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  هاي امنیتی خاورمیانه روابط روسیه و آمریکا در سوریه و پویش
  امیرحامد آزاد 

  
  
  

  25/11/1395تاریخ پذیرش نهایی:                              01/10/1395تاریخ دریافت: 
 

  هچکید
اي خاورمیانه، الگوي دوستی روشمند و توزیـع   آرایش و تفاوت واحدها در مجموعه امنیتی منطقه

هـاي   اي اسـت کـه مداخلـه قـدرت     قدرت میان واحدهاي اصلی در این مجموعه امنیتی، به گونه
اي قادر به تغییر چشمگیر در هر یک از آنها نیست. بر اساس این الگـوي نظـري سـاختار     فرامنطقه
ورزي در زیرمجموعـه امنیـت شـامات و مجموعـه      ي، توزیع قدرت و الگـوي خصـومت  گوهر

اي بدون استحاله درونـی و بیرونـی و    خاورمیانه بدون تغییر باقی مانده و این مجموعه امنیتی منطقه
کنـد و   هاي بزرگ را حفظ مـی  ها و قدرت فروپوشانی، وضع خود قبل از مداخله مستقیم ابرقدرت

  دهد. ثیر از حضور این قدرت ها به کار خود ادامه میأن بدون تزاي آ پویش درون
گیـري وابسـتگی    هاي محلی حتـی بـدون شـکل    کننده این ادعاست که دولت این روند اثبات
توانند در برابر تهدیداتی که ناشی از قدرت هاي بزرگ دوردست اسـت، امنیـت    متقابل امنیتی می

این دارند که نفوذ آمریکا و روسیه در زیـر مجموعـه    مین کنند. شواهد عینی حکایت ازأخود را ت
اي،  شامات نیز منطبق بر همین الگوي نظري است و به تغییر شکل استاندارد مجموعه امنیتی منطقـه 

زیـرا الگـوي    ؛هاي اصلی منطقه منجر نشـده اسـت   الگوي رقابت، توازن قوا و ائتالف میان قدرت
گیرنـد و آمریکـا و روسـیه حتـی در      هر منطقه نشات میمنازعه در این منطقه از عوامل بومی در 

  سازماندهی نمایند. اًتوانند این منطقه را بازتعریف، غیرامنیتی و مجدد صورت حضور گسترده نمی
  

  واژگان کلیدي
  اي، امنیت منطقهروابط روسیه و آمریکا، امنیت خاورمیانه، بحران سوریه
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  مقدمه 
جدیـدي بـه رونـد     فـاز گ داخلی سوریه، هاي نظامی روسیه در جن آغاز عملیات

کننـده   روابط آمریکا و این کشور اضافه کرد. سازکار مبارزه بـا تروریسـم، توجیـه   
اي شـامات و بـه طـور     نفوذ ایاالت متحده و روسیه در زیرمجموعه امنیتی منطقه
هاي جاري سیاسـی در   خاص سوریه بود، اما این دو بازیگر ذینفع حول پیچیدگی

زایـی   شـیوه تغییـر رژیـم و نحـوه انتقـال قـدرت از منـافع اخـتالف        سوریه نظیر 
 ،برخوردار بودند که ممکن بود به سمت تعارض سـوق پیـدا کنـد. از ایـن منظـر     

زا و  مطالعه روند پیچیده روابط روسیه و آمریکا حـول منـافع مشـترك، اخـتالف    
بـزرگ  هـاي   ها و قدرت تواند به فهم سطح تأثیر ابرقدرت متعارض در سوریه می

اي  هاي امنیتی و الگوهاي دوستی و دشمنی در مجموعـه امنیتـی منطقـه    بر پویش
  خاورمیانه کمک نماید. 

در این پژوهش براي تحلیل بهتر در قالب چارچوب نظري، نقـش آمریکـا در   
چارچوب یک ابرقدرت و بازیگري روسیه در جایگاه یک قـدرت بـزرگ مـورد    

ی جانمـایی ادعـایی بـازیگران در ایـن     علمـ  يارزیابی قرار خواهد گرفـت. اتکـا  
کـه بـر اسـاس آن در     1است» اوپساال«پژوهش بر تعریف ارائه شده توسط پروژه 

دوره بعد از فروپاشی شوروي، تنها ایاالت متحده امریکا به دلیل در اختیار داشتن 
هاي جهان واجد ویژگی یک ابرقدرت است و روسیه  از قابلیت درصد 12حداقل 

هاي جهان در جایگاه یک  از قابلیت درصد 2در اختیار داشتن حداقل نیز به دلیل 
  ).Youra, 2014: 22( گیرد قدرت بزرگ قرار می

اي است که بتوان در کل نظـام   هاي گسترده برقدرت بودن، مستلزم داشتن قابلیتا
                                                                                                                                         

هاي خارجی در مناقشات مسلحانه طـی   اي به همین نام به بررسی حمایت در قالب پروژه» اوپساال«. دانشگاه 1
پرداخته است. این پروژه که هدف از آن، تعیـین   2011و روزآمدسازي آن در سال  2009تا  1957هاي  سال

م بود، بر اساس شیوه کدگذاري انجـام  هاي حامی سو رف تخاصم و طرفطهاي دقیق براي روابط  شاخص
بـه قلمـرو،    هاي مشترك، دسترسـی  هاي بررسی شده شامل نیروهاي نظامی، عملیات شده است که شاخص

هـاي   هاي اطالعاتی، حمایـت  ص بودجه و کمک اقتصادي، دادهیپشتیبانی سالح، تدارکات و آموزش، تخص
 (Croicu & others, 2011: 1-19) ناشناخته و سایر اشکال حمایت هستند. 
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سیاسـی و   ـ  هـاي نظـامی   کار گرفت. ابرقدرت باید داراي قابلیـت   الملل آنها را به بین
ها باشد. آنها باید بتوانند از نظـر   گونه توانایی تصادي درجه یک براي حمایت از ایناق

و قدرت خود را اعمال کنند. آنها باشند نظامی و سیاسی به کل جهان دسترسی داشته 
نیاز دارند خود را ابرقدرت ببینند و دیگران در گفتـار و رفتـار، ایـن جایگـاه آنـان را      

د در فرایندهاي امنیتی کردن و غیر امنیتـی کـردن در تمـام یـا     ها بای بپذیرند. ابرقدرت
، کننـده  ، متحـد یـا مداخلـه   کننـده  ، تضـمین کننـده  تقریباً همه مناطق، در هیبت تهدیـد 
ها، جز در صورت تحکم شرایط به شـدت ستیزشـی    بازیگران فعالی باشند. ابرقدرت

المللـی هسـتند.    نهاي همگانی الزم بـراي تقویـت جامعـه بـی     بر سیستم، منبع ارزش
مشروعیت آنها به عنوان ابرقدرت، عمیقاً به موفقیت آنها در تثبیت مشـروعیت چنـین   

هایی وابسته است. در دوران پس از جنگ سرد، تنها آمریکا از چنـین مـوقعیتی    ارزش
  .(Buzan and Wæver, 2003: 18-31) برخوردار است

رفتـاري کمتـري نیـاز دارد.    هـا و اسـباب    بزرگ، به قابلیت  تبدیل شدن به قدرت
هـاي بـاالیی داشـته باشـند.      هـا قابلیـت   هاي بزرگ لزوماً نباید در همه بخـش  قدرت

الملـل   هـاي نظـام بـین    همچنین الزم نیست در فرایندهاي امنیتی کردن در تمام حوزه
اي  هـاي صـرفاً منطقـه    قـدرت  از هاي بزرگ را حضور فعال داشته باشند. آنچه قدرت

این است که دیگران بر اسـاس محاسـبات سـطح سیسـتمی در مـورد       کند، متمایز می
دهند، یعنی محاسبات رفتاري بـا   توزیع قدرت کنونی و آینده نزدیک به آنها پاسخ می

گیرد که آنان از نظر سیاسی، نظـامی   هاي بزرگ بر اساس این احتمال شکل می قدرت
جایگاه یک ابرقدرت را کسب مدت،  مدت یا بلند د در کوتاهنتوان و اقتصادي بالقوه می

هاي مناسبی در سـطوح مختلـف دارنـد. آنـان      هاي بزرگ معموالً توانایی د. قدرتنکن
دانند و معموالً  اي و حتی یک ابرقدرت احتمالی می هاي منطقه خود را فراتر از قدرت

هـاي بـزرگ در سلسـله مراتـب      قادرند در بیش از یک منطقه عمل کنند. غالباً قدرت
     .)Buzan and Wæver, 2003: 36-38( کنند المللی به باال صعود می قدرت بین

مقاله پیش رو تالش دارد روند روابـط روسـیه و ایـاالت متحـده در پرونـده      
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سوریه را حول مبارزه با تروریسم، پایان دادن بـه مناقشـات مسـلحانه داخلـی و     
کنـد   مـی تـالش  انتقال قدرت سیاسی مورد ارزیابی قرار دهد. این مقاله همچنـین  

هـاي نظـري مجموعـه     ضمن انطباق نتایج حاصل از موضوع مورد مطالعه با یافته
هـا و   درباره نفوذ و تأثیر ابرقـدرت را هاي این ادبیات نظري  اي، یافته امنیتی منطقه

اي خاورمیانه به آزمون بگذارد و این  هاي امنیتی منطقه هاي بزرگ بر پویش قدرت
اي تعمیم دهد. بنابراین به دنبال پاسخ به  اي امنیتی منطقهه نتایج را به کل مجموعه
  :که این سؤال خواهد بود

هـاي   روابط روسیه و آمریکا در پرونده بحران سوریه، چه تأثیري بـر پـویش   
  ؟      ستا  امنیتی این کشور و خاورمیانه داشته

  
  چارچوب نظري

نظـامی   ـ بخش سیاسـی  این پژوهش به دلیل پایبندي به تحلیل سنتی از امنیت که
را محـور تحلیـل    1اي در آن برجسته است، نظریه سنتی مجموعـه امنیـت منطقـه   

براي تحلیل  کننده ترین مقیاس تعیین مهم 2»مناطق«هاي خود قرار خواهد داد.  یافته
ها، واحدها، واحدهاي فرعی و افراد فعال  شوند که خرده نظام امنیتی محسوب می
از لحـاظ سـطوح تحلیـل،     کننـد.  ي در تحقق آن بـازي مـی  ا کننده آنها نقش تعیین
بندي جغرافیـایی   المللی هستند که دسته هاي بین اي از خرده نظام مناطق، نوع ویژه
هاي مهم آنهاست. البته با اتکا به نظریـه سـنتی، از بـین واحـدها،      یکی از ویژگی

نـد بـود.   اي در سـطوح تحلیـل برخـوردار خواه    ها همچنان از جایگاه ویژه دولت
 ؛ زیـرا هسـتند  3هاي مجاور هم شـدیداً گرفتـار بـه وهـم وابسـتگی امنیتـی       دولت

شوند. بنابراین  تر منتقل می هاي کوتاه راحت تهدیدات سیاسی و نظامی در مسافت
شـان بـیش از    هـا از همسـایگان   ناامنی غالباً بـا مجـاورت قـرین اسـت و دولـت     

ند. ایـن واقعیـت بـه سـاخت     هسـت  در هراس ،هایی که با آنها فاصله دارند قدرت
                                                                                                                                         
1. Classical Security Complex Theory 
2. Regions  
3. Security Interdependence 
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هـاي   بنـدي  شود که داراي تنـوع جغرافیـایی و متشـکل از دسـته     الگویی ختم می
گریـز اسـت    اي است که فاقد قدرت فائقه مرکزي و به عبارت دیگر اقتـدار  منطقه

    .)27-31: 1392(بوزان و دیگران، 
طـور   یـن را ا 1»مجموعه امنیتـی « 1998سال   در تعریف بازنگري شده» بوزان«

  کند:  تعریف می
هاي امنیتی کردن و غیر امنیتی کـردن  اي از واحدها که در آنها فرایند مجموعه«

تواند جدا از  اند که مشکالت امنیتی نمی یا هردوي آنها آن اندازه در هم تنیده شده
  .(Buzan and Wæver, 2003: 44)» حل شودو یکدیگر تحلیل 

هـاي   رده نظامی است کـه در جایگـاه نظـام   اي اصالتاً خ مجموعه امنیتی منطقه
ساختارهاي خاص خـود را دارنـد کـه     ،گریز کوچک، در قیاس با کل نظام اقتدار

  ساختار گوهري آنها از سه مؤلفه کلیدي به شرح زیر برخوردار است: 
  ؛ آرایش واحدها و تفاوت آنها. 1
  ؛ الگوهاي دوستی و دشمنی. 2
 ).33ـ 34: 1392(بوزان و دیگران،  توزیع قدرت میان واحدهاي اصلی. 3

موجـب تعریـف    ،ها در حالـت عـادي   تغییر چشمگیر در هر یک از این مؤلفه
هـا بـر    شود. براي ارزیـابی تـأثیر دگرگـونی    اي می مجدد از مجموعه امنیتی منطقه

  اي نیز چهار گزینه ساختاري کلی وجود دارد: مجموعه امنیتی منطقه
به معنی دست نخورده مانـدن اساسـی سـاختار    این وضعیت  . حفظ وضع موجود:1

ورزي در آن است. این حالت بـه   گوهري مجموعه، توزیع قدرت و الگوي خصومت
گونه تغییري نیست، بلکه تغییرات پدیدآمده در مجموع یا مؤیـد   معنی عدم وقوع هیچ

  سازد.    ساختار گوهري مجموعه است یا به شکل جدي این ساختار را متزلزل نمی
شـود کـه سـاختار گـوهري      این وضعیت زمـانی ایجـاد مـی    تحاله درونی:. اس2

 مجموعه در درون چارچوب مرزهاي آن دستخوش دگرگونی شود. چنین تغییري

                                                                                                                                         
1. Security Complex 
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در توزیع قدرت، یـا   کننده تواند نتیجه همگرایی سیاسی منطقه، تغییراتی تعیین می
  دگرگونی اساسی الگوي دوستی و دشمنی باشد.

ـ    زمانی رخ می. استحاله بیرونی: 3 واسـطه   هدهد که ساختار گـوهري مجموعـه ب
هاي کوچـک   تر شدن مرز بیرونی آن تغییر کند. جرح و تعدیل تر یا کوچک بزرگ

تواند تأثیر چشمگیري بـر سـاختار مجموعـه بگـذارد، ولـی       در این مرزبندي نمی
هاي اصلی، تأثیر چشمگیري بر توزیـع قـدرت و    افزوده شدن یا جدا شدن دولت

  1ي دوستی و دشمنی دارد.الگو
به این معنی است که یک یا چند قدرت خـارجی مسـتقیماً وارد   . فروپوشانی: 4

زاي آن را از کـار بیندازنـد کـه     پویش درون ،اي شوند و در نتیجه مجموعه منطقه
  هاي بزرگ در امور مجموعه متفاوت است.  البته این روند با مداخله قدرت

هاي معدودي قادر بـه عمـل در هـر جـاي سیسـتم       رتتنها قد ،الملل در نظام بین
هـا   ها تنها براي پیرامون خود اهمیت قائل هستند. ابرقدرت هستند و بسیاري از قدرت

دهنـد. در وسـط ایـن     ها را تشکیل مـی  اي دو انتهاي طیف قدرت هاي منطقه و قدرت
ا فاقد تمام ترند؛ ام اي قوي هاي منطقه هاي بزرگ قرار دارند که از قدرت طیف، قدرت

 ،هـاي بـزرگ در سـطح جهـانی     ها و قدرت ها هستند. ابرقدرت هاي ابرقدرت ویژگی
اي و جهـانی، خـط    هاي امنیتـی منطقـه   بندي هستند و تمایز پویش کننده قطب تعریف
  .(Buzan and Wæver, 2003: 18-31)اي است  هاي منطقه ل میان آنها و قدرتیحا

هسـتند.    اي هـر مجموعـه امنیتـی منطقـه     بنـدي  اي، معرف قطب هاي منطقه قدرت
اي قابل توجه است، اما در سطح جهـانی   اي در سطح منطقه هاي منطقه توانایی قدرت

هـاي   این توانایی چندان زیاد و قابل توجـه نیسـت. قـدرت    ،و در یک طیف گسترده
دهند که نفوذ و قابلیت  اي واکنش نشان می هاي منطقه سطح باال در صورتی به قدرت

ها در حد قابل توجهی مرتبط با فرایندهاي امنیتی کردن در یک منطقه خاص باشـد.  آن
                                                                                                                                         

متحـول   ،تر از همـه  اي و محتمل تواند تغییر عضویت در مجموعه امنیتی منطقه . دلیل وقوع این امر می1
اي  تشکیل یک مجموعه امنیتی منطقه ،ترین آن هاي دیگر باشد که واضح کردن ساختار بنیادین با روش

  .)64: 1388ویور،  (بوزان، اي دیگر است از ادغام دو مجموعه امنیتی منطقه
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هاي قدرت در سطح جهانی شوند، در  اي درگیر رقابت هاي منطقه ممکن است قدرت
اي از نظـر اهمیـت آنهـا در موازنـه قـدرت در       هاي منطقه چنین شرایطی شاید قدرت

  .(Buzan and Wæver, 2003: 31-33) سطح جهانی مورد توجه قرار گیرند
اي بـودن و وابسـتگی متقابـل امنیتـی بـه شـدت متـأثر از قـدرت          میل به منطقه

ها (درحال حاضـر   واحدهاي مورد نظر است. به عنوان مثال وسعت منافع ابرقدرت
هاي خود را در کل  دهد رقابت شمار به آنها امکان می هاي بی فقط آمریکا) و قابلیت

کنند. ابرقدرت در روابط امنیتی خود تا حد زیـادي وراي   کره زمین هدایت و تنظیم
هـاي دیگـري قـرار     کند، اما در مقابـل آن، دولـت   منطق جغرافیا و نزدیکی عمل می

هایشان را تا حد زیادي بـه   هاي محدود آنها، منافع امنیتی و فعالیت دارند که قابلیت
رگ بـودن،  کنـد. بـر همـین اسـاس قـدرت بـز       همسایگان نزدیک آنان محدود مـی 

هـاي   اي را کنار بگذارند، حال آنکه قدرت کند الزامات منطقه ها را تشویق می دولت
کننـد در   تر احساس مـی  هاي کوچک کوچک میل به تقویت آن دارند. معموالً دولت

هـاي   اند، امـا قـدرت   اي به همسایگان خود گره زده شده یک مجموعه امنیتی منطقه
هـا نیـز در کـل     کنند و ابرقدرت ر متعددي نفوذ میجوا بزرگ، معموالً در مناطق هم

توانند در برابر تهدیداتی که ناشی  هاي محلی می کره زمین حضور دارند. البته دولت
هاي بزرگ دور دست است، امنیت خود را تأمین کننـد، هرچنـد ایـن بـه      از قدرت

قـدرت   گیري وابستگی متقابل امنیتی نیست. آنچه الگوي فراگیر توزیع معناي شکل
اي  هـاي امنیتـی منطقـه    اي مجموعـه  هاي منطقه هاي جهانی را به پویش میان قدرت
هـاي خـارجی بـا     زند، سازکار نفوذ است. نفوذ زمـانی اسـت کـه قـدرت     پیوند می
شـوند.   بندي امنیتی مـی  اي وارد صف هاي واقع در یک مجموعه امنیتی منطقه دولت

هاي بـزرگ   هایی را براي نفوذ قدرتها یا تقاضا اي بومی، فرصت یک رقابت منطقه
کند. منطق توازن قوا نیز با کارکرد طبیعی خود، رقباي محلـی را   در منطقه فراهم می

سان، الگوهاي محلی رقابت به الگوهـاي   خواند و بدین به جلب کمک بیرونی فرامی
اي، الگـویی از   خورد. شکل استاندارد مجموعه امنیتی منطقه رقابت جهانی پیوند می
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هاي اصلی منطقه است که باید تأثیرات نفوذ  رقابت، توازن قوا و ائتالف میان قدرت
هاي خارجی را هم به آن افزود. طبیعی اسـت الگوهـاي منازعـه، از عوامـل      قدرت

هاي خـارجی حتـی در صـورت حضـور      گیرند و قدرت بومی هر منطقه نشئت می
امنیتـی و مجـدداً سـازماندهی     توانند منطقه را بـازتعریف، غیـر   گسترده معموالً نمی

 .(Buzan and Wæver, 2003: 36-37) نمایند

  
  اي خاورمیانه مجموعه امنیتی منطقه

هاي متعدد ارائه شده از خاورمیانه، مبناي تعریف نظریه مجموعه  با وجود تعریف
اي گسـترش   دهنده منطقه اي، وابستگی متقابل امنیتی است که پوشش امنیتی منطقه
عالوه ایران و فلسـطین   ههاي عرب ب کش تا ایران است و شامل دولتیافته از مرا
شود. قبرس، سودان و شاخ آفریقا جزو این منطقه نیستند و افغانسـتان   اشغالی می

ی میان خاورمیانـه و اروپاسـت.   حایلمیان خاورمیانه و جنوب آسیا و ترکیه  حایل
اي الگوهـاي   ی منطقـه در نظریه مجموعـه امنیتـ  » ویور«و » بوزان« يبر اساس آرا

دوستی، دشمنی در خاورمیانـه پیچیـده و چنـد بعـدي اسـت کـه در قالـب سـه         
زیرمجموعه شامات، خلیج فارس و مغرب قابل توضیح است کـه ایـن پـژوهش    

هـا   صرفاً از دو مفهـوم زیرمجموعـه شـامات و خلـیج فـارس بـراي تحلیـل داده       
وعه خاورمیانـه در شـامات   ترین زیرمجم برداري خواهد نمود. اولین و اصلی بهره

متمرکز است که شامل اسرائیل (فلسطین اشغالی) و همسایگان عـرب آن اسـت.   
ها و اسرائیل نبردي محلی بود که باعث دشمنی اسرائیل و  درگیري میان فلسطینی

تر شد. ایـن منازعـه در    همسایگان چسبیده به آن و جهان عرب در حالت گسترده
ثر از دشمنی میان اسرائیل و جهان اسالم و به طـور  تر تا حدي متأ مقیاس گسترده

بوده و داراي ویژگی فراملی است. زیرمجموعه خلـیج   1979اخص ایران پس از 
ــال   ــا از آن در س ــروج بریتانی ــس از خ ــارس پ ــن   1971ف ــت. در ای ــکل گرف ش

هاي عرب خلیج فارس به رهبري  گانه ایران، عراق و دولت زیرمجموعه رقابت سه
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 ،طور در این زیرمجموعـه  دهد. همین ي محور اصلی را تشکیل میعربستان سعود
اي در داخـل یمـن وجـود دارد     میان عربستان سعودي و یمن نیز رقـابتی حاشـیه  

(Buzan and Wæver, 2003: 187- 191).  
هاي  عملکرد قدرتمندي در خاورمیانه دارد، اما به دلیل پیچیدگی ،سطح جهانی
اورمیانـه، ترسـیم الگـویی آشـکار از مداخلـه      هـاي داخلـی در خ   متقاطع ائـتالف 

هاي بزرگ مشکل است. نظام دولتی در خاورمیانه تا حد زیـادي محصـول    قدرت
، با استهاي استعماري منفور و ماحاصل فروپاشی آگاهانه وحدت اعراب  قدرت

شود قادر به کنترل رفتـار   چنان که تبلیغ می وجود این ایاالت متحده و روسیه آن
هاي امنیتی  از این دو بازیگر در کنترل مستمر پویشیک د نیستند. هیچ حامیان خو

توان به  اند، بنابراین به سختی می اي یا داخلی خاورمیانه توفیق کسب نکرده منطقه
اي دست یافت.  هاي منطقه ها و پویش الگوي روشنی از رابطه میان نفوذ ابرقدرت

ل تسلیحات یا نیرو، سطح کلی قابلیت واسطه انتقا هامریکا و روسیه ب ،با وجود این
اي را آشـکارا بـه نفـع     نظامی در منطقه را باال بردند. آنهـا توزیـع قـدرت منطقـه    

گیـري   اسرائیل تغییر دادنـد، امـا قـادر بـه کنتـرل خاورمیانـه نیسـتند و در شـکل        
 اي دارنـد. همچنـین   اي نیز نقش حاشیه سیاسی قدرتمند منطقه ـ هاي امنیتی پویش

بنـدي کلـی خوشـه امنیتـی، مـوقعیتی       اي در خاورمیانه در صورت منطقهسطح بینا
العاده قوي  اي خاورمیانه فوق هاي امنیتی منطقه در کل پویش .اي دارد هیکامالً حاش

هـاي تـاریخی و سیاسـت     هستند و به دلیل برخورداري از ریشه عمیق در ویژگی
اي مثل جنـوب شـرق    منطقه، آمریکا و روسیه از شکل دادن به یک الگوي منطقه

  .(Buzan and Wæver, 2003:200- 201) اند آسیا در آن ناتوان بوده
  

  سطوح منافع روسیه و ایاالت متحده در پرونده سوریه
مبارزه بـا تروریسـم، پایـان دادن بـه     هاي  روابط روسیه و ایاالت متحده در بخش

منـافع قابـل   بر اساس طیفـی از   مناقشات مسلحانه داخلی و انتقال قدرت سیاسی
ها، این روابط را بر اساس انطباق  تعریف است. لذا براي کمک به درك بهتر یافته
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  کـرد   الملـل تحلیـل خـواهیم    با چهار نوع از منافع تعریف شده در سیاسـت بـین  
  ).130ـ 131: 1388(قوام، 

  
  منافع موازي

ند، طرفین درصدد تحصیل منافع از طریق همکاري یا عدم همکاري با دیگران هسـت 
  انجامد. اما این روند به بروز تعارض میان آنها نمی

  منافع متعارض
تحصیل این نوع از منافع با مناقشه و ستیز همراه است و چنانچه عوامل برهم زننـده  
  تعادل سیستم مرتفع نشوند، ممکن است کار به مواجهه مستقیم نظامی کشیده شود. 

  منافع مشترك
شوند و تحقق آنها صـرفاً از   توسط یک دولت تأمین نمی این نوع از منافع به تنهایی 

  پذیر است. طریق همکاري و برقراري اتحادها  با سایر واحدهاي سیاسی امکان
  زا منافع اختالف

ها درصدد کسب مناطق نفوذ بـراي خـود هسـتند، امـا      در این حالت هر یک از دولت
  عمق منافع آنان از حالت متعارض کمتر است. 

  
از  2014وقت ایاالت متحـده روز دهـم سـپتامبر     جمهور رئیس ،»اوباماباراك «

المللی با هدف نابودي کامل داعش به عنوان بخش ثابـت   تشکیل یک ائتالف بین
وزیـر امـور خارجـه وقـت      ،»جان کـري «استراتژي مبارزه با تروریسم خبر داد و 

برگـزار  » سـل بروک«که در » ناتو«در خالل نشست  2014امریکا روز سوم دسامبر 
  هاي این ائتالف تعریف کرد: شده بود، پنج محور اصلی براي تالش

  حمایت نظامی از شرکا؛. 1
  کند کردن روند پیوستن جنگجویان خارجی؛. 2
  توقف تأمین بودجه داعش؛. 3
  دوستانه به منطقه؛ هاي انسان ارسال فوري کمک. 4
 .(U.S Department of state (A): 2014)معرفی ماهیت واقعی داعش . 5

بـه فرمانـدهی     1»حل اصلی عملیات راه«المللی با نام  ائتالف بین ،بدین ترتیب
ایاالت متحده، ضمن تشکیل اتاق عملیـات در بغـداد و اربیـل، عملیـات نظـامی      

» شریک نظامی«مستقیم علیه مواضع داعش در عراق و سوریه را آغاز کرد. مفهوم 
 30المللی داراي ماهیت متفاوتی بود. اعالمیه  در عراق و سوریه، براي ائتالف بین

قـدرت و رهبـري   «ژنو، حل بحـران سـوریه را معطـوف بـه انتقـال       2012ژوئن 
                                                                                                                                         1. Operation Inherent Resolve 
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قطعنامه  13مبناي صدور  2015تا  2012هاي  اعالم کرده بود و طی سال» سیاسی
در شوراي امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت که تمـامی آنهـا نـاظر بـه انتقـال      

   .(Resolution 2254, 2015: 1-4)در سوریه بودند » بري سیاسیقدرت و ره«
دولت آمریکا با استناد به این روند حقوقی بر لزوم تغییر رژیم سیاسـی در سـوریه   

، در آینده سیاسی این کشور پافشـاري داشـت و وزارت   »بشار اسد«و عدم مشارکت 
اطالعات مـرتبط بـا آن    هاي ارتش و دوایر داري ایاالت متحده نیز تمامی شاخه خزانه

به دلیل مشارکت در اسـتفاده از سـالح    13572و  13582را بر اساس فرامین اجرایی 
 .(OPCW-UN: 2017)شیمیایی علیه مردم در فهرست تحریم قرار داده بود 

حمایـت نظـامی از   «المللـی و ایـاالت متحـده در سـازکار      بنابراین ائتالف بین
زي سوریه از برنامه نابودي مرکز ثقـل فیزیکـی   ، با کنار گذاشتن دولت مرک»شرکا

  داعش در این کشـور، بـر اسـتفاده از ظرفیـت نیروهـاي محلـی متمرکـز شـدند        
(U.S Central Command (A): 2016).    15به دنبال این روند، روسـیه نیـز از روز 

 4تحویل تسلیحات سنگین به ارتش سوریه را آغـاز کـرد و از روز     2015ژوئن 
بـه طـور     را در بندر الذقیـه » باسل اسد«ترابري نظامی در فرودگاه  2015سپتامبر 
 ، در نشسـت 2015سـپتامبر   15، روز »پـوتین  والدیمیـر «اي افـزایش داد.   فزاینـده 
 تاجیکستان پایتخت دوشنبه، شهر در) سی.اس.تی.او( جمعی امنیت پیمان سازمان

زایش نفوذ دولت موسوم به برنامه روسیه در سوریه را اعالم کرد. او با اشاره به اف
تهدید این سازمان براي مکه، مدینه، اروپا  و اسالمی در افغانستان، عراق و سوریه

و روسیه بر لزوم تشکیل یک نیروي مشترك علیه این تهدید تأکید کرد. پـوتین از  
طرح روسیه براي تشکیل یک ائتالف علیه تروریسم در عراق و سوریه خبر داد و 

بر حمایت از دولت سوریه در روند مبارزه با تروریسـم تأکیـد و   برخالف آمریکا 
مبارزه با تروریسم در چارچوب این ائـتالف دعـوت کـرد     يرابسایر کشورها از 

(President of Russia (A): 2015) .  
هاي هوایی روزانه بـه   ، با آغاز عملیات2015سپتامبر  30بدین ترتیب روسیه از
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ریه شد کـه بالفاصـله بـا واکـنش شـدید ایـاالت       طور رسمی وارد جبهه نبرد سو
وزیر وقت امور خارجـه آمریکـا سـاعاتی     ،»جان کري«متحده آمریکا روبرو شد. 

پس از آغاز اولین عملیات هوایی روسیه، طی سخنرانی در سازمان ملل متحد کـه  
روسـیه بـا   «گفـت:   ،وزیر امورخارجه روسیه نیز شاهد آن بـود  ،سرگئی الوروف
یات هوایی روز چهارشنبه براي دفاع از دولت بشار اسد اقدام کـرده  توجه به عمل

، سـخنگوي  »پیترکـوك « .(Washington times: 2015) »است نـه نـابودي داعـش   
اعـالم کـرد کـه از طریـق ویـدئو       2015وزارت دفاع آمریکا نیـز روز اول اکتبـر   
ش متمرکـز  اند که حمالت آنها باید بر داع کنفرانس به مقامات روسی هشدار داده

  .(U.S Department of Defence (A): 2015)باشد 
در یـک   2015ي آمریکا نیز عصر جمعه دوم اکتبر جمهور رئیس ،باراك اوباما 

کنفرانس خبري مشارکت نظامی روسیه در سـوریه را شـکل آشـکار حمایـت از     
  بشار اسد خواند و در این رابطه گفت:

گـري بـا شـرکاي     ر او حاضر به میانجیمن به آقاي پوتین گفتم در صورتی که اگ«
خود آقاي اسد و ایران براي یک انتقال سیاسی باشد، حاضر به کـار بـا او هسـتم. مـا     

حل صـرفاً   گري کنیم. اما یک راه توانیم بقیه جامعه جهانی را نیز وارد روند میانجی  می
ن اسـد و  نظامی، به معنی تالش فاقد کارایی روسیه و ایران براي سـر پـا نگـاه داشـت    

ساکت کردن مردم است که آنها را به سمت یک باتالق هدایت خواهد کـرد. مـن بـه    
نظـر از آنچـه    پوتین گفتم تمام دنیا در نابودي داعش منافع مشترکی دارند؛ اما صـرف 

خواهنـد   گوید، او تفاوتی بین داعش و معارضین معتدل سنی کـه مـی   آقاي پوتین می
ها (روسیه و سوریه)، آنها تروریسـت هسـتند و ایـن    اسد برود، قائل نیست. از نظر آن

  .(U.S Department of Defence (B): 2015)» یک فاجعه و مردود است
درصـد   90ادعا کرد که 2015اکتبر  8سخنگوي دولت آمریکا روز  ،جان کري

شـوراي   .(Independent: 2015)حمالت روسیه داعش را هدف قرار نداده اسـت  
درصد حمـالت نیـروي    90تا  85، 2015نوامبر  4یز روز روابط خارجی آمریکا ن
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  .(Voanews: 2015)هوایی روسیه را متوجه معارضین معتدل سوري ارزیابی کرد 
  
  زدایی حول منافع مشترك تنش

رغم گفتمان مشـترك حـول منـافع مشـترك مبـارزه بـا         بهایاالت متحده و روسیه 
داشتند، اما آمریکـا بـه سـرعت    » دبشار اس«زایی پیرامون  تروریسم، منافع اختالف

زدایی از  حضور روسیه در سوریه را به عنوان یک واقعیت پذیرفت و طرفین تنش
اکتبر  10روابط خود، حول منافع مشترك در دو حوزه نظامی و سیاسی را از روز 

 يوزارت دفـاع روسـیه از امضـا    ،به طور عملیاتی آغاز کردند. در این روز 2015
روهاي ائتالف به منظور جلوگیري از تصادف هوایی در سـوریه  سند مشترك با نی

، وزارت دفـاع روسـیه و آمریکـا در یـک     2015اکتبـر   14خبر داد. همچنین روز 
 شروط پرواز امن دو طرفه در آسـمان سـوریه را تعیـین کردنـد     ،سویدئو کنفران

(Ministry of Defence of the Russian Federation (A&B): 2015).  
، رئیس ستاد عملیات اصلی وابسته بـه  »اندري کارتوپلو«اعالم سرهنگ  براساس

قبـل از ظهـر روز سـوم نـوامبر      11ستاد کل نیروهاي مسلح روسیه، رأس سـاعت  
، نیروي هوایی روسیه و ایاالت متحده تمرین مشترك در آسمان سوریه را بـا  2015

راکـز کنتـرل و   موضوع هشدار، سازماندهی، عمل متقابـل، تبـادل اطالعـات بـین م    
هاي عملیات در پایگاه حمیم در الذقیه سـوریه و مرکـز اسـتراتژیک     هاي گروه ستاد

رسـانی متقابـل در مـورد     عملیات هوایی آمریکا در قطـر آغـاز و دو طـرف اطـالع    
هاي نظامی خطرناك در آسمان سوریه را تمرین کردند. بـر همـین اسـاس،     عملیات

حداقل به مسـافت  را ف یک فاصله جغرافیایی کارکنان نیروي هوایی روسیه و ائتال
مایل از محیط عملیاتی هم تعریف کردنـد تـا در فضـاي ایجـاد شـده بـه تبـادل         3

 هاي روسیه افکن اطالعات به زبان روسی و انگلیسی بپردازند. بعد از بازگشت بمب
ایاالت متحده به پایگاه حمیم و قطر، دو طرف به مرور اطالعات مبادله شـده در   و
  .(Ibid (C): 2015)انال ارتباطی برقرار شده مبادرت کردند ک

آمریکا و روسیه حول توافقات نظامی اولیه نه در دوره تصـدي اوبامـا و نـه دوره    
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زدایی روابط بـین طـرفین، بـا     تنش 1ترامپ در سوریه وارد تعارض با یکدیگر نشدند.
سـیه و آمریکـا   حرکت به سمت هنجارهاي مشترك در روند سیاسی ادامه یافـت. رو 

بـراي حـل    2015اکتبـر   30) بودنـد کـه در روز   1گیري نشست وین ( محور تصمیم
کننـدگان   شـرکت از بیانیه این نشست،  7بحران سوریه تشکیل شده بود. بر اساس بند 

 2118و قطعنامـه شـماره    ژنـو  2012 هیـ اعالمدرباره تشکیل دولت انتقالی بـر مبنـاي   
ـ سـازمان ملـل متحـد     تیامن يشورا )، 1ه توافـق رسـیدند. بعـد از اجـالس ویـن (     ب

، در یک کنفرانس خبري مشترك با جان کري از توافق با آمریکا براي ایجـاد   الوروف
یک مکانیسم رزم مشترك خبر داد و اظهار امیدواري کرد که هر دو طـرف در همـان   

هاي تروریستی تهیه و طـی دو هفتـه بعـد بـه      روز، یک فهرست (مشترك) از سازمان
  .(U.S Department of state (B): 2015)بس دست پیدا کنند  توافق آتش یک

البته اختالف روسیه و آمریکا درباره عدم مشارکت بشـار اسـد در دولـت انتقـالی     
و در  2015نـوامبر   11روسیه در روز  ،همچنان به قوت خود باقی ماند. به عنوان مثال

براي برقراري صـلح در سـوریه    اي ماده 8) یک طرح 2آستانه برگزاري نشست وین(
وي در  ينـامزد و  یدر دوره انتقـال ارائه داد که به علت عدم اشاره به نقش بشار اسد 

 .(Global research: 2015)ي با مخالفت آمریکا مواجه شد جمهور استیانتخابات ر

با وجود این روسیه و آمریکا همچنان به تشریک مساعی حول منافع مشـترك  
در کنفـرانس خبـري مشـترك بـا     » جـان کـري  «) ادامه دادند. 2در اجالس وین (

بس و توافق براي آغاز یک فراینـد   از باور مشترك براي برقراري آتش 2،الوروف
                                                                                                                                         

ـ ا ه،یـ ترک یتوسط پدافنـد موشـک   هیروس ییهوا يروین يبعد از سقوط سوخوبه عنوان مثال . 1 متحـده   االتی
. در دسـتور کـار قـرار داد    زیـ را ن نیاز روابـط طـرف   یـی زدا در رخـداد، تـنش   ضمن اعالم برائت از مداخله

برگـزار   یروسـ  24 يکه بعد از سقوط سـوخو  يدر کنفرانس خبر 2015نوامبر  24ائتالف، روز  يسخنگو
ـ از ا ییمـا یو هواپ رویـ ن چیه«شد، ضمن اعالم اصلِ خبر درباره آن گفت:  در منطقـه   کـا یمتحـده آمر  االتی

ائـتالف در آن   يروهـا یکـه ن  سـت ین يا مسـئله  نیبود. ا هیو ترک هیروس نیاقدام ب صرفاً نیاحضور نداشت. 
، پیتر کوك، سخنگوي رسمیِ پنتاگون نیـز ضـمن   )U.S Department of Defence (C): 2015( دخالت کنند

آمریکـا  حمایت از حق دفاع ترکیه از آسمان و حاکمیت خود تأکید کرد که نیروهاي نظامی ایـاالت متحـده   
نیـز  اوبامـا  . )Ibid (D): 2015(انـد    در درگیري بعد از عبور هواپیماي روسی از مرز ترکیه مشارکتی نداشـته 

ــرف ــنش نیط ــه ت ــیزدا را ب ــت ی ــوت و گف ــوت و دع ــا پ ــو ب ــرا نیگ ــرد  يب ــاز ک ــئله را آغ ــل مس   ح
(U.S Department of state (A): 2015) .  

 ود و الوروف سخنان وي را تأیید کرد.کري سخنگوي اصلی ب ،. در این کنفرانس خبري2



ش
پوی

 و 
ریه
سو

در 
کا 
مری
و آ

یه 
وس
ط ر
رواب

 
انه
رمی
خاو

ی 
نیت
ي ام
ها

  
 

   

 51  

 

 

سخن گفت و اظهار امیدواري کـرد کـه    2012سیاسی موازي بر اساس بیانیه ژنو 
ـ       2016اول ژانویـه   این فرایند از روز  کآغـاز شـود. وزیـر خارجـه آمریکـا از ی

یابی به این فرایند یاد کرد که هدف آن ایجـاد   گذاري شش ماهه براي دست هدف
یک دولت فراگیر معتبر غیر مذهبی (سکوالر) و تنظیم یـک برنامـه زمـانی بـراي     

گیري و نامزدهاي انتخابات بـود.   يأتدوین قانون اساسی جدید و تعیین شرایط ر
برگزاري یک انتخابات آزاد  ) براي2( جان کري همچنین از توافق جمعی در وین

ماه خبـر داد کـه    18ي دادن به قانون اساسی جدید ظرف مدت أو عادالنه براي ر
تحـت نظــارت ســازمان ملـل متحــد برگــزار خواهـد شــد و در برگیرنــده تمــام    

گیري در خارج کشور خواهـد بـود. وزیـر خارجـه      هاي واجد شرایط رأي سوري
توافـق جمعـی بـر سـر برقـراري یـک        لبـه دنبـا  ایاالت متحده آمریکا، همچنین 

بس زودرس بین حکومت مرکزي و معارضین سوري تحت نظر سازمان ملل  آتش
النصره، شامل آن نخواهند بود. جـان کـري از توافـق     متحد بود که داعش و جبهه

واسـطه ارائـه تـدارکات در     هجمعی بر سر این مسئله خبر داد که هر کشوري که ب
هاي مرتبط بـا   و از نفوذ برخوردار است، باید گروه میدان، در حال حمایت است
   .(U.S Department of state (C): 2015) بس نماید خود را ملزم به اجراي آتش

  
  اختالفات و همکاري پیرامون منافع مشترك 

رسـانی   به وقت کـرملین، پایگـاه اطـالع    قهیدق 22:51ساعت، 2016فوریه  22روز
اي از سوي والدیمیر پوتین از توافـق بـین    یانیهجمهوري روسیه با صدور ب ریاست

روسـیه و   ،وي و اوباما درباره طرح ابتکاري روسیه خبر داد. پوتین در این بیانیـه 
قلمـداد کـرد و از    1المللی حمایت از سوریه گروه بین» مشترك رؤساي«آمریکا را 

 توافق طرفین درباره قطع مخاصمات مسلحانه در سوریه سخن گفت که طرح آن
واسطه کار فشرده کارشناسان روسیه و آمریکا تهیه شده بود. پوتین ضمن اشاره  هب

یـابی بـه توافـقِ تـرك      به چند دور مذاکره طرفین در پشت درهاي بسته از دسـت 
                                                                                                                                         1. International Syria Support Group (ISSG) 
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به وقت دمشق به عنوان یک نتیجـه   2016فوریه  27روز ..: ..  مخاصمه از ساعت
یانیـه مشـترکی پرداخـت کـه     مهم و خاص یاد کرد. پوتین سپس به ذکر خالصه ب

» مشـترك  رؤسـاي «ساعاتی پس از آن منتشر شد. اظهارات پوتین دربـاره توافـق   
  المللی حمایت از سوریه از پنج محور برخوردار بود: گروه بین

تمام طرفین درگیر در سوریه بایـد تعهـد خـود بـه تـرك مخاصـمه را بـه        . 1
هـاي مشـترك روسـیه و    فدراسیون روسیه و شریک آمریکایی نشـان دهنـد. نیرو  

 ،هاي معارض سوریه در آن فعال هستند هاي مشخصی را که گروه آمریکا محدوده
  مشخص خواهند نمود. 

هاي مشخص شده توسـط نیروهـاي ارتـش     هیچ عملیات نظامی علیه گروه .2
جمهوري عربی سوریه، روسیه و نیروهاي ائتالف انجام نخواهد شد و در مرحله 

ي نظامیِ خود علیه نیروهاي مسلح جمهوري عربی ها یاتمعارضین همه عمل ،اول
  سوریه و حامیان آن را متوقف خواهند کرد.

هایی که توسط شوراي امنیت سازمان ملل  النصره و سایر گروه داعش، جبهه .3
اند، مشـمول تـرك مخاصـمه     هاي تروریستی قرار گرفته متحد در فهرست سازمان

  نان ادامه خواهد یافت. نخواهند بود و حمالت هوایی علیه آ
المللـی   روسیه و ایاالت متحده آمریکا به عنوان رؤساي مشترك گـروه بـین   .4

ثر تشویق و نظارت بر اجـراي آتـش بـس    ؤحمایت از سوریه، سازکارهاي آغاز م
یابی به ایـن   کنند. براي دست توسط دولت سوریه و معارضین مسلح را فراهم می

الزم باشد یـک گـروه کـاري مشـترك بـراي      هدف یک خط ارتباطی ویژه و اگر 
  اندازي خواهیم کرد.  مبادله اطالعات راه

هـاي مشـروع را آغـاز خواهـد کـرد و       روسیه کار با دمشق و رهبري گروه .5
هایی که از آنـان   ایاالت متحده نیز همین مالحظه را در قبال شرکاي خود و گروه

 .(President of Russia (B): 2015)دهد  به خرج می ،کند حمایت می

دولت آمریکا متن بیانیه مشـترك    جمهور روسیه، ساعاتی بعد از انتشار بیانیه رئیس
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آمریکا و روسیه را منتشر کرد که عالوه بر نکات مورد اشـاره پـوتین، بـه نکتـه مهـم      
دیگري درباره توافق طرفین پیرامون انتقال قدرت سیاسی در سوریه اشاره کرده بـود.  

، گـروه  2016فوریـه   11وسیه و ایاالت متحـده بـا اسـتناد بـه بیانیـه      بر این اساس، ر
شـوراي امنیـت سـازمان ملـل      2254المللی حمایت از روسیه در مونیخ، قطعنامه  بین

ژنو، متعهد به فراهم کردن شرایط فرایند انتقـال   2012وین و بیانیه  2015متحد، بیانیه 
  .(U.S Embassy in Syria (A): 2016)شده بودند  1آمیز رهبري سیاسی سوریه موفقیت

با وجود ترتیبات توافق آمریکا و روسـیه، ایـاالت متحـده بـه دالیـل اخـتالط       
النصره (شاخه القاعده در سـوریه) بـا منـاطق حضـور معارضـین       جغرافیایی جبهه

سـرگی  «سوري از حمله به مواضع القاعـده در سـوریه اجتنـاب داشـت. ژنـرال      
، بـر ایـن   2016 می 27نیروهاي مسلح روسیه روز  ، فرمانده ستاد کل»رودسکوي

هـاي   درخواست روسیه از امریکا براي کـار بـا گـروه    با وجودنکته تأکید کرد که 
چنین اتفاقی رخ  ، عمالً»النصره جبهه«به منظور جداسازي قلمرو خود از » رو میانه«

دف هـا را هـ   خواهد مناطق حضور مختلط ایـن گـروه   نداد و آمریکا از روسیه می
کیـد کـرد کـه    أقرار ندهد. فرمانده ستاد کل نیروهاي مسلح روسیه بر این نکتـه ت 

کارآمـد بمانـد    نا عمالً» النصره جبهه«اي باعث شده فرایند مبارزه با  چنین مسامحه
(Ministry of Defence of the Russian Federation (A): 2016). 

ایــن چــالش، در  بــراي توضــیح دربــاره 2016جــوالي  15 روز» کــري  جــان«
» النصره جبهه«کنفرانس خبري مشترك با الوروف به همکاري معارضین سوري با 

بـا  » النصـره  جبهه«در نبرد با رژیم سوریه اشاره و ضمن اذعان به اینکه رویارویی 
حکومت اسد یک عذر براي چشم پوشی از تروریستی بودن این گروه نیست بـر  

 :U.S Department of state (A)) یـد کـرد  اندیشـی در ایـن رابطـه تأک    لزوم چـاره 

2016).       
 ،2016جوالي  15بنابراین طرفین در راستاي رفع اختالف پیرامون القاعده، از 

                                                                                                                                         
1. Successful Syrian-led political transition process 
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همکاري در اتاق عملیات مشترك اردن براي شناسایی نیروهاي مؤثر این سازمان 
ی اي بود که محـور حقـوق   صفحه 8را آغاز کردند. این همکاري بر پایه یک سند 

شوراي امنیت بود و دو طرف در خالل آن به تصـریح دربـاره    2254قطعنامه  ،آن
و عملیاتی پرداخته و بر مشارکت  یهاي نزدیک فنی، اطالعاتی، لجستیک همکاري

هاي تبادل اطالعات بـا هـدف حملـه دقیـق بـه       براي نصب سیستم» رهبران ملی«
  النصره تأکید کرده بودند جبهه

(Terms of Reference for the Joint Implementation Group, 2016:1-8). 
هاي میدان نبرد، بمبـاران منـاطق    با وجود توافق بین طرفین، به دلیل پیچیدگی

مختلط عمالً ادامه یافت و در نهایت روسیه و آمریکا براي غلبه بر تصلب موجود 
در   بس براي اعمال آتشرا در ژنو سوئیس، توافق جدیدي  2016روز نهم سپتامبر 

وزراي خارجه آمریکا و روسیه  ،سوریه اعالم کردند. جان کري و سرگی الوروف
وزیـر   ،دوباره در یک کنفرانس خبري مشترك شرکت کردند و طبق روال گذشته

امور خارجه ایاالت متحده به عنوان اولین سخنرانِ کنفرانس پشـت تریبـون قـرار    
در قالـب سـه   را دار شـد و آن   گرفت. جان کري وظیفه اعالم متن توافق را عهده

  گام تشریح کرد:  
هایی برداریم که رژیم به جایی برسد که دیگـر قـادر بـه     اول؛ ما توافق کردیم گام«

هاي رزمی در مناطق حضور معارضین که ما توافق خیلی صریح و واقعـی   انجام پرواز
بـود کـه رژیـم از    زمانی کامالً مؤثر خواهـد   ،کنیم، نباشد. این ترتیبات در مورد آن می

انجام بسیاري از کارهایی که در گذشته قادر به انجام دادن آن بود، ناتوان شود. همـان  
شود، امـا معارضـین    النصره و حمله به آن انجام می کارهایی که با ادعاي تعقیب جبهه

دهد و پوششی براي حمله به معارضـین مشـروع بـا ادعـاي      معتدل را هدف قرار می
اند  هایی توافق کرده ره است... دوم، ایاالت متحده و روسیه روي گامالنص تعقیب جبهه

تا بر اساس آن در یک دوره مشخص به سمت کاهش خشونت پیش بروند و بعـد از  
این دوره مشخص، ما با یکدیگر کـار خـواهیم کـرد. فـراهم کـردن شـرایط کـاهش        



ش
پوی

 و 
ریه
سو

در 
کا 
مری
و آ

یه 
وس
ط ر
رواب

 
انه
رمی
خاو

ی 
نیت
ي ام
ها

  
 

   

 55  

 

 

بـراي توسـعه   کنـد کـه مـا در آن     خشونت در یک دوره زمانی، شرایطی را فراهم می
خـواهم   النصـره بـا یکـدیگر همکـاري کنـیم. حـاال مـن مـی         حمالت نظامی به جبهه

 النصره قابل واگذاري بـه هـر   چیزهایی را درباره این موضوع روشن کنم: تعقیب جبهه
شـود کـه    کسی نیست. این عمیقاً در رده منافع ایاالت متحده آمریکـا محسـوب مـی   

سوم؛ قبل از  النصره است... قرار دهد که جبهه القاعده و متحدانش در سوریه را هدف
روز  7هاي احصا شده حرکت کنیم، نیازمنـد پیـروي از    این که به سمت برداشتن گام

ترك مخاصمه هستیم تا مردم سوریه و معارضین را متقاعـد کنـیم عملکـرد رژیـم و     
رشناسـان  گاه کا نویسیم همخوانی دارد... آن حامیانش با چیزهایی که ما روي کاغذ می

النصره بـا یکـدیگر همکـاري     ایاالت متحده و روسیه براي نابود کردن داعش و جبهه
       .)U.S Department of state (B): 2016(» خواهند کرد...

بین روسیه و آمریکا شامل پنج سند بود و قـرار   2016توافق روز نهم سپتامبر 
روزه  7بـس   سپس آتـش  ساعته آغاز و 48بس  آتشدو بود ترتیبات اجراي آن با 

ادامه یابد. الوروف پیرامون این توافق در تشریح نقش بازدارنده روسیه در مقابـل  
  نیروي هوایی سوریه گفته بود:

مـان، همـه چیـز را بـه      ایم که بر اساس جایگاه ما و ایاالت متحده متعهد شده«
ت اسـناد  هاي دیگر را مجبور به پیروي از ترتیبـا  بهترین نحو انجام دهیم و طرف

گویم که دولت سوریه توسط ما از ایـن ترتیبـات آگـاه شـده و      من می .خود کنیم
 .(Ibid)» آماده اجراي کامل آنهاست

، یک حمله هوایی ناشناس 2016سپتامبر  12با وجود توافق روسیه و آمریکا، روز 
دوستانه سازمان ملل در حومه حلـب، همـه چیـز را دوبـاره      هاي بشر به کاروان کمک

لق ساخت. هیچ یک از بازیگران مسئولیت این حمله را برعهده نگرفتند و در یـک  مع
فرایند پیچیده، روسیه و آمریکا با استناد به شواهد و مدارك موجود به شـکل متقابـل   
یکدیگر، دولت سوریه و القاعده را متهم به انجام این حمله کردند. این وضـعیت روز  

یی ائتالف به مواضع ارتش سـوریه در فرودگـاه   با حمله نیروي هوا 2017سپتامبر 17
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بـس   تر شد و در نهایت بعد از یک هفته تنش بین طرفین، طرح آتـش  دیرالزور وخیم
    .(Sky News: 2016)دوم نیز عمالً با شکست روبرو شد 

وضعیت روسیه به طور جداگانه در همکاري بـا ترکیـه اجـراي     ،با وجود این
در پـیش گرفـت، امـا بـه      2016دسـامبر   29طرح آتـش بـس دیگـري را از روز    
نیـز ادامـه داد کـه پیرامـون      2016جوالي 15همکاري خود با آمریکا حول توافق 

قتـل   ،عملکرد مشترك براي ضربه به القاعده بود. نتیجه همکاري آمریکا و روسیه
گــذار القاعــده در اســتان ادلــب طــی  از فرمانــدهان و نیروهــاي تــأثیر نفــر 155

هـا از روز اول تـا    حجم و دقیق پنتاگون بود. این سلسله عملیـات هاي پر عملیات
، بعد از شش ماه کار اطالعاتی منسجم بین روسیه، آمریکـا،  2017نوزدهم ژانویه 

نفع و معارضین سوري انجام شد که بر کسب اطالعات تلفن همراه  هاي ذي دولت
  1و ردیابی نیروهاي القاعده از طریق آن متمرکز بود.

 نرخ تلفات القاعده طی حمالت هوایی آمریکا در سوریه از اول تا نوزده ژانویه          2017

16 25 14

100

سوم ژانویه اول ژانویه  نوزدهم ژانویه یازدهم ژانویه
  

)12، 1395(آزاد (الف)،   

  همکاري حول امنیت اسرائیل 
شواهد عینی حکایت از آن دارند که ماهیت روابـط روسـیه و ایـاالت متحـده در     
سوریه طی دوره تصدي اوباما بر ریاست دولت، تفاوتی با دوره تصدي ترامپ بر 

بط روسیه و آمریکا در دوره این جایگاه نداشته است. بر این اساس باید گفت روا
                                                                                                                                         

در ادلب  يمعارض سور يها چهار موج، حمله به مواضع گروه ی، ط2017 هیژانو 19القاعده از روز . 1
حمالت شد، این حمالت تـا مـاه    قادر به کنترل رونداستان سازي شرایط این  و امنیتیو غرب حلب 

  مورد کاهش یافت و بعد از آن متوقف شد. 2مارس به 
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زا و مشترك شکل گرفته و دو طـرف بـراي    ترامپ نیز بر بستري از منافع اختالف
اند. بعد از اعالم شکست طـرح   جلوگیري از ورود به تنش و تعارض تالش کرده
 31ســخنگوي کــاخ ســفید، روز  1،ترامــپ بــراي ایجــاد منــاطق امــن در ســوریه

اشاره و ایـن   2»مناطق کاهش تنش«نوان ، به موضوع جدیدي تحت ع2017مارس
  طرح را چنین توصیف کرده بود:

چیزي جدا از مناطق امن  ،خواهیم درباره آن صحبت کنیم موضوعی که ما می«
گـو بـا اردن و   و اسـت. ایـن بخشـی از گفـت     مناطق کاهش تنش موقتو درباره 

 :The White House (A))» دیگرانی اسـت کـه در جنـگ سـوریه درگیـر هسـتند      

2017).  
این طرح دقیقاً یک روز بعد از اعالم تشکیل تیپ آزادي جوالن توسط گـروه  

ـ  » جنبش نجباء«عراقی  ـ   هاعالم شد که به دنبال آن اسـرائیل ب کـارگیري   هواسـطه ب
یـک دوره از تـنش و تعـارض را آغـاز      ،دستور کار نظامی و سیاسی چند وجهی

دیپلماتیـک تـا روز نهـم آوریـل      این فرایند فشرده نظامی وبه بود. اسرائیل  ،کرد
ادامـه داد.  » نتانیـاهو «توسـط   حایـل واسطه اعـالم ارائـه طـرح منـاطق      ه، ب2017
مـردان در   وزیر اسرائیل مدعی بود که او با پوتین، ترامـپ و سـایر دولـت    نخست
بـین اردن، سـوریه و اسـرائیل بـه     » حایـل منطقه «براي ایجاد یک را البی  ،منطقه

اهللا بـه   هاي تحـت حمـایتش نظیـر حـزب     فوذ ایران و گروهمنظور جلوگیري از ن
مرزهاي جوالن آغاز کرده که توسط نیروهـاي ثالـث بـراي تـأمین امنیـت رژیـم       

  .(Haaretz: 2016)شوند  صهیونیستی محافظت می
 2017وزیـر خارجـه آمریکـا روز نهـم آوریـل       ،در ادامه این رونـد تیلرسـون  

                                                                                                                                         
مـردم خبـر داده و    يبرا هیمناطق امن در سور جادیا ي، از قصد خود برا2017 هیژانو 25ترامپ روز . 1

. داده اسـت  تیح آن مأمورطر نآماده کرد يروز برا 90 ،اعالم کرده بود که به وزارت خارجه و دفاع
(Reuters, 2017). ـ جد یمل تیمشاور امن ،»مستر مک«ژنرال  ،نیبا وجود ا  12روز  کـا یدولـت آمر  دی

 جادیطرح ا ییاجرا تیکه درباره وضع یدر پاسخ به سؤال دیکاخ سف يدر کنفرانس خبر 2017 لیآور
اشـتباه   اردچـ  زین ییایجغراف يها محدوده انیدر ب یحت دیپرس یآن م ییایمناطق امن و محدوده جغراف

  .(The White House (B): 2017) مناطق امن را شکست خورده خواند جادیطرح ا تیشد و در نها
2. de-escalation areas 
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بس و طـرح ایجـاد منـاطق باثبـات در      ها در اجراي آتش خواستار همکاري روس
  سوریه شد و در این رابطه گفت:

گوهایی که در آستانه به راه انداختـه  و ما امیدواریم روسیه در چارچوب گفت«
بس بازي کند. من بر این باورم  و در نهایت ژنو، نقشی سازنده براي برقراري آتش

بیم، ایـن امیـدواري   در سـوریه دسـت یـا    یبس و مناطق با ثبات که اگر ما به آتش
وجود خواهد داشت به وضعیتی دست پیدا کنیم که براي یک فرایند سیاسی مهم 

  .)U.S Department of state (A): 2017(» است
جمهور روسیه طی تماس تلفنـی بـا    رئیس ،، والدیمیر پوتین2017 می روز دوم

ـ        رئیس ،ترامپ نش جمهور آمریکا به تبـادل نظـر دربـاره طـرح منـاطق کـاهش ت
این طرح طی روزهاي سوم و چهـارم   .(The White House (C): 2017)پرداختند 

گانه کاهش تنش در دستور دور چهارم مـذاکرات   ، با عنوان مناطق چهار2017می
بس در آستانه قرار گرفت و در نهایت تبدیل به یـک یادداشـت بـا ضـمانت      آتش

 يا یک روز بعد از امضـا وزارت خارجه آمریک .اجرایی روسیه، ترکیه و ایران شد
اي ضمن ابراز نگرانی درباره آنچه تداوم نقش مخرب ایران به  آن، با صدور بیانیه
بس خوانده بود با توافق ایجاد مناطق چهارگانه کاهش تنش در  عنوان ضامن آتش

 .(U.S Department of state (B): 2017) سوریه موافقت و از آن حمایت کرد

به آمریکا سفر کـرد و   2017 می 10ورخارجه روسیه وزیر ام ،سرگی الوروف
و وزیر امورخارجه ایـاالت متحـده، دربـاره منـاطق      جمهور رئیسدر واشینگتن با 

کرد. او طی یک کنفرانس خبري دربـاره جزئیـات    وگو گفتکاهش تنش دیدار و 
ي خود با مسئولین دولت آمریکا درباره مناطق کاهش تنش تصریح کرد وگو گفت
ي تلفنی ترامپ با پوتین رد و بدل وگو گفتایجاد مناطق کاهش تنش در  که ایده

شده و سپس تیلرسون در سفر به مسـکو، جزئیـات آن را بـا دولـت روسـیه بـه       
اشتراك گذاشته است. الوروف همچنین درباره نقش ابتکاري آمریکـا در اجـراي   

  این طرح چنین توضیح داد:   
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هـاي جغرافیـایی شـکل     سـاس شـاخص  در حال حاضر، مناطق کاهش تنش بر ا«
نفـع، کمربنـد    هـاي ذي  واسـطه منـع طـرف    گرفته است. توافق امضا شده در آستانه به

اطراف مناطق کاهش تنش را ایمن نگاه خواهد داشت. این به نفع ماست کـه ایـاالت   
کنیم این به نفع آمریکا  ها متقبل شود. ما فکر می در این زمینهرا تري  متحده تعهد فعال

چنـین اسـت. مـا بـا ایـن       است. حداقل درباره مناطق کاهش تنش در جنوب این  هم
رویم که آمریکا یک نقش ابتکاري در این فرایند بازي خواهـد کـرد و    فرض پیش می

بـس در دیگـر منـاطقی کـه بـا       امیدواریم آمریکا در راستاي حمایـت از رژیـم آتـش   
  »و بشردوستانه ادا کندمشکالتی روبرو هستند، سهم خود را در مسائل امنیتی 

 (The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (A): 2017). 
دهـد قـرار گـرفتن منطقـه      عالوه بر گفتارها دالیلی وجود دارد که نشـان مـی  

چهار محدوده جغرافیایی طرح کاهش تـنش، یـک اقـدام مشـترك     میان » قنیطره«
تأمین امنیت اسرائیل در منطقه جوالن اشغالی توسط ایاالت متحده و روسیه براي 

بوده است. توجه به این آمار رسمی و مشترك توسط دو وزارت دفـاع روسـیه و   
حکایت از این دارد کـه   1هاي درگیر در سوریه بس طرف ترکیه درباره نقض آتش
هاي مشترك خود طی روزهاي قبل و بعد از اجراي طرح  روسیه و ترکیه در بولتن

اجـراي   ،هش تنش هیچ درگیري را ثبت نکرده بودند. بـه عبـارت بهتـر   مناطق کا
طرح مناطق کاهش تنش در قنیطره این طور قابل تفسیر بود که روسـیه و آمریکـا   

پیرامون  حایلبر اساس پیشنهاد نتانیاهو، در حال اجراي ترتیبات ایجاد یک منطقه 
    .)38، 1396(ب)،  (آزاد 2مرزهاي شمالی رژیم صهیونیستی هستند

                                                                                                                                         
 29مسـلح در روز (  نیگانه از معارضـ  هفت يها بس با گروه به دنبال توافق آتش هیوزارت دفاع روس. 1

به اعالم نقض  هیاقدام مشترك با وزارت دفاع ترک کی ی، ط2017 هی)، از روز سوم ژانو2016 دسامبر
 .پرداخت هیبس در سور آتش

ضمن ارائه گزارش،  2017یم 5روز  ه،یروس یاصل اتیفرمانده بخش عمل »يرودسکو یسرگ«ژنرال . 2
از  ییروهـا ین ،منـاطق  نیشده اطراف ا نییتع يمشخصات مناطق کاهش تنش اعالم کرد که در مرزها

ضامن توافق آستانه مستقر خواهند شد و از  يکشورها ریبه همراه سا رانیو ا هیترک ه،یشور روسسه ک
  خواهند کرد.  يریجلوگ هیو ارتش سور نیمعارض يروهاین انیم يریدرگ

Ministry of Defence of the Russian Federation (A): 2017 
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نسبت تمرکز درگیري ها 
قبل از ایجاد مناطق کاهش تنش

حما 
17%

حمص 
4%

ادلب
3%

درعا
10%

حلب
6%

الذقیه 
15%

دمشق
45%

  
نسبت تمرکز درگیري ها 
بعد از ایجاد مناطق کاهش تنش

دمشق 
الذقیه 42%

18%

حلب
1%

درعا 
11%

ادلب 
0%

حمص
1%

حما
27%

  
  )38، 1396(آزاد(ب)، 

  
درك منافع مشترك میان روسیه و ایاالت متحده حول امنیت اسـرائیل دشـوار   
نیست. روابط روسیه و رژیم صهیونیستی به دالیل متعددي از سـطح نزدیـک بـه    

طح اسـتراتژیک روابـط آمریکـا و    استراتژیک برخوردار است و در عین حـال سـ  
اسرائیل نیز نیاز به توضیح ندارد. رژیم صهیونیستی و روسیه به خصوص بعـد از  
آغاز جنگ داخلی سوریه، روابط خود را به طور مستمر و در سطوح باالیی حفظ 

وزیر رژیم صهیونیسـتی   هاي تلفنی بین نخست اند. نمودار مالقات و مشورت کرده
ه حکایت از یک تصاعد معنادار به موازات افزایش حضـور  روسی جمهور رئیسو 

   1و نفوذ جمهوري اسالمی ایران در پرونده سوریه داشته است.

                                                                                                                                         
  رسانی ریاست جمهوري روسیه تنظیم شده است. ه اطالعاین نمودار بر اساس استخراج اطالعات از آرشیو پایگا. 1
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16

1

2012 2013 2014 2015 2016 (تا 6 آوریل)2017

  
دهد که ارتباط نتانیاهو و پوتین بعد از اعالم  رجوع به آرشیو کرملین نشان می

تـه و بعـد از یـک کـاهش     اهللا در سـوریه بـه دو برابـر افـزایش یاف     حضور حزب
، بـه  2014محسوس در دوره تصلب شرایط براي مقاومت در سـوریه طـی سـال    

 2014مجـدداً بـه دو برابـر سـال      2015موازات ورود عملیاتی روسـیه، در سـال   
هاي پایـانی ایـن سـال،     ماهدر به خصوص  2016رسیده است. این روند در سال 

وف به مسـائلی نظیـر پیـروزي در    برابري دارد که معط  حکایت از یک تصاعد دو
هاي غیر سوري مقاومـت و افـزایش تهدیـد     ها و یگان حلب، افزایش نقش گروه

امنیت رژیم صهیونیستی در مرزهاي جنوبی بوده است. رژیم صهیونیستی به طور 
درباره سوریه و مسـائل محـوري انتقـال سـالح و امنیـت      را مواضع خود  ،عمده

روسیه مطرح  جمهور رئیسآشکار در حضور  رسمی و تمرزهاي شمالی به صور
هاي پرشمار خـود در حـال تـالش بـراي اعـالم       کرده یا به طور دائم در مصاحبه

موافقت روسیه با مواضع اسرائیل بوده که البته هیچ یک از آنها نیز توسط روسـیه  
بعـد از اولـین    2015سپتامبر  21نتانیاهو روز  ،تکذیب نشده است. به عنوان مثال

اتش با پوتین در مسکو بعد از حضور عملیاتی روسـیه در سـوریه، بـه طـور     مالق
اهللا در  هاي سـالح حـزب   ها، هدف قرار دادن کاروان تلویحی مدعی شد که روس

اند و نتانیاهو نیز اطمینان یافته است کـه روسـیه قصـدي بـراي      سوریه را پذیرفته

وزیـر   جمهور روسیه و نخست مالقات و مشاوره تلفنی بین رئیس
 از آغاز جنگ داخلی سوریهاسرائیل بعد 
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  .(Times of Israel, 2015)شراکت در عملکرد افراطی ایران علیه اسرائیل ندارد 
که بعد از همـان مالقـات   » نتانیاهو«نیز در کنفرانس خبري مشترك با » پوتین«

امنیت اسـرائیل و انتظـار وي از   با در رابطه » نتانیاهو«هاي  انجام شده بود، دغدغه
  و در این رابطه گفته بود:کرده روسیه براي مشارکت در تأمین آن را تأیید 

توانیـد در ایـن رابطـه     وزیـر!... شـما مـی    د آقاي نخستهمین طور خواهد بو«
کنـیم بسـیاري از مـردم شـوروي سـابق در       مطمئن باشید. ما هرگز فراموش نمـی 

تـري   کنند. این مسئله بـه روابـط کشـورهاي مـا ابعـاد وسـیع       اسرائیل زندگی می
بخشد. روسیه همواره پاسخگوي اقدامات خود در منطقه بوده و به این رونـد   می
شـود   هایی که به قلمرو اسرائیل مـی  ه خواهد داد. بر همین اساس ما از آتشبارادام

کنم، ایـن حمـالت    کنیم. من وضعیت را درك می آگاه هستیم و آنها را محکوم می
کـنم   شوند. در مورد سوریه فکر می هاي تولید سالح پشتیبانی می واسطه سیستم هب

نیسـت کـه    وضعیتیرتش سوریه در همه ما از این مسئله آگاهی داریم که امروز ا
اي است که قادر به  قادر به گشودن یک جبهه دوم باشد. توان این ارتش به اندازه

هـاي شـما را    ما به طور کامل نگرانـی  ،حفظ وضعیت خود باشد، اما با وجود این
  .(President of Russia (C), 2015)» کنیم درك می

  
  اختالف درباره همکاري با محور مقاومت

یاالت متحده عالوه بر اختالف با روسیه درباره حمایت از دولت مرکزي سـوریه  ا
و شیوه انتقال قدرت سیاسی، درباره همکاري با محور مقاومت نیز بـا روسـیه از   

خارجـه   وزیـر امـور   ،»تیلرسون«زا برخوردار است.  به عنوان مثال  منافع اختالف
اهللا  دولت سـوریه، ایـران و حـزب   به اتحاد روسیه با  2017آوریل  11آمریکا روز 

  اشاره کرد و درباره آن گفت:
کنم این مسئله بـراي روسـیه ارزش فکـر کـردن را دارد کـه آیـا        من فکر می«
مـدت روسـیه را تـأمین     اهللا، منـافع بلنـد   ها و حزب پیمانی با رژیم اسد، ایرانی هم

ـ  دهد در یک هم خواهد کرد؟ یا آنکه روسیه ترجیح می ا آمریکـا و  پیمانی مجدد ب
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خواهیم  کشورهاي غربی و خاورمیانه به حل و فصل بحران سوریه بپردازد؟ ما می
درد و رنج مردم سوریه را از بین ببریم و در سوریه آینده امنیـت و ثبـات ایجـاد    

تواند بخشی از آینده باشد و نقش مهمی ایفا کند یا آنکه به اتحاد  کنیم. روسیه می
د که ما معتقدیم منافع بلند مدت ایـن کشـور را تـأمین    خود با این گروه ادامه ده

  .(U.S Department of state (C), 2017) »کند نمی
زدایی روابط با  ها به موازات تالش براي تنش دهد روس شواهد عینی نشان می

آمریکا و همکاري با ایاالت متحده پیرامون منافع مشترك در سوریه، براي کاهش 
آمریکـا  مثال، کنند. به عنوان  با محور مقاومت همکاري می نفوذ آمریکا در سوریه

با استقرار در نقطه مرزي تنف، نیروهاي مقاومت و ارتـش سـوریه را از نزدیـک    
 18کیلومتري منع نمود و سه بار طی روزهـاي   55شدن به این محدوده تا شعاع 

عیـین  ، کاروان این نیروها را در اطـراف محـدوده ت  2017و ششم هشتم ژوئن  می 
وزیر خارجه روسـیه نیـز    ،واسطه حمالت هوایی هدف قرار داد. الوروف هشده ب

در این رابطه موضع گرفت. وزیر دفاع آمریکا مـدعی بـود کـه ایـن محـدوده بـا       
و بـا هـدف جلـوگیري از    » منطقه رفـع درگیـري  «هماهنگی روسیه، تحت عنوان 

ین اقدام در راسـتاي  حمله نیروهاي مقاومت به شرکاي آمریکا تعیین شده است. ا
اي  استراتژي دولت جدید آمریکا پیرامون ایجاد بازدارندگی در مقابل نفوذ منطقـه 

جمهوري اسالمی ایران از راه قطـع تـدریجی مسـیرهاي ارتبـاطی زمینـی محـور       
  .)33: 1396مقاومت قابل ارزیابی بود (آزاد (ب)، 

اي حمله را غیرقـانونی  تصمیم فرماندهی آمریکا بر ،اما الوروف روز بعد از حمله
و یکی دیگر از موارد نقض آشکار حق حاکمیت حکومت سوریه اعالم کرد و بعد از 
دومین حمله ائتالف به کاروان مقاومت، مواضع دیپلماتیک تندتري اتخاذ کرد. او روز 

در یک کنفرانس مطبوعاتی تعیین مناطق رفع درگیري بـدون تأییـد    2017 هفتم ژوئن
  نامشروع و غیر قانونی دانست و درباره آن گفت:دولت سوریه را  

ــري نمــی « ــع درگی ــاره منطقــه رف ــزي درب ــد  مــن چی ــم، منظــور از آن بای دان
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هایی باشد که به طور یک جانبه توسط ائتالف تعیین شـده و تنهـا بـراي     محدوده
تـوانیم چنـین    خود آنها حق اقدام در این مناطق در نظر گرفته شده است؛ ما نمـی 

جانبه محدوده رفع درگیري بـدون تأییـد    ذیریم؛ ما معتقدیم اعالم یکچیزي را بپ
دمشق یک اقدام نامشروع است، ما امیدواریم که ائتالف با آمریکا بـه ایـن توافـق    

» اي جلـب شـود   ها درباره جزئیات چنین منطقه برسند که باید موافقت همه طرف
(South front (B), 2017).  

روز تقابـل تـاکتیکی مقاومـت و آمریکـا در      23این رونـد در نهایـت بعـد از    
نشینی ایاالت متحده از دعاوي پیرامون منطقه رفع  صحراي شرقی سوریه، به عقب

درگیري منجر شد و نیروهاي مقاومت با همراهی نیروهاي ویژه روسیه، محـدوده  
 هالقنـا (کیلـومتر  قطـع کردنـد     105عملیاتی آمریکا در شرق سوریه را در طـول  

   ).2017: هحمیمیم العسکری هلقاعد هالمرکزی
  

  ها ارزیابی داده
هـا، بـه شـش     روابط روسیه و آمریکا در سوریه بعد از آغاز عملیات نظامی روس

بندي است. تحلیل روندهاي حاکم بر این شش  حوزه موضوعی کالن قابل تقسیم
حوزه تعریف شده حکایت از این دارد که طرفین در ابتدا، در یـک حـوزه داراي   

زا داشتند و در دو حوزه نیـز از   افع متعارض بودند، در سه حوزه منافع اختالفمن
دهد  منافع مشترکی برخوردار بودند. بررسی روند روابط روسیه و آمریکا نشان می

زا بنیان روابط طرفین در سـوریه   زدایی پیرامون منافع متعارض و اختالف که تنش
ه تأمین امنیت اسرائیل از منافع مشترکی را تشکیل داده است. این دو بازیگر دربار

اما با توجـه بـه    ؛برخوردار هستند و در راستاي آن تشریک مساعی نزدیکی دارند
متغیر جمهوري اسالمی ایران، نتیجه این همکاري نامعلوم است. منافع دو طـرف  

مشـترك اسـت و    ،پیرامون مبارزه با تروریسم نیز بدون مداخله متغیـر معارضـین  
عملیاتی دو طرف علیه القاعده  ـ اي مهمی از عملکرد مشترك اطالعاتیوردهادست

حاصل شد، اما تأثیرپذیري این روند از اختالف منافع دو طـرف دربـاره تفکیـک    
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هـاي   مناطق معارضین از القاعده، آن را به حال تعلیق نگـاه داشـته اسـت. تـالش    
ایـن نفـع مشـترك از     پذیري بس به دلیل تأثیر آمریکا و روسیه براي برقراري آتش

و رقابـت قـدرت    از القاعـده  نیمناطق معارضـ  کیتفکزاي آنان در  منافع اختالف
زا وارد شد. در نتیجـه تـالش    نتیجه باقی ماند و حتی به محدوده منافع اختالف بی

تنها از اثر مستقیم و مثبتی بر عملیـات   ،زدایی از روابط روسیه و آمریکا براي تنش
در سـوریه برخـوردار بـوده و هـر دو بـازیگر بـا تعریـف        نظامی مشترك طرفین 

استانداردها و سازکار مشخص و پایبندي به آنها، تنش اولیه پیرامون آغاز فعالیت 
و دو طرف ضمن پرهیز جدي از هرگونه تصادف و  ندنظامی روسیه را کاهش داد

 . در مجمـوع پرداختنـد  زا عملیات نظامی خود در سـطح اخـتالف  به ادامه تصادم 
تشنج روابط بین روسیه و آمریکا  ،توان نتیجه گرفت منافع تعارض و در نتیجه می

و با رونـد یکنـواختی بـر بسـتر منـافع      پیدا کرده در سوریه به مرور زمان کاهش 
  زا ادامه یافته است. اختالف

          
  1زدایی بر تغییر سطح روابط آمریکا و روسیه در سوریه ارزیابی تنش

 
  سطح تغییر  سطح منافع  مریکا و روسیه در سوریهموضوع روابط آ

  )3زا ( اختالف  )4متعارض (  عملیات نظامی در سوریه
  )3عدم تغییر (  )3زا ( اختالف  انتقال قدرت سیاسی

  )3زا ( اختالف  )1مشترك (  بس برقراري آتش
  )3عدم تغییر (  )3زا ( اختالف  تفکیک مناطق معارضین از القاعده

  )3عدم تغییر (  )3زا ( اختالف  رقابت قدرت
  )3زا ( اختالف  )1مشترك (  مبارزه با تروریسم
  18  15  جمع

                                                                                                                                         
براي تعیین تغییر سطح روابط روسیه و آمریکـا در سـوریه، بـراي منـافع متعـارض،       ،. در این ارزیابی1

در نظـر   1تـا   4ي هـا  زا، موازي و مشترك طرفین در شش حوزه تعریف شده به ترتیب نمره اختالف
 گرفته شده است. 
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عملیات نظامی در  
سوریه 

انتقال قدرت سیاسی  برقراري آتش بس تفکیک مناطق
معارضین از القاعده  

رقابت قدرت  مبارزه با ترروریسم  

قبل از تنش زدایی   بعد از تنش زدایی  

    
  گیري نتیجه
دو  نیا که دهد ینشان م هیدر سور کایو آمر هیروابط روس باتیاجزا و ترت یبررس
ـ  رییـ شـامات قـادر بـه تغ    یتـ یمجموعـه امن ریبعـد از مداخلـه در ز   ،گریباز د رون

و  یدوسـت  يواحدها و تفاوت آنهـا، الگوهـا   شیآرا اند. در آن نبوده يزیگر اقتدار
 يا منطقـه  یتـ یامن هدر مجموعـ  یاصـل  يواحـدها  انیـ قـدرت م  عیو توز یدشمن
ادعا هسـتند کـه مداخلـه و     نیقضاوت درباره ا يبرا یاصل يها مؤلفه انه،یخاورم

ـ  در هـر  ریچشمگ رییقادر به تغ کایو آمر هیروابط روس از آنهـا نبـوده اسـت.     کی
مجموعـه  ریدر ز يورز خصومت يقدرت و الگو عیتوز ،يساختار گوهر نیبنابرا
ـ ا ،جـه یمانـده و در نت  یبـاق  رییـ بـدون تغ  انهیشامات و مجموعه خاورم یتیامن  نی

وضع خود  ،یپوشان و فرو یرونیو ب یبدون استحاله درون يا منطقه یتیمجموعه امن
 جـه یبزرگ حفظ کرده و در نت يها ها و قدرت ابرقدرت میقبل از مداخله مستقرا 
 .دهـد  یها به کار خود ادامه م قدرت نیاز حضور ا ریآن بدون تأث يزا درون شیپو
 يریـ گ بـدون شـکل   یحت یمحل يها ادعاست که دولت نیا کننده اثبات ،روند نیا

بـزرگ   يها از قدرت یکه ناش یداتیدر برابر تهد توانند یم یتیمتقابل امن یوابستگ
 کـا یکه نفوذ آمر رفتیپذ دیبا نیکنند. بنابرا نیخود را تأم تیدوردست است، امن

 یتـ یشـکل اسـتاندارد مجموعـه امن    رییـ مجموعـه شـامات بـه تغ   ریدر ز هیو روس
منطقـه منجـر    یاصل يها قدرت انیرقابت، توازن قوا و ائتالف م يالگو ،يا منطقه

هـر   یمنطقه همچنان از عوامل بـوم  نیمنازعه در ا يالگوها جهینشده است. در نت
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در صورت حضور گسترده معموالً  یحت هیو روس کایو آمر رندیگ یت مئمنطقه نش
  . ندینما یو مجدداً سازمانده یتیامن ریغ ف،یرا بازتعر قهمنط نیا توانند ینم

 يها یدگیچیپ لیبه دل انهیدر خاورم یعملکرد قدرتمند سطح جهان رغم به نیبنابرا
 يهـا  آشکار از مداخله قدرت ییالگو میمنطقه، ترس نیدر ا یداخل يها تالفمتقاطع ائ

مکتب کپنهـاگ اسـت کـه بـر      ينظر يها افتهی دیمؤ يدعاو نیبزرگ مشکل است. ا
 انیقادر به کنترل رفتار حام ،شود یم غیتبلچنان که  هیمتحده و روس االتیا ،اساس آن
ـ  يا منطقـه  یتـ یامن يهـا  شیستمر پودر کنترل م گریدو باز نیاز ا چی. هستندیخود ن  ای
 یروشـن  يبه الگو توان یم یبه سخت نیاند، بنابرا کسب نکرده قیتوف انهیخاورم یداخل

ـ ا وجـود . بـا  افـت یدسـت   يا منطقـه  يها شیها و پو نفوذ ابرقدرت انیاز رابطه م  نی
طقـه  در من ینظام تیقابل یسطح کل رو،ین ای حاتیواسطه انتقال تسل هب هیو روس کایامر

د، اما هند رییتغ لیبه نفع اسرائ را يا قدرت منطقه عیتوز تالش دارند را باال بردند. آنها
قدرتمنـد   یاسیسـ  یتیامن يها شیپو يریگ و در شکل ستندین انهیقادر به کنترل خاورم

 انـه یخاورم يا منطقـه  یتـ یامن يهـا  شیدارند. در کـل پـو   يا هینقش حاش زین يا منطقه
و  یخیتار يها یژگیدر و قیعم شهیاز ر يبرخوردار لیستند و به دله يالعاده قو فوق
مثـل جنـوب    يا منطقـه  يالگو کیاز شکل دادن به  هیو روس کایمنطقه، آمر استیس

  اند. در آن ناتوان بوده ایشرق آس
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