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  چکیده

میالدي با به قدرت رسیدن بشار اسد در سوریه و ریاست جمهـوري  2000ي روسیه و سوریه از سال روابط دو جانبه
اي روسـیه بعـد از بـه قـدرت رسـیدن پـوتین، همـواره        پوتین در روسیه گسترش پیدا کرد و سوریه در سیاست خاورمیانه

ي انـرژي روابـط رو بـه    هاي تسـلیحاتی و در زمینـه  ي همکارينهخصوص در زمیدو کشور به.جایگاه مهمی داشته است
ویژه در بخش غیر نفتی و بـراي کاسـتن از   هاي اخیر، روسیه براي پیگیري منافع اقتصادي خود بهدر سال.اندرشدي داشته

، در صـدد  گرایان افراطی در آسیاي مرکزي و قفقـاز و رقابـت بـا قـدرت روزافـزون آمریکـا در منطقـه       خطر نفوذ اسالم
  .اي خود بوده استگسترش روابط با متحدین خاورمیانه

و با گسترش موج بهار عربی و بیداري اسالمی در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا، منـافع روسـیه    2010از سال 
جـه بـه   در این میان تحوالت داخلـی سـوریه ، بـا تو   .الشعاع تحوالت داخلی این کشورها قرار گرفتدر این منطقه تحت

آفرینی فعال و موثر روسیه در راستاي حمایت  ي اخیر زمینه را براي نقشي دو کشور در یک دههاهمیت روابط دوجانبه
پژوهش حاضر درصدد بررسی اقدامات و عملکرد روسـیه  . آمیز بحران داخلی سوریه فراهم کرداز حل و فصل مسالمت

دهـد کـه روسـیه بـراي     نتایج این پژوهش نشان می. انگاري استازهدر قبال تحوالت داخلی سوریه از منظر چارچوب س
آفرینـی  درصدد نقـش ) راهبردي آمریکا و متحدانشبه خصوص در برابر نفوذ(حفظ منافع و جایگاه خود در خاورمیانه 

اي انهبه عبارت دیگر سوریه در حال حاضر به امتحان بزرگی در سیاست خارجی خاورمی. مؤثر در تحوالت سوریه است
  .    روسیه در یک جنگ سرد جدید تبدیل شده است
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  مقدمه
هاي عربی موسوم به بهار عربی اگر چه با شروع اعتراضات در سوریه پس از سلسله انقالب

ي سیاسی سوریه را شاهد اغتشاشاتی کرد ی صحنهي کم مطالبات مردمی همراه بود، اما با فاصله
هاي خارجی از سوي این اعتراضات با دخالت. هاي خارجی بودها و دخالتکه ناشی از حمایت

المللی در جهت ایجاد ناامنی و هرج و مرج با هدف کشورهاي منطقه و غربی و نهادهاي بین
  .فتهاي سیاسی قرار گرسرنگونی حکومت سوریه و تسویه حساب

کیلومتري جنوب دمشق 85ي در فاصله) مرکز استانی به همین نام(در شهر درعا  2011مارس  15
ي گروهی به مقّر حزب بعث، رادیو و و مرز مشترك با اردن، اعتراضات داخلی سوریه با حمله

 ها مسئوالن قبلی شهر درعاي درگیري با ادامه. تلویزیون، مرکز پلیس و کاخ دادگستري آغاز شد
به » بشار اسد«نفر از سران قبایل و معتمدین شهر براي دیدار با  50برکنار شدند و استاندار جدید با 

ها و با این حال سلفی. بشار اسد مطالبات سران قبایل را مشروع و قابل قبول دانست. دمشق رفتند
پس . شدید شدها در درعا و سایر شهرهاي سوریه تهاي تروریستی وارد عمل شده و درگیريگروه

درپی نهادهاي حقوق بشري از افزایش تلفات غیرنظامیان و  هاي پیها و گزارشاز افزایش درگیري
رسیدند، بشار اسد دست به انجام ها به قتل مینیروهاي نظامی و امنیتی که توسط تروریست

ي فوریه 28پرسی قانون اساسی جدید سوریه دراولین اقدام سیاسی او برگزاري همه. اصالحات زد
توانند در حزبی لغو شده و احزاب سیاسی مختلف میبود که بر اساس آن نظام سیاسی تک 2012

ي ریاست جمهوري براساس قانون اساسی جدید دوره. پارلمان صاحب کرسی شده و فعالیت کنند
اگذار داراي محدودیت زمانی خواهد بود و بشار اسد قدرت را در فرآیندي دموکراتیک در آینده و

آزادي زندانیان سیاسی یکی دیگر از اقدامات اصالحی بشار اسد بود که دولت در . خواهد کرد
اقدام اصالحی دیگر، اعطاي . را  که صرفًا جرایم سیاسی داشتند آزاد کردچندین مرحله زندانیانی

ت شده ي هشتاد لغو تابعیهاي دههتابعیت به کردها بود که بخش زیادي از آنان پس از سرکوب
این اقدام یکی از اصالحات موثر اسد بود که توانست تا حد زیادي مانع گسترش بحران به . بودند

  .مناطق کردنشین شده و از ائتالف کردها با معارضان مسلح جلوگیري کند
اند و به بقاي دولت سوریه عوامل متعددي در این مدت به کمک دولت بشار اسد آمده

ها و ي داخلی سوریه داراي یکی از قویترین ارتش، در عرصهبراي مثال. اندکمک کرده
در طرف مقابل معارضان . نیروهاي امنیتی در خاورمیانه است که کنترل فراوانی بر اوضاع دارند

اي قرار گرفتن سوریه در ي منطقهدر عرصه. نظر و رهبري واحد هستند داخلی فاقد اشتراك
قرار گرفتن در . یستی به کمک دولت سوریه آمده استمحور مقاومت و مقابله با رژیم صهیون
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اهللا لبنان، حماس و ایران و پشتیبانی دولت عراق از  کنار اعضاي این محور؛ شامل حزب
هاي هاي داخلی و دخالتاصالحات دولت سوریه، به این کشور توان مقاومت در برابر هجمه

اي روسیه و چین در شوراي امنیت به هالمللی هم حمایتي بیندر عرصه. خارجی را داده است
روسیه مخالف سرسخت دخالت غرب در امور . مقاومت دولت بشار اسد کمک نموده است

زیرا این موضوع را از طرفی به . باشدسوریه و سرنگونی دولت بشار اسد با دخالت خارجی می
ز این جهت در برابر بینند و اضرر مردم سوریه و از طرف دیگر به زیان منافع خود در منطقه می

گیري مخالف هاي ضد سوري که در شوراي امنیت مطرح شده است موضعتمامی قطعنامه
  .اند المللی علیه سوریه ممانعت کردهداشته و از تشکیل ائتالف بین

گیري سیاست خارجی روسیه با توجه به توضیحات داده شده، این پژوهش به بررسی موضع
هدف از این پژوهش پاسخ گفتن به این سؤال . پردازدسوریه می پس از شروع بحران داخلی در

توان سیاست خارجی روسیه در برابر بحران داخلی سوریه را بر اساس است که چگونه می
  انگاري بررسی و تحلیل کرد؟رهیافت سازه

رسد روسیه به سوریه نگاه استراتژیک دارد و در پاسخ به سوال فوق باید گفت که به نظر می
زیرا هم در این منطقه . خواهد نظم و ژئوپلیتیک منطقه به ضرر روسیه تغییر کندرملین نمیک

ي خارج نزدیک روسیه منافع اقتصادي زیادي دارد و هم امکان تسري این تحوالت به حوزه
ي اصلی در رفتار روسیه، رقابت با عامل تعیین کننده. یعنی آسیاي مرکزي و قفقاز وجود دارد

مبناي عملکردي روسیه برخاسته . ي آمریکا در خاورمیانه استاش؛ ایاالت متحدهنهرقیب دیری
هاي هویتی است که امروزه در دوران پوتین در تقابل با ها و ارزشاي از ارجاز مجموعه
در چارچوب این آوردگاه تقابلی است که تالش . شودهاي غرب تعریف میماجراجویی

  . سیه با کشور سوریه در برابر غرب مورد توجه قرار گیردهاي روخواهد شد نسبت سیاست
انگاري تر به سؤال فوق در ادامه به بررسی چارچوب نظري سازهي پاسخ دقیقبه منظور ارائه

هاي حاکم بر سیاست خارجی روسیه از زمان فروپاشی شوروي تاکنون سپس گفتمان. پردازیممی
یابد و در اي روسیه به طور کلی اختصاص میخاورمیانه قسمت سوم مقاله به سیاست. شودبررسی می

  .شود گیري روسیه در برابر تحوالت داخلی سوریه به طور خاص توضیح داده میبخش پایانی موضع
  

  انگاريرهیافت سازه) الف
ها و اي روسیه، از رهیافتبراي تبیین چرایی تحوالت در سیاست خارجی خاورمیانه

انگاري در این پژوهش از منظر سازه. توان بهره برد ه عنوان ابزار تحلیلی میهاي متفاوتی بتئوري
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سازه انگاري از نظر . شودبه بررسی رفتار و سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه نگریسته می
این رویکرد تحت تاثیر .شودشناسی حد وسط پوزیتیویسم و پساپوزیتیویسم ارزیابی میمعرفت

توان با عنایت به عتقد است که واقعیت اجتماعی و رفتار انسان را میگرایشات هرمنوتیکی م
افزاري نظام ذهنی، مدلول این رویکرد نشان دادن تأثیر ساخت نرم. قالب ذهنی تفسیر کرد

انگاري در شناختی سازهمهمترین اصل هستی. باورها و هنجارها بر رفتار سیاست خارجی است
ي کم به اندازهدست» ساختارهاي فکري و معرفتی«این است که  همپوشانی با این مبانی ناظر بر

کنند کنشگران هاي بامعنا هستند که تعریف میاهمیت دارند؛ زیرا این نظام» ساختارهاي مادي«
ي به عقیده). 166-165: 1389سید نژاد،(چگونه باید محیط مادي خود را تفسیر کنند 

ها توجه صرف به ساختارهاي رها برخالف رئالیستانگاران در تبیین سیاست خارجی کشوسازه
اینکه هر . باشدمادي نظیر جغرافیا، جمعیت، منابع طبیعی، قدرت نظامی و صنعتی کافی نمی

ها و عالیق فرهنگی و فکري خود را چگونه تعریف اي هویت ملی خویش و ارزشجامعه
  .ار خواهد بودنماید در تعیین روند حرکت سیاست خارجی آن کشور تأثیرگذمی

ها به عنوان عوامل فکري قواعد، هنجارها و رویه1ها، معانی،انگاري به انگارهي سازهنظریه
توان به شکل زیر انگاري را میهاي سازهمهم ترین گزاره. و به عوامل مادي توجه دارد 2تکوینی

  )122: 1390شفیعی،: (عنوان کرد
  .دانندجتماعی میاي اانگاران واقعیت را سازهي سازههمه

  .نمایندکارگزاران، ساختارها و فرآیندها و نهادها را در  ارتباط متقابل تحلیل می
ها و برقراري نظم، هویت، منفعت و پذیري رفتار دولتبینیبراي تعیین قانونمندي و پیش

  .ها دارداي در نگاه آنامنیت نقش ویژه
هاي ارزشی و گفتمانی آن نیز اي که جنبهونهانگاران قدرت مهم است اما به گاز دید سازه

ي ساختارهاي مادي اهمیت دارند، زیرا ساختارهاي فکري و ذهنی به اندازه.در نظر گرفته شود
ها محیط مادي خود را تفسیر ي آنارزشی هستند که بازیگران  بر پایه -هاي معنایی  این نظام

(Bokhari, 2012, pp19-24). کنندمی

ران معتقدند که بازیگران برحسب معانی ذهنی، زبان و باورهاي خود که برآمده از انگاسازه
سازند و خود نیز زنند و طبق آن واقعیت را میهاست دست به کنش متقابل میهاي هویتی آنتلقی

انگارانه متوجه نقش تاریخ در شکل دادن به سیاست خارجی نیز هست، تحلیل سازه .شوندساخته می
                                                                                                                                                                      
1. Ideational
2. Constitutive Rules
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ي انگاري معتقد است که هویت یک دولت با ارجاعاتی ارزشی به گذشته و آیندهراستا سازهدر این 
اي خاص و ویژه آن را مردان با روایت تاریخ به شیوهها و دولتدولت. گیردکشور شکل می

انگاران نظام سازه). 236- 235: 1390امیدي و رضائی،(دهند ي عملکرد امروز خود قرار میپشتوانه
الملل صرفًا در چارچوب نظامی مرکّب از به عبارت دیگر روابط بین. دانندمی 1»جامعه«الملل را بین

شود بلکه به  گذارند محدود نمیکنشگران ما قبل اجتماعی که در تماس با یکدیگرند و بر هم اثر می
ها بر مبناي آناي مرکّب از کنشگران اجتماعی که در تعامل با یکدیگر هستند و تعامل عنوان جامعه

این . شوداند، فهمیده میاالذهانی شکل گرفتهگیرد که به طور بینقواعد و هنجارهایی صورت می
ي بخشد و در عین حال خود این اشخاص قوام یافته اي است که اعمال اشخاص به آن قوام میجامعه

معناي این . أکید داردت "سازه"انگاري بر عنصر رهیافت سازه). 920: 1382هادیان،(جامعه هستند
نماید که انعکاس آن در ها در محیط ملّی درکی پویا از هویت ایجاد میموضوع این است که سازه

از . شودولی موضوع به همین جا ختم نمی. انجامدالمللی یا به همکاري یا به واگرایی میسطح بین
قلمرو ملّی یک کشور از قلمرو نمایند که بندي میهایی را مفصل یک سو فاعالن کارگزار سازه

گردد و نظم و سامان سیاسی هر واحدي، منافع ملّی خاص خود را تصعید دیگري متمایز می
یابد هاي هویتی؛ امنیتی و منفعتی اهمیت میسازيبنابراین نقش فاعالن کارگزار در ظرفیت. نمایدمی

(Went,2003,pp18-19).  
نشینی و ارتباط الملل، نقش همانگاري در روابط بینمهم سازهپردازان از نظریه 2»الکساندر ونت«

گیري فضاهاي ذهنی مشترك در یک قوم، جمعیت یا ملت برجسته ها را در شکلمعناي هویت
ساز ي ارتباطی است که هویت ها در یک زنجیرهي آنشدن همه نظاِم تفاوت اشیاء و جمع. نمایدمی

. هانی را براي صعود به فهم منافع ملّی نزد یک ملت فراهم می کنداالذشده و بسترهاي فضاهاي بین
فاعالن . انگاري استي آغازین حرکت در سازهبه عبارت دیگر نظام تفاوت و ارتباط نقطه

کاوند و از دل هاي مشترك را میها و ارزشکارگزار، نخبگان اجتماعی و متفکران جامعه، تبار ارج
بندي بندي و مفصلها، اشیاء و مفاهیم یک بناي مشترك را پییدهها و ارتباط میان پدتفاوت

چنانچه بپذیریم که . کشندها سر بر مینمایانند و هویتسپس فضاهاي مشترك خود را می. نمایندمی
ذهنی مشترك دارند باید اذعان کنیم که همین هاي سیاسی و اجتماعی ریشه در فضاهاي بینهویت
هاي ها پویایی در عرصهسازند و به آنزنده و خالّق هستند که منافع ملّی را میهاي فعال، ساهویت
هاي نسبتاً ثابت و مبتنی بر نقش خاص از خود و هویت به معناي فهم. بخشندالمللی میاي و بینمنطقه

  ). 176: 1383مشیرزاده،(اي است انتظارات دیگران است، بنابراین امري رابطه
                                                                                                                                                                      
1. Society
2. Alexander Wendt
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هاي مشخص و ي متفکران رئالیستی، که معتقد به هویتهاي قدرت محورانهبر خالف دیدگاه
ي دوست و دشمن در تعامل انگاري معتقدند رابطهمفروض و منافع پیشینی بودند، متفکران سازه

از . شوندگیرد و بر اساس درك و معنایی است که دو طرف براي یکدیگر قائل میشکل می
اً براي هیچ دولتی معنا ندارد، ولی تکرار نوع خاصی از رفتار و رو هیچ چیز در خود و ذات این

در این نگرش، هویت در . ادبیات توسط طرفین این باور را به صورت ساختاري درآورده است
آقاحسینی و (گیرد ي بیناذهنی و در یک بستر زبانی و نمادین شکل مییک افق معنایی و رابطه

  ).175: 1392رحیمی و رضائی،
انگاري اثري چشمگیر بر مفهوم سیاست خارجی داشته است و بر این پیش فرض سازه

شناختی است  انگاري رویکردي هستی هساز. سازند استوار است که بازیگران جهان خود را می
ي سیاست خارجی، ریشه در سیاست داخلی دهد مبانی قدرت در عرصهکه به وضوح نشان می

در ارتباط با فضاي داخلی  اي خود مبناي قدرت خویش راامنطقههاي فراز این منظر دولت. دارد
ي جوهر کنندهییني سیاست داخلی هر واحد سیاسی تعحال، چنانچه عرصه. دهندشکل می

تواند در هاي جهانی نمیي قدرتهاي مستقیم و یک جانبهگريسیاست خارجی است، مداخله
ي آمریکایی هاي یکجانبهي بارز این نگاه، سیاستنهنمو. ها باشدکننده منافع آن بلند مدت تأمین

هاي نظامی و غیر آن در کشورهایی همانند هاي ملّی و دخالتاست که با نادیده انگاشتن سازه
انگاري نشان منطق سازه. اندعراق یا سوریه همواره داغ شکست را بر پیشانی خود حک نموده

بایست از درون جغرافیاي سیاسی خود به ملّی یک ملت می -ي قومیدهد که خاطرهمی
اي بجوشد که خود سیاست خارجی خویش را بازسازي کرده پاسخگوي عملکرد سیاست گونه

این نگاه عمدتًا در  (Giddens, 1979, p:57). المللی باشدي بینهایش در عرصهگزاري
ر همانند نورئالیسم هاي قدرت محو یابد و رویکردانگارانه معنا میشناسی سازهچارچوب هستی

  . از درك این واقعیت عاجز هستند
در پاسخ به . ممکن است این سؤال در مورد نوع ارتباط روسیه با کشور سوریه مطرح شود

پردازي داخلی یک شناختی خود را بر بنیاد سازهانگاري مبناي تحلیل هستیاین تردید اوالً سازه
از این نظر فرقی میان . نمایدررسی میقلمرو و انعکاس آن در محیط سیاست خارجی ب

ثانیاً . گري خارجی و ناکامی آن چه در شکل آمریکایی آن و چه روسی آن وجود نداردمداخله
ي سیاست خارجی فرقی اساسی میان عملکرد روسیه به عنوان انگاري در عرصهمنطق سازه

از این نگاه، ). 5-1384:7قوام، . (شوددوست و ایاالت متحده به عنوان دشمن سوریه قائل می
هاي راهبردي نمایند، لیکن پیوندگو اینکه کشورها سیاست خارجی خود را  درونزا تعریف می
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وجود . ي دشمنان به نمایش گذاشته شودهاي دشمنانهتواند در برابر ائتالفاي دوستانه می منطقه
ري یا آنارشی کمک ي جهانی است که به فهم همکاهمین ارتباطات تصعید شده در عرصه

  .کندمی
  

  هاي سیاست خارجی روسیه گفتمان) ب
هاي پس از فروپاشی شوروي سه نوع گفتمان اصلی بر سیاست خارجی روسیه در سال

  ).65-63: 1384کرمی،(حاکم بوده است 
بر اساس این گفتمان براي اصالحات اقتصادي و ترویج : گراییگفتمان آتالنتیک - اول

ه حسن نیت و حمایت غرب نیازمند است و همگرائی با تمدن غربی به روسیه دموکراسی، روسیه ب
و » المللی پول صندوق بین«، »گروه هفت«المللی مانند هاي بیناي در سازمانجایگاه شایسته

ي رد هرگونه تقابل و تضاد با هنجارهاي دموکراتیک غرب و توسعه. دهدمی» سازمان ملل متحد«
هاي این گفتمان گیري در مسائل آسیاي مرکزي و قفقاز از دیگر ویژگیروابط با آن و عدم در

-96هاي ي اصلی حاکمیت این گفتمان بود، اما کمابیش تا سالدوره 1993تا  1991هايسال. بود
  .شددر این گفتمان غرب، دوست و جهان اسالم، دشمن تلقی می. دوام یافت 1195

اروپایی است و  –گفتمان، روسیه کشوري آسیایی بر اساس این: گفتمان اوراسیاگرایی - دوم
هاي آن ي این کشور به غرب موجب نادیده گرفتن بخش مهمی از منافع و اولویتگرایش گسترده

چین، هند، (براي ایجاد تعادل میان دو بعد وجودي کشور، بایستی روابط با کشورهاي شرقی. شودمی
ي این گفتمان برقراري نوعی توازن درون مایه. ر بگیردنیز مد نظر قرا) هاي خاورمیانهژاپن و دولت

. داندمیان شرق و غرب است و روسیه را قدرتی بزرگ و داراي منافع دائمی و نه دوستان دائمی می
هاي بزرگ از دیگر عناصر این گفتمان گرایی قدرتالملل تک قطبی و یکجانبهمخالفت با نظام بین

آفرینی اي براي همکاري و نقش ا نه یک تهدید، بلکه عرصهاین گفتمان، جهان اسالم ر. است
  .بر سیاست خارجی روسیه مسلط بود 1996- 99هاي داند و طی سالمی

گرایی به اوراسیاگرایان نزدیک این گفتمان در مخالفت با آتالنتیک: گراگفتمان ملی -سوم
ي به عظمت دوره روي آن، بازگشتضدیت با آمریکا و سیاست خارجی دنباله. شده است

هاي جدا ي قدرت مسکو در جمهوريي شوروي و تزاري، اعادهشوروي، احیاي مظاهر دوره
  .  گرایان استهاي ملیترین آرماني بالکان و خاورمیانه از مهمشده و ورود روسیه به مسائل منطقه

بط با آمریکا ي رواي همه جانبهدر نخستین سال پس از فروپاشی اتحاد شوروي، روسیه توسعه
وحدت منافع دو کشور به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود و روسیه در کنار . کردرا دنبال می
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از دوران قبل . گرایی اسالمی را در پیرامون خود مورد توجه قرار داده بودآمریکا مبارزه با اصول
ه در آن وجود از استقالل روسیه، دو برداشت کلی در مورد خاورمیانه، جایگاه و نقش روسی

حداقل «داشت؛ دیدگاه گورباچف، آخرین دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروي که بر کسب 
حداقل «وقتی گورباچف نتوانست در جنگ خلیج فارس به . سود مبتنی گردیده بود 1»از حداکثر
ي روابط دو سود دست یابد، این سیاست با همکاري و پیروي از آمریکا و توسعه 2»از حداکثر

مشاور گورباچف در دوران جنگ » یوگنی پریماکوف«برداشت دوم از آن . شور ادامه یافتک
پریماکوف بر این باور بود که اتحاد شوروي باید مشی مستقل خود . بود)1990- 91(خلیج فارس

بوریس «پس از فروپاشی اتحاد شوروي، . را در خاورمیانه دنبال کند و در پی آمریکا حرکت نکند
  ).136- 1376:136کوالئی،(استراتژي گورباچف را دنبال کرد  نیز» یلتسین

اي براي رقابت ایجاد کرده است که المللی عرصهانگارانه، الزامات نظام بیناز منظر سازه
مقامات کرملین را ناگزیر به تحول سیاست خارجی در راستاي تضمین بقاي روسیه، حفظ منافع 

ي قدرت در و ایجاد موازنه) دیک، بالکان و خاورمیانهخارج نز(هاي نفوذ ملی روسیه در حوزه
گرایی نموده  المللی تک قطبی و یکجانبهمقابل آمریکا براي جلوگیري از هژمونی نظام بین

الملل انطباق داد و در این میان هدف آمریکا مبنی روسیه خود را با وضع واقعی نظام بین. است
ي یا تحکیم قدرت در خارج نزدیک، پیگیري نظریه بر جلوگیري از بازسازي مجدد نفوذ روسیه

ها را به ترین عواملی بودند که روسمهار در مورد آن و گسترش ناتو به مرزهاي روسیه مهم
در برابر تحقیرهاي مداوم ). 69: 1384کرمی،(درك واقعی از هویت منفعت و امنیت واداشتند 
اند که در شعاع طیفی از بندي رسیدهاین جمع آمریکا و نادیده گرفتن روسیه، مقامات کرملین به

اي هویتی متفاوت با غرب  اي و انرژي همراه با سازههاي عینی همانند موقعیت منطقهبرتري
با توجه به توضیحات ارائه شده در ادامه به سیاست  .المللی خود را حفظ نمایندجایگاه بین

  .شوداي روسیه پرداخته میخارجی خاورمیانه
  

  اي روسیهسیاست خارجی خاورمیانه) ج
) اول: کنند که عبارتند ازمتخصصان روسیه سه حوزه براي منافع این کشور تشریح می

) هاي جدا شده از فدراسیون روسیه اعم از آسیاي مرکزي و قفقاز؛ دومي جمهوريحوزه
ترکیه و المنافع شامل ایران،  ي کشورهاي واقع در مرزهاي جنوبی کشورهاي مشتركحوزه

                                                                                                                                                                      
1. Minimax
2. Maximax
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. دانندي خاورمیانه که تحلیلگران روسی، روسیه را مکمل این منطقه میمنطقه) افغانستان؛ سوم
 1»دکترین پریماکوف«گردد که به بر می 1996- 1995هاي اي روسیه به سالسیاست خاورمیانه

که  نیز معروف است مبین این است» نگاه به شرق«پیام اصلی این دکترین که به . موسوم است
هاي آن نیز متفاوت از چون روسیه یک قدرت جهانی است و منافع خاص خود را دارد، ارزش

). 169: 1384مقدم،(المللی نباید تک قطبی باشد ایاالت متحده و اروپاست، پس نظام بین
جمعی و شخصی تنظیم شده  اي از تصمیمات دستهسیاست خارجی و دیپلماسی روسیه  مجموعه

هاي اي از صورتاین تصمیمات تحت تأثیر عامل تاریخی یعنی مجموعه. دگیررا در بر می
ي روسیه و برداشت نخبگان و مردم از جهان اي ذهنی جامعهمثالی  فرهنگی و روانی و کلیشه

از نظر روسیه، ایاالت . شودگرفته می)که در آن ایاالت متحده جایگاه خاصی دارد (خارج 
ستیزي به عنوان آمریکا.تبلور خطر خارجی باقی مانده است متحده مانند زمان شوروي سابق،

شناختی که از دوران شوروي به ارث رسیده است، مانند ي خاص اجتماعی و روانیک پدیده
  ). 255: 1384زادوخین،(کند سابق بر اذهان سیاسی روسیه سنگینی می

یاالت متحده و ایجاد المللی تحت هژمونی ابنابراین براي جلوگیري از نظام تک قطبی بین
هایی چون چین، بایست به قدرتگرا، روسیه میجانبهالمللی چند قطبی و چندیک نظام بین

» تفکر جدید«این رویکرد در واقع در تقابل . هند، ایران، عراق و عربستان نزدیک شود
 با روي کار آمدن. دانستگورباچف مطرح شد که در سیاست خارجی اولویت را با غرب می

پوتین و اتخاذ سیاست خارجی جدید، فدراسیون روسیه به طور جدي کوشید که به تحکیم 
  ).(Malashenko, 2013, pp6-7موقعیت خود در منطقه بپردازد

ي ي پوتین، مبتنی بر تمرکز فزآیندهسازي در سیاست خارجی در دورهساختار تصمیم
س جمهور به عنوان منبع قدرت ي عمودي دستورات است که در رأس آن رئیقدرت و زنجیره

گیري سازگاري در سیاست خارجی روسیه را گرائی پوتین بر فرآیند شکلعمل. حضور دارد
پذیري اهداف تعیین شده به طور هاي اخیر و افزایش امکاني تحوالت سالتوان با مالحظهمی

ود را ارتقاء داده المللی خروسیه در دوران پوتین تا حدودي موقعیت بین. نسبی مؤثر دانست
زنی خود را افزایش  دهد و قدرت چانهاست و مشارکت خارجی را با مهارت بهتري انجام می

گرایی پوتین در سیاست خارجی مترتب بر تأکید او به ضرورت توجه به عمل. داده است
کوالئی و (ها از سوئی دیگر است هاي موجود از یک سو و منابع و توانمنديي پدیدهرابطه

  ). 49-1386:48نوري،
                                                                                                                                                                      
1. Yevgeny Primakov. George Friedman
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و بویژه اقدامات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق  2001سپتامبر11در پی تحوالت پس از 
که منجر به تکثر بنیادگرائی دینی و احساسات ضد آمریکائی در خاورمیانه گردید، روسیه از 

اد شده ي یها و افکار عمومی جوامع منطقهیک وضعیت و اقبال عمومی بیشتر نزد دولت
پس . نگاه روسیه نگاهی سراسر بدبینی نسبت به ایاالت متحده است. برخوردار شده است

سپتامبر جز تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک آمریکا در آسیاي مرکزي و قفقاز و افزایش 11از
نخبگان روسی با چنین . الملل هیچ چیز تغییر نکرده استگرائی این کشور در نظام بینیکجانبه

ي خاورمیانه و در جهتی مغایر با اند تا با اعمال نفوذ در منطقهشناختی کوشیدهمحیط روان
  ).370-368: 1387کیانی،(حضور آمریکا در این منطقه یک هدف مهم را دنبال نمایند 

اي نظیر ها و مسائل مختلف خاورمیانهمداران روسی هرچه آمریکا در بحرانبه باور سیاست 
اي ایران، فرآیند صلح خاورمیانه، تسلیحات ي هستهراق و افغانستان، برنامهثباتی و ناامنی در عبی

ور شود، انرژي سیاست خارجی آن کشور جهت مداخله در کشتار جمعی و تروریسم غوطه
با به چالش کشیدن منافع و . ي اوراسیا تحلیل خواهد رفتي نفوذ سنّتی روسیه در منطقهحوزه

تواند توجهات این کشور را از نواحی یاد انه است که مسکو میهاي آمریکا در خاورمیسیاست
البته بال فاصله باید گفت که روسیه همیشه در این نگاه موفق . شده به دیگر نقاط سوق دهد

کند و حاضر نیست از یک سو آمریکا به روسیه به چشم یک بازنده نگاه می. نبوده است
هاي از سوي دیگر روسیه در پسِ ذهنی خود سال. مالحظات دوران جنگ سرد را نادیده بگیرد
بنابراین نوع اقدام روسیه در ارتباط با لیبی . نمایدپر مرارت جنگ سرد را با خود حمل می

ي آمریکا موجب شده است تا روسیه بحران جانبههاي یکحاصل تالش. چندان سازنده نبود
ي استحفاظی را بر هویت ملّی و حوزه تر از بحران لیبی گرفته، عمده تأکید خودسوریه را جدي

توان آسا بوده است که به جرأت میها آنچنان سریع و برقاین دست از رویارویی. خود بگذارد
. انگارانه امیدي به روند تعامالت ایجابی با غرب نداردگفت روسیه دیگر از منظري سازه

ي آمریکا در سوریه نشان لهرویارویی غرب با روسیه در خصوص مسائل اکراین همانند مداخ
دهد که غرب حضور در حیاط خلوت روسیه و مناطق راهبردي مورد توجه روسیه را به می

اندازي ي خود فهمیده است که دیگر دستپوتین هم به نوبه. نماید لحاظ راهبردي تعقیب می
  .ي استحفاظی این کشور قابل تحمل نیستبیشتر به حوزه

و افزایش قدرت  2000به ریاست جمهوري روسیه در سال » وتینوالدیمیر پ«با انتخاب  
ي پوتین و افزایش جهانی بهاي سیاسی و اقتصادي این کشور در پرتو مدیریت اقتدارگرایانه

تري را در هاي گستردهانرژي، کرملین فرصت یافت با ایجاد یک سیاست انبساطی حوزه



175  انگاري ست خارجی روسیه در بحران داخلی سوریه از منظر سازهسیامطالعه 

کو دیپلماسی فعالی را در مناطق مختلف بر این اساس مس. ي سیاست خارجی تعریف کندعرصه
  . جهان از جمله خاورمیانه و خلیج فارس در پیش گرفت

پوتین با فعال کردن سیاست خارجی خود در خاورمیانه در صدد برآمد از این اهرم براي 
اي و جهانی بهره گیرد و تقویت عینی موقعیت خود ارتقاي جایگاه خود در مدیریت امور منطقه

روسیه در این رویکرد جدید سه هدف را مورد توجه . اي غربی خود گوشزد نمایدرا به شرک
  )125: 1390جالینوسی و پور اسماعیل،: (قرار داد

  گیري منافع اقتصادي بویژه در بخش غیر نفتی از جمله تسلیحات نظامیپی-
ي متوازن احیاء و بسط هر چه بیشتر نفوذ خود در خاورمیانه و معرفی خود به عنوان نیرو-
  ي غرب در این منطقه کننده
  . طلبان چچنکاستن از میزان حمایت کشورهاي اسالمی از جدایی-

کوشد تا ي بازار فروش تسلیحات خود در خاورمیانه است بلکه میروسیه نه تنها مایل به توسعه
 فروش تسلیحات روسی به. هاي روسی را در بخش انرژي این کشورها تقویت کندنقش شرکت

قرار گرفتن . ترین نقش را در رشد تجارت روسیه با این منطقه داشته استهاي خاورمیانه مهمدولت
فدراسیون روسیه به جاي اتحاد جماهیر شوروي منجر به تغییر سیاست در صدور تسلیحات روسیه به 

ت نیاز مالی روسیه به کسب درآمد خارجی نقش اصلی را در تصمیمات مقاما. خاورمیانه گردید
هایی که سیاست فروش تسلیحات یکی از تفاوت. کرملین نسبت به فروش تسلیحات داشته است

ي یارانه به متحدان مردان جدید روسی به ارائهي اتحاد شوروي دارد تمایل دولتروسیه با دوره
اي که آمریکا در فروش تسلیحات خود به سنتی خود در خاورمیانه است؛ درست همانند یارانه

روسیه به لحاظ سنّتی تمایلی به مشارکت فعال و مستقیم در تحوالت خاورمیانه . دهدنش میمتحدا
روسیه نگران این مسأله است که رقابت جدي با . گونه که آمریکا ایفاگر چنین نقشی است، ندارد آن

ج نزدیک ي خارآمریکا در خاورمیانه ممکن است واشنگتن را به انجام تدابیر مقابله به مثل در منطقه
به عالوه ورود روسیه به . نشین آن کشور ترغیب نمایدهاي مسلمانروسیه و حتی جمهوري

هاي این منطقه را به نواحی مسلمان نشین روسیه ي بحرانتواند دامنهاي میهاي خاورمیانهبنديصف
ان محدود ي اقتصاد نیز منافع روسیه در خاورمیانه به نسبت سایر مناطق جهدر حوزه. تسري دهد

ي اخیر دو برابر شده است، اما است و اگر چه روابط اقتصادي با کشورهاي خاورمیانه طی دهه
  .(Malashenko,ibid,p17)  همچنان سهم ناچیزي در تجارت خارجی این کشور دارد

المللی خود نزد جوامع روسیه در دوران ریاست جمهوري پوتین در پی بهبود تصویر بین
ي نظام دو قطبی توانسته بود نکته از آن جهت مهم است که شوروي در دوره این. اسالمی است
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که داراي گرایشات ضد غربی نیز (اي از رهگذر برقراري روابط مستحکم با جوامع خاورمیانه
این مسأله در حالی است که روسیه به عنوان . به نوعی خود را مدافع اسالم معرفی نماید) بودند

هاي جنگ روسیه با چچن در کنار سیاست. ت این جایگاه را حفظ نمایدجانشین شوروي نتوانس
ي مسکو از صربستان در خصوص بوسنی و کوزوو منجر به تضعیف موقعیت این گرایانهحمایت

همکاري روسیه با آمریکا در . شده بود 1990ي کشور نزد جهان عرب و اسالم در دهه
. ایشان ضد روسی را نزد جهان عرب تقویت نمودسازي رژیم طالبان در افغانستان، گر سرنگون

ي آمریکا به عراق اعالم المللی نه تنها مخالفت خود را با حملهروسیه با نگرانی از این تصویر بین
نمود بلکه با جدا کردن مسیر خود از آمریکا در مبارزه با تروریسم، کوشید تا مانع تزریق 

  .خود شودرادیکالیسم مذهبی از خاورمیانه به کشور 
اي و عدم اي روسیه برقراري روابط متوازن با تمامی دول خاورمیانهدر سیاست خاورمیانه

. شوداي مطرح میي خاورمیانههاي درگیر در بحران پیچیدهجانبداري یک سویه از منافع گروه
که داراي (ي روابط با کشورهایی چون ایران و سوریه طور که توسعهطبق این دیدگاه همان

براي روسیه واجد اهمیت است، برقراري روابط با دول ) تعارض منافع با آمریکا هستند
ي عربی کار و متحدان سنتی آمریکا در منطقه مثل عربستان، قطر، اردن و امارات متحدهمحافظه

مسافرت تاریخی امیر عبداهللا ). 378- 1387:377کیانی،(اي برخوردار است هم از اولویت ویژه
به عنوان نخستین سفر یک مقام سعودي  2003ت عربستان سعودي به مسکو در سال ولیعهد وق

، پذیرش 2005ي به روسیه در تاریخ روابط دو کشور، دیدار پوتین از مصر و اسرائیل در فوریه
، 2006یابی به قدرت در انتخابات پارلمانی فلسطین در مارسهیئت سیاسی حماس پس از دست

بار از زمان تشکیل این کشور در سپتامبر ي عربی براي نخستینتحدهسفر پوتین به امارات م
 2007ي و سفر تاریخی وي به سه کشور عربستان سعودي، قطر و اردن در فوریه 2007
ي خاورمیانه به هاي بارزي از تحوالت ایجاد شده در مناسبات روسیه با کشورهاي منطقهنشانه

  ).37-1389:36واعظی،(رود شمار می
انگاري، روسیه ضمن باز تاب دادن اقتدارگرایی هویتی ي این اوصاف، در پرتو سازههمهبا 

در عین حال، ایاالت . نیست -حداقل در شرایط حاضر–خویش به دنبال رویارویی مؤثر با غرب 
ي هاي عملکردي روسیه، در تالش است تا با ورود به حوزهمتحده در چارچوب محدودیت

. پذیر همانند آلمان و فرانسه در نظم مورد نظر خود بسازدیه دولتی مسئولیتمنافع روسیه از روس
ي غرب راضی گذشت زمان ثابت کرده است که روسیه به این پردازش هویتی مورد عالقه

هاي روسیه پس از دست رفتن معمر قذافی در لیبی گواهی صادق بر پیدایش ایستادگی. نیست
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ن غرب به رهبري آمریکا از یک سو و روسیه از طرف دیگر احتمالی دورانی از جنگ سرد میا
هایی که با بحران سوریه شکل جدي به خود گرفته و با مسائل اکراین نقش است، ایستادگی

اي تعیین کننده کرده است هاي درگیر وارد مرحله ذهنیت،هویت و منفعت را براي طرف
  ).178، 1392:آقاحسینی، رحیمی و رضایی(

  
  تحوالت داخلی سوریه روسیه و) د

که در  2011ي تونسی در سال کردهجوان تحصیل» محمد آلبوعزیزي«پس از خودسوزي 
در این کشور گردید، موجی از تحوالت، کشورهاي » بن علی«نهایت منتهی به سقوط حکومت 

 عربی از شمال آفریقا تا کشورهاي خاورمیانه و خلیج فارس را در بر گرفت و در نهایت منتهی
هاي داخلی آغاز ناآرامی.رهاي مصر، لیبی و تونس گردیدهاي وابسته در کشوبه سقوط دولت

بود که در شهر درعا،  1390بار در بهار براي نخستین. گرددبرمی 2011در سوریه به ژانویه 
اي کیلومتري جنوب دمشق و مرز مشترك با اردن، عده 58ي مرکز استانی به همین نام، به فاصله

. معترضان به دفتر حزب بعث، رادیو و تلویزیون، مرکز پلیس و کاخ دادگستري حمله کردنداز 
ها توسط نیروهاي امنیتی و ارتش با بیش از صد کشته و مجروح پایان یافت این ناآرامی

  ).1391:16پرورده،(
ادهاي تأمل در حوادث و روید. اما این آغاز تحوالتی بود که همچنان در سوریه تداوم دارد 

ها و اعتراضات در این کشور ریشه در عوامل داخلی و سوریه بیانگر این مهم است که ناآرامی
از نظر داخلی، بافت جمعیتی این کشور با ماهیت قومی و حکومت اقلیت علوي . خارجی دارد

عالوه براین مانند بسیاري از . ي اکثریت سنّی سبب بروز نارضایتی گردیده استبر جامعه
ي متوسط جدید و عدم امکان مشارکت سیاسی در اي دیگر خاورمیانه، رشد طبقهکشوره

ي اسد در تمامی امور کلیدي و سوریه، رواج فساد مالی و اداري همراه با حضور خانواده
آنچه بر پیچیدگی تحوالت . ساز اعتراضات در سوریه بوده استحساس از جمله عوامل زمینه

(Sarihan, 2012, p: 74).رهاي خارجی استي کشوسوریه افزوده، مداخله

اي از عده. شودهاي سوریه دو نگاه و دو سطح تحلیل متفاوت مشاهده میدر تحلیل ناآرامی
در این . دانندهاي مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می ها را امتداد جنبشناظران این ناآرامی

ت و مشکالت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی نگاه، سوریه همانند کشورهاي عربی، گرفتار معضال
از . انداست و مردم براي رهایی از این مشکالت دست به اعتراض و مبارزه علیه نظام سیاسی زده

المللی بر این اعتقادند که حوادث سوریه بیش از اینکه منشأ اي از ناظران بینطرف دیگر عده
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برداري ت داخلی سوریه فرصتی براي بهرهداخلی داشته باشد، داراي منبعی خارجی است و مشکال
هاي بنابراین سوریه هم در درگیري. المللی ایجاد کرده استاي و بینو رقابت بازیگران منطقه

نیاکوئی (شود  المللی قربانی میاي و بینهاي مختلف بازیگران منطقهآمیز و هم با سیاستخشونت
ست که چنین تحلیلی از تحوالت داخلی روسیه از جمله کشورهایی ا). 99: 1391و بهمنش،

آمیز و پرهیز از دخالت خارجی در سوریه تأکید داشته سوریه دارد و همواره بر راه حل مسالمت
گوي بحران تواند پاسخي هویتی بجا مانده از دوران جنگ سرد نمیبدون تردید سازه. است

مردان سوري از است که دولت در همین چارچوب فهم شرایط جدید. هویتی مردم سوریه باشد
انتخابات ریاست جمهوري اخیر استقبال کردند تا با یک تیر دو نشانه را مورد هدف قرار دهند؛ 

ساالر که با آن بتوان به تقاضاهاي سیاسی مردم پاسخ گفت و سیاست اي مردماول، ایجاد سازه
هاي غیر قانونی ست تروریستدوم، د. خارجی را در نسبت با هویت، امنیت و منفعت تعریف کرد

افول نسبی تروریسم در سوریه، . اند کوتاه کرددهی شدهرا که توسط آمریکا در سوریه سامان
  .  ها داردنشان از مفید بودن این نگاه جدید سوري

ينقطهنامندعربی میرا بهارها آنبیداري اسالمی یا آنچنان که غربی بهمربوطتحوالت
روسیهتحوالت،اینازپیش. آیدبه حساب میخاورمیانهتحوالتبهروسیهتبازگشدرعطفی
عربياتحادیهقالبدرخصوصبهمنطقهعربکشورهايباروابطبهبودبرايراهاییتالش
وشدشرایطگشتِنترپیچیدهباعثکمکماجتماعیهايانقالبامابود،کردهآغاز

باهمسوییباکردتالشابتداروسیه .آوردپدیدکشوریناگیريجهتدرراهاییسردرگمی
امنیت، شوراييقطعنامهباموافقتطریقازلیبیدرخصوصعربی، بهتحوالتدرهاغربی
خواهی تمامیتونتیجهشدن مشخصسازد، ولیشریکهاآنباعربجهانيآیندهدرراخود

دررابازیگريازدیگريشکلکشور،آنبرايسوریهاستراتژیکاهمیتکنارو درهاغربی
  . ي سوریه در کنار خود در تقابل با غربتصویر سازواره: ساختضروريسوریهبحرانبارابطه

ازترجمانیتوانمیراسوریهموضوعجملهازمنطقهایناخیرتحوالتدرروسیهجديحضور
رفتن دستازبیمازناشیخاورمیانه،درخوديشدهتضعیفجایگاهاحیايبرايآن کشورتالش
جمعبهبازگشتعربی،هاي انقالبازبعدفضايدرمنطقهایندرخودموجودمواضعاندك
کهمسکواساس،اینبر. دانستمنطقهاینآتیترتیباتتعییندرمشارکتوبزرگهاي قدرت

جهانیمعادالتومنطقهایندرقدرتبازتوزیعازمهممقطعیراخاورمیانهدرجاريتحوالت
تحوالت ازناشیتهدیدخاورمیانه،حساسشطرنجدرهوشمندانهبازيباتااستآنبربیند، می

  .دهدافزایشممکنحدتاراترتیباتاینازخودسهموکردهتبدیلفرصتبهمنطقه را
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درروسیهنمایندگانواسفرحضوردرخود2012ژوئیه9سخناندرپوتینکهبوداساساینبر
او به شکل جدي .کردتأکیدسوریه،درلیبیسناریويتکرارنبایستگِیبهاشارهباکشوراینخارج

برخالف(خاورمیانه درخودسنتینفوذحفظبرايالمللی بینهاي طرفبرخیعنوان کرد که
هاي درگیريدرهایی کهتدخالشوند، میمتوسلجانبه یکاقداماتبه)المللبینحقوقموازین
کلینتون به درستی اذعان دارد که بازسازي و . خود را نشان داده است»عربیبهار«ازناشیداخلی

ها را ي روسخورده بازتولید روابط راهبردي در دوران اوباما و وزارت خارجه او نتوانست دل زخم
اخالت ناتو در لیبی را در مغایرت پوتین عملکرد تهاجمی آمریکا بخصوص پس از مد. التیام بخشد

,Clinton)کردي روابط تلقیبنیادین با هرگونه شعاربازسازي عادالنه 2014:136).  
-سیاسیآشکاِردخالتلیبی،سناریويازها روسسایروپوتینمراداینکهذکرشایان

نظامکردنساقطهدفباحاکمیتدارايکشوریکداخلیاموردرکشورهاازگروهینظامی
شدن رویهآن،ازتر مهمورونداینکهاستخودمطلوبدولتاستقراروآنقانونیسیاسی

بهمنجرتنهانهدخالتایناینکهویژهبه. نیستپذیرشقابلمسکوبرايوجههیچبهشیوهاین
يها شکافيتوسعهبلکهنشده،شود میتبلیغکهبشريحقوقتأمینودموکراسیيتوسعه

لذا،. استداشتههمراهبهنیزرابیشترثباتی بیوارضیتمامیتچالشقومی،هاي جنگداخلی،
درخصوصاًعربیتحوالتازکشوراینتفسیردربسزاییتأثیرلیبیتحوالتبهروسیهنگاهنوع

  .استداشتهسوریه
خاورمیانه يطقهالت مندر بررسی سیاست خارجی روسیه نسبت به تحوي قابل توجه نکته

ی این هاي بیهوده منابع مّلکنند با ماجراجوییسعی نمیاین کشور سازان تصمیمکه این است
اي و الت منطقهنشینند که تحوهایی میآنان عاقالنه در انتظار فرصت.از بین ببرند کشور را 

.ها ببرنداین فرصتممکن را از  يکنند بیشترین بهرهآورند سپس سعی میالمللی بوجود میبین
تا آنجا که  کندمیالت منطقه اعمال کرده و سعی روسیه همین سیاست را در خصوص تحو

هاي دیر توان از واکنشرا می نگاهاین .الت به نفع خود استفاده کندامکان دارد از این تحو
مسکو سعی دارد تا جاي ممکن از .و مصر استنباط کردتونسالت به تحو کشور هنگام آن

نسنجیده پرهیز کند و همواره با در نظر گرفتن شرایط کنونی و  و هاي عجوالنهگیريجهت
ید بدون ترد. آمیز همیشه مؤثر نبوده استالبته این نگاه وسواس. آینده به اتخاذ تصمیم بپردازد

مند به رویارویی صریح با غرب نیست و اصوًال در رو عالقه باید اذعان کرد که روسیه به هیچ
شاید بدون . داندمنطق هویتی خود، تعامل سازنده با اروپا و آمریکا را یک رکن اساسی می

آموزد انگاري می سازه. ي جغرافیایی خود احساس راحتی نداشته باشدغرب، روسیه در حوزه
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ي مقابل، آمریکا این وضعیت مسکو را به عنوان یک ضعف تلقی کرده است و ر نقطهکه د
ي استحفاظی مسکو وارد شده و به دنبال بنابراین به خود اجازه داده است تا قدم به قدم در حوزه

دقیقًا این تقابالت هویتی است که مسکو را متقاعد . عملیاتی کردن نیات تحقیرآمیز خود باشد
  .هاي جدید بازاندیشی کندآلود گذشته را با تدبیرهاي وسواستدریج نگاهکرده به 
انحرافات دامن زده شده درازدیگریکیراسنّتاهلوشیعیانمیاناختالفتشدیدها روس

وآشکارتقابلدرآنينمونهوشدهتحریکها غربیسويازکهدانند میتحوالت اخیر مردمی
کرملینهرچند .استمشاهدهقابلسوریهدرجملهازعربستانویژهبهعربیايکشورهوایرانپنهان

کالنسطحدراماکند،نمیردخاورمیانهتحوالت اخیربروزدرراسیاسیواقتصاديدالیلوجود
نظامیوسیاسیيماهرانهکارگردانیباآمریکارهبريبهغربکهداند میراهبرديتحولیراآن
تحوالتبرسواري موجدنبالبهسازي دموکراسیشعارباوکشورهابرخیدرامورپیشبردحالدر

هاي غرب در  طلبی پوتین با مقاومت مستقیم در برابر توسعه. استمنطقهاینکشورهايسایر
هاي نگاه سنتی  مایه خاورمیانه از جمله در سوریه درصدد برآمده تا به غرب نشان دهد که به بن

نفوذ و توازن قوا همچنان اعتقاد دارد و تفسیر تسامحی مسکو از  يهایی چون حوزه به مقولهروسی 
ذهنیت در سفر ژوئن  او با همین پیش. این مفاهیم در برخی موضوعات صرفًا تاکتیکی بوده است

دهد که  بر آن بود که نه تنها به واشنگتن، بلکه به کشورهاي خاورمیانه نشان  خود به خاورمیانه 2012
مریکا آکننده در برابر  ها انتخاب دیگري جز واشنگتن نیز دارند و مسکو توان ایفاي نقش متوازنآن

مسکو و شخص پوتین ضمن اشاره به سوریه به عنوان  .در این منطقه را همچنان حفظ کرده است
هاي  قدرتهاي مستقیم و غیرمستقیم  حمایت،»بهار عربی«اي مشهود از دستکاري غرب در  نمونه
اي از مخالفین سوري به اشکال مختلف مالی و تجهیزاتی را جز اقدامی براي  اي و فرامنطقه منطقه

از نظر کرملین سکوت و یا همراهی علیه دمشق به .کنندل مهم تفسیر نمیکردن این تحومنحرف
مریکا آبیطل جویی و سطله طلبی، برتري توسعه يهلجام گسیخت يهکمک به حرکت اراب يهمنزل

کرمی و (هاي خود خواهد گرفت روسیه را نیز زیر چرخ ،است که در صورت عدم مهار آن
  ). 182- 175: 1391نوري،
جهتدرهاییگرایشحتیوخنثیوناظرنگاهیروسیهنگاهسوریه،دربحرانابتدايدر

به .داشتیهسوردردموکراسیاعطايومدنیهايآزاديدادنوداخلیاز تحوالتحمایت
کردتالشروسیهشد،مشخصسوریهدروندرهابنديصفوگرفتبحران شدتکهتدریج

نقشکردتالشروسیهبینایندر .کندبازيدیگرکشورهايمقابلدرمیانجی راوناظرنقش
ازفراترسوریهدراما هنگامی که مشخص شد تحوالت. افزایش دهدراخودالمللیبین
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این کشور نقشو ایفايروسیهنقشحاکمیت است،وناراضیجماعتبینداخلیتحوالت
آمریکا همواره در صدد بوده است تا بحران سوریه را با راه حل نظامی حل و فصل  .گشتبیشتر

ها با راه حل سیاسی و ورود به موقع توانستند گام مؤثري در این زمینه بردارند و  کند، اما روس
از طرفی پس از . اي شبیه افغانستان و عراق نجات دهنداز ورود به مخمصهحتی آمریکا را 

تحوالت عراق و لیبی، یکی از اهداف اصلی روسیه این است که دیگر هیچ تغییري در جهان به 
  .ها رخ ندهدي آمریکاییخواست یک جانبه

وزراي » کژنو ی«در . هاي دیپلماتیک داشته استاي در برگزاري نشستروسیه نقش عمده
عراق، (ي عرب ي پنج کشور عضو دائم شوراي امنیت و سه کشور به نمایندگی از اتحادیهخارجه

ي اروپا و ي اتحادیهي عرب، مسئول سیاست خارجهو ترکیه، دبیر کل اتحادیه) کویت و قطر
 30از  هاي بعدي با ابتکار اخضر ابراهیمی نیز نمایندگان بیشدر نشست. کوفی عنان حضور داشتند

  .کشور در کنار نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان مخالفان دولت سوریه حضور داشتند
اي درگیر در روسیه بارها اعالم کرده است که فروش تسلیحات به کشورهاي خاورمیانه

هاي اي است که پیش از شروع جنگجنگ از جمله سوریه، در چارچوب قراردادهاي دوجانبه
در جریان مذاکرات دیپلماتیک نیز روسیه مسئولیت آوردن نمایندگان . نداداخلی منعقد شده

در طرف مقابل نیز ایاالت متحده به . حکومت سوریه به پاي میز مذاکره را بر عهده گرفت
عنوان حامی اصلی مخالفان دولت سوریه، نمایندگان شورشیان را پاي میز مذاکره آورد 

.(Bagdonas, 2013,p 63)ي طرفین از مذاکرات پس از چند روز بحث و مجادله اما این دور
  .ي مشخص به پایان رسیدسوري، بدون توافق و نتیجه

که به منظور حل و فصل مشکالت داخلی »ژنو یک و دو«رویکرد مسکو در دو نشست 
. آمیز در حل بحران بوده استهاي مسالمتسوریه برگزار شده است نیز مبنی بر حمایت از راه

تمرکز بیشتر حاضرین بر برکناري نظام فعلی سوریه بود و از این مسأله به عنوان » یکژنو «در 
یابی به راه حل ها به دنبال دستبیشتر طرف» ژنو دو«کردند اما در شرط یاد میاولین پیش

توان ي زمانی دو نشست رخ داده را میتغییراتی که در فاصله. سیاسی با حکومت سوریه بودند
ي ایاالت متحده ي زمانی وزیر امور خارجهدر این فاصله. یر رویکرد مؤثر دانستدر این تغی

ي سابق سازمان ملل جاي خود را به اخضر ابراهیمی داد و تغییر کرد، کوفی عنان فرستاده
در داخل سوریه نیز اوضاع روز به . شفافیت و شدت لحن روسیه در حمایت از سوریه بیشتر شد

ي نظامی در مورد سوریه خارج شده غرب و کشورهاي عربی حامی گزینهروز بیشتر از کنترل 
  .است و ارتش سوریه دستاوردهاي بیشتري را رقم زده است
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دمشق که » ریف«اي در استان ي شیمیایی به منطقهو در جریان حمله 2013آگوست  21در 
یان مسئول این حمله و نفر قربانی داشت، روسیه از اظهارات بشار اسد مبنی بر اینکه شورش 1400

استفاده از تسلیحات شیمیایی هستند، حمایت کرد و در مقابل ایاالت متحده، بریتانیا و فرانسه 
معتقد بودند که بشار اسد دستور این حمله را صادر کرده است و خواستار واکنش نظامی به این 

سازمان ملل حاضر به  رئیس جمهور ایاالت متحده اعالم کرد که حتی بدون مجوز. حمله بودند
در حالی که ایاالت . این ادعا با واکنش شدید روسیه مواجه شد. ي نظامی به سوریه استحمله

متحده از حمایت بریتانیا و فرانسه براي حمله به سوریه برخوردار بود، روسیه از حمایت رهبران 
ي مسکو تا زمانی که دهبه عقی. بر ضد اقدام نظامی علیه سوریه استفاده کرد (G20)1گروه بیست

ي سازمان ملل در سوریه منتشر نشود هرگونه اقدام نظامی  هاي فرستادگان ویژهگزارش بازرسی
.(Friedman,2014, pp36-37)علیه دمشق منتفی خواهد بود 

مسکووبود2011سالازروسیهخارجیسیاستمحورترینمهمشکبدونسوریهتحوالت
امکاناتازصهیونیستیرژیموغربهايتوطئهوهانقشهبرابردریندیراز متحددفاعبراي

درروسیه .کرداستفادهامنیتشورايدردائمیعضویتنظیرموقعیت کممانندخوديگسترده
دربراي مداخلهآمدهپیشموقعیتازکه(غربیکشورهايخالفبرسوریهتحوالتبابرخورد

و دمشقسیاسینظامواقعیاتدركبا)کنندمیاستفادهوءسعربیکشوراینداخلیامور
واقع،در .کردتالشگفتگوودیپلماتیکهايراهازمسألهحلبراياسد،بشارمردمیمحبوبیت

يعرصهراکشوراینبزرگشهرهايوشدبرپاسوریهدرهاناآرامیکهزمانیازروسیه
باراايجانبههمهومنظّمدیپلماتیکهايرد، تالشکخیابانیترورهايواغتشاشاتوهاآشوب

ينمایندهمدتایندر .آغاز کردایرانمانندايمنطقهتأثیرگذارهاي قدرتدیگرمشارکت
به طور کشوراینيامورخارجهوزیرمعاونوخاورمیانهاموردرروسیهجمهوريرئیسيویژه
مخالفهاي گروهوحکومتمیانگفتگوهاآغازاتمقدمتاکردندتالشوسفرسوریهبهمنظّم

امیدبهسوریهحکومتمخالفهايگروهشدمتوجهکهآنازپسروسیه .شودفراهمآن
طلبیآشوبوجنگطبلبروکردهتحریمرااسدحکومت بشارباگفتگوهاغرب،يمداخله

رامشابهیرویکردغربیرهايکشوازآورده ورويهاگروهاینبرفشاراعمالبهکوبند،می
  .شدخواستارهاگروهاینبهنسبت

                                                                                                                                                                      
به منظور تشکیل جلسات 1999هاي عضو در سال  هاي مرکزي کشور ي دارایی و روساي بانکمتشکل از وزرا 20گروه  .1

متشکل از وزراي دارایی و  20گروه .سیس شدأهاي صنعتی و اقتصادهاي در حال توسعه ت ترین کشورمنظم میان مهم
آلمان، هند، اندونزي، ایتالیا، ژاپن،  کشور آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، 19هاي مرکزي  ساي بانکءرو

.اروپا است ي آمریکا و اتحادیه ي مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقاي جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، انگلیس، ایاالت متحده
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ي زنگ خطر سقوط قذافی، شروع جنگ توان در ادامهبدون شک، بحران سوریه را می
سپتامبر، ایاالت متحده خواهان حفظ وضع 11پس از. سرد جدید میان روسیه و آمریکا دانست

ز بازیگران اصلی خواهان تغییر وضع موجود و برتري خود بوده است در حالی که روسیه ا
هاي پیدایش جنگ سرد نظامی، سیاسی و اقتصادي این وضعیت زمینه. شودموجود شناخته می

ي نظامی اگرچه ایاالت متحده از توانایی باالیی در حوزه. میان دو کشور را فراهم کرد
تواند ا روسیه نمیهاي روسیه به لحاظ راهبردي واقف است، امبرخوردار است و به محدودیت

امروزه . ي تحقیرآمیز آمریکا قرار دهدموقعیت راهبردي مدیترانه را به راحتی در چنگال توسعه
ي اکراین در قلب محیط امنیتی روسیه موجب شده است تا مسکو به قیمت مسائل پیچیده

فعت و امنیت ها و انزواها قاطعانه از ارتباط معنادار ذهنیت، هویت، منپذیرش بخشی از تحریم
ي در حوزه. خود پرده بردارد و در حد خویش تحدید غرب و ناتو را در دستور کار قرار دهد

پس از شروع بحران . سیاسی و دیپلماتیک، جنگ سرد به وضوح بین دو کشور در جریان است
ار داخلی سوریه، روسیه و آمریکا در شوراي امنیت و با استفاده از حق وتو در برابر یکدیگر قر

ي اقتصاد، آمریکا همچنان جایگاه برتر را دارد، اما این جایگاه چندان در حوزه. گرفتند
کند و ترین بازیگري است که جایگاه اقتصادي آمریکا را تهدید میچین مهم. مستحکم نیست

تواند موقعیت ائتالف با چین می. هاي اخیر رشد اقتصادي مناسبی داشته استروسیه نیز در سال
(Clinton,ibid, p:83).بی براي روسیه فراهم سازد مناس

هاي اخیر و همزمان با بحران سوریه، یکی دیگر از مصادیق جنگ سرد جدید میان در ماه
اکراین، عراق و بخصوص سوریه .توان در بحران داخلی اوکراین دیدآمریکا و روسیه را می

ت، بلکه آغاز جدال میان دو طرف درگیر ي غرب و شرق نیسانگارانههاي سازهروییپایان روبه
ي بحرانی جدید در توان گفت که  نقش زنجیرهبه جرأت می. در جنگ سرد جدید است

اول؛ ایاالت متحده، اکراین را . کننده خواهد بود کراین به شکل حتمی بر بحران سوریه تعیینوا
دارگرایی تبدیل کرده است، ساالري و اقت هاي مردمانگارانه رویارویی میان سازهبه خط سازه

  .موضوعی که در بلندمدت عمیقاً به ضرر مسکو خواهد بود
ي غرب در عمق راهبردي روسیه به مراتب اهمیتی بیش از دوم؛ ارزش حضور تحقیر کننده

  . سوریه یافته است
اي ها در مرزهافزارانه و غیر نرم خود را متوجه نبرد اراده سوم؛ آمریکا تمام توان قدرت نرم

روسیه کرده است و این موضوع موجب شده است تا سوریه فرصتی یابد تا اوضاع نامطلوب 
  . ها به سامان آورد خود را در مواجهه با تروریست
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  گیري نتیجه
ها تقسیر ها را با توجه به قالب ذهنی آنتوان رفتار دولتانگاري میبر اساس رویکرد سازه

ها تأثیرگذار است و اینکه بر رفتار سیاست خارجی دولت کرد و نظام ذهنی، باورها و هنجارها
ها و عالیق فرهنگی و فکري خود را چگونه توصیف اي هویت ملّی خویش و ارزشهر جامعه

  .کند در تعیین روند حرکت سیاست خارجی آن کشور تأثیرگذار خواهد بودمی
ی و برداشت روسیه از منافع خود اي روسیه نیز باید به این قالب ذهندر مورد رویکرد خاورمیانه

روسیه در بخش فروش تسلیحات نظامی، انرژي و جلوگیري از خطر . در خاورمیانه توجه داشت
گرایان افراطی از خاورمیانه به مناطق مجاور خود در آسیاي مرکزي و قفقاز به این نفوذ اسالم

ان روسیه در این منطقه در یک ترین متحدیکی از مهم. اي داردمنطقه و متحدان  خود نگاه ویژه
دچار جنگ و بحران داخلی » بهار عربی«ي اخیر سوریه است که با شروع تحوالت موسوم به  دهه

ي هاي هویتی خود از شبه جزیرهمند است تا در چارچوب توانمنديروسیه عالقه. شده است
هاي یه داراي دیدگاههرچند ایران و روس. ي مدیترانه را رصد و مدیریت نمایدکریمه منطقه

مشترك در ارتباط با سوریه هستند لیکن ایران از منظر گفتمان مقاومت به خط مقدم سوریه نگاه 
. طلب آمریکاستکه نگاه مسکو به تحوالت سوریه رقابت با قدرت سروريکند در صورتیمی

ده سپتامبر مجموعه اقدامات ایاالت متحده از مقطع فروپاشی اتحاد شوروي و بخصوص از یاز
ي در نقطه. ساالرانه بوده استهاي مردمها و ارزشگرایی در قالب ارجنمایش یکجانبه 2001

هاي ناسیونالیسم هاي غرب به شکل غیر باوري به سازهي سیاستمقابل، متأسفانه روسیه در نتیجه
اي اقبال فرامنطقهاي و طلبانه در محیط منطقهطلبی فرصتروس، بازآفرینی اقتدار روسیه و توسعه

مدت بتواند شاید راندن روسیه به سمت و سوي این سازه اقتدارگرانه در کوتاه. نشان داده است
ي استحفاظی مسکو با دردسرهایی مواجه کند، لیکن اتکاء روند ورود ناتو و غرب را به حوزه

با مخاطرات  تواند روسیه را در فرآیند یک جنگ سرد جدیدهاي دموکراتیک میغرب بر سازه
  .   رو کندناپذیر دوران اتحاد جماهیر شوروي روبهجبران
دولتاصلیحامیانازیکیعنوانبهسوریه؛ روسیهبحرانزمان و طوالنی شدنگذشتبا  

دمشقدولتازپشتیبانیبراش کماکانعربیوغربیمتحدینوآمریکاانتقاداتباوجودسوریه
خودپایبنديوکشوردولت اینباهمکارييادامهوسوریهرانبحآمیزمسالمتفصلوحلو
  .ورزدمیتأکیدآنباتوافقاتشبه

دربحرانيادامهبهتوجهباکهاستموضوعایننشانگرسوریهقبالدرروسیهمواضع
زمینهایندر .استبحراناینحلبرايمللبیشتر سازمانچههرآفرینیخواهان نقشسوریه
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اعالممللسازمانهايطرحازخود راحمایتبارهاپوتین،جملهازارشد روسیهسیاسیاتمقام
ایندرآمدهعملبهتوافقاتمفاداجرايژنو خواهاننشستبرگزاريازپسحتیواندکرده

کهاستمسألهاینازبیشترروسیهنگرانیواقعدر .شدندغربیهايطرفسويازنشست
خودنظامیعملیاتکردنارزیابیبا موفقناتومهماعضايویژهبهوغربیبزرگکشورهاي

درزیاديموانعهمهاینبا. سوریه باشندعلیهمشابهیعملیاتیالگوياجرايپیدرلیبی،در
مخالفیناین کشور بابرخوردوسوریهدولتاقتدارهاآنيجملهازکهداردوجودمسیراین

  .است  ....ومخالفینبیناهنگیهموجودعدممسلح،
سوریه،بحرانحلبرايملّیدر سطحتوافقهرگونهاندکردهتأکیدبارهاروسیهمقامات

دادنخاتمهوهااین گروهنظامیعملیاتپایانوغیرقانونیهايگروهسالحخلعنیازمند
دولت سوریهسويزااصالحاترونديادامههمچنینوهاآنبهخارجیتسلیحاتیهايکمک

متحدینواروپاییشرکايوآمریکاویژهبهسوریهدشمنانمخالفتباکهاست، موضوعی
انتخابات اخیر در این کشور از یک سو فرآیند جدیدي از . استشدهمواجهعرب آن

ملّی را بوجود آورده است و از سوي دیگر خطوط برخورد جدید در قلب  - هاي هویتی همدلی
ها دوران ستحفاظی روسیه همراه با بحران عراق فرصتی فراهم کرده است تا سوريقلمرو ا
هاي پیاده نظام ناتو را پشت سر بگذارند، گذاري که با وجود ي حضور تروریستشکننده

هاي انگارانه، تا به امروز هزینهاز منظر سازه. نمایدهاي نوین در عراق چندان آسان نمیناامنی
ادي بحران سوریه براي دولت و ملت این کشور ایجاد کرده است که تدریجاً مادي و معنوي زی

. زده بودبایست شاهد بهبود نسبی اوضاع در این کشور بحرانساالر میایی مردمو در پرتو سازه
. هاي ایاالت متحده بیرون نیامده استاما از تنور بحران سوریه هنوز نان گرمی براي ماجراجویی

اي ایران و روسیه با این کشور از هاي منطقهالري سوریه از یک طرف و همکاريساتثبیت مردم
  .  تري قرار دهندانداز مناسبهاي آتی در چشمتوانند توازن قدرت را در سالسوي دیگر، می
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