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  هیدر سور هیحضور روس تیریبر مد نرایا يا  اقتدار منطقه ریتأث

   شعیب بهمن
  

  
  

  12/12/1396 تاریخ پذیرش نهایی:          15/11/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 و قـدرت  سـاخت  که بود آمده وجود به باور این اسالمی، انقالب پیروزي از پس هاي سال در

 خـارجی  سیاسـت  اهداف چنینهم و سیاسی نظام ایدئولوژیک ماهیت دلیل به ایران در سیاست
 ماهیت و سو یک از بخش آزادي هاي نهضت و مسلمانان از دفاع خصوص در اسالمی جمهوري

 هرگونـه  کـه  اسـت  نحـوي  به دیگر سوي از منطقه در سیاست و قدرت ساخت هاي ویژگی و
 نایـرا  مدیریت نوع حال این با .سازد می ناممکن رااي   فرامنطقه هاي قدرت کنترل و مدیریت

 تبلـور  اسـالمی  مقاومـت  جبهـه  گیري شکل در که آن از ناشی اقتدار و اي منطقه هاي بحران در
 حتـی  و اي فرامنطقـه  هـاي  قـدرت  کنتـرل  فرصـت  و موقعیـت  از ایـران  که داد نشان یافته،

 سیاسـت  در رویکـردي  چنین از تواند می لزوم صورت در و است مند بهره آنها با سازي ائتالف
 بحـران  در اي منطقـه  هـاي  بحـران  در ایـران  سازي ائتالف مهم نمونه. کند دهاستفا خود خارجی
 سـطح  در شـگرفی  تحـول  موجب روسیه و ایران توافق آن، طی که است مشاهده قابل سوریه
 ایـران  اسالمی جمهوري داد نشان توافق این. دربرداشت نیز جهانی پیامدهاي حتی و شد منطقه
 در روسـیه  بـا  همکـاري . دارد را آمریکـا  متحده ایاالت ارضمع بازیگران با سازي ائتالف توان

ـ  از یکـی  مالحظـات،  و ها چالش تمام رغم به سوریه پرونده  و اي منطقـه  بـازیگري  يهـا  هنمون
 مقاومـت  جبهـه  نفع به سوریه شرایط تغییر به موفق که است ایران اسالمی جمهوري المللی بین
 مباحـث  کـه  شـد  باعـث  سوریه در اهللا حزب و ایران با روسیه همکاري حال عین در. شد

 جبهه« اصطالح چه اگر. شود مطرح مقاومت جبهه با مسکو روابط گسترش درباره مختلفی
 کـه » شـیعی  هالل« اصطالح از بیشتر آنها و نیست افتاده جا چندان ها روس براي» مقاومت

 هـاي  همکـاري  حـال  هـر  بـه  اما کنند، می استفاده شده، رایج عربی و غربی کشورهاي در
 ایـن  ،اهللا حـزب  و عـراق  سوریه، ایران، نظیر مقاومت جبهه اصلی عناصر با روسیه نزدیک
 کنتـرل  و مـدیریت  بر يتأثیر چه انایر اي منطقه اقتدار« که کند می متبادر ذهن به را سؤال
  »است؟ گذاشته روسیه جمله از اي فرامنطقه هاي قدرت
  

   کلیديواژگان 
  بحران مدیریت ،سازي ائتالف مقاومت، جبهه روسیه، ایران،

                                                                                                                                        
 یتیو امن يپژوهشگر مسائل راهبرد ،یاسیعلوم س يدکتر ShuaibBahman@Gmail.com   
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  قدمهم
 و تهدیـدها  بـا  را کشـوري  هـر  توانـد  مـی  المللـی  بین و اي منطقه هاي بحران وقوع

 وقـوع  از کشـورها  از برخـی  بـین  ایـن  در. کنـد  مواجـه  تـوجهی  قابـل  مخاطرات
 بـا  کننـد  می تالش دیگر برخی و شوند می متضرر المللی بین و اي منطقه هاي بحران
 بحـران  یـک  مدیریت بخش ترین مهم. بپردازند ها بحران مدیریت به مناسب حضور

 بعـد  مراحـل  در رونـد  ایـن . است بحران از ناشی هاي آسیب کاهش اول، وهله در
 از کمـی  تعداد تنها حال این با. شود منجر نیز فرصت به تهدیدها بدیلت به تواند می

 کـه  کننـد  مـدیریت  شکلی به را المللی بین و اي منطقه هاي بحران توانند می کشورها
 و قـدرت  از کـه  کشورهایی تنها واقع در. شود تبدیل فرصت به موجود تهدیدهاي

 نشـان  امـر  ایـن . شـوند  مـی  بحران مدیریت به موفق هستند، برخوردار باالیی توان
 ایفـاي  نحـوه  و کیفیـت  ملـی،  هـاي  دولت قدرت میزان امروز، جهان در که دهد می

 الملل بین نظام ساختار واقع در. کند می معین الملل بین روابط صحنه در را آنان نقش
 رویکـرد،  ایـن  در. اسـت  اسـتوار  سیاسـی  واحـدهاي  ملی قدرت محور و براساس

 که کنند می تنظیم طوري را خود متقابل روابط ها، ملت و رهبران ی،سیاس زمامداران
 انصـراف  یک نهایت در و دهند کاهش بازدارنده قدرت افزایش با را جنگ مخاطره
 قـدرت  توزیع طریق از تعادل و توازن این. کنند ایجاد قهریه قوه به توسل از متقابل

 واحـد  یا دولت هر رفتار اقعو در. شود می حاصل منظور این براي تلویحی تفاهم و
 قـرار  هـا  دولـت  دیگر رفتار تأثیر تحت جهانی مناسبات و روابط صحنه در سیاسی

 و منـافع تـأمین    یا برد راستاي در را خود استراتژي و حرکات بازیگران، و گیرد می
  .کنند می اجرا و تنظیم حریف، بازیگر حرکات با متناسب و خویش اهداف
 و فعـل  از ناشـی  خـارجی  و داخلـی  هـاي  بحـران  و هـا  تـنش  شرایطی، چنین در

 ها رقابت معرض در بیشتر که شود می کشورهایی دامنگیر معموالً المللی، بین انفعاالت
 مناطق در واقع کشورهاي که نحوي به. دارند قرار مسلط هاي قدرت هاي کشمکش و

    .برخوردارند بیشتري پذیري آسیب از سایرین به نسبت جهان، استراتژیک
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 شـرایط  علـت  به که است نقاطی همان از یکی تاریخ، گواه به ایران بین این در
 هـاي  تـنش  معـرض  در و خارجی هاي رقابت دستخوش همواره ژئوپلیتیک، خاص
 در ایـران  حـال  عـین  در. اسـت  بـوده  جهـانی  ستدهاي و داد و ها بحران از واصله
. انـد  بـوده  متعـددي  هاي نبحرا درگیر آن همسایگان همواره که گرفته قرار اي منطقه
 کـرده  تبـدیل  حیاتی و مهم امري به ایران براي را بحران مدیریت ضرورت امر این

 مـؤثري  حضـور  خـود،  پیرامـون  محیط هاي بحران در ایران اگر که نحوي به. است
  .هستند کشور این سرزمینی قلمرو به تسري قابل ها بحران این باشد، نداشته
 کـه  بـود  آمـده  وجـود  بـه  بـاور  این اسالمی، انقالب پیروزي از پس هاي سال در
 و سیاسـی  نظـام  ایـدئولوژیک  ماهیـت  دلیـل  بـه  ایـران  در سیاست و قدرت ساخت
 هرگونـه  کـه  اسـت  نحـوي  بـه  اسـالمی  جمهوري خارجی سیاست اهداف همچنین
 نـوع  حـال  ایـن  بـا  .سـازد  می ناممکن را اي فرامنطقه هاي قدرت کنترل و مدیریت
 جبهـه  گیـري  شـکل  در که آن از ناشی اقتدار و اي منطقه هاي بحران در ایران مدیریت
 کنتــرل فرصــت و موقعیــت از ایــران کــه داد نشــان یافتــه،تبلور اســالمی مقاومــت
 لـزوم  صورت در و است مند بهره آنها با سازي ائتالف حتی و اي فرامنطقه هاي قدرت

 مهـم  نمونـه . نـد ک اسـتفاده  خـود  خـارجی  سیاسـت  در رویکـردي  چنین از تواند می
 کـه  اسـت  مشـاهده  قابل سوریه بحران در اي منطقه هاي بحران در ایران سازي ائتالف

 حتـی  و شـد  منطقـه  سـطح  در شـگرفی  تحول موجب روسیه و ایران توافق آن، طی
 جبهه اصلی عناصر با روسیه نزدیک هاي همکاري. دربرداشت نیز جهانی پیامدهاي
 کند می متبادر ذهن به را سؤال این ،اهللا حزب و عراق سوریه، ایران، نظیر مقاومت

 اي فرامنطقـه  هاي قدرت کنترل و مدیریت بر يتأثیر چه ایران اي منطقه اقتدار« که
 نخسـت  فـوق،  سـؤال  بـه  پاسـخگویی  منظور به» است؟ گذاشته روسیه جمله از

 خواهـد  سـوریه  بحران میانه در روسیه و ایران میان همکاري يها هزمین به نگاهی
 مـورد  ایـران  بـا  انـتالف  دالیل و سوریه بحران به روسیه رویکرد آن از پس. شد

  .  گرفت خواهند قرار بررسی
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  بحران در همکاري روسیه؛ و ایران
 سـاخت  کـه  آمـد  وجـود  بـه  باور این اسالمی، انقالب پیروزي از پس هاي سال در

 همچنـین  و سیاسـی  نظـام  ایـدئولوژیک  تماهی دلیل به ایران در سیاست و قدرت
 و مسـلمانان  از دفـاع  خصـوص  در اسـالمی  جمهـوري  خـارجی  سیاسـت  اهداف
 و قـدرت  سـاخت  هـاي  ویژگـی  و ماهیـت  و سـو  یـک  از بخش آزادي هاي نهضت
 و ائـتالف  گونـه  هر گیري شکل که است نحوي به دیگر سوي از منطقه در سیاست
 دیدگاه، این با مطابق. سازد می ناممکن را للالم بین نظام و منطقه سطح در همکاري

 مبتنی باستانی گذشته با و نشین سنی مرزي محدوده با شیعه کشوري عنوان به ایران
 بـه  نسبت سیاسی، اندیشه پیشرو و مبتکر کشوري عنوان به طور همین و ایرانیت بر

 و ياقتصـاد  هـاي    سیسـتم  هـاي ویژگی همچنین. است ممتاز بسیار خود همسایگان
 کشـورها  این اساساً و است متفاوت نیز شرقی و شمالی همسایگان با ایران فرهنگی

 از چـه  ایـران  اساسی، هايتفاوت این واسطه به. کنند تکمیل را همدیگر توانند نمی
 و هنـد  با شرق طرف از چه و ها ترك با شمال ناحیه از چه اعراب، با جنوب ناحیه

 رو ایـن  از. اسـت  کرده رفتار و مانده خاص میشهه و کند ائتالف نتوانسته پاکستان
.  شـود  همگرایـی  و ائـتالف  وارد توانـد  نمـی  خـود  پیرامـونی  کشـورهاي  بـا  ایران

  )56: 1379 القلم، سریع(
 از ایـران  کـه  داد نشـان  اي منطقـه  هـاي  بحران در ایران مدیریت نوع حال این با

 در و اسـت  نـد م بهـره  خـود  خـارجی  سیاسـت  در سازي ائتالف فرصت و موقعیت
 سـازي  ائتالف مهم نمونه. کند استفاده نیز رویکردي چنین از تواند می لزوم صورت
 توافق آن، طی که است مشاهده قابل سوریه بحران در اي منطقه هاي بحران در ایران
 جهـانی  پیامدهاي حتی و شد منطقه سطح در شگرفی تحول موجب روسیه با ایران
  .  دربرداشت نیز

 انقالب همچون مختلفی وقایع از روسیه، و ایران روابط معاصر تاریخ طول در
 بـه  1368 سـال  در رفسـنجانی  شـمی ها  اهللا آیت سفر شوروي، فروپاشی اسالمی،
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 و ایران جدید روابط آغاز و عطف نقطه عنوان به... و تهران به پوتین سفر مسکو،
 اخیـر  يهـا  هدهـ  طـی  کشـور  دو روابط بررسی حال این با. است شده یاد روسیه

 در مسـکو  و تهـران  توافـق  توافـق  ازهانـد  هب رویدادي هیچ که دارد آن از حکایت
 ایـن  زیـرا  است؛ نبوده گذارتأثیر روسیه و ایران روابط تحول در سوریه خصوص

 داشـت،  روسیه و ایران میان دوجانبه روابط بهبود بر مستقیمی تأثیر تنها نه توافق
 رونـدهاي  و آسـیا  غـرب  منطقـه  سـطح  در مهمـی  ییـرات تغ بـروز  موجب بلکه
 روسـیه  و ایـران  دوجانبه روابط گرفته، صورت توافق همچنین. شد نیز المللی بین
 و اطالعـاتی  نظـامی،  هـاي  همکـاري  افزایش موجب و داد قرار تأثیر تحت نیز را

 تـوان  مـی  کلـی  نگـاه  یـک  در )53-52: 1396 بهمن،. ( شد کشور دو میان امنیتی
  : داد قرار بررسی مورد سه حوزه در کم دست را توافق این پیامدهاي و فاهدا

 هاي همکاري خصوص به روسیه و ایران جانبهدو روابط بر توافق آنکه، نخست
 ،تـأثیر  ایـن  عملی و عینی نمونه. گذاشت توجهی قابل تأثیر کشور دو میان نظامی

  . بود ها روس سوي از ایران به 300 اس موشکی دفاع سامانه تحویل گره شدن باز
 را اوضـاع  سـو  یک از شد موفق سوریه در روسیه و ایران همکاري آنکه، دوم

 در را غـرب  هـاي  سیاسـت  دیگـر  سـوي  از و دهد تغییر کشور این دولت نفع به
 توانسـت  روسـیه  و ایران هاي همکاري واقع در. کند مواجه بست بن با خاورمیانه

 همکاري موفقیت مثال عنوان به. باشد داشته پی در نیز المللی ینب و اي منطقه آثار
 و جنـگ  حـوزه  در گیـري  تصمیم انحصار بار اولین براي توانست روسیه و ایران
 غربی ابتکارهاي و ناتو اختیار از شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی از پس را صلح
  .کند خارج

 تـوان  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  داد نشان مسکو و تهران همکاري آنکه، سوم
 روسـیه  با ائتالف. دارد را آمریکا متحده ایاالت معارض بازیگران با سازي ائتالف

 يبـازیگر  يها هنمون از یکی مالحظات، و ها چالش تمام رغم به سوریه پرونده در
 شـرایط  تغییـر  بـه  موفـق  کـه  است ایران اسالمی جمهوري المللی بین و اي منطقه
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 را خـود  شد موفق همکاري این که خصوص به. شد مقاومت جبهه نفع به سوریه
  .کند اثبات موفق، غیرغربی قطب یک عنوان به

ـ  هفتـه  یـک  شد باعث مسکو و تهران همکاري پیامدهاي و دستاوردها  از سپ
 گـروه  چهـل  از بـیش  سـوریه،  در هـا  تروریسـت  بـه  روسیه هوایی حمالت آغاز

 ایران و روسیه با مقابله براي منطقه کشورهاي از ائتالفی تشکیل خواهان شورشی
 و کـرد  انتقـاد  سوریه خاك به روسیه حمالت از سعودي عربستان زمان هم. شوند

 که آنجا تا خواستند مسلمان و عرب کشورهاي از سعودي عربستان روحانی ها هد
 حمایـت  روسـیه  و ایـران  متحدانش، و سوریه حکومت علیه» جهاد« از توانند می

: بـود  آمـده  سـعودي  روحـانیون  بیانیـه  در. کنند نظامی و سیاسی مادي، اخالقی،
 آنهـا  از و ماداعت آنها به. هستند اسالم امت کل از دفاع حال در سوري رزمندگان«

 دیگري از پس یکی بخورند، شکست آنها ناکرده خداي اگر چون... کنید حمایت
  )Русская служба Би-би-си, 2015( .»بود خواهد دیگر سنی کشورهاي نوبت
 ایـال  مثـال،  عنـوان  به. شد مواجه نیز ها صهیونیست منفی واکنش با توافق این
 مطالعات مرکز ارشد محقق و آویو تل دانشگاه انسانی علوم دانشکده رئیس زیسر،

 و خاورمیانـه  مطالعـات  مرکـز  در که اي مقاله در دایان موشه آفریقاي و خاورمیانه
 سـربازان  حضور: «نوشت توافق این به واکنش در شد، منتشر دایان موشه آفریقاي
. دهد تغییر را کشور این در مدت طوالنی درگیري نتیجه تواند می سوریه در روسی

 اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه  اعضاي روس، سربازان کنار در که صوصخ به
 همکـاري . انـد  شده گسیل اسد بشار حکومت تقویت براي که دارند حضور ایران

 بلکـه  کنـد،  تضـمین  را اسـد  حکومـت  بقـاي  اسـت  قرار تنها نه ایرانی ـ روسی
 ایـن  واقـع  در. اسـت  سـوریه  مرزهـاي  از فراتـر  و تر گسترده بسیار آن پیامدهاي
 بـا  آنهـا  که دهد می نشان و کند می اثبات را ایران و روسیه نفس اعتمادبه اقدامات،
 ضمن. کنند نمی نشینی عقب آمریکا ویژه به المللی بین جامعه احتمالی منفی واکنش
 دارد؛ آشـکاري  تضاد غرب، هاي ارزیابی با ریهسو در روسیه و ایران حضور آنکه
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 در آمریکـا  بـا  نافرجـام  مـذاکرات  از پـس  روسیه داد می نشان ها ارزیابی این زیرا
 پذیرش از شد، منجر مسکو علیه غرب بیشتر هاي تحریم به که اوکراین خصوص
. کـرد  خواهـد  اجتنـاب  بزنـد،  لطمـه  کشـور  ایـن  اقتصاد به تواند می که خطراتی
 رفـت  مـی  گمـان  کـه  ایـران  با اي هسته توافق از بعد غرب در رایج نظر همچنین
 غزه، تا یمن از خود اي منطقه نمایی قدرت به تهران تمرکز و توجه کاهش موجب
 و ایـران  حضـور  شـرایطی،  چنین در. بود اشتباه کامالً شود، عراق و سوریه لبنان،
 حضـور،  این اصلی هدف. است اسد بشار نجات فاًصر از فراتر سوریه در روسیه
 تهـران،  و مسـکو . است محلی و اي منطقه سطوح در ایران و روسیه منافع پیشبرد
 کـه  ترسـند  مـی  روس سیاستمداران. نگرند می دفاع مقدم خط عنوان به را سوریه
 مسلمان جمعیت میان در افراطی اسالم بیشتر گسترش باعث اسد حکومت سقوط

 کـه  اسـت  نگـران  خود، نوبه به نیز ایران. شود شمالی قفقاز در ویژه به کشور این
 اتحـاد  بزنـد،  لطمه تهران اي منطقه جایگاه به سوریه، حکومت احتمالی فروپاشی

 بـه  داعـش  رسـیدن  بـراي  را هموارتري مسیر و اندازد خطر به را عراق و لبنان با
 واشـنگتن  میلی بی و ضعف از مسکو و تهران شرایط، این در. کند هیام مرزهایش

 خـود  هاي سیاست و گیرند می بهره خاورمیانه جدید مشکالت در شدن گرفتار به
  )Zisser, 2015: 42( .»برند می پیش را

 نزدیکـی  موجـب  تواننـد  مـی  مشترك دشمن وجود همراه به فوق هاي ویژگی
 و روسـیه  روابـط  کارشـناس  بورشچوسـکایا،  آنـا . شـوند  مسـکو  و تهران روابط

 محـور  و پـوتین  والدیمیـر « عنـوان  با اي مقاله در واشنگتن مؤسسه در خاورمیانه
 مشـترك،  دشمنان و منافع وجود که است معتقد» پالیسی فارین« نشریه در» شیعی
 بـا  وي. شـوند  نزدیک یکدیگر به اي سابقه بی نحو به روسیه و ایران شده موجب
 دو روابـط  سـاله  صـد  چنـد  تـاریخ  در: «دارد اعتقاد کشور دو روابط تاریخ مرور

 این. اند نداشته یکدیگر با نزدیک همکاري حد این تا هرگز مسکو و تهران کشور،
 از خاورمیانه در آنها منافع که اند دریافته تهران و مسکو که آمریکاست بد بخت از
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 افـزایش . دارد شـتراك ا حـد  چـه  تـا  متحـده  ایـاالت  منـافع  با مخالفت در جمله
 همچنـین  و افغانسـتان  در ثبـاتی  بی وجود اقتصادي، منافع تروریستی، تهدیدهاي

 تعمیـق  بـراي  کشـور  دو يهـا  هانگیـز  جمله از مرکزي آسیاي در همکاري امکان
 دو روابـط  سـوریه،  بحـران  بـین  ایـن  در. آیند می شمار به دوجانبه هاي همکاري

 گسـترش  نشـانه  را سـوریه  در حضور مسکو زیرا است؛ ندهرسا اوج به را کشور
 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

 شـیعی  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 بلندمدت اي لطمه تواند می هم مدت کوتاه
 راهبـرد  یـک  تقویـت  موجـب  تواننـد  می تاکتیکی هاي پیروزي و ها همکاري آنکه

  ) Borshchevskaya, 2016( .»شوند مسکو و تهران میان مشترك
 شـکل  بـه  خاورمیانـه  منطقـه  در همکـاري  از روسـیه  و ایران ها، غربی نظر از

 در دائمـی  جایگاهی روسیه همکاري، این واسطه به زیرا برد؛ خواهند سود یکسان
 کـه  یابد می مدیترانه گرم هاي آب در بندري و مهم هوایی پایگاه یک با خاورمیانه

 به را متحدانش و آمریکا و بگذارد نمایش به را خود قدرت تواند می آن طریق از
 حضـور  بـا  اسـت،  اورمیانهخ در نمایی قدرت حال در که نیز ایران. بکشد چالش
 هـایی  سالح ایران همچنین. بخشد تداوم منطقه در را خود برتري تواند می روسیه
 تـوان  افزایش براي را 300 اس پیشرفته هواي به زمین موشکی دفاع سامانه مانند
 ائتالفـی  ایجـاد  بـه  موفـق  تهران این، بر عالوه. آورد می دست به خود هوایی دفاع
 طریـق  ایـن  از و شـده  لبنان اهللا حزب و سوریه ،عراق ایران، روسیه، شامل یدجد
. اسـت  بار فاجعه آمریکا، منافع براي مسئله این. کند مقابله آمریکا نفوذ با تواند می
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 ائـتالف « کـه  است معتقد آمریکا ارتش بازنشسته يها هفرماند از یکی» کین جک«
 ائـتالف  این. است خاورمیانه در بازي تغییردهنده راهبردي، نظر از ایران و روسیه

 .»بـرد  می بین از را آمریکا نفوذ احتماالً و گذاشته اثر خاورمیانه کشورهاي تمام بر
)Pletka, 2015(  

 هـاي  سیاسـت  بـه  سـختی  ضـربه  چنـان  همکاري تهـران و مسـکو   ترتیب این به
 جمهـور  رئـیس  اوباما، باراك که کرد وارد خاورمیانه در آن متحدان و آمریکا اي نطقهم

 بـیش  ائـتالف  با تقابل در است گرفته تصمیم روسیه: «گفت باره این در آمریکا وقت
 کنـونی  ائتالف اسد و ایران. باشد ایران و اسد با ائتالف از بخشی جهان، کشور 60 از

 ائـتالف  حال این با) Garamone, 2015( .»هستند ما ائتالف جهان بقیه .هستند پوتین
 روسـیه  و ایـران  و آورد دسـت  بـه  چنـدانی  موفقیت نتوانست کشورها سایر با آمریکا

 رویکـرد  تغییـر  باعث امر این. کردند حفظ سوریه تحوالت در را برتر دست همچنان
 آغـاز،  در آنکـه  رغـم  بـه  قعوا در. شد سوریه تحوالت به غربی کشورهاي از بسیاري
 منفـی  روسـیه  و ایـران  هـاي  همکاري به نسبت عربی و غربی کشورهاي اکثر واکنش

 آورد، دسـت  بـه  تروریسـم  بـا  مبـارزه  در 4+1 ائتالف که هایی پیروزي از پس اما بود،
 بشـار  و سـوریه  ولـت د قبال در خود پیشین مواضع از شدند ناگزیر غربی کشورهاي

 کـه  بریتانیـا  وقـت  وزیـر  نخست کامرون، دیوید مثال، عنوان به. کنند نشینی عقب اسد
 سـپتامبر  27 بـود،  کرده سفر نیویورك به ملل سازمان عمومی مجمع در شرکت براي

 قـدرت  انتقـال  رونـد  از اسـد  گذاشـتن  کنـار  لزوم بر کشور این قبلی تأکید از 2015
 کنار لزوم بر تأکید وجود با نیز آمریکا وقت خارجه وزیر کري، جان. کرد نشینی عقب
 انجـام  بالفاصـله  نیسـت  الزم گیري کناره این که کرد اعالم قدرت، از اسد بشار رفتن
  )U.S. News, 2015. ( شود

 يها هگرو راندن عقب در روسیه و ایران مشترك هاي پیروزي از پس همچنین
 جدیـدي  روند سوریه، بزرگ شهر دومین عنوان به حلب زيآزادسا و تروریستی

 آفرینـی  نقـش  روسـیه،  و ایران آن در که شد شروع بحران سیاسی فصل و حل از
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 عـدم  شـد،  برگزار آستانه و مسکو در که مذاکرات این در توجه قابل نکته. کردند
 و ایـران  ائـتالف  داد مـی  نشان که بود غربی و عربی کشورهاي نمایندگان حضور
. کنـد  خارج غربی کشورهاي دست از را عمل ابتکار زیادي حد تا توانسته روسیه

 تنهـا  نـه  سـوریه،  درباره ژنو هاي نشست جریان در تر پیش که است حالی در این
 ایـران  حضور از بلکه داشتند، دست در را عمل ابتکار عربی، کشورهاي و آمریکا

  . آوردند می ملع به ممانعت نیز
  

  سوریه بحران به روسیه رویکرد
 ،بحـران  ایـن  بـا  روسیه برخورد و تعامل نحوه سوریه، هاي درگیري آغاز زمان از

 هـا  روس زیـرا  اسـت؛  شـده  مطـرح  کـه  بـوده  سؤاالتی ترین مهم از یکی همواره
 و یمـن  لیبـی،  مصر، تونس، در آفریقا شمال و خاورمیانه تحوالت سایر برخالف
 و قفقـاز  مرکـزي،  آسیاي در رنگی هاي انقالب به موسوم تحوالت حتی و بحرین
 خاموش عمالً و دادند دست از را خود سنتی متحدان یکی یکی که شرقی اروپاي
 ريگیـ  موضـع  ایـن . داشـتند  متفاوتی گیري موضع کلی به سوریه مورد در ماندند،
  : شد متضاد دیدگاه دو آمدن وجود به باعث متفاوت

 بـه  دسـت  روسیه دارد امکان لحظه هر که بود مبتنی اساس این بر اول دیدگاه
 متحـدانش  سـایر  همانند نیز را سوریه و بزند آمریکا و غرب با بزرگ معامله یک
  . نماید واگذار غرب به

 سـوریه،  در خـود  سنتی منافع ببس به روسیه که داشت قرار پایه این بر دوم دیدگاه
  .  نیست غرب با سازش به حاضر و پرداخته کشور این در حاکم نظام از دفاع به

 بـه  را سـوریه  نـدارد  قصـد  تنهـا  نه روسیه که داد نشان زمان گذر بین این در
 در نظـامی  مستقیم حضور به حاضر حتی آن حفظ براي بلکه نماید، واگذار غرب
 بـا  مقابلـه  و منـافع  حفـظ  موجب دلیل چند به کرديروی چنین. است کشور این

   :شد می روسیه امنیتی تهدیدهاي
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 فروپاشی از پس هاي سال طول در غرب :عربی خاورمیانه در پایگاه آخرین حفظ. 1
 بـا  همسـو  هـاي  نظـام  تمام سیاسی، مداخله یا و نظامی طریق از تدریج به شوروي،
 تجاوز در توان می را امري چنین نمونه. بود برانداخته عربی کشورهاي در را مسکو
 پایگـاه  آخـرین  سـوریه  بنـابراین . کرد مشاهده لیبی و عراق به ناتو و آمریکا نظامی
 بـراي  کشـور  این حفظ دلیل همین به و آمد می شمار به عربی خاورمیانه در روسیه
 آینـده  انـداز  چشـم  که خصوص به. بود ئوپلیتیکژ و استراتژیک ارزش داراي مسکو
 هـاي  طیـف  اسـد،  دولـت  مخالفان میان در زیرا بود؛ مبهم کامالً مسکو براي سوریه
 وجود به توجه با آنکه ضمن. داشتند وجود نیز روس ضد حتی و افراطی ،گرا غرب
 خواهـد  سامان زمان چه سوریه دولت که نبود مشخص مختلف، معارض يها هگرو

 ایـن  در روسیه منافع حفظ معناي به موجود شکل به سوریه حفظ نتیجه در. گرفت
 ترین مهم سوریه حاضر حال در اساس این بر. بود عربی خاورمیانه سراسر و کشور
 تغییر کشور این سیاسی نظام اگر و آید می شمار به عربی خاورمیانه در مسکو متحد
 روسـیه  منـافع  بیفتـد،  اگـر  غـرب  هاي لیبرال یا گرایان افراط دست به حکومت و کند

 حفـظ  معنـاي  بـه  سـوریه  فعلی نظام حفظ رو این از. شود می مواجه خطر با کامالً
    )66: 1396 بهمن،. ( شود می محسوب عربی خاورمیانه در مسکو متحد ترین مهم

 مدیترانه دریاي حاشیه در طرطوس بندر در روسیه :مدیترانه دریاي در حضور. 2
 دادن دسـت  از معناي به کشور این دادن دست از و باشد می دریایی پایگاه داراي
 بـراي  رو ایـن  از. بـود  مدیترانـه  دریاي مجاورت در روسیه نظامی پایگاه آخرین
 خواهـان  ،راهبـردي  دریـاي  ایـن  در متداوم حضور همچنین و پایگاه از حفاظت
 سـه  اتصـال  محـل  مدیترانه دریاي که برد یاد از نباید. باشد می سوریه نظام حفظ
 و ابعـاد  داراي دریا این در روسیه نظامی حضور و است اروپا و آفریقا آسیا، قاره

 توانـد  مـی  ترانـه مدی دریـاي  که خصوص به. باشد می مسکو براي راهبردي اهمیت
 اروپـا  بـه  آفریقـا  شـمال  و خاورمیانـه  کشـورهاي  انرژي انتقال براي مهمی معبر

 را خـود  همچنان دارد تالش مسکو آنکه به توجه با دلیل همین به. شود محسوب
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 در حضور براي کند، حفظ ارپا به انرژي صادرکنندگان ترین مهم از یکی عنوان به
  . دارد درازمدتی يها هرنامب مدیترانه

 تروریسـم  نـوعی  سوریه در ها، روس نظر از: یگرای افراط و تروریسم با مبارزه. 3
. دارنـد  حضـور  جهان کشورهاي اکثر از اتباعی آن در که آمده وجود به المللی بین
 اتبـاع  از نفـر  هـزاران  از بـیش  حضـور  کند، می نگران را روسیه آنچه بین این در

 هـا  تروریست میان در شوروي جماهیر اتحاد از یافته استقالل کشورهاي و روسیه
 صـفوف  در مبـارزه  بـراي  کشـور  ایـن  از که افرادي درباره روسیه بنابراین. است

 کـرملین  آغـاز  در. دارد جدي هاي رانینگ اند، رفته عراق و سوریه به ها تروریست
 شناسـایی  مـورد  را آنهـا  توانـد  می و است اندك افراد این تعداد که کرد می تصور
 زمـان  گذشـت  امـا  نمایـد،  دستگیر را آنها روسیه، به بازگشت هنگام تا دهد قرار
ـ  تعـداد  جـذب  به موفق تکفیري هاي جریان که داد نشان  روسـیه  اتبـاع  از اديزی
 کـرملین  بـراي  توانسـت  مـی  روسیه به آنها بازگشت که بود حالی در این. اند شده

  .باشد خطرآفرین
 تروریسـتی  يهـا  هگـرو  سـایر  و داعـش  صـفوف  به روسیه از که افرادي اکثر
 داغسـتان  اینگـوش،  ،چچن نظیر اقوامی و شمالی قفقاز منطقه اهالی از اند، پیوسته

 قفقــاز اســالمی امــارت تشــکیل و روســیه از جــدایی دار داعیــه کــه هســتند... و
 ایدئولوژي همراه به قومی هاي طلبی جدایی که است آن تأمل قابل نکته 1.باشند می

 در نطقـه م ایـن  از بیشـتر  افـراد  جـذب  بـراي  خوبی محرکه قوه تواند می تکفیري
 نیز روسیه به فوق افراد بازگشت این بر عالوه. باشد تروریستی يها هگرو صفوف

                                                                                                                                        
 سـرکوب  و قفقـاز  شمال در تروریستی نیروهاي با مقابله درگیر شدت به 1990 دهه در که روسیه هاي . مقام1

 تبعـات  و منـاطق  ایـن  در تروریسـم  مجـدد  رشـد  به نسبت زیادي حساسیت بودند، چچن در طلبان جدایی
 از یکـی  تروریسـم  روسـیه،  خـارجی  سیاست گیران تصمیم نگاه از. ددارن کشور داخل در آن از ناشی امنیتی

 مداخلـه  و نیـافتگی  توسعه از ناشی مند نظام مشکالت دلیل به که است مدرن جهان واقعیات ترین خطرناك
 نونیغیرقـا  اشاعه و حکمرانی سنتی کارهاي و ساز رفتن بین از به و یافته گسترش نزدیک خاور در خارجی

 از نمـودي  مسـکو،  بـراي  مشـابه   نظـامی  شـبه  يها هگرو و داعش ظهور. است شده منجر جنگی تسلیحات
 المللـی  بـین  ائـتالف  یک ایجاد طریق از باید که رود می شمار به جدید کیفی ابعاد با تروریسم جهانی تهدید
  .پرداخت آن با بلهمقا به محکم حقوقی مبانی بر تکیه با فراگیر
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 جنگـی  تجربـه  داراي افـراد  ایـن  زیرا آورد؛ می وجود به هایی چالش مسکو براي
 کشـتارهاي  حتـی  و تروریسـتی  اعمـال  بـه  دسـت  راحتی به توانستند می و بودند
 سـایرین  بـه  را خود جنگی تجربیات توانستند می افراد این همچنین. بزنند جمعی
 مبـدل  روسـیه  براي ناامن اي منطقه به شمالی قفقاز حالتی، چنین در. نمایند منتقل
 ،ترکیـه  آمریکـا،  اطالعـاتی  هـاي  سـرویس  ارتبـاط  کـه  بـود  حالی در این. شد می

  .بود یافته افزایش افراد این با عربی کشورهاي سایر و عربستان
 مسـکو  و بـود  شکننده بسیار شمالی قفقاز در روسیه امنیتی عیتوض نتیجه در
 در نظـامی  مسـتقیم  حضـور  طریـق  از نـامطلوب،  سناریوهاي وقوع از گریز براي

 سـوریه  در افـراد  این با مبارزه واقع در. گرفت افراد این نابودي به تصمیم سوریه
 یـا  مسـکو  شـمالی،  قفقـاز  در اآنهـ  بـا  مبـارزه  از تـر  هزینـه  کم بسیار روسیه براي
 سـوریه  در حضـور  بـراي  کـرملین  عـزم  که شد باعث امر این. بود پترزبورگ سن
  .شود دیگري زمان هر از تر جزم
 شـدن  دور موجـب  سـوریه  در روسیه نظامی حضور: غرب با ژئوپلیتیک رقابت. 4
 آمریکـا  گذشته، هاي سال طول در. شود یم غرب با روسیه ژئوپلیتیک اختالف نقاط
 مسائل درگیر خود پیرامونی کشورهاي و مناطق در را روسیه که کرده زیادي تالش
 نخبگان از حمایت رنگی، هاي انقالب برپایی امري چنین واضح نمونه. سازد امنیتی
 حـوزه  در ینظـام  يها هپایگا احداث و نظامی حضور براي تالش ا،گر غرب سیاسی

 مسـائل  درگیـر  روسـیه  شـده  موجـب  که است شوروي از یافته استقالل کشورهاي
 بـه  بـازیگري  فرصـت  عمالً و باشد خود مرزهاي مجاورت در تهدید رفع و امنیتی
 نظـامی  حضـور  کـه  است حالی در این. بدهد دست از را جهانی قدرت یک عنوان
 از فراتـر  بـه  را غرب با روسیه ژئوپلیتیک رقابت دایره توانست می سوریه در روسیه

 تنفس فضاي یک روسیه براي تنها نه امر این. دهد گسترش سابق شوروي مرزهاي
 بـا  مـذاکره  طـرف  بـه  را روسـیه  عمالً بلکه کرد، می ایجاد خود مجاور مرزهاي در

  . نمود می مبدل نیز سوریه بحران خصوص در اآمریک
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 پـس  هاي سال در بار اولین براي سوریه در ظامین حضور با مسکو ترتیب این به
 را غـرب  با خود ژئوپلیتیک هاي رقابت و اختالفات شد، موفق شوروي فروپاشی از
 در هـا  روس نظـامی  حضـور  آخـرین . دهـد  گسـترش  اوراسـیا  از فراتر اي منطقه به

 افغانسـتان  رد مسکو حضور به سابق شوروي کشورهاي محدوده از فراتر مرزهایی
 نیروهـاي  از بـار  چنـدین  روسـیه  آنکـه  رغم به گذشته هاي سال در. شود می مرتبط
 نظـامی  حضـور  به تاکنون اما اند، کرده استفاده اوراسیا منطقه فضاي در خود نظامی

 اولـین  سـوریه  در روسـیه  نظـامی  حضور بنابراین. بودند نپردازخته مناطق سایر در
 نـه  امـر  ایـن . است اوراسیا منطقه از فراتر اي نطقهم در روسیه نظامی قدرت نمایش

 بلکـه  کـرد،  خارج بود آن درگیر اوکراین بحران از پس که انزوایی از را روسیه تنها
 در اسـت  حاضـر  کـه  شـد  جهـانی  بـازیگري  عنوان به مسکو قدرت تثبیت موجب
 دفاع خود منافع از و بپردازد نمایی قدرت به خود سنتی مرزهاي از فراتر اي محدوده

 روسـیه  که خصوص به آید؛ می شمار به مهم دستاورد یک کرملین براي امر این. کند
  .کرد  تثبیت جهانی قدرت یک عنوان به را خود سوریه، در نظامی حضور با

 طرح اجراي از مانع سوریه در روسیه نظامی حضور: آمریکا يها هنقش با مقابله. 5
 مرکزي آسیاي مناطق به آن دسترسی و آمریکا توسط ،1»شده کنترل مرج و  هرج«
 در اخیـر  هـاي  سـال  در آنچـه  روسـیه،  نظر از. شد می روسیه نهایت در و قفقاز و

 و هـرج  تئوري تکمیل و سازي پیاده افتاده، اتفاق آفریقا شمال و خاورمیانه فضاي
 کوچکتر واحدهاي به منطقه بزرگ هاي دولت تقسیم بر که ستا شده کنترل مرج

 ایـده  تئوریـک،  و مفهـومی  سطح در که معتقدند ها روس واقع در. کند می داللت
 کنتـرل  مـرج  و هـرج  استراتژي در ها، ثباتی بی از استفاده و خاورمیانه نقشه تغییر
   2.است شده تدوین ثباتی بی مدیریت یا شده

                                                                                                                                        
1. The theory of controlled chaos. 

 صـورت  برژینسـکی  نظیر امریکا فعلی جمهور رئیس مشاوران توسط تئوري این تکامل در مشارکت. 2
 از برخـی  در رنگـی  يها انقالب تئوري دهنده توسعه و خالق شارپ، جین این، بر عالوه. است گرفته
 اسـتراتژي  و مـرج  و هـرج « تئوري واضع عنوان به همچنین و سابق شوروي از مانده بجا ورهايکش

  .اند داشته موضوع این در اي عمده نقش نیز» تفکر
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رج کنترل شده در این مسـئله نهفتـه اسـت کـه بـراي      مفهوم هرج و م ماهیت
مدیریت مؤثر کشورها یا تمام مناطق باید ساختارهاي ساخته شده توسط جامعـه  

هاي سـنتی تنـزل داد و    هاي سنتی زندگی را به همراه ارزش را نابود کرد و روش
 در نهایت خأل ایدئولوژیکی ایجاد نمود. این امر به ایجـاد سـردرگمی و ابهـام در   

توان به سادگی اهـداف خـود را    شود و بدین ترتیب می آگاهی اجتماعی منجر می
اي باید مدیریت  ها، در چنین نظریه به اعتقاد روس به جوامع مورد هدف القا کرد.

اي نزدیـک   کشورهایی که به نوعی تحت حمایت شوروي بودند یـا بـا آن رابطـه   
ي هـرج و مـرج کنتـرل شـده،     داشتند، تغییر کند. در واقع از طریق اجـراي تئـور  

هـاي سیاسـی طرفـدار غـرب      هاي سیاسی موجود، جاي خـود را بـه رژیـم    رژیم
سوریه را نیز در چارچوب تئـوري هـرج و    دهند. بر این اساس، روسیه بحران می

  کرد. مرج کنترل شده، تفسیر و هدف نهایی آن را افزایش نفوذ آمریکا تلقی می
موجود، حضور نظامی مستقیم روسیه در سـوریه و مبـارزه    رغم تمام دالیل به

اوکـراین درگیـر بـود و     که در بحـران  ي تروریستی براي کرملینها هعملی با گرو
توانسـت مخـاطرات    تمرکز خود را بر منطقه اروپاي شرقی معطوف کرده بود، می

از از این مسـئله سـخن گفتنـد کـه     جدي داشته باشد. به همین دلیل برخی در آغ
حضور روسیه در سوریه، نمایش قدرت کرملین براي مقابله با غرب در خصوص 
اوکراین است. به این معنا که مسـکو در آینـده، در ازاي عـدم حمایـت غـرب از      

نشینی از مواضـع خـود در قبـال     یف، حاضر به عقب دولت پترو پروشنکو در کی
اي  و نظام سیاسی سوریه در دمشق خواهد شد. با این حال چنین فرضیه بشار اسد

چندان درست نبود؛ زیرا روسیه در اوکراین در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشـت.  
در دریـاي سـیاه    جزیره کریمه را که ارزش اسـتراتژیک  مسکو موفق شده بود شبه

شرقی اوکراین موسوم به دونباس نیـز   دارد، به خاك خود ملحق کند و در مناطق
یف سامان دهد. در واقع  طلب را در مقابل دولت مرکزي کی تبارهاي جدایی روس

مسکو در اوکراین در موضع ضعف قرار نداشت که بخواهد از حضور در سوریه، 
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اي  امتیازي جهت معامله با غرب دریافت کند. البته در عـین حـال روسـیه برنامـه    
  یم نظامی در سوریه نداشت.براي حضور مستق

  
  روسیه با ایران  همکاريدالیل 

رغم وجود موارد و منافع متعددي که روسیه را به حفظ نظام سیاسی سوریه مجاب  به
 هاي تهران بـا مسـکو  وگو گفتها را به چنین امري ترغیب نمود،  کرد، آنچه روس می

هـا نسـبت بـه حفـظ      سـوریه، روس  که از زمـان شـروع بحـران   آنبود؛ زیرا با وجود 
وضعیت این کشور حساسیت جدي داشتند، اما هرگـز تمـایلی بـه حضـور مسـتقیم      

دادند. بنابراین منافع مشخص روسیه در سوریه اگر چه شـرط کـافی    نظامی نشان نمی
رقـم زد.   مسکوتوافق با  تهران دربراي حضور نظامی دراین کشور بود، شرط الزم را 

دهـد   ها براي ورود مستقیم نظامی به سـوریه نشـان مـی    اقناع روس در ایرانموفقیت 
اعتماد کـرده اسـت. ایـن مسـئله      آنو توان نظامی، اطالعاتی و امنیتی  تهرانبه  مسکو

اي ایران است که موفـق شـده کشـوري همچـون روسـیه را بـه        بیانگر قدرت منطقه
  نماید.المللی  اي با ابعاد بین صورت مستقیم وارد یک بحران منطقه

رسد چند عامل اساسی، روسیه را به همکـاري بیشـتر بـا     بر این اساس به نظر می
  ایران در خصوص سوریه و شکا گیري ائتالف میان دو کشور ترغیب نموده است:

اگرچه ایران از زمان پیروزي  اي و بازیگري جمهوري اسالمی ایران: . قدرت منطقه1
کـرد،   در سطح منطقه و جهان عمل مـی  انقالب اسالمی به عنوان بازیگري مستقل

ویـژه   ش سـایر کشـورها، بـه   پذیر گاه مورد اي براي آن هیچ اما نقش قدرت منطقه
گرفـت. ایـن در حـالی اسـت کـه بـه        هاي بزرگ همچون آمریکا قرار نمی قدرت

هاي منطقه، بسیاري از مقامات کشورهاي غربی  واسطه نقش مؤثر ایران در بحران
اي ایران شدند.  یکایی ناگزیر به اذعان به نقش و قدرت منطقهاز جمله مقامات آمر

کنند، ابتدا گمـان   ها که به خوبی تحوالت خاورمیانه را رصد می در این بین روس
هاي مصـنوعی و مـدیریت هـرج و     اختن انقالباند هها با به را کردند آمریکایی می
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تـرین برنـده    ، مهـم هاي مردمی در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا    مرج ناشی از قیام
هـاي   ها و قیـام  تحوالت این منطقه هستند. با این حال فروکش کردن تب انقالب

مردمی، نشان داد که آمریکا نه تنها برنده این تحوالت نیست، بلکه در بسیاري از 
با مشکالت عمیقی نیز مواجه شده است. در این بین آنچه بـیش از همـه    ها هحوز
اي ایـران و میـزان نفـوذ و     ر شکست آمریکا شد، نمایان شدن قدرت منطقـه بیانگ
، سـوریه و عـراق   در سطح منطقه بود. در واقع بحـران  گذاري جبهه مقاومتتأثیر

قدرت نظامی و میزان نفوذ ایران در منطقه را براي همه آشـکار کـرد. پـس از آن    
جانبه در تجاوز نظامی بـه   سعودي با حمایت همه و ناکامی ائتالف ت یمنتحوال

هاي منطقـه   این کشور نشان داد که قدرت ایران صرفاً در حمایت نظامی از دولت
هـاي منطقـه دسـت یافتـه کـه تـوان        نیست، بلکه ایران به نفوذي در میـان ملـت  

جود را دارد. بـه ایـن ترتیـب عیـان شـدن قـدرت       گذاري و تغییر شرایط موتأثیر
اي و بازیگري جمهوري اسالمی ایران در سطح منطقه موجب توجه بیشـتر   منطقه
  1ها به ایران شد. روس
هـا نشـان داد کـه     به روس و یمن تحوالت سوریه، عراق :قدرت جبهه مقاومت. 2

ي اسـت کـه از مرزهـاي ایـران تـا      ا ههیت ایران در سطح منطقه، جبراز و رمز موفق
و خلیج عدن ادامه دارد. عالوه بر این قدرت جبهه مقاومت در برابر  دریاي مدیترانه

هـا   ي تروریستی و کشورهاي عربی و غربی، نقش مهمی در تحریـک روس ها هگرو
ا درك کردند کـه حضـور در خاورمیانـه در    ها این واقعیت ر داشت. در واقع روس

جغرافیاي کشورهاي سنی که همگی متحد آمریکا هستند، ناممکن است. از این رو 
                                                                                                                                        

 میخائیـل  مثـال  عنـوان  به. بود برده پی منطقه در ایران راهبردي نفوذ عمق به پیش ها مدت از روسیه. 1
 موقعیـت  دربـاره  2010 سـال  روسـیه،  فدراسـیون  شـوراي  خارجی روابط سیونکمی رئیس مارگلف،

 بـه  ایـران  حسـین،  صـدام  سـرنگونی  و عراق در نظامی عملیات نتیجه در: «بود معتقد ایران اي منطقه
 در خـود  جدید نقش از دهد می نشان که کند می رفتار طوري ایران. شد تبدیل منطقه کشور ترین قوي
 در مهـم  بـازیگر  یـک  و منطقه در مهم بازیگر یک ایران. است مطلع خود راهبردي موقعیت و منطقه

 پیشـین  دولـت  کـنم  مـی  فکـر . اسـت  همجوار کشورهاي دیگر و سوریه لبنان، عراق، داخلی سیاست
. بـود  نکرده ارزیابی درست را ایران اي منطقه نفوذ افزایش در آن نقش و عراق به حمله تبعات آمریکا
  )1389 (مهیم،.» هستیم) آمریکا قبلی دولت در( درایت کمبود نتیجه شاهد ما امروز
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گذاري جبهه مقاومت در راسـتاي حضـور   تأثیرمسکو تالش کرد از قدرت، نفوذ و 
  در جغرافیاي منطقه یاري گیرد.

ریه مشـترك  هـدف نهـایی ایـران و روسـیه در سـو     . اهداف همسو در سوریه: 3
و هدف نهایی روسیه حضور  نیست؛ زیرا هدف نهایی ایران، حفظ جبهه مقاومت

با آمریکاست. با این حال آنچه هـر دو   در جغرافیاي سوریه در رقابت ژئوپلیتیک
کند، حفظ نظـام سیاسـی سـوریه     کشور را در هدف نهایی به یکدیگر نزدیک می

؛ زیرا بدون نظام فعلی از یک سو ارتباط زمینی و لجستیکی ایران بـا جبهـه   است
شود و از سوي دیگر، روسیه در صورت روي کار آمدن نخبگان  مقاومت قطع می

هاي افراطی، جایگاهی در جغرافیاي خاورمیانه نخواهد داشت.  ا یا جریانگر غرب
ان و روسیه در دفاع از نظام سیاسـی سـوریه   رغم آنکه هدف نهایی ایر بنابراین به

رساند، ممانعت از تغییر  متفاوت است، اما آنچه هر دو کشور را به هدف نهایی می
نظام سیاسی در دمشق است. عالوه بر این هر دو کشور در رقابت ژئوپلیتیـک بـا   

گرا تصور کنند. همچنـین   آمریکا تمایل ندارند سوریه را در زمره کشورهاي غرب
هاي برخی از کشورها همچـون عربسـتان و    دو کشور در مقابله با بلندپروازي هر

  در خصوص سوریه و آینده منطقه، منافع مشترکی دارند.  ترکیه
دهد کـه مسـکو    هاي روسیه در خاورمیانه نشان می در مجموع بررسی رهیافت

هـاي   بـا قـدرت   هاي خـود را  کند همکاري در بخشی از استراتژي خود تالش می
اي و جهانی نظیر ایران گسترش دهـد. در ایـن بـین ایـران بـه چنـد دلیـل         منطقه
  تواند از اهمیت زیادي براي روسیه برخوردار باشد: می

هـاي ممتـاز    ایـران بـه دلیـل برخـورداري از ویژگـی      المللی بودن ایـران:  . بین1
در تحـوالت  توانـد   شـود و نمـی   المللی محسوب مـی  ژئوپلیتیکی، یک کشور بین

المللـی   بر ایـن اسـاس بـین   اي انتخاب نماید.  المللی، نقشی حاشیه بین اي و منطقه
اي و جهـانی ایفـا    تواند در تحـوالت منطقـه   بودن ایران و نقشی که این کشور می

  نماید، براي روسیه از اهمیت زیادي برخوردار است. 
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مسـتقل بـه شـمار    ایـران کشـوري   . ماهیت مستقل نظام جمهوري اسالمی ایران: 2
گ نپرداخته، بلکه هاي بزر ل نه تنها به همراهی با قدرتالمل آید که در نظام بین می

در بسیاري از موارد رو در روي آنها قرار گرفته است. از این رو ماهیـت مسـتقل   
هـا   آمریکـا دارد، بـراي روس  ویژه تعارضی که تهران با  جمهوري اسالمی ایران به

  حائز اهمیت است. 
هاي افراطی در جهان اسالم که بر  برخالف ایدئولوژي. رویکرد ایران به اسالم: 3

اسـتوار اسـت و بـا خشـونت و      ي وهـابی هـا  همبتنـی بـر آمـوز    برداشتی تکفیري
به اسالم، نه تنها نسبتی بـا خشـونت، افـراط و    درآمیخته، رویکرد ایران  تروریسم

ترور ندارد، بلکه در تضاد با آن است. این امر براي روسیه که تهدیدهاي زیـادي  
کند، یک نقطه اتکا در خاور نزدیک  ی و تروریسم احساس میگرای از ناحیه افراط
  آید.  به شمار می

در حال حاضر جمهوري اسـالمی   جهان اسالم:. موقعیت منحصر به فرد ایران در 4
زده  منـدي از امنیـت بـاال در منطقـه آشـوب      ایران با توجه به ثبات سیاسی و بهره

خاورمیانه، از موقعیت منحصر به فردي برخوردار است؛ زیرا البـاقی کشـورهایی   
دار رهبري یا تبدیل شدن به الگو در جهان اسالم هستند، با مشـکالت و   که داعیه

باشند و هر یک به دالیلی قادر بـه انجـام چنـین     شماري مواجه می هاي بی شچال
به دلیل وجود خانـدانی حـاکم در    کاري نیستند. به عنوان مثال، عربستان سعودي

توجهی به حقوق اولیه مردم از چنـین قـابلیتی برخـوردار     رأس نظام سیاسی و بی
و کودتا بوده و  درگیر تحوالت داخلی نظیر انقالبهاي اخیر  نیست. مصر در سال

دسـت آورد.   هنوز نتوانسته ثبات اقتصادي و سیاسی الزم را براي تثبیت خـود بـه  
ثبـاتی   اي از بـی  درگیـر دوره  هاي نادرست و اشتباهات راهبردي، با سیاست ترکیه

ی در گرای و افراط یر مبارزه قومیتی با کردها و تروریسمداخلی شده و خود را درگ
کشورهاي همسایه کرده است. کشورهایی نظیر مالزي و اندونزي هـم کـه تقریبـاً    

هاي سیاسی با ثبات و اقتصادهاي پیشرفته دارند، به دلیل دوري جغرافیایی با  نظام
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باشند. با ایـن   گذاري چندان زیادي برخوردار نمیتأثیراز  کانون جهان اسالم عمالً
تـوان   آید کـه مـی   ترین کشور منطقه خاورمیانه به شمار می اوصاف، ایران با ثبات

دنبـال حفـظ    براي آینده طوالنی با آن همکاري کرد. این امر براي روسـیه کـه بـه   
  وضع موجود و برقراري ثبات در منطقه است، اهمیت زیادي دارد. 

هاي جمهوري اسـالمی   یکی از ویژگیسازي:  سازي و جبهه تجربه موفق گفتمان. 5
ها قرار گرفته، توان گفتمـان   ایران در حوزه سیاست خارجی که مورد توجه روس

شـکل دادن بـه   سازي و جریان سازي ایران در جهان اسالم است. به عنوان مثال، 
وفق جمهـوري اسـالمی در   در جهان اسالم، رویکرد م» گفتمان مقاومت اسالمی«

دهد ایران از یک سو تجربـه مـوفقی در    حوزه سیاست خارجی بوده که نشان می
هـاي بسـیار زیـادي     داشته و از سوي دیگر از ظرفیت سازي سازي و جبهه گفتمان
گیـري   شـکل  بخشـی بـر مسـلمانان برخـوردار اسـت.      گـذاري و الهـام  تأثیربراي 
هایی اسـت   ، از ویژگیو خلیج عدن تا دریاي مدیترانه ي مقاومت از یمنها ههست

  ) 91-89: 1396بهمن، . ( کند که ایران را در سیاست خارجی روسیه برجسته می
  
  گیري نتیجه

نه تنها موجب بـروز یـک همکـاري امنیتـی و      همکاري ایران و روسیه در سوریه
خاورمیانه شد و ابعـادي جهـانی پیـدا     نظامی میان تهران و مسکو در سطح منطقه

کرد، بلکه تحوالتی را نیز در نگرش طرف روس نسبت به ایـران پدیـد آورد. بـر    
این اساس بررسی نقش ایران در بازگشت روسیه به خاورمیانه و همچنین ابعاد و 
پیامدهاي توافق صورت گرفته میان طرفین، بیانگر آغاز فصل جدیدي در روابـط  

  ه از اعتماد دوجانبه حکایت دارد. دو کشور است ک
توافق ایران و روسیه موجب بروز یک همکاري امنیتی و نظامی میان تهـران و  
مسکو در سطح منطقه شد و ابعاد جهانی پیدا کرد. این توافق نشان داد کـه ایـران   

تواند بـا بـازیگران    سازي در مواقع مقتضی برخوردار است و می از قدرت ائتالف
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 اقتدار تأثیرجهانی و هم کشورهاي منطقه دست به همکاري بزند.  مهم در عرصه
از جمله روسیه کـامال  اي   فرامنطقه هاي قدرت کنترل و مدیریت ایران براي   منطقه

  هاي دو طرف در سوریه مشهود است.  در همکاري
البته الزم است توجه شود که اهمیت قابل توجه ایران در سطح منطقه و نظـام  

هـاي دو کشـور در سـوریه بـه معنـاي شـراکت        و همچنـین همکـاري   الملـل  بین
نیست، بلکه صرفاً نوعی هماهنگی و همکاري مـوقتی میـان تهـران و     استراتژیک

المللی است. اگر چه این امر به معنـاي   مسکو براي دستیابی به منافع در سطح بین
ن و روسیه نیست، اما هنـوز  اندازهاي الزم جهت گسترش روابط ایرا فقدان چشم

قلمرو و ابعاد توسعه روابط میان دو طرف نامشخص است. این در حالی است که 
ســاز  راهبــري بایــد داراي مرزهــاي مشــخص باشــد تــا زمینــه  هــر نــوع اتحــاد

  هاي گسترده گردد.  همکاري
م بنابراین همکاري تهران و مسـکو در سـوریه، گـام مهمـی در راسـتاي تحکـی      

این بین مورد توجه قرار گیـرد،   آید. آنچه باید در هاي دوجانبه به شمار می همکاري
جانبـه   هاي همـه  بعدي به همکاري هاي تک توسعه روابط ایران و روسیه از همکاري

هـاي   هاي امنیتی و نظامی بدون گسـترش همکـاري در بخـش    است. زیرا همکاري
. در واقع اگر روابط دو طـرف صـرفا   پذیر نیست اقتصادي، فرهنگی و سیاسی امکان

تسـري نیابـد،    هـا  همحدود به همکاري نظامی و امنیتی باقی بماند و به سـایر حـوز  
  هاي دو طرف وجود نخواهد داشت.   انداز روشنی پیش روي همکاري چشم
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  و مآخذ منابع
  الف) منابع فارسی 

  .أیلول 22 األخبار، جریدة اإلرهاب، لمواجهۀ »1+  4« )، تحالف2015( ابراهیم، األمینـ 
: تهـران  روسـیه،  و ایران راهبردي روابط سنجی امکان پوتین؛ ـ سلیمانی توافق )،1396( شعیب، ـ بهمن

   نور. سازان اندیشه مطالعات موسسه
 پـارادایم  و نظـري  بـازبینی : ایـران  اسـالمی  جمهـوري  خـارجی  سیاست )،1379( محمود، القلم سریعـ 

 استراتژیک. حقیقاتت مرکز: تهران ائتالف،
 شـوراي  خـارجی  روابـط  کمیسـیون  رئـیس  مـارگلف،  میخائیـل  با وگو )، گفت1389( مهیم خشایار،ـ 

   آذر. 24 سی، بی بی داند، می منطقه کشور قدرتمندترین را ایران روسیه: روسیه فدراسیون
  

  منابع انگلیسی  ب) 
- Borshchevskaya. Anna, (2016), Vladimir Putin and the Shiite Axis, Foreign Policy, 30 

August.  

- Garamone. Jim, (2015), Obama: Russia Must Drop Support for Assad to End Syrian Civil 

War, ISIL, DoD News, Defense Media Activity, United States Department of Defense, 2 

October. 

- Pletka. Danielle, (2015), US weakness gave Russia courage to act in Syria, American 

Enterprise Institute, 1 October. 
- U.S. News, (2015), Kerry Says Assad Can Stay, For Now, 15 December. 

- Zisser. Eyal, (2015), Tel Aviv Notes: The Russian and Iranian Military Intervention in Syria, 

Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, Volume 9, Number 16, 25 

September. 

- Русская служба Би-би-си, (2015), Повстанцы в Сирии призывают создать коалицию 

против России, 5 октября.  

  


