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  کیدهچ

امنیتی جمهوري اسالمی ایران و روسیه در پرونـده سـوریه از سـال     ـ نظامی  شراکت و همکاري
) آغاز شد؛ این شراکت یا به تعبیر دیگر ائتالف نظامی بـا تقسـیم وظـایف معـین و     1393( 2015

معارض و تروریستی در خاك سوریه تشکیل شد و به موجـب  هاي  مشخص جهت مقابله با گروه
امنیتی سوریه رخ داد و به مرور زمـان معادلـه    ـ ت چشمگیري در عرصه معادالت نظامیآن تغییرا

  نظامی در پرتو این ائتالف و با مشارکت ارتش سوریه، به نفع نظام حاکم تغییر یافت.  
 و امنیتی به نفع دولـت سـوریه   ـ   این همکاري و شراکت نه تنها منجر به تغییر موازنه نظامی

رونـد    شـد بلکـه بـه موجـب آن،     ریکا در عرصه تحوالت میدانی سـوریه امهاي  مهار سیاست
گیـري رونـد    میان ایران و روسـیه در عرصـه سیاسـی در پرتـو شـکل     ها  جدیدي از همکاري

مذاکرات آستانه با مشارکت ترکیه آغاز شد و هر دو کشور در فراینـد حـل و فصـل سیاسـی     
  آفرینی کردند.   تحوالت سوریه اقدام به نقش

اي و انجـام   ع کتابخانـه بتحلیلی و با تکیه بر منـا  ـ ن مقاله با استفاده از روش توصیفیدر ای
مصاحبه تالش شده، ضمن تبیین عوامل همگرایی و واگرایی در مناسبات آینده ایران و روسـیه  

  در پرونده سوریه، به سناریوهاي احتمالی ِآینده مناسبات دو کشور پرداخته شود.  
کی از آن است که همکاري جمهوري اسـالمی ایـران و روسـیه در    مقاله حاهاي  یافته

مشـترك در عرصـه نظـامی و امنیتـی در مرحلـه      هـاي   پرتو تمرکز بر تهدیدات و فرصت
هـاي   پسابحران استمرار خواهد یافت و هر دو طرف با توجـه بـه نیـاز متقابـل در عرصـه     

  خود ادامه خواهند داد.هاي  مختلف، به روند همکاري
  

  کلیدي واژگان 
  همگرایی،  واگرایی،  ایران، روسیه، سوریه

                                                                                                                                         
دانشجوي دکتري ادبیات عرب، مسـئول گـروه مطالعـات شـامات در مؤسسـه مطالعـات راهبـردي        . 1
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  مقدمه 
، جمهوري اسالمی ایـران بـه عنـوان    2011در پی وقوع بحران در سوریه در سال 

حامی نظام حاکم سوریه، وارد این کشـور شـد و در مسـیر    اي  منطقهیک بازیگر 
و  مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصـادي هاي  حمایت از نظام حاکم در عرصه

معارض نظام سـوریه و  هاي  رسانه اي گام برداشت اما در پی قدرت گرفتن گروه
و تزریق عناصر تروریستی از خارج ها  ی از این گروهالملل بینو اي  منطقهحمایت 

پیشـرفته، موازنـه نظـامی در    هـاي   به سـالح ها  به سوریه و مسلح کردن این گروه
غـرب و حـوزه عربـی بـه نفـع      عرصه میدانی با توجـه بـه حمایـت و پشـتیبانی     

درصـد   70بـیش از   2015معارض تروریستی برهم خـورد و تـا سـال    هاي  گروه
این در حالی بود کـه   ؛هاي مخالف قرار گرفت جغرافیاي سوریه در اختیار جریان

ارتـش و نیروهـاي هـم    هـاي   تا پیش از آن معادله نظامی تا حدزیادي با پیـروزي 
پس از آن جمهوري اسالمی ایران طی یک اقدام  پیمان آن به نفع نظام حاکم بود.

شد و در پی آن هر دو کشـور  ها  امنیتی با روس ـ وارد یک توافق نظامی  ابتکاري،
هـاي   یک ائتالف نظامی با تقسیم وظایف معین و مشخص جهت مقابله بـا گـروه  

هـاي   ماههاي  معارض و تروریستی در خاك سوریه تشکیل دادند. این ائتالف طی
 نظـامی ـ امنیتـی   موفق شد تغییرات چشـمگیري را در عرصـه معـادالت    نخست 

  سوریه ایجاد کند و به مرور زمان صحنه معادله را به نفع نظام حاکم تغییر دهد. 
همکاري و شراکت ایران و روسیه در پرونده سوریه، منجر بـه تغییـر موازنـه    

خاورمیانـه و در  غـرب در  هاي  به نفع دولت سوریه، مهار سیاست ـ امنیتی نظامی
شد  المللی بین روندهاي و آسیا غرب منطقه سطح در مهمی پی آن وقوع تغییرات

نقـش مهمـی را در     این ائتالف و شراکت راهبردي،  توان گفت می به گونه اي که
  در غرب آسیا ایفا خواهد کرد. اي  منطقهشکل دهی به نظم آینده 

در سوریه، هر دو کشور اهداف از همان آغاز شراکت راهبردي ایران و روسیه 
کردند. جمهوري  می متفاوتی را از ورود به صحنه عملیات نظامی در سوریه دنبال
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اسالمی ایران از طریق حفظ بشار اسد در قـدرت و ممانعـت از سـرنگونی نظـام     
حاکم، به دنبال حفظ محور مقاومت و یا هویـت مقـاومتی نظـام سـوریه بـود. از      

از طریق حفظ دولت اسد و حفظ پایگاه سنتی خود در کشور روسیه   سوي دیگر،
 ژئوپلیتیـک هاي  منطقه غرب آسیا، به دنبال بازتعریف نقش جهانی خود در رقابت

  با غرب بود. 
جمهوري اسالمی ایران بیش از هر چیزي در شراکت راهبردي خود با روسیه 

و برخورداري از  ی روسیهالملل بینهاي  و پتانیسلها  به دنبال بهره مندي از ظرفیت
پشتیبانی این کشور در حمالت هوایی علیه مواضع معارضین نظام اسـد بـود و از   

جمهـوري اسـالمی ایـران در    هاي  سوي دیگر روسیه نیز در تالش بود از ظرفیت
سازي نیروهاي بومی و محلی و بسیج  عرصه میدانی و قدرت این کشور در شبکه

نقـش    این مدت هم ایران تالش کرده است؛ کردن این نیروها بهره گیرد. البته طی
پیاده نظام روسیه را ایفا نکند و هم روسیه تالش کرده است نقش نیروي هـوایی  

اند معادله نظامی  ایران را بازي نکند؛ اما دو کشور از طریق تقسیم وظایف توانسته
هـر  را در پرتو این شراکت راهبردي خود به نفع نظام حاکم تغییر دهند. در واقع 

     دو بازیگر در راستاي یک ائتالف مشترك راهبردي و بـه واسـطه تقسـیم وظیفـه
  اند.  هوشمندانه در جبهه خود جنگیده

در پی نتیجه بخش بودن شراکت ایران و روسیه در عرصه میدانی تحـوالت و  
تروریسـتی و آزادسـازي   هـاي   کسب پیروزهاي مهم و راهبردي در تقابل با گروه

میان ایران ها  روند جدیدي از همکاري  ن شهر بزرگ سوریه،حلب به عنوان دومی
و روسیه در عرصه سیاسی آغـاز شـد و هـر دو کشـور در فراینـد حـل و فصـل        

گیري رونـد مـذاکرات    سیاسی تحوالت سوریه اقدام به نقش آفرینی کردند. شکل
آستانه با محوریت ایران و روسیه و ترکیه و بدون مشارکت نمایندگان کشورهاي 

 تا توانسته روسیه و ایران داد ائتالف می ربی و غربی، اقدام دیگري بود که نشانع
  کند.  خارج غربی کشورهاي دست از را عمل ابتکار زیادي حد
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ائتالف و شراکت راهبـردي ایـران و روسـیه در     با عنایت به نتیجه بخش بودن ِ
کشـور شـده اسـت، آینـده      کشور سوریه که منجر به تثبیت نظام حـاکم در ایـن  

تعامالت این دو کشور در سوریه پسا بحران، نقش بسزایی را بر مسـیر روابـط و   
تـري از تعـامالت    گستردههاي  تهران و همچنین عرصه ـمناسبات دو جانبه مسکو

  میان این دو بازیگر ایفاء خواهد کرد. اي  منطقه
دو کشور صرف نظر  ،البته تجربه همکاري ایران و روسیه در سوریه نشان داد

و هـا   از محورهاي مشـترك همکـاري و شـراکت دو سـویه، در برخـی از حـوزه      
از جمله مدیریت رفتار اسرائیل در جغرافیاي سوریه و فقدان یک نگـاه  ها  پرونده

مشترك در مقابله با حمالت هوایی این رژیم و از سوي دیگـر مناسـبات خـاص    
دهـی بیشـتر بـه ترکیـه در      نین نقـش و همچها  روسیه با غرب در برخی از حوزه

  باشند.  هایی نیز می تحوالت سوریه، داراي تعارضات و اختالف سلیقه
انداز مناسبات دو کشور در پرونده سوریه به عوامل همگرایی و واگرایی  چشم

در روابط آینده دو طرف در پرونده سوریه بستگی دارد کـه در نوشـتار پـیش رو    
دو کشـور از ورود بـه بحـران سـوریه بـه      هـاي   ضمن بررسی اهداف و اولویـت 

واکاوي عوامل همگرایی و واگرایی در دوره پسا بحران و در نهایت سـناریوهاي  
احتمالی در ارتباط با آینده مناسبات دو کشور و اینکه ماهیـت مناسـبات بـه چـه     

  شود.  می سمت و سویی پیش خواهد رفت، پرداخته
  
  یران و روسیهمیان اها  پیشینه تاریخی همکاري. 1

ایران و روسیه تا پیش از بحران سوریه و آغاز شراکت راهبردي در ایـن پرونـده   
تـر در   همکاري در بحران تاجیکستان و به طور گسـترده  سابقه  اي، حساسِ منطقه

بحران افغانستان (طالبان) را در کارنامـه خـود داشـتند. در واقـع، چنـین پرونـده       
نظامی و امنیتی با اشغال افغانستان از سـوي   هاي سیاسی، مشترکی براي همکاري

هایی در سطح محدود بین ایران و روسـیه   طالبان شکل گرفت. همچنین همکاري
با حمله اول عراق به کویت و ورود آمریکا به صحنه درگیري وجود داشـت، امـا   



ري
مکا
ه

 
امن

ن 
حرا
ز ب
س ا

ن پ
یرا
ـ ا

یه 
وس
ي ر
ها

 یتی
  هیسور

 

 

 73  

هـاي نظـامی در    همکاري دو کشـور در افغانسـتان در سـطح گسـترده همکـاري     
تفاهم نیسـان    ونقل برقرار بود. عالوه بر این، لجستیکی و حمل طراحی، پشتیبانی،

  در جنوب لبنان نیز با مشارکت روسیه انجام شد.  1996در سال 
اما همکاري و شراکت این دو کشور در بحران سوریه بنا به دالیل مختلـف از  

اي برخوردار شد. در بحران تاجیکستان و به طـور خـاص    اهمیت و جایگاه ویژه
و اي  منطقـه نستان، همکاري و شراکت ایران و روسیه بـراي سـایر بـازیگران    افغا
هـا   تر از آن، این همکـاري  کننده نبود و مهم برانگیز و نگران حساسیتاي  منطقهفرا

جدیـد  اي  منطقـه و در نهایت ترسیم یـک نظـم   اي  منطقهمنجر به تغییر معادالت 
ران و روسیه در پرونده نشده است. سطح همکاري و شراکت جمهوري اسالمی ای

اتی که این همکاري در عرصه روند تحوالت داخلـی ایـن   تأثیرسوریه با توجه به 
ی به همراه داشت، اهمیت ویـژه  الملل بینو اي  منطقهکشور و به تبع آن در عرصه 

  اي به این همکاري و استمرار آن در بلند مدت بخشید. 
 واشـنگتن  مؤسسـه  در ورمیانهخا و روسیه روابط کارشناس بورشچوسکایا، آنا
» پالیسـی  فـارین « نشـریه  در» شیعی محور و پوتین والدیمیر« عنوان با اي مقاله در

 بـه  روسـیه  و ایـران  شده موجب مشترك، دشمنان و منافع وجود که است معتقد
 تـاریخ  مـرور  بـا  وي. شوند نزدیک یکدیگر به اي در پرونده سوریه سابقه بی نحو
 و تهـران  کشـور،  دو روابط ساله صد چند تاریخ در: «دارد اعتقاد کشور دو روابط
 بـد  بخـت  از ایـن . اند نداشته یکدیگر با نزدیک همکاري حد این تا هرگز مسکو

 در جملـه  از خاورمیانـه  در آنها منافع که اند دریافته تهران و مسکو که آمریکاست
 دیـدهاي ته افـزایش . دارد اشـتراك  حـد  چـه  تـا  متحـده  ایاالت منافع با مخالفت

 امکـان  همچنـین  و افغانسـتان  در ثبـاتی  بـی  وجـود  اقتصـادي،  منـافع  تروریستی،
ــه از مرکــزي آســیاي در همکــاري ــزه جمل ــاي انگی ــراي کشــور دو ه ــق ب  تعمی
 دو روابـط  سـوریه،  بحـران  بـین  ایـن  در. آیند می شمار به دوجانبه هاي همکاري
 گسـترش  نشـانه  را سـوریه  در ورحض مسکو زیرا است؛ رسانده اوج به را کشور
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 خـود  نفع به را سوریه نظام از مسکو حمایت هم تهران و داند می خود نفوذ دایره
 بـا  خـود  روابـط  در کند می تالش کرملین آنکه رغم به اساس این بر. کند می تعبیر

 یعیشـ  محور به بیشتر حاضر حال در اما کند، برقرار توازن خاورمیانه، کشورهاي
 همچنـان  روسـیه  و ایـران  همکـاري  رسد می نظر به رو این از. است شده متمایل
 هـم  چنـدان  نزدیـک  همکـاري  ایـن  اگـر  حتـی  که است حالی در این. یابد ادامه

 اتحـاد  یـک  واقـع  در. اسـت  مضر آمریکا منافع براي هم باز نباشد، مدت طوالنی
 ضمن. کند وارد متحده ایاالت منافع به تبلندمد اي لطمه تواند می هم مدت کوتاه
 راهبـرد  یـک  تقویـت  موجـب  تواننـد  می تاکتیکی هاي پیروزي و ها همکاري آنکه

  ) 2016 (سکایا، .»شوند مسکو و تهران میان مشترك
  
  جمهوري اسالمی ایران از ورود به بحران سوریههاي  لویتواهداف و ا. 2

وریسـم بـه ایـن کشـور و حمایـت      گیري بحران در سوریه و نفوذ تر در پی شکل
ی معاند محور مقاومت از فرایند استمرارِ بی ثباتی و الملل بینو اي  منطقهبازیگران 

، زمینه براي همگرایی و اتحاد ایـران و سـوریه   2011پس از هاي  ناامنی طی سال
در مقابله با بحران خارجی بیشتر شد؛ زیرا ایـن بحـران تهدیـدي مشـترك علیـه      

شد و بر همین اساس، وجود تهدیـد مشـترك علیـه     می کشور تلقی امنیت هر دو
امنیت هر کشور، زمینه را براي اتحاد و همگرایی ایران و سوریه فراهم سـاخت و  

   هر دو در مسیر ایجاد موازنه اي در برابر این تهدیدات گام برداشتند.
مختلـف سیاسـی، نظـامی، امنیتـی،     هاي  جمهوري اسالمی ایران که در عرصه

اقتصادي و رسانه اي حمایت و پشـتیبانی همـه جانبـه اي از نظـام سـوریه طـی       
انجام داده، تحقق اهـداف گونـاگونی را در ایـن حمایـت      2011پس از هاي  سال

  مدنظر داشته و دارد: 
 ایـران در سـوریه از   هـاي   یکـی از اولویـت   ؛اي حفظ موازنه قدرت منطقه

پس از بحران، حفـظ تـوازن قـدرت    هاي  ابتداي انقالب اسالمی و حتی طی سال
رقیب و متخاصـم محـور مقاومـت بـوده اسـت. از      هاي  در برابر قدرتاي  منطقه
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هـاي   ابتداي شروع بحران در سوریه، ایـن کشـور بـه میـدان زورآزمـایی قـدرت      
رقیبِ محور مقاومت با حمایت مالی و اي  منطقههاي  تبدیل شد و طرفاي  منطقه

   ستی در سوریه، به دنبال سرنگونی اسد بودند.تروریهاي  تسلیحاتی از گروه
  مقابله با تروریسم نیابتی و جلوگیري از گسترش و نفوذ اندیشه تکفیري و
تروریسم نیابتی به دوران پس از شکست  أتروریستی وابسته به آن. منشهاي  گروه

نظامی امریکا در عراق بازمی گردد و پـس از آن دوران،  هاي  و ناکامی لشکرکشی
ین تروریسم بروز یافت. ویژگی بارز این تروریسم، سیال بودن آن است که ایـن  ا

آن از سوریه به کشورهاي همسایه سرایت کنـد  هاي  شود رگه می سیالیت موجب
ایـن  هـاي   و جمهوري اسالمی ایران با ورود به سوریه در مسیر خشکاندن ریشـه 

  )1397(کاظمی قمی، تروریسم گام برداشت.
 تـر حفـظ سـوریه در     شار اسد در قدرت و در نگاهی کـالن حفظ و بقاي ب

محور مقاومت. حفظ و بقاي بشار اسد در قدرت و ممانعت از سرنگونی وي بـه  
 معناي تثبیت حضور سوریه در محور مقاومت خواهد بود و در آینده نیز سـوریه 

  اي از محور مقاومت خود را تثبیت کند. تواند به عنوان بخش مهم و یا جبهه می
     حفظ و تداوم روند عمق بخشی استراتژیک جمهـوري اسـالمی ایـران در

 دل از آمده دست به ثمرات و نتایج از منطقه غرب آسیا و به سمت مدیترانه. یکی
 بقـاي  از نظر صرف ایران، جمهوري اسالمی و مقاومت محور براي سوریه بحران
ـ  دل از جـوالن  جبهـه  شدن گشوده تروریسم، مهار و اسد بشار  علیـه  بحـران  نای
 16 اف سقوط وها  پهپاد پرواز در توان می را آن نمودهاي که است اسرائیل امنیت
  .کرد مشاهده 2018 می 9 روز در اسرائیلی پایگاه ده بمباران و یلیئاسرا
 اهللا حفظ عقبه استراتژیکی و لجستیکی حزب  
 دفاع از شیعیان و مقدسات شیعه در سوریه  
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  روسیه از ورود به بحران سوریه ي ها لویتواهداف و ا. 3
 نیتـر  یسنت از هیسور، با وجود اینکه کشور 2011در ابتداي تحوالت سوریه در سال 

هـاي   در سـال ها  بود، اما روس کشور نیا نفوذ حوزه جزء و منطقه در هیروس متحدان
معارض تروریسـتی، اقـدام   هاي  اولیه بحران در قبال تحوالت میدانی و پیشروي گروه

، بـه کـارگیري   2011لفظی، طرح الگوي روسی در سال هاي  گذاري جز حمایتثیرتأ
ی در شوراي امنیت، گشایش باب گفتگو میان دولت و معارضـه  الملل بینهاي  ظرفیت

انجـام ندادنـد؛    2013شیمیایی در سـال  هاي  سازي سوریه از سالح و نهایتا طرح پاك
مربـوط بـه اوکـراین بـود و بخـش       البته روسیه در آن دوران به شدت گرفتار مسائل
  قرار داده بود. مسئلهاعظمی از اهتمام و تمرکز خود را بر روي این 

درصد جغرافیاي  75معارض تروریستی بر بیش از هاي  اما در پی سیطره گروه
وارد  2015از سـال  هـا   سوریه و با ابتکار عمل جمهـوري اسـالمی ایـران، روس   

هاي  و پتانسیلها  کشور شده و تمامی ظرفیتاین  نظامی ـ امنیتی عرصه تحوالت 
نظـامی و میـدانی در   هـاي   ی و پوشش هوایی عملیـات الملل بینخود را در عرصه 

  به کار گرفتند.   مختلف بر اساس الگوي تقسیم کار و وظیفه با ایران،هاي  جبهه
سـوریه،   ــ امنیتـی   نظـامی در پی ورود روسـیه بـه صـحنه میـدانی تحـوالت      

در آینده این کشور ها  مختلفی در خصوص چشم انداز نقش روس هاي زنی گمانه
با تغییر موازنه امنیتی تحوالت سوریه به دنبـال  ها  مطرح شد؛ مبنی بر اینکه روس

انجام یک معامله بزرگ با غرب بر سر پرونده اوکراین هستند اما روند تحوالت و 
شان داد این کشـور  پس از ورود به بحران سوریه نهاي  رفتارهاي روسیه طی سال

ی که در این پرونده مدنظر دارد، نـه تنهـا بـه    ژئوپلیتیکبا توجه به منافع و اهداف 
ی المللـ  بـین و  ـ امنیتی نظامیهاي  دنبال معامله با غرب نبوده بلکه تمامی ظرفیت

خود را براي حفظ و بقاي این متحد سنتی و دیرینه خود بـه کـار گرفتـه اسـت.     
ویکـردي از سـوي روسـیه برآمـده از اهـداف و منـافع       اتخاذ چنـین تصـمیم و ر  

مختلـف  هـاي   باشـد کـه در حـوزه    می بلندمدت و راهبردي این کشور در سوریه



ري
مکا
ه

 
امن

ن 
حرا
ز ب
س ا

ن پ
یرا
ـ ا

یه 
وس
ي ر
ها

 یتی
  هیسور

 

 

 77  

  شود.  می ، سیاسی، اقتصادي و... تعریفنظامی ـ امنیتی
    بعـد از فروپاشـی    :تالش براي جلوگیري از تکرار سـناریوي لیبـی و عـراق

با مداخله غرب از طریق ابزارهاي نـرم و  همسو با روسیه هاي  شوروي، حکومت
بـارز ایـن مداخلـه    هـاي   یا سخت سرنگون شدند که دو نظام عراق و لیبی نمونه

هستند. از دیدگاه مسکو، مخالفت روسیه با مداخلـه نظـامی غـرب در سـوریه از     
انجام دوباره سناریوي لیبی و سقوط آخرین پایگـاه روسـیه در خاورمیانـه عربـی     

 ارزش داراي مسـکو  بـراي  کشـور  ایـن  حفـظ  دلیل همین به د وکن می جلوگیري
بود کـه   مسئلهدر واقع، مخالفت روسیه ناشی از این . بود ژئوپلیتیک و استراتژیک

اگر نظام سوریه ساقط شود، موقعیت این کشور نـه تنهـا در منطقـه غـرب آسـیا      
حـوزه سـابق   هـاي   اي تضعیف دیگر جمهوريتضعیف خواهد شد بلکه زمینه بر

شوروي از طریق مداخله خارجی فراهم خواهد شد و از این رو، مداخله روسـیه  
در سوریه هر گونه فرصت براي مداخله غـرب در دیگـر منـاطق تحـت نفـوذ و      
متحدان روسیه را از بین خواهد برد. از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه عمـده        

افراطـی بـا نگـرش ضدروسـی بودنـد،      هاي  و گروهها  نمخالفین بشار اسد، جریا
انداز آینده سوریه و منافع نظامی روسیه در این کشور براي مقامات مسـکو   چشم
ها این بار ریسک سوریه بدون اسد  زیادي مبهم بود و به همین خاطر روس تا حد

دنـد.  را نپذیرفته و با تمام قوا به حمایت و پشتیبانی از ایـن نظـام مبـادرت ورزی   
 حکومـت  و کند تغییر کشور این سیاسی نظام به این باور رسیدند که اگرها  روس
 خطـر  در معـرض  روسیه منافع بیفتد، اگر غرب هاي لیبرال یا گرایان افراط دست به

  )1397(برزگر، .قرار خواهد گرفت
 :ایـت و  با حم هیروس به نمایش گذاشتن ثبات قدم در حمایت از متحدین خود

 از مثبـت  ریتصو کی دارد نظر در پشتیبانی همه جانبه و فراگیر خود از نظام سوریه
 در هیروس یاسیسهاي  يبند صف وین خود متحددیگر  به نسبت خود یقدمت ثاب

 مشـترك  مسـتقل  يکشـورها  و يمرکـز  يایآسـ  يکشورها جمله از ،یجهان سطح
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 هیروس اعتبار سنجش يبرا گبزر محکدر واقع این یک  .بگذارد شینما به المنافع
 و سقوط به دادن تن از که دهد نشان تا است خود متحدان و دوستان از تیحما در

و ها  و حاضر است تمامی ظرفیت کرد خواهد امتناع غرب توسط متحدان یسرنگون
مختلف جهت حفظ متحدین سنتی و دیرینـه بـه   هاي  خود را در حوزههاي  پتانسیل

  )2018 والتوثیق، للدراسات ستشارياإل کار گیرد. (المرکز
 پایگاه دریایی طرطوس واقع در مرزهاي  :گرم مدیترانههاي  دسترسی به آب

گرم دریـاي مدیترانـه و   هاي  به آبها  غربی سوریه زمینه را براي دسترسی روس
همـین  سـازد. بـر    می تقویت ناوگان خود در مجاورت این دریاي راهبردي فراهم

شرقی دریـاي مدیترانـه   هاي  اساس، روسیه به منظور حفظ جايِ پاي خود در آب
حفظ پایگاه طرطـوس ایـن ذهنیـت را بـراي      .باشد می سوریه نظام حفظ به دنبال

داراي یک پایگاه دائمی در مجاورت ها  کند که روس می روسیه و رقباي آن ایجاد
بر  مسئلههستند و همین  اروپا و قاآفری آسیا، قاره سه اتصال محل مدیترانه دریاي

 افزایـد؛   اهمیت راهبردي حفظ این پایگاه در سایه استمرار و بقاي نظام حاکم مـی 
اي  العـاده  با توجه به اینکه بندر طرطوس از موقعیـت راهبـردي فـوق    خصوص به

و  تواند عملیات نظامی روسیه در غرب آسیا، شـمال آفریقـا   می برخوردار است و
 براي مهمی معبر تواند می مدیترانه دریاي حتی اروپا را هدایت کند. عالوه بر این

 همین به. شود محسوب اروپا به آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهاي انرژي انتقال
 از یکـی  عنـوان  بـه  را خـود  همچنـان  دارد تـالش  مسـکو  آنکـه  به توجه با دلیل
 مدیترانـه  در حضـور  بـراي  کنـد،  حفـظ  اروپـا  بـه  انرژي انصادرکنندگ ترین مهم
  )2017(رند،. دارد درازمدتی هاي برنامه
 حضـور  تـرین عوامـل    میکـی از مهـ   :ی در سـوریه گرای افراط و تروریسم مهار
کی در منطقه تییمنافع ژئوپل تأمینروسیه در پرونده سوریه، تالش براي  ـ امنیتی نظامی

باشد که یـک از   می بندي و تعریف بوده است؛ این منافع در ابعاد مختلفی قابل تقسیم
در پرتـو مهـار و    روسیه سـعی دارد بوده که  گرایی ابعاد آن مبارزه با تروریسم و افراط
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 .  مایدتیک خود را در سطح منطقه تضمین نیکنترل این پدیده، منافع ژئوپل

عد نظـامی و امنیتـیِ فـوري مـدنظر     احساس خطر از جانب ترو ریسم تنها از ب
کشـور   اینها براي هر  نیست، بلکه از جنبه تمدنی نیز موضع ضد روسی تکفیري

تیک خود را در مهار و کنترل این یتثبیت منافعِ ژئوپلها  روسآفرین است و  چالش
در تندرو و افراطـی  هاي  د. در نگاه مقامات روس، تهدیدات جریاندانن می چالش

تـرین   سابق شـوروي، از مهـم  هاي  داخل مرزهاي روسیه و همچنین در جمهوري
اي بـا آنهـا    امنیتی این کشور در آینده خواهد بود که باید به هر شـیوه هاي  چالش

  )1397 مقابله کرد. (برزگر،
نفـر از   7000تـا   5000 حضـور  کنـد،  مـی  نگـران  را روسیه آنچه بین این در 

) 2016 اسـت (الجزیـره،   ها تروریست میان در یاي میانهساکنین مناطق قفقاز و آس
که باید پیش از بازگشت آنها به مناطق اولیه خـود در جغرافیـاي سـوریه از بـین     
بروند و این امر در سایه حفظ نظام حاکم در این کشور محقق خواهد شـد چـرا   

هاي  تندرو و شخصیتهاي  که با سرنگونی اسد، هرج و مرج جدي از سوي گروه
فراطیِ روسی تبار براي نواحی تحت نفوذ روسـیه در قفقـاز شـمالی بـه وجـود      ا

 صـفوف  بـه  روسـیه  از که افرادي خواهد آمد؛ به خصوص با توجه به اینکه اکثر
 و شـمالی  قفقـاز  منطقـه  اهـالی  از اند، پیوسته تروریستی هاي گروه سایر و داعش
 و روسیه از جدایی دار داعیه که هستند... و داغستان اینگوش، ،چچن نظیر اقوامی
باشـند. از ایـن رو، مقامـات بلندپایـه روسـی بـه        می قفقاز اسالمی امارت تشکیل

افراطـی  هاي  منظور پیشگیري و دفع تهدیدات امنیتی برخاسته از بازگشت جریان
با حضور مستقیم نظامی در کشور   الی،و تندرو به حوزه امنیتی خود در قفقاز شم

 و عناصر منتسـب بـه آن گـام برداشـت؛ در    ها  سوریه در مسیر نابودي این جریان
 بسـیار  روسـیه  بـراي  سـوریه  تروریسـتی و افراطـی در  هـاي   مهـار جریـان   واقع
  . بود مناطق مجاور خود در آنها با مبارزه از تر هزینه کم

 روسـیه از  هـاي   لویـت واهداف و ا از دیگر یکی :غرب با ژئوپلیتیک رقابت
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 امنیتـی در سـوریه، تـالش بـراي حفـظ منـافع       ـ  ورود به صحنه عملیات نظـامی 
ی بـا غـرب بـوده کـه     المللـ  بـین و اي  منطقههاي  کشور در رقابت این یژئوپلیتیک

خـود در   نقش و وزن افزایش روسیه در پرتو حفظ نظام حاکم در سوریه به دنبال
در واقع، روسیه با ورود پرقدرت خود به عرصه تحوالت  باشد. می این دو عرصه

هـا رسـاند کـه ایـن کشـور در موضـوعات        میدانی سوریه، این پیام را بـه غربـی  
کند و نسبت  ژئوپلیتیک و پر شدن خال قدرت به ضرر خود بسیار جدي عمل می

نفوذ به بازیگران رقیب نگرد و فضاي  قرمز می به محیط پیرامون خود به مثابه خط
هـاي   دهد و چنین هـدفی را در چـارچوب اسـتراتژیکی، رقابـت     و دشمن را نمی

  ژئوپلیتیکی، روابط جهانی و رقابت با آمریکا حفظ خواهد کرد. 
 در نگاه سران و رهبران بلند پایـه روسـیه از جملـه     :آمریکا در سوریه مهار

قیبِ استراتژیک روسیه و دگرِ این شخص پوتین، ایاالت متحده امریکا به عنوان ر
بایست در مسیر مهار این کشور و  می شود؛ لذا کشور در پرونده سوریه قلمداد می

آن کـه در تضـاد بـا منـافع و راهبردهـاي روسـیه در سـطح        هاي  و برنامهها  طرح
بـا  هـا   و به طور خاص در پرونده سوریه قرار دارد، گام برداشت. روساي  منطقه

ه به دنبال مقابله و مهار طرح امریکا در این کشـور کـه بـر پایـه     حضور در سوری
مدیریت بی ثباتی و ناامنی قرار داشت، بودند و در نهایت موفق شـدند بـا تغییـر    

تروریستی، این طرح هاي  به نفع نظام حاکم و شکست گروه ـ امنیتی نظامیمعادله 
 نهایـت  در و فقـاز ق و مرکـزي  را خنثی ساخته و از سرایت آن به منـاطق آسـیاي  

  )2016 روسیه جلوگیري کنند. (الجزیره،
  
  ت آینده ایران و روسیه در سوریهعوامل همگرایی در مناسبا. 4
  حفظ منافع ژئوپلیتیکی.4ـ1

یکی از مهم ترین عوامل همکاري و شراکت راهبردي ایران و روسیه در پرونـده  
ی در منطقه بوده اسـت؛ ایـن منـافع در    ژئوپلیتیکمنافع  تأمینسوریه، تالش براي 

باشد که یک از ابعاد آن حفـظ منـافع    می بندي و تعریف ابعاد مختلفی قابل تقسیم
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در سـایه حفـظ نظـام    اي  منطقـه ی دو کشور و تالش براي افزایش وزن ژئوپلیتیک
حاکم و حفظ موقعیت و جایگاه سـنتی خـود در سـوریه و منطقـه بـوده اسـت.       

ین تاریخ در سوریه پایگاه داشـته و در زمـان رژیـم بعثـی در     ها تا قبل از ا روس
دچـار   2003عراق نیز حضور داشـتند؛ امـا سـاختار عـراق بعـد از بحـران سـال        

که جایگاه خود را در  ها از این کشور خارج شدند، در حالی تغییراتی شد و روس
روسـیه   که ناوگان اصلی» تسلط بر منطقه مدیترانه و دریاي سیاه«سوریه با هدف 

هـا   در آنجا قرار دارد، حفظ کرده بودند. بحران سوریه این تصور را در میان غربی
ایجاد کرد که امکان خارج کردن این پایگاه از دستان روسیه همانند آنچـه کـه در   

هـا   واقف بودند کـه روس  مسئلهبه این ها  عراق و لیبی رخ داد، وجود دارد. غربی
د که از لحاظ استراتژیکی دامنه تنش را از دریـاي  در بلند مدت به دنبال آن هستن

هـا   سیاه به جنوب مدیترانه و حوزه ناتو منتقل کنند اما بـا واکـنش سـخت روس   
ها بود که ایـن کشـور در    مواجه شدند. واکنش روسیه حاوي این پیام براي غربی

قدرت به ضـرر خـود بسـیار جـدي عمـل       موضوعات ژئوپلیتیک و پر شدن خأل
قرمـز   ها به محیط پیرامون خود بـه مثابـه خـط    داد که روس  ین امر نشانکند. ا می
دهند و چنین هدفی را  نگرند و فضاي نفوذ به بازیگران رقیب و دشمن را نمی می

هاي ژئـوپلیتیکی، روابـط جهـانی و رقابـت بـا       در چارچوب استراتژیکی، رقابت
ژئـوپلیتیکی   منـافع بر همین اسـاس، اسـتمرار و تضـمین    آمریکا حفظ خواهند کرد. 

منـدي از   خود را در راستاي تقارب و همگرایی با جمهـوري اسـالمی ایـران و بهـره    
هـا بـه ارزشِ    روس هـاي ایـن کشـور در پرونـده سـوریه دیدنـد. در واقـع،        ظرفیت

در تقابل با محور امریکایی پی بردند اي  منطقهاستراتژیک پویاییِ نقشِ ایران در سطح 
بهترین بازیگر براي اجراي سیاسـت جلـوگیري از   » ایران«د که و به این نتیجه رسیدن

  ویژه آمریکا در حوزه نفوذ روسیه است. هاي رقیب و دشمن به نفوذ قدرت
اي، به طور سـنتی   عنوان یکی از بازیگران منطقه جمهوري اسالمی ایران نیز به

د را در این نفوذ خو  اهللا، در لبنان بازي عمیقی از خود نشان داد و به واسطه حزب
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کشور عمق بخشید. در عراق نیز پس از سرنگونی رژیم بعثی و نفوذ در سـاختار  
نخبگـی، تجـارت، حـوزه      روابط خود را از طریق ارتبـاط بـین    جدید این کشور،

بخشی کرد و در سوریه نیز روابط سنتی خود را با  نظامی امنیتی و سایر امور عمق
هـاي   بحـران در سـوریه و سـیطره گـروه    نظام حاکم حفظ کرده بود. امـا شـروع   

 درصد جغرافیایی این کشور، باعث تصور احتمـال خـأل   70تروریستی بر بیش از 
توانسـت   قدرت میان لبنان و عراق شد چرا که شرایط آن مقطع بحران سوریه می

اي ایران را از لحاظ ژئوپلیتیکی بـه چـالش بکشـد. بـر همـین       تمام جایگاه منطقه
ی الملل بینالمی ایران با تکیه بر ظرفیت و پتانسیل یک بازیگر جمهوري اس  اساس،

خود در منطقه گام برداشت؛ چرا  ژئوپلیتیکهمچون روسیه، در مسیر حفظ منافع 
محور  برابر در توازن ایجاد راستاي در منطقه در خود قدرت تثبیت براي ایران که

در همـین راسـتا،    دارد و نیـاز  یالمللـ  بـین  گـر  موازنـه  نیـروي  یـک  به آمریکایی
 نظامی ـ امنیتی ی روسیه بستر مساعدي را براي ایجاد موازنه الملل بینهاي  ظرفیت

  در مقابله با محور امریکا فراهم ساخت. 
 کـه  اسـت  برخـوردار  هایی پتانسیل وها  ظرفیت از یالملل بین عرصه در روسیه

 ایـن  و نـد ک تقویـت  آن ویـژه  وضـعیت  بـا  منطقه در را کشور این بازي تواند می
 کـارکرد  مقاومـت  محـور  و ایـران  اسـالمی  جمهوري برايها  بزنگاه درها  ظرفیت
  :از عبارتند روسیه یالملل بینهاي  کارت. است داشته اي ویژه و مثبت
 اسـالمی  جمهـوري  متحـد؛  ملـل  سازمان امنیت شوراي در روسیه حضور. 1 
 و مسـائل  از برخـی  در خـود  براي حقوقی هاي چالش ایجاد از رهایی براي ایران

 عدم. دارد نیاز وضعیت این تعدیل براي روسیه وتويِ حق به اي منطقه موضوعات
 و ایـران  علیه قطعنامه چندین تصویب نوعی به سوریه بحران در روسیه مشارکت
  .برداشت در ملل سازمان امنیت شوراي در را مقاومت محور
 سـعودي،  عربسـتان  بـا  روسـیه  ایـران؛  مقابل هايِ طرف با روسیه ارتباطات. 2

 وگوهـايِ  گفـت  برقراري و است ارتباط در اروپایی کشورهاي و آمریکا اسرائیل،
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 بـه  را عمده بازیگريِ اجازه بازیگران این با روسیه میان جهانی سطح در راهبردي
 مسـائل  در ایـران  هـاي  نیازمندي با زیادي حد تا روسیه هاي فرصت. دهد می آنها

 بهره منطقه در ایران هاي برگه از توانند می نیز ها روس و دیاب می مطابقت اي منطقه
 و ایـران  روابط وضعیت مشابه سوریه پرونده در روسیه و ایران متقابل نیازِ. گیرند
 بـا  ارتبـاط  و امنیـت  شوراي در روسیه حضور. است افغانستان پرونده در روسیه

 عمـده  برگـه  دو جهـانی  و اي منطقـه  صـحنه  در ایـران  مقابـلِ  و رقیـب  بازیگرانِ
  .شود می محسوب روسیه یالملل بین

بحران سوریه نقطه اتصالی براي فهم بهتر ایـران و روسـیه از     بر همین اساس،
عـد نظـامی و امنیتـی          پویایی نقش و ظرفیـت یکـدیگر بـود و هـر دو طـرف از ب
همدیگر را کشف کرده و دریافتند که در یـک نقطـه در سـطح اسـتراتژي کـالن      

ك و متقاطعی دارند. به عبارت دیگر، ترکیـب روابـط یـک بـازیگرِ     خواسته مشتر
ــا ویژگــی ــدئولوژیک ب ــازیگري ســکوالر و   ای هــاي خــاص خــود و دیگــري، ب

غیرایدئولوژیک با تکیه بر قدرت نظامیِ سنتی باعث دستیابی به این نتیجه شد که 
  )1397 (برزگر، دو کشور به یکدیگر نیاز متقابل دارند.

یجاد و حفظ توازن در منطقه در تقابل با محور امریکـایی و  روسیه به منظور ا
پیمان غرب در منطقـه، نیازمنـد ائـتالف و شـراکت بـا یـک بـازیگر         بازیگران هم

بـه منظـور    باشـد و طبیعتـاً   می نفوذ همچون جمهوري اسالمی ایران ذياي  منطقه
مـه  استمرار و حفظ این موازنه به شراکت خـود بـا جمهـوري اسـالمی ایـران ادا     

  خواهد داد. 
  
  سازي جمهوري اسالمی ایران و قدرت سخت روسیه افزاري و شبکه قدرت نرم. 4ـ2

، 2015اصلی قدرت روسیه در سوریه پس از ورود به بحران نظامی از سال  مؤلفه
شـود و ایـن    می افزاري و به طور خاص در عرصه هوایی تعریف در حوزه سخت

گذشته ایفا کـرد.  هاي  میدانی طی سال هاي نقش بسزایی در تحقق پیشروي مؤلفه
اي در  در سمت دیگر، جمهوري اسالمی ایران در عرصـه میـدانی عملکـرد ویـژه    
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شبکه سازي نیروهاي محلی و بومی از خود نشان داد و ثابت کـرد توانـایی آن را   
  عملیاتی سازد. » سازي در میدان شبکه«دارد که قدرت نرم خود را با 

در دوره بحــران هـا   همیــت بسـزایی در نــزد روس از ا» ســازي محلـی  شـبکه «
نقـش بسـزایی در انجـام     مؤلفـه برخوردار بود و در دوران پسا بحران نیـز، ایـن   

ها هر  نرم افزاري ایفاء خواهد کرد. طی دوره بحران، روسهاي  اقدامات و فعالیت
ترین تجهیزات نظامی و هوایی و همچنین حقِ وتو در سـطح   چند داراي پیشرفته

ی بودند، اما همه این موارد بدون در اختیار داشـتن میـدان نبـرد بـراي آنهـا      جهان
نقـش مهمـی در برتـري    » تسلط بر زمین یا میدان«غیرممکن بود. از نگاه روسیه، 

  یک کشور در معادالت سیاسی دارد.
ی دخیل الملل بینو اي  منطقههاي  با پایان یافتن بحران در سوریه، طرف مطمئناً
کننـد کـه دولـت آینـده سـوریه فراگیـر باشـد و برخـی از          مـی  الشت  در بحران،

روتر در حکومت شریک باشند و این امـر نیـاز بـه تـداومِ      هاي مخالف میانه گروه
دارد. از آنجایی که ماهیـت قـدرت و سـاختار سیاسـی سـوریه و      » سازي ائتالف«

ان در توان گفت که مشابه نقش ایـران در ائـتالف شـیعی    عراق متفاوت است. نمی
سنت عراق در سوریه هم عملی خواهـد شـد، امـا شـرایط      قدرت با کردها و اهل

سازي به نفع حکومت این  پسا بحران در سوریه نیاز به نقش ایران در تداوم شبکه
هاي خود در موقعیت پسا بحران آگاه هسـتند؛   ها از محدودیت کشور دارد. روس

شبکه نخبگان محلی هم نفوذ ندارنـد   آنها شباهتی با مردم منطقه نداشته و در بین
 در کاهـد. روسـیه   افزاري آنها مـی  و پایان بحران سوریه نیز از جنبه قدرت سخت

از طرف . نداشته است نقشی اصالً یا داشته محدودي بازي سوریه سنت اهل حوزه
 که هستند معتدلی سنت اهل زمره در روسیه با همکاري به متمایل سنت دیگر اهل

روسـیه در   رو، ایـن  دارنـد؛ از  آن از بیشتري پذیريتأثیر و بوده ارتباط در ایران با
خواهـد   ایران بازیگري و قدرت نرم افزاري ، نیازمندمسئلهمدیریت و کنترل این 

ها در ایـن میـدان    گر روس افزاري، یاري بر همین اساس، اتصال با قدرت نرم. بود
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ایـن زمینـه ایفـاي نقـش کنـد.       توانـد در  است و تنها جمهوري اسالمی ایران می
سازي روي نیروهاي محلی یکی از شاهکارهاي سیاست و استراتژي ایـران   شبکه

  بایست در مسیر تقویت و تحکیم آن گام برداشت.  می در سوریه است که
قـدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران در پرونـده       هاي  مؤلفهبا درنظر گرفتن 
ایـن کشـور، شـاید بتـوان تجربـه      قدرت سخت روسیه در هاي  سوریه و شاخصه

همکاري روسیه و ایران در پرونده سوریه را الگوي جدیدي از قـدرت هوشـمند   
(ترکیب قدرت سخت و نرم) در سطح فرادولتی ارزیابی کرد کـه بـه نوبـه خـود     
الگوي جدیدي از نظم نوین جهانی را در مقابل رویکـرد تـک قطبـی امریکـا بـه      

  گذارد.  نمایش می
  
  بقاي نظام بشار اسدحفظ و . 4ـ3

 و شـراکت  اسـتمرار  معنـاي  بـه  اسد بشار رهبري به سوریه کنونی حاکمیت حفظ
 ثبـات  براي تالش گونه هر لذا بود؛ خواهد مدت بلند در روسیه و ایران همکاري
 بلندمـدت  در شـراکت  ایـن  تثبیـت  بـراي  عاملی تواند می سوریه کنونی حاکمیت
ی دست یابد و آمریکا، اروپـا  الملل بینیت اگر حاکمیت بشار اسد به مشروع. باشد

منـافع ایـران و روسـیه و در     تـأمین و سایر بازیگران جهانی آن را تأیید کنند، بـه  
انجامـد. در واقـع الزمـه ایجـاد و یـا حتـی        نهایت استمرار شراکت دو طرف می

باشد و حفـظ و تثبیـت بشـار     می استمرار شراکت دو طرف، بقاي نظام بشار اسد
 نهـایی  اهـداف  چنـد  اهللا است. البته هر ایران و حزب  عناي تثبیت روسیه،اسد به م
 در را کشـور  دو اسـد  بشار نظام حفظ اما است متفاوت سوریه در روسیه و ایران
 سو یک از نظام کنونی در سایه حفظ زیرا کند، می نزدیک یکدیگر به نهایی هدف

 دیگـر،  سـوي  از شـد و پیوستگی جغرافیایی ایران با محور مقاومت حفظ خواهد 
لیبـرال  هـاي   افراطی و تنـدرو و یـا گـروه   هاي  نیز با روي کارآمدن جریان روسیه

 هـدف  آنکـه  رغـم  به غرب گرا جایگاهی در آینده سوریه نخواهد داشت. بنابراین
 هـر  آنچـه  اما است، متفاوت سوریه سیاسی نظام از دفاع در روسیه و ایران نهایی
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. است سوریه سیاسی نظام تغییر از ممانعت رساند، می نهایی هدف به را کشور دو
توانـد   تصور اینکه روسیه با هر جریان لیبرال، کمونیستی یا اسالمی در سوریه می

 )1397 باشد. (شیبانی، می پایگاه خود را در آینده حفظ کند، نادرست

  
  آنهاي  گیري مجدد هسته بقاي تروریسم و خطر شکل. 4ـ4

 روابـط  ایـن  که دهد می نشان تاریخ طول در سوریه نظام اب ایران روابط به نگاهی
 سـایه  در کشـور  دو. اسـت  گرفتـه  شکل مشترك تهدیدات و ها فرصت مبناي بر

 در مسـئله  همـین . انـد  گرفتـه  قرار یکدیگر کنار در مشترك تهدیدات و ها فرصت
 تهدیـدات  و بـود  خواهـد  گـذار تأثیر نیـز  روسیه و ایران مناسبات و روابط آینده
ها  روس با ایران مدت بلند روابط تضمین براي را مساعدي بستر تواند می تركمش
  .کند فراهم سوریه در

ترین عوامـل همکـاري و شـراکت راهبـردي ایـران و روسـیه در        یکی از مهم
بوده که هـر دو کشـور در پرتـو     گرایی پرونده سوریه، مبارزه با تروریسم و افراط

خود را در سطح منطقه تضمین نمـوده   ئوپلیتیکژمهار و کنترل این پدیده، منافع 
عد نظامی و امنیتـیِ فـوري مـدنظر     اند. احساس خطر از جانب تروریسم تنها از ب

هـا بـراي    نیست، بلکه از جنبه تمدنی نیز موضع ضد ایرانی و ضد روسی تکفیري
خود را در  ژئوپلیتیکآفرین است و هر دو طرف تثبیت منافعِ  هر دو کشور چالش

  دانند.  می و کنترل این چالش مهار
که بر پایه مقابله و تضاد با تفکر افراطی  رویکرد ایران به اسالماز سوي دیگر، 

ـ  براي روسیه که تهدیدهاي زیادي از ناحیـه افـراط   قرار دارد، ی و تروریسـم  گرای
ضـد   موضـع  آیـد.  کند، یک نقطه اتکا در خاور نزدیک به شـمار مـی   احساس می

آفـرین   چـالش هـا   بـراي روس  ـ امنیتـی  نظامیها نه تنها در عرصه  روسی تکفیري
خواهد بود بلکه از لحاظ تمدنی نیز براي این کشور تهدید خواهد بود و روسـیه  

  داند.  می خود را در مهار و کنترل این چالش ژئوپلیتیکثبیت منافعِ 
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 در خـود  روابـط  بـه  مشترك اتتهدید پایه بر توانند می روسیه و از این رو، ایران
 هـاي  هسته وجود. دهند ادامه سوریه و منطقه در ـ نظامی حوزه از بیش ـ امنیتی حوزه
 بـود  خواهد مدت بلند در ایران نظامی حضور براي اي بهانه و ضرورت تروریسم داغ
 بـه  ها روس. آورد روي استراتژي و برنامه طرح، تدوین و ارائه به زمینه این در باید و
 بـوده  همگرا ایران با نظامی و امنیتی جنبه از سوریه پرونده بودن باز زمان تا قطع ورط
  .کرد خواهند استفاده ایران بازیگري توان از و

 شمالی مناطق در خارجی هاي تروریستی ثقل گروه مراکز که زمانی تا واقع در
ظرفیـت  ایران و اسـتفاده از   نیروهاي دارند، ضرورت بقاي وجود سوریه شرقی و

بـه ایـن   ها  وجود دارد؛ روسها  جمهوري اسالمی در مهار تروریسم در نزد روس
تروریسـتی و  هـاي   واقف هستند که خروج ایران در سـایه حضـور گـروه    مسئله
تـر   در آینده وخـیم  را وضعیت در جاي جاي سوریه،ها  پنهان این گروههاي  هسته

هـا   استمرار آن در نـزد روس  حضور نظامی ایران در سوریه و  مطالبه. خواهد کرد
چرا که آنها به قدرت شبکه سازي جمهـوري اسـالمی در مهـار ایـن      دارد وجود
  باور دارند.ها  و هستهها  گروه
 ماننـد  موجـود  شـرایط  به توجه با باید ایران، نظامی حضور براي ریزي برنامه 
. باشـد  آن هـاي  هسـته  مجـدد  گیـري  شـکل  و تروریسـم  پنهـان  و خـاموش  رشد
 در ایـران  نظـامی  حضـور  تداوم براي را زمینه نیز ادلب وضعیت بودن خصنامش
 .است ایران نظامی حضور تداوم خواستار نیز سوریه نظام و کند می فراهم سوریه
  )1397 (آزاد،
 

  . مهار امریکا در سوریه4ـ5
در نگاه سران و رهبران بلند پایه روسیه از جمله شخص پـوتین، ایـاالت متحـده    

شود و نزدیکـی بـه آمریکـا در     می نوان رقیبِ استراتژیک روسیه تلقیامریکا به ع
نگاه رهبران کنونی روس تقویت نشده اسـت. جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز بـه       

نگرد و بر همین اساس، هر  می امریکا به عنوان یک دشمن استراتژیک و راهبردي



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شما
ره 

پ، 3
اپی

 ی
75

، پاییز 
1397

  
   

 

 

 88  

 در رهبـري  ظـم مع با امریکا هستند. مقام» تضاد استراتژیک«دو کشور داراي یک 
 مسئلهاین  کردند و مطرح را »آمریکا مهار« استراتژي ایران نیز به پوتین اخیر سفر

و نفـوذ   حضـور  بـا  مخالفـت  روسیه در و ایران مشترك به نوبه خود بیانگر فصل
  باشد.  می منطقه در سوریه و به طور کلی در آمریکا

نـد مـدت همچنـان    در پرونده سوریه و حتی در سطح منطقه اي، آمریکا در بل
ساخت سیاسی و نظامی   روسیه باقی خواهد ماند. در سمت مقابل،»ِ دگر«عنوان  به

باشد و سطوح مختلف حاکمیتی امریکـا   می امریکا، یک ساخت کامال ضد روسی
امکـان هـر گونـه تقـارب و      مسـئله به شدت رویکرد ضدروسی دارنـد و همـین   
از جمله پرونده سوریه به شدت ها  همگرایی میان دو طرف را در برخی از پرونده

این کشور در راسـتاي  هاي  دهد. استقرار امریکا در شرق فرات و تالش می کاهش
نظامی و امنیتـی، در  هاي  تشکیل یک شبه دولت در این منطقه با ایجاد زیرساخت

تعارض با منافع مشترك ایران و روسیه قـرار دارد و هـر دو بـازیگر را در نقطـه     
  دهد.  قرار میمقابل امریکا 

از طرف دیگر، نگاه روسیه بـه ایـران در سـوریه در وضـعیت کنـونی بسـیار       
ها در ابتـداي کـار شـناخت درسـتی از      تر از دو سال گذشته است؛ روس متفاوت

نقش و ظرفیت ایران و میزان نیاز خود به این کشور نداشتند اما در شرایط کنونی 
یران در مسائل مختلف بـه خصـوص   به جمهوري اسالمی اها  میزان اعتماد روس

هایی که ماهیت ضدامریکایی دارند، افزایش یافتـه اسـت و همـین امـر در      پرونده
  بلندمدت نیز استمرار خواهد یافت. 

هـاي زیـادي را در مقولـه     ها چـالش  البته این احتمال وجود دارد که آمریکایی
ها  به این خواستهها  بازسازي پیش روي روسیه قرار دهند، اما بعید است که روس

گنجد که کشوري دیگر مانند ایران را  تن بدهند. این موضوع در تفکر روسی نمی
  )1397تحت فشار قرار دهند که از سوریه خارج شود. (برزگر،
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  محور مقاومت  اي  منطقهنفوذ و قدرت . 4ـ6
جمهوري اسالمی ایران بعد از پیروزي انقالب به عنـوان بـازیگري مسـتقل وارد    

نقش و نفوذ   ی شد و در مسیر افزایش قدرت،الملل بینو اي  منطقهتحوالت عرصه 
خود در این دو عرصه گام برداشت. در وهله اول، ایران سعی نمود در پرتو وقوع 

هـا   ی با حضور مناسب خـود بـه مـدیریت بحـران    الملل بینو اي  منطقههاي  بحران
ناشـی از  هاي  هش آسیببپردازد و بر همین اساس سیاست خود را در راستاي کا

بحران تعریف نمود اما این روند در مراحل بعد تکمیل شد و به تبدیل تهدیـدات  
موجود به فرصت منجر گشت. در واقع جمهوري اسالمی ایران به ایـن سـطح از   

اي مدیریت کند که تهدیدهاي  را به گونهها  رسید که بتواند بحراناي  منطقهقدرت 
ایران در مـدیریت  اي  منطقه. سطح و میزان قدرت موجود به فرصت تبدیل شوند

 از غربـی  کشـورهاي  مقامـات  از بسـیاري  مصنوعی به حدي رسید کههاي  بحران
 بـه  کـه  هـا  روس بـین  ایـن  در. کردند اذعان ناگزیر بدان آمریکایی مقامات جمله
 به با ها آمریکایی کردند می گمان ابتدا کنند، می رصد را خاورمیانه تحوالت خوبی

 مردمی هاي قیام از ناشی مرج و هرج مدیریت و مصنوعی هاي انقالب انداختن اهر
 ایـن  بـا . هستند منطقه این تحوالت برنده ترین مهم آفریقا، شمال و خاورمیانه در
 تنهـا  نه آمریکا که داد نشان مردمی، هاي قیام و ها انقالب تب کردن فروکش حال
 نیـز  عمیقـی  مشـکالت  بـا  ها حوزه از بسیاري در بلکه نیست، تحوالت این برنده
 شـد،  آمریکـا  شکسـت  بیـانگر  همـه  از بـیش  آنچه بین این در. است شده مواجه
 در مقاومـت  جبهـه  گذاريتأثیر و نفوذ میزان و ایران اي منطقه قدرت شدن نمایان
  .بود منطقه سطح

 موفقیـت  رمـز  و راز کـه  داد نشـان  ها روس به یمن و عراق سوریه، تحوالت
 و مدیترانـه  دریـاي  تـا  ایـران  مرزهاي از که است اي جبهه منطقه، سطح در ایران
 هـاي  گـروه  برابـر  در مقاومـت  جبهـه  قدرت این بر عالوه. دارد ادامه عدن خلیج

. داشـت  هـا  روس تحریک در مهمی نقش غربی، و عربی کشورهاي و تروریستی
 در خاورمیانــه در حضــور کــه کردنــد درك را واقعیــت ایــن هــا روس واقــع در



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال نوزدهم، شما
ره 

پ، 3
اپی

 ی
75

، پاییز 
1397

  
   

 

 

 90  

 ایـن  از. اسـت  ناممکن هستند، آمریکا متحد همگی که سنی کشورهاي جغرافیاي
 راسـتاي  در مقاومـت  جبهـه  گـذاري تأثیر و نفوذ قدرت، از کرد تالش مسکو رو

 قـدرت  عـراق،  و سـوریه  بحران واقع در .گیرد یاري منطقه جغرافیاي در حضور
 تحـوالت  آن از پس. کرد آشکار همه براي را منطقه در ایران نفوذ میزان و نظامی
 کشور این به نظامی تجاوز در جانبه همه حمایت با سعودي ائتالف ناکامی و یمن
 نیسـت،  منطقـه  هـاي  دولـت  از نظامی حمایت در صرفاً ایران قدرت که داد نشان
 و گـذاري تأثیر تـوان  کـه  یافته دست منطقه هاي ملت میان در نفوذي به ایران بلکه
 بازیگري و اي منطقه قدرت شدن عیان ترتیب این به. دارد را موجود شرایط تغییر

شـد   ایران به ها روس بیشتر توجه موجب منطقه سطح در ایران اسالمی جمهوري
  )54:1396 و این اهتمام در بلندمدت نیز استمرار خواهد داشت. (بهمن،

منـافع، سـعی در    تأمینهاي محدود خود در راستاي  ها با آگاهی از برگه روس
ابط متوازن و همزیستی بین ایران و سایر اعضاي منطقه دارنـد. در واقـع   ایجاد رو
هـاي   هاي مستقل، ملزم به بـازي بـا برگـه    ها به دلیل در اختیار نداشتن برگه روس

دیگر بازیگران هستند. ایاالت متحده آمریکا بازیگرانی مانند اسرائیل، عربسـتان و  
هـاي زیـادي از    یی و بخـش فارس، کشورهاي اروپـا  سایر کشورهاي حوزه خلیج

هايِ بازي روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر  آفریقا را در اختیار دارد، اما برگه
شوروي سابق از بین رفته و این کشور برگه بازيِ جدیـدي در اختیـار نـدارد. از    

دهـد   شکل می» احساس نیاز«اینرو، روسیه با برخی از بازیگران روابطی بر اساس 
ها و تبیین آن براي طـرف   هنگام نیاز روس ر عمل ایران، تشخیص بهو نقشِ ابتکا

   روسی در بحران سوریه فرصتی مغتنم در اختیار این کشور قرار داد.
در شرایط کنونی نیز تنها دو اردوگـاه یـا بلـوك در منطقـه وجـود دارد؛ یـک       

ب اردوگاه منتسب به امریکا بوده که منـافع آن را غـرب، اسـرائیل و ارتجـاع عـر     
باشـد. از ایـن رو،    می کند و اردوگاه دوم منتسب به تفکر محور مقاومت می تأمین

روسیه ناچار خواهد بود در آینده در اردوگاه محور مقاومت بازي کند؛ حتی اگـر  
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  اقدامی عملی در این محور انجام ندهد.
  
 4+1گیري و استمرار ائتالف   شکل. 4ـ7

راهبـردي میـان ایـران و روسـیه شـکل       یکی از نتایج و بروندادهاي آغاز شراکت
با هـدف مقابلـه بـا پدیـده تروریسـم و در نهایـت مقابلـه بـا          4+1گیري ائتالف 

 1کشـور و   4عضـو شـامل    5امریکا بود. این ائتالف که بـا مشـارکت   هاي  طرح
شده، یک  شکیل تاهللا حزب و سوریه ،عراق ایران، بازیگر غیر دولتی شامل روسیه،

 اردوگـاه امریکـا در منطقـه   هـاي   و طرحها  اقدام ابتکاري در مسیر تقابل با برنامه
  )2015کند. (امین، می مختلف مقابلههاي  باشد و با نفوذ این کشور در حوزه می

بر همین اساس، ائتالف جمهوري اسالمی ایران و روسیه در جغرافیاي سوریه 
را در عرصه نظـامی و امنیتـی تحـوالت سـوریه     نه تنها دستاوردهاي برجسته اي 

هـاي   کسب کرد بلکه نشان داد این ائتالف قـادر بـه گسـترش و تشـکیل ائـتالف     
 با حضور واحدهاي سیاسی و بـازیگران غیردولتـی  اي  منطقهگسترده تر در سطح 

 آمریکا اي منطقه هاي سیاست به سختی ضربه در بلندمدت مسئلهباشد و همین  می
 آغـاز،  در آنکـه  رغـم  بـه  واقـع  کـرد. در  وارد خواهد خاورمیانه در آن متحدان و

 منفی روسیه و ایران هاي همکاري به نسبت عربی و غربی کشورهاي اکثر واکنش
 آورد، دسـت  به تروریسم با مبارزه در 4+1 ائتالف که هایی پیروزي از پس اما بود،

 بشار و سوریه دولت قبال در خود پیشین مواضع از شدند ناگزیر غربی کشورهاي
  .کنند نشینی عقب اسد

  
  ت آینده ایران و روسیه در سوریهعوامل واگرایی در مناسبا. 5
  . امنیت رژیم صهیونیستی5ـ1

رژیم صهیونیستی، عامل عمده واگرایی میان ایران و روسیه در مناسبات آینـده دو  
  در جغرافیاي سوریه خواهد بود.  ها روس منافع با ایران تقابل اصلی کشور و نقطه

روسیه از ابتداي ورود به بحران سوریه سعی کرد در رفتـار خـود بـا ایـران و     
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اسرائیل به طور همزمان نوعی تعادل و توازن ایجاد کند؛ در واقع به دنبـال راهـی   
سـیبی نرسـد و بـه طـور     یـک آ  براي معامله با دو بازیگر بوده و هست که به هیچ

از یک طرف ها  همزمان از بروز تنش میان دو طرف ممانعت به عمل آورد. روس
خواهان حفظ همکاري و شراکت خـود بـا جمهـوري اسـالمی ایـران در سـطح       

باشند و از طرف دیگر با هر گونه عامل تنش آمیز که منجـر بـه بـروز     می مطلوب
 امنیـت  تـأمین کنند؛ چرا کـه   قابله میاختالف در مناسبات خود با اسرائیل شود، م

 از قبـل  هـا  بـوده و حتـی روس   روسـیه  خـارجی  سیاست اصول از یکی اسرائیل
بـه  هـا   کردنـد؛ اسـرائیلی   هویـت  یـک  عنـوان  به اسرائیل شناسایی به اقدام آمریکا

 و تبار روس اسرائیل نیز، جمعیت از دوسوم صورت سنتی در روسیه نفوذ دارند و
هـا در   صهیونیست با روسیه مستمر هاي ین اساس، هماهنگیبر هم .هستند شرقی

پوشی آنها در قبال هـر گونـه حملـه هـوایی اسـرائیل بـه        مسائل مختلف و چشم
شـود.   مـی  مواضع ثابت و متحرك محور مقاومت در سوریه در این راستا تعریف

 ایـران  وضـعیت  به اسرائیل رفتار مدیریت با تا کردند همزمان تالشها  البته روس
 در پی سرنگونی جنگنده روسی نیز، محدودیت هـایی  و شود وارد کمتري آسیب
از این رو، جمهـوري اسـالمی ایـران در آینـده بـا      . پدید آمده است اسرائیل براي

  روسیه در موضوع رژیم صهیونیستی دچار چالش خواهد شد. 
  
  . چالش درون ساختاري در ایران5ـ2

ویت بلندمدت مناسبات جمهـوري اسـالمی   یکی از عوامل واگرا در استمرار و تق
ایران و روسیه، چالش درون ساختاري ایران و عـدم همـاهنگی و هـم افزایـی و     
تقارب گفتمانی و فکري میـان نهادهـاي مختلـف جمهـوري اسـالمی و احـزاب       

باشد. در واقع گفتمان واحدي میـان نهادهـاي مختلـف در     می حاکمیتی در کشور
مختلف وجود ندارد و هاي  ا روسیه در ابعاد و زمینهبها  تقویت و توسعه همکاري

تا حدزیادي به عـدم شـناخت کـافی دو طـرف از یکـدیگر در سـطح        مسئلهاین 
نگـاه منفـی تـاریخی بـه      تـأثیر مطالعاتی و پژوهشگري و همچنـین   روشنفکري،
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در واقع   گردد؛ و پیش زمینه شکست از روسیه بازمیها  ی روسالملل بینتجربیات 
 و نیسـت  روز واقعیـات  بر مبتنی تاریخی لحاظ از یکدیگر به روسیه و رانای نگاه
  حتـی  و احتیـاط  سـر  از نگـاهی  ایـران  در آکادمیک و روشنفکري سیاسی، حوزه
  )2017 (الجزیره، .و به عبارت دیگر روسوفوبیایی دارد روسیه به تدافعی

 نـوع  یه،روسـ  از ایران شکست نتیجه در تاریخ طول در ها سازه برخی انباشت
 ابـزاري  استفاده سرد، جنگ دوران در ها روس پیچیدگی روسی، یِالملل بین روابط
 از بعد ها روس نظامی فشار و توده حزب مانند ایران سیاسی احزاب از کشور این

 نهادینـه  ایـران  روشنفکري فضاي در بخشی از را نگاهی چنین دوم جهانی جنگ
   .کرده است

و توسعه روابط دو کشور و پیشبرد آن به سـمت   فهم کنونی از عمق استراتژیک
میـان ایـران و روسـیه     نظامی ـ امنیتـی  راهبردي شدن، تنها در الیه رهبري و سران 

وجود دارد و هنوز نتوانسته است فراتر از این فضا خود را نشـان دهـد. عـالوه بـر     
این، روابط دو کشور به طور سنتی در حوزه فروش تسـلیحات از سـوي روسـیه و    

اي در حوزه نخبگان نظـامی و امنیتـی جریـان داشـته و در پرونـده       مکاري هستهه
آغاز شد و فراتر از این سطح  نظامی ـ امنیتی سوریه نیز این مناسبات با یک ماهیت 

 بـر  یکـدیگر  به کشورها شدن نزدیک ،الملل بین روابط در مهم را تجربه نکرد؛ اصل
 شـدند  نزدیک هم به امنیتی جنبه از یهروس و ایران اما است، اقتصادي روابط محور
 در اجتمـاعی  و اقتصادي ابعاد در اما همکاري شود؛ می محسوب جدیدي تجربه که
 .در آینـده بیانجامـد   طرف دو راهبردي ارتباطات تقویت به تواند می امنیتی بعد کنار

جانبـه   و عدم مشارکت همه ـ امنیتی نظامیبر همین اساس، تکیه صرف بر مناسبات 
مختلف و حجم پائین مبادالت اقتصـادي در سـایه فقـدان    هاي  در حوزهها  ا روسب

گیري یـک   تبادالت فرهنگی و رفت و آمد میان دو کشور نقش بسزایی را در شکل
بایسـت   مـی  کنـد. از ایـن رو،   مـی  عامل واگرایی در مناسبات آینده دو کشـور ایفـا  

 طلبان اصالح و گراها اصول میان درون جناحی رایج هاي بحث از روسیه با مخالفت
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 کمتـر  ایـران  روشـنفکري  حـوزه  و راه یابد ایران ملی منافع حوزه خارج گردد و به
 نسبت تردیدآمیز نگاه که گونه همان البته .باشد فکري تاریخی هاي سازه این از متأثر
 غربـی  ضـد  رویکـرد  بـه  نسـبت  نیز ها روس متقابالً دارد، وجود ایران در روسیه به

  .  هستند اعتماد یب ایران
  

  حوزه انرژي. 5ـ3
در مناسبات آینده ایران و روسیه که فراتـر از پرونـده سـوریه     ایکی از عوامل واگر

حـوزه نفـت و    رود، می تا حدزیاديها  گذاري آن بر دیگر پروندهتأثیربوده و امکان 
 ها در انتقال انرژي در حـوزه جنـوبی خـود    گاز یا به تعبیر دیگر انرژي است. روس

دهنـد.   به اروپا بسیار انحصارگرا بوده و به ایران اجازه اقدام در ایـن حـوزه را نمـی   
ها بیش از هر چیزي نگران هستند که مبادا آمریکا و اروپـا بـراي جـایگزینی     روس

رقابـت ایـران و     روسیه در مقوله انرژي به ایران روي بیاورنـد. بـر همـین اسـاس،    
 عاملی واگرا در مناسبات آینده دو کشور باشد. تواند  روسیه در حوزه نفت و گاز می

از این رو، پوتین و دولت روسیه به شدت به دنبـال ایجـاد شـکاف در صـف     
اروپا هستند تا این اتحادیه را از کنترل آمریکا به طور کلی خارج کننـد تـا بـدین    

  وسیله وابستگی اروپا به روسیه افزایش یابد.
  

 گیري نتیجه
همگرا و واگرا در مناسـبات   حورهایی که در ارتباط با عواملبا توجه به ابعاد و م

بلندمدت جمهوري اسالمی ایران و روسیه در سوریه پسا بحـران مـورد بحـث و    
تحلیل قرار گرفت؛ سه وضعیت یا سناریو احتمال وقوع دارد کـه در ادامـه بـدان    

 گردد:  می اشاره
  
 وضعیت باثبات و پایدار .1

مکاري جمهوري اسالمی ایـران و روسـیه در پرتـو    در این وضعیت، شراکت و ه
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تمرکز بر تهدیـدات مشـترك در عرصـه نظـامی و امنیتـی در مرحلـه پسـابحران        
یابد و هر دو طرف با توجـه بـه نیـاز متقابـل بـه یکـدیگر بـه رونـد          استمرار می
و هـا   دهند. در این وضـعیت، پتانسـیل   می خود کما فی السابق ادامههاي  همکاري
سازي نیروهاي محلـی،   افزاري، شبکه جمهوري اسالمی در حوزه نرمهاي  ظرفیت

ارتباط با بدنه اجتماعی، نیاز روسیه به حضور ایران در عرصه میدانی، ادامه رونـد  
در تقابـل بـا   اي  منطقـه مذاکرات آستانه و پویایی نقش استراتژیک ایران در سطح 

و بسـتر را بـراي تـداوم     هایی هستند کـه زمینـه    ران محور امریکایی از جمله پیش
آینده فـراهم خواهـد    وضعیت کنونی در مناسبات آینده ایران و روسیه در سوریه ِ
ساخت. احتمالِ وقوع این سناریو در صورت عدم پیشبرد مناسبات به سمت یک 

  مختلف بیشتر خواهد بود. هاي  همکاري همه جانبه در حوزه
  
 . رشد مداوم و بهبود شرایط2

رود شراکت ایران و روسیه بـه   می اوم و بهبود شرایط، انتظاردر وضعیت رشد مد
سمت تثبیت پیش رود؛ در واقع، این وضعیتی فراتر از وضعیت پایـدار بـوده کـه    

شـود.   می منجر به تعریف جایگاه هر بازیگر در نزد دیگري در معادالت راهبردي
هان ایـن  پنهاي  تروریستی و شکل گیري مجدد هستههاي  یابی مجدد گروه قدرت
جانبه ایران و روسیه  ضدروسی امریکا، همکاري همههاي  ها، تشدید سیاست گروه

و اجتناب از مناسبات تک بعدي و اي  منطقههاي  در پرونده سوریه و دیگر پرونده
هـاي   از جملـه پیشـران  اي  منطقـه تداوم قدرت و نفوذ محور مقاومت در عرصـه  

توانند به بهبود شـرایط   می یه است کهسازي در مناسبات آینده ایران و روس تحول
میان تهران و موسکو منجر شـوند. تحقـق ایـن سـناریو تـا      هاي  و رشد همکاري

حدزیادي منوط به تالش جمهوري اسالمی ایران در راستاي مهار و کنترل عوامل 
  باشد.  می و تمرکز بر عوامل همگرا در مناسبات آینده خود با روسیه اواگر
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 سیر سقوط. 3

باشد؛ ایـن   می گفته کمتر تمال وقوع این سناریو در مقایسه با دو سناریوي پیشاح
سناریو در شرایطی رخ خواهد داد که مسیر مناسبات ایـران و روسـیه در پرونـده    
سوریه از شراکت به سمت رقابت و یا حتی تقابل حرکت کنـد و احتمـال وقـوع    

تـالش بـراي حفـظ و     چنین امري در سایه نیاز متقابـل دو کشـور بـه دیگـري و    
یکدیگر بعید به هاي  و پتانسیلها  ی خود با تکیه بر ظرفیتژئوپلیتیکتضمین منافع 

 میان رسد. در ارتباط با رژیم صهیونیستی که به عنوان عامل عمده واگرایی می نظر
 منـافع  بـا  ایـران  تقابـل  اصـلی  نقطه و کشور دو آینده مناسبات در روسیه و ایران
مایل به تن ها  شود، به نظر نمی رسد روس می تلقی سوریه ايجغرافی در ها روس

  دادن حداکثري به مطالبات اسرائیل در جغرافیاي سوریه باشند. بر همـین اسـاس،  
» تـوازن وحشـت  «ها این است که ایران و اسرائیل در حالت  تصور مطلوب روس

ا بحران، بمانند تا تعادل نظامی بین دو طرف حفظ شود. به طور حتم در دوره پس
تمامی تالش خود را در راستاي ممانعت و پیشـگیري از وقـوع تـنش و    ها  روس

بحران میان ایران و رژیم صهیونیستی به کار خواهند گرفـت. جمهـوري اسـالمی    
شـود، امـا    ایران در آینده با روسیه در موضوع رژیم صهیونیستی دچار چالش مـی 

اي برسـد کـه شـراکت     بـه نقطـه   رسد که مشکل ایران با اسـرائیل  بعید به نظر می
متقابـل بـه    خدشه دار کند چرا که هر دو بازیگر نیـاز  راهبردي ایران و روسیه را

  یکدیگر دارند.
کشورهاي ایران و روسیه به منظور تحقق مجموعـه اي از  در مجموع باید گفت 

در پرونـده   نظـامی ـ امنیتـی   اهداف و منافع، وارد یک شراکت راهبردي در حـوزه  
شدند و هر دو طرف تالش کردند با تکیه بر الگوي تقسیم وظایف، موازنـه  سوریه 

ایـران و روسـیه در    نظامی ـ امنیتـی  نظامی را به نفع نظام حاکم تغییر دهند. ائتالف 
پرونده سوریه توانست نقش تعیین کننده اي در تغییر معادله نظـامی بـه نفـع نظـام     

و هـا   یـن کشـور و مقابلـه بـا طـرح     حاکم در سوریه و به تبع آن ایجـاد ثبـات در ا  
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امریکا ایفاء کند و براي نخستین بار این ائتالف توانسـت بـدون مداخلـه    هاي  نقشه
 نظـامی ـ امنیتـی   غرب و امریکا یک پرونده حساس و سرنوشت ساز را در مرحلـه  

 سـو  یک از شد موفق سوریه در روسیه و حل و فصل نماید. در واقع شراکت ایران
 را غـرب  هاي سیاست دیگر سوي از و دهد تغییر کشور این دولت نفع به را اوضاع
    .کند مواجه بست بن با خاورمیانه در

 بـا  سازي ائتالف توان ایران اسالمی جمهوري داد نشان مسکو و تهران همکاري
 سـوریه  پرونده در روسیه با ائتالف. دارد را آمریکا متحده ایاالت معارض بازیگران

 و اي منطقـه  بـازیگري  هـاي  نمونـه  از یکـی  مالحظـات،  و هـا  چـالش  تمـام  مرغ به
 نفـع  بـه  سـوریه  شـرایط  تغییر به موفق که است ایران اسالمی جمهوري المللی بین
  شد.  مقاومت جبهه
  تحـوالت،  یدانیـ م عرصه در هیروس و رانیا شراکت بودن بخش جهینت یپ در
 هر و شد آغاز یاسیس عرصه در هیروس و رانیا انیمها  يهمکار از يدیجد روند
 ینـ یآفر نقـش  بـه  اقدام هیسور تحوالت یاسیس فصل و حل ندیفرا در کشور دو

 و هیـ ترک و هیروسـ  و رانیا تیمحور با آستانه مذاکرات روند يریگ شکل. کردند
 نشـان  کـه  بـود  يگرید اقدام ،یغرب و یعرب يکشورها ندگانینما مشارکت بدون
 دسـت  از را عمـل  ابتکـار  زیـادي  حـد  تـا  توانسـته  روسیه و ایران ائتالف ادد می

حضور ترکیـه در کنـار ایـران و روسـیه در پرونـده      . کند خارج غربی کشورهاي
بخش بودن ائتالف و شراکت راهبردي ایران و روسیه در ایـن   سوریه بیانگر نتیجه

من اثرگذاري بر رونـد  اي که این ائتالف توانسته است ض باشد به گونه می پرونده
بـه  اي  منطقـه در سوریه، بازیگران جدیـدي را در عرصـه    ـ امنیتی نظامیتحوالت 

ایـن  هـاي   سمت خود جلب نماید و در روندهاي بعدي بحران سوریه از ظرفیت
 هـاي  نشسـت  جریـان  در تر پیش که است حالی در بازیگر نیز بهره مند گردد. این

 دسـت  در را عمـل  ابتکـار  عربـی،  کشورهاي و اآمریک تنها نه سوریه، درباره ژنو
   .آوردند می عمل به ممانعت نیز ایران حضور از بلکه داشتند،
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و شراکت ایران و روسیه در پرونده سوریه با توجه به نیاز   انداز همکاري چشم
و هـا   مندي هر یک از بـازیگران از ظرفیـت   متقابل هر دو طرف به یکدیگر و بهره

گذار بر روندهاي مختلف تحوالت سـوریه در مرحلـه   تأثیرو  متعددهاي  پتانسیل
پسا بحران با توجه به شرایط خاص این کشور در مرحله آینده، به گونه اي پیش 

در آینـده  هـا   خواهد رفت که زمینه و بستر الزم را براي اسـتمرار ایـن همکـاري   
هـاي اقتصـادي،    فراهم خواهد ساخت اما عدم گسترش این همکـاري در بخـش  

امنیتـی تضـمین مناسـبات دو     ـرهنگی و سیاسی و انحصار آن در عرصه نظامی  ف
  را با چالش مواجه خواهد ساخت. ها  کشور در این پرونده و یا دیگر پرونده

توانـد اقـدامات    اند که جمهوري اسالمی ایران مـی  ها به این باور رسیده روس
ایران در حلقـه روسـیه   مختلف انجام دهد. نبود هاي  در عرصه گذاريتأثیرمهم و 

شـود و متقـابالً نبـود     یک محدودیت استراتژیک براي این کشـور محسـوب مـی   
روسیه در حلقه ایران هم یک محدودیت استراتژیک است. در واقع، نیـازِ متقابـل   
استراتژیک دو کشور را به هم نزدیک کرده است. مبناي واگرایی و همگرایـی در  

جانبـه   دو طرف نیازِ متقابـلِ اسـتراتژیک همـه    روابط ایران و روسیه این است که
  دارند و بر همین اساس، این نیاز متقابل که در ابعاد نظامی و امنیتـی آغـاز شـده،   

  بایست در حوزه اقتصادي هم تقویت شود. می
 تقویـت  در پیشـران  یـا  همگـرا  عامـل  یـک  عنـوان  به تواند می اقتصادي عامل
ارزیابی هاي  ترین شاخص صاد یکی از مهماقت .کند نقش ایفاي کشور دو مناسبات

و بررسی سطح مناسبات میان دو کشور است به طوري که اهمیت ایـن شـاخص   
هـاي   مؤلفـه باشـد. در واقـع در کنـار     میها  در حال پیشی گرفتن از سایر شاخص

بخشی به مناسـبات   اي در عمق اقتصادي نیز از جایگاه ویژه مؤلفه  امنیتی، ـ سیاسی
ر و پیشبرد آن به سمت راهبردي شدن برخوردار اسـت. اسـتمرار و   میان دو کشو

تداوم همکاري و شراکت جمهوري اسالمی ایران و روسیه در پرونده سوریه و به 
اي، مسـتلزم تقویـت و    منطقـه هاي  تبع آن گسترش این همکاري در دیگر پرونده
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 مختلـف از جملـه حـوزه   هـاي   ایـران و روسـیه در حـوزه   هـاي   توسعه همکاري
توانـد بـه عنـوان یـک عامـل بازدارنـده در        می باشد. عامل اقتصادي می اقتصادي

پیشگري از تضعیف و یا کاهش مناسبات دو کشور و حتی ترمیم فوري و سـریع  
این مناسبات در صورت ایجاد چالش و یا تخریب در مسـیر ایـن روابـط، ایفـاي     

انـد بـه مـدیریت    تو هاي مشترك در مرحله بازسازي مـی  نقش کند. تعریف پروژه
روابط ایران و روسیه در عرصه اقتصادي کمـک خواهـد کـرد و دو کشـور را از     

 نماید.  می جانبه منتقل همه» شراکت«به مرحله » رقابت«مرحله 
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