ارائه  هاتنظیم مناسبات دولت کوشد از ورود مفاهم جدید به حقوقاست، روسیه همواره می

جلوگیری  ،نای سنتی آن را تضعیف کندمعبهای که اصل حاکمیت گونهبه هاتفاسیر جدید از آن

، برای روسیه ،پایبند بودحرف در حالی که اتحاد شوروی به منشور ملل متحد تنها در . نماید

ر اصلی اعمال قدرت و شناسایی رم و سازوکاها ،دارد در آن ی کهشورای امنیت و موقعیت خاص

د، ندی به منشور ملل متحبپای روسیه به ،این روآید. از حساب میبه مسکوموقعیت  یالمللبین

 ه قائل است. همیتی ویژ، امیت و تمامیت ارضی کشورهاویژه اصولی مانند احترام به حاکبه

پا گذاشتن که با زیر کشورهادیگر غرب در جهت مداخله در  یهاتالش ،به این ترتیب

ای و ی اصلی اعمال قدرت منطقههابه تضعیف ابزار ،گیردمیصورت  هااصل حاکمیت کشور

 حوالت حقوقروسیه نیز ت .شدت مخالف است به هابا آن کرملینو تعبیر شده ه یجهانی روس

که یکی از  «مسئولیت حمایت» ،عنوان نمونه صورت حداقلی پذیرفته است. به الملل را بهبین

اجرای اصول حقوق  راستایجنگ سرد و در ضای پس از ف الملل درحقوق بینمفاهیم جدید 

ه است. نمونه پذیرش اسایی شدشن در مواردی از سوی روسیه نیز است،کید غرب أمورد ت بشر

روسیه  شاهد بودیم. 1009جستان در سال گر یان مداخله روسیه دررصل را در جا نو اعمال ای

در  مسکو، با گرجستان شد. با این حال ایت از مردم اوستیای جنوبی وارد نبردبا ادعای حم

در مورد مسئولیت ه است. نگری عمل کردو آینده المللی با احتیاطپذیرش این رویه جدید بین

مایت از یا حیم رژو نه تغییر  مینها در حد حمایت از نیروهای غیرنظارا ت آن هاروس ،یتاحم

 . اندپذیرفته هامسلح بر ضد دولتمخالفان 

                                                                                                                                        
1. Humanitarian Intervention 

2. Responsibility to Protect (R2P) 
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ستیای وتنها در حمایت از غیرنظامیان ا هامداخله آن ،هاروس در مورد گرجستان نیز از نظر

 ،از این رو .(Evans, 2009) تغییر رژیم در تفلیس نبود ،از مداخلهجنوبی بوده و هدف 

موجه بوده  ،عنوان دولت دارای حاکمیت و مستقل در گرجستان به میاستفاده از نیروی نظا

غرب در پیاده روسیه نیز همانند  اوستیای جنوبی نشان دادتحوالت چند هربه هر حال، . است

اما ، کندمیصورت گزینشی و بر اساس منافع خود عمل  الملل بهکردن اصول حقوق بین

هیچ  کشورهادیگر در  هااستفاده از زور توسط قدرتاین است که  هاروس ضع بیشترمو

 ،در آن حق وتو داردنیز که روسیه ، مگر آنکه مجوز آن از سوی شورای امنیت ؛دتوجیهی ندار

به سوریه می آمریکا و ناتو حمله نظا روسیه ،همین اصول کلی در چارچوبادر شده باشد. ص

 دولتی های ضدکه داعش و جریان هنگامیاما  ،مسلح را مردود دانست از مخالفان در حمایت

 از آن حمایت کرد.  ،هدف این حمالت قرار گرفتند

یید أمانند فرانسه به داعش را مورد ت حمالت آمریکا و کشورهای غربی، روسیه در واقع

روریستی بلکه بر ضد جریان ت ،این حمالت نه بر ضد حکومت دارای حاکمیت چون ،قرار داد

با استدالل روسیه . کندمی ، برآوردکرده بود مواجهی را با تهدید مستقل حاکمیت کشور که

دست به  ،آن دولت هولت مستقر و با خواستددر حمایت از  میاستفاده از نیروی نظا

. ه استی مخالف حکومت اسد زدهاای از حمالت هوایی بر ضد داعش و جریانمجموعه

 پیش از سخنرانی 1025سپتامبر  19میر پوتین در یوالددر خاک سوریه،  حمالت هوایی از پیش

 روسیه بر اساس منشور ملل متحد رفتار: »ای گفتدر مصاحبه سازمان مللمیدر مجمع عمو

باید تنها از کانال کشور یک به  گونه کمکی شامل کمک نظامی هر سند، . بر اساس ایندکنمی

ساس تصمیم شورای امنیت ارائه شود. در این ا و یا بر کشور آن یا خواسته ع و با توافقمشرو

آن  ؛کنیمارائه میو فنی  میکمک نظابه این کشور حکومت سوریه  هما بر اساس خواست ،مورد

 (.Ozertem, 2015) «المللیادهای بیندر قالب قرادهم 

 و باه  1022تحاوالت ساوریه از ساال     واکنش روسیه بهدر مورد  دهندهتوضیح عاملدیگر 

رب و جهان عا  به برداشت کلی روسیه از تحوالت ،در این کشور میویژه استفاده از نیروی نظا

خاود   کارملین از بنیاادگرایی دینای در قلمارو     هاای مقاام احساس خطار   نیز ویژه سوریه و به

طق طلبای در مناا  جادایی له ئمسا باا   روسایه گونه که در باال نیاز اشااره شاد،    همان. گرددبرمی
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طلب در گرای جداییاسالم یهان جریانایم ها. درگیریمواجه استنشین قفقاز شمالی نمسلما

زیادی به همراه داشته و هناوز هام ساایه     یهاچچن و حکومت روسیه، برای این کشور هزینه

گوناه   هار  ،کناد. در ایان فضاا   گری در این مناطق بر سر دولت مرکازی سانگینی مای   شورش

در قفقااز   هاا ناآرامی تواند بهمیو شمال آفریقا  هگرا در خاورمیانمی اسالهاگرفتن جریانقدرت

 ،شاکل گرفات   1022جهان عرب از سال ز دید روسیه آنچه در ا . از این رو،منجر شودلی شما

 ناوعی  باه  تحاوالت  هاا، ایان  بارای روس بود.  گرایان افراطیماسال بلکه انقالب ،عربی بهارنه 

بیم داشاتند کاه در    های کرملینمقام بود.این کشور  2۱27انقالب  حوادث منجر به کنندهتداعی

 روی کار بیایند.   گرای افراطیمی اسالهارژیم ،در خاورمیانهنتیجه تحوالت 

قدرت باه   انتقالتنها زمینه را برای  ،ی جهان عربهاحامیان غرب و لیبرال ها،روس از نظر

، خارجه روسیهامور وزیر  ،فوکنند. سرگئی الورمیی مذهبی و متحدان القاعده فراهم هاتندرو

تحاوالت جهاان عارب باا عناوان بهاار عربای و        بحاث از  » :در این راستا عنوان کارده اسات  

 :Trenin, 2013) «یسات گاناه ن ی بچههاخواهانه چیزی بیشتر از حرفی دموکراسیهاحرکت

 هاای مین را که از تحارک ، اخوان المسلدر چچن هاو در پی ناآرامی 100۳مسکو از سال  (.10

 قارار داد  تروریساتی ی هاا سات ساازمان  ، در فهرکارد میگرایان در قفقاز شمالی حمایت اسالم

(Diaz-Balart, 2016.) نگرش منفی کرملین نسبت به تحاوالت  توان گفت می ،به این ترتیب

ز دیاد  گاردد. ا میی اسالم گرا برهاشدن جریانمسلط به احساس خطر ،انقالبی در جهان عرب

نگاه آمریکا به تحوالت انقالبای منطقاه کاه باا تحمال یاا پاذیرش روی کاار آمادن           ،هاروس

انگااری اسات.   ساده و اشتباه است،گرا مانند اخوان المسلمین همراه تر اسالمروی میانههاجریان

ی رادیکاال  هاا توساط جریاان   ،2کریستوفر اساتیون  ،شدن سفیر آمریکاکشته هارو، روس ایناز 

دهناده اوج اشاتباه آمریکاا در    نشاان  البیون مورد حمایت غرب نیاز بودناد،  از انق که را بیاییلی

   .ه استدانستدر جهان عرب انقالبی حمایت از تحوالت 

ی هاقابل اعتماد نیز نبوده و در جریان مبارزه با حکومت ،گرای جدیدی اسالمهااین جریان

امنیت  علیه ات جدیتواند تهدیدمیی سنگین هاحمهمات و سال انباربه  هادستیابی آن ،مرکزی

 ،ز دیاد سیاساتمداران روسایه   خااص، ا  طاور  . در مورد سوریه بهایجاد کندکشورهای همسایه 

                                                                                                                                        
1. Christopher Stevens 
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توانسات بسایار   مای آن ی شایمیایی  هاا و سالح وریهمهمات س انباردسترسی مخالفان مسلح به 

هاای  بحاث باه   «بهار عربای »واژه  حساسیت روسیه به استفاده ازعالوه بر این،  خطرناک باشد.

باه  . گرددمینیز بر ،هستند «بهار روسی» که در پی ایجاداین کشور  کومتی مخالف حهاجریان

از  هاا ی روسهاا روسیه در سوریه به نگرانای  میی اقدام نظاهااین ترتیب، یکی دیگر از انگیزه

طبقاه   کاه  1022در ساال   د.گارد میسازی در روسیه بردموکراسی ها برای پیشبرد فرآیندتالش

در  ،دانسات مای بر ضد آنچه تقلب در انتخاباات پارلماانی ایان کشاور      ،متوسط شهری روسیه

دست به اعتراض زد، این فکر در برخی محافل قوت گرفت که روسیه نیز باید منتظار   هاخیابان

بر  اعتراض نوعی زمینه به یاز شورو ی جداشدههاجمهوری روسیه و ،واقع دربهار خود باشد. 

کار باردن   به مخالفت جدی در روسیه با نیز ضد حکومت را دارند. از این رو، از منظر گفتمانی

 .د داشته استوجو «بهار عربی»واژه 

زمینه مشکالت اقتصادی این در سوریه را باید در پس میاقدام نظا روسیه از یهاانگیزه

بر اساس آمارهاای   تحلیل کرد. نیزکالت از این مش میکشور و نیاز به انحراف افکار عمو

 مواجاه  رشددرصد کاهش  7/۳با  1021نسبت به سال  1025ه در سال یروس موجود، اقتصاد

رم نرخ تو 1021که در سال  در حالی ،درصد رسید 1/25تورم نیز به  نرخدر این سال  شد.

یی اسات  هاتحریم ضعف در عملکرد اقتصادی تا حدی نتیجه درصد فراتر نرفته بود. 9/7از 

 در چاارچوب تحمیل شاد.   ، بر این کشورروسیه هب 1021کریمه در مارس  الحاقکه پس از 

دسترسی روسایه   ،آمریکا ی اتحادیه اروپایی وشرکای بزرگ تجاری روسیه یعنها، این تحریم

ت جهانی کاهش قیم (.Ma, 2016) اندو بازارهای سرمایه را مختل کردهی خارجی هابه وام

فت در ندر شرایطی که عرضه اقتصادی در روسیه افزوده است.  نیز بر وخامت شرایطنفت 

باه   1021دالر در ساال   221نفت خام از هر بشکه قیمت ست، بازار جهانی بیش از تقاضا

دخالت  ،رسیده است. در این شرایط( Bloomberg, 2016) 1021دالر در سال  52حدود 

را از مشاکالت   د توجاه افکاار عماومی داخال    کنا مای در بحران سوریه به روسیه کماک  

 Rogers and) دکنا و کااهش قیمات نفات و گااز منحارف       هاناشی از تحریماقتصادی 

Reeve, 2015.) 
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حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت  ،منطق حاکم بر سیاست روسیه

الملل سنتی، از اصل ز حقوق بینروسیه در دفاع ا ،این رواست. از هدر امور داخلی آن

حاکمیت در معنای کالسیک آن دفاع کرده و تالش برای تغییر رژیم از بیرون را محکوم 

با  «مداخله بشردوستانه»و « مسئولیت حمایت»چون  میکه مفاهی الیدانسته است. در ح

را سنتی آن در معنای  هاالملل بوده و حاکمیت دولتحمایت غرب در حال ورود به حقوق بین

حمایت از  که هدف در صورتی ،کشورهادیگر  در میبا اقدام نظا ، روسیهبه چالش کشیده

 در میروسیه، اقدام نظا است. از نظر مخالفت کرده ،ی سیاسی باشدهامخالفان و تغییر نظام

ساس مجوز شورای و یا بر ا آن کشورها حکومت هباید تنها در صورت خواست کشورهادیگر 

اقتضای  به، این اصل را ی بزرگهاهمانند دیگر قدرت نیز روسیه خود چندهر ؛ت باشدامنی

یا دخالت له اوستیای جنوبی ئجنگ روسیه با گرجستان بر سر مس کار برده است. منافع خود به

در سایر کشورهای  مینشان از آمادگی این کشور برای اقدام نظادر اوکراین و الحاق کریمه 

 ایط خاص دارد. در شر ،دارای حاکمیت

آن کشور و یا  هرا تنها در شرایطی که با خواست میروسیه دخالت نظادر بیشتر موارد، 

به مداخله  مورد سوریه نیز روسیه تنها هنگامی در داند.می پذیرفتنی ،مجوز شورای امنیت باشد

 خارجی رضایت داد که این مداخله در جهت تقویت حکومت مرکزی و تضعیف مینظا

 مخالفان مسلح باشد.تکفیری و  -های تروریستیگروه

را در سه  هاای از واقعیتدر سوریه باید مجموعهروسیه  میاقدام نظابرای درک دالیل 

 ترین دلیل،، مهمالمللیدر سطح بینای و داخلی در نظر گرفت. المللی، منطقهسطح بین

 یی است کههااندازه ای درزرگ منطقهوان قدرت بعنروسیه برای تثبیت جایگاه خود به تالش

 هوایی از نیروهای دولتی در روسیه با حمایت. نادیده گرفته نشودالمللی در معادالت بین

عیین جهت تحوالت تواند اراده این کشور را در تمیداد نبه غرب نشان  ،جنگ داخلی سوریه

را باید در ادامه  صمیم کرملینتنادیده بگیرد. این  ،در مناطقی که در حوزه امنیتی روسیه است

و منطقه  ان کریمهطلبو نیز حمایت از جدایی 1009ر سال اقدام روسیه در جنگ گرجستان د

 یعنوان قدرت هایی که جایگاه روسیه را بهمجموعه اقدام ؛در بحران اوکراین دانست دونباس
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ه، روسیه توانست سوری در میاقدام نظابا همچنین کند. میی تثبیت المللبینبزرگ در عرصه 

کاهش فشارهای سیاسی غرب از این ناحیه را  له کریمه منحرف ساخته وئرا از مس هاتوجه

 .دهد

محور ایران، سوریه، عراق سعی دارد  ،در سوریه میاقدام نظا روسیه باای، در سطح منطقه

 ،این روکرده و از غرب در خاورمیانه تقویت  میی حاهادر برابر جریان رااهلل لبنان  و حزب

روسیه در سطح داخلی،  ای حفظ کند. سرانجامثرگذاری خود را در معادالت منطقهتوان ا

را نه  هاقیام مسکو اینکند. میتفسیر  نانهیبدب رای عربی در خاورمیانه هاتحوالت مربوط به قیام

 لهئمسروسیه با  که . در حالیداندمی گرایان افراطیمی اسالهابلکه انقالب ،بهار عربی

ی هاگرفتن جریانقدرت ست،روبهمالی رونشین قفقاز شنطلبی در مناطق مسلماجدایی

بیند. میی گریز از مرکز در چچن هاامکان احیای حرکت را به معنی گرای افراطیماسال

است که  مواجهخالف در میان طبقه متوسط روسی روسیه با جریانی م ومتکح همچنین،

 بندی معادالت سیاسی در این کشوردی مثبت داشته و خواستار بازصورتدی نسبت به غرب

با مسکو از این جهت نیز  .شودمی خوانده «بهار روسی»ای که در محافل غربی لهئمس است،

  ماهیت تحوالت کشورهای عربی مشکل دارد.
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