سیاست روسیه در بحران سوریه از منظر قدرت هوشمند
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چکیده
وقوع بحران سوریه بهمنزله تبدیلشدن سوریه به کانون تقابل قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای
است .موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی سوریه باعث شدددت تددا ای د کرددور تقریب داد ر کددانون
رگیری کرورهای قدرتمند قرار بگیر و به میدددان رورمرمددایی تبدددیل شددو  .ر ای د بحددران
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کرورهای ایران ،ترکیه ،عربستان ،امارات ،اسرائیل و همچنی روسیه ،ممریکا و اروپا نقشمفرینی
می کنند .با توجه به وجو منافع همسو ،متعارض و مواری باریگران ،هر یک ار منها به نبددا
گسترش نفوذ و کسب حداکثر امتیارات هستند .ای مقاله با روش توصیفی  -تحلیلی به نبددا
پاسخ به ای پرسش است که راهبر های عمدت سیاست خارجی روسیه ر سوریه ار منظر قدرت
هوشمند چیست؟ ر پاسخ به ای سؤا  ،فرضیه مقاله بیانگر من اسددت کدده راهبر هددای عمدددت

فصلنامه

سیاست خارجی روسیه ترکیبی ار سیاستهای سخت با تکیه بر قدرت هوشمند شامل استفا ت ار

پژوهشهای

قدرت نظامی و حمایت ار نقش باریگرانی همچون ایران و ترکیه ار یکسو و سیاستهای نرم
شامل مقابله با گفتمان غربی ،فاع ار رژیم برار اسد و وتددوی قطعنامددهها ،حفددت تعددا

بددی

باریگران ر جهت مدیریت من ها ،ابتکار مذاکرات صلح ،بارساری ارتش سوریه و گسترش نفوذ
اقتصا ی و پایگات نظامی ار سوی یگر می باشد .ر ای راستا ،قدرت هوشددمند روسددیه سددعی
اشته تا با کمتری هزینه بیرتری سو را ار شرایط بحرانی و وران ثبات برار اسد بدده سددت
مور  .نوموری ای پژوهش ر نبددو نموندده مرددابه اخلددی ،اسددتخراد ا تهددای جدیددد بددرای
تجزیهوتحلیل سیاست خارجی روسیه ر سوریه و استفا ت ار چارچوب قدرت هوشمند است.
واژگان کلیدی :ایران ،بحران سوریه ،روسیه ،غرب مسیا ،قدرت هوشمند
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مقدمه
شکلگیری بحران سیاسی سوریه را میتوان ر سه سطح تحلیل اخلی ،منطقهای و
بی المللی تبیی کر  .مغار بحران به سا  2011و با تظاهرات عمدت علیه فسا  ،و کسب
مرا ی بارمیگر  .کرورهایی که بحران سوریه را یک مسئله اخلی نمینگریستند معتقد
بو ند که ای بحران یک سیسه خارجی با اهداف مرخص است و با ورو به بحران
ابعا فراملی به من ا ند .بدی

ترتیب ،بحران سوریه وار معا له بسیار پیچیدتای ار

قدرتهای رگیر منطقه و فرا منطقهای شد که میزان تردید تعارضها و رقابت منها ر
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و جبهه حامیان و مخالفان رژیم برار اسد ظاهر گر ید .ایران بزرگتری حامی حفت
برار اسد است که ار همان ابتدا به بحران سوریه با تر ید و توطئه خارجی مینگریست؛
روسیه نیز که ر ابتدا موضع قاطعی نداشت بعد ار سا  2015بهصورت جدی موضع
حمایت ار برار اسد گرفت و بدی ترتیب ،و کرور ایران و روسیه تالش خو را برای
حفت برار اسد ر مقابل معارضان و شورشیان بکار گرفتند .باای حا  ،ر عی وجو

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

رقبای ای

و کر ور ر عی هم سویی نسبت به حفت برار اسد ارای نیات و منافع

جداگانهای هستند .ر پژوهش حاضر تالش خواهد شد تا سیاست خارجی روسیه را ار

دوره یططططططازدهم

منظر قدرت هوشمند مور بررسی قرار ا ت و راهبر های من مور واکاوی قرار بگیر .

شماره پ اپی چهط

بررسی قدرت سخت وهم قدرت نرم منظومه بهتری ار استراتژی سیاست خارجی را ر

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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قالب قدرت هوشمند روسیه خواهد نمایاند .ر ای راستا ،پژوهش با نگات بارتر یا به
عبارتی ید عمو ی به صفحه باریِ استراتژی روسیه اذعان ار که برای بررسی سیاست
خارجی روسیه ر سوریه نمیتوان تنها به مسائل رون سوریه توجه اشت چراکه ر
یک منظومه بزرگ تر سیاست هوشمند روسیه ر سوریه شامل استفا ت ار شرایط
باریگرانی است که هرکدام ر اخل سوریه نیز فعا هستند؛ ای شرایط شامل رگیری
ترکیه با غرب ،تقابل ایران با اسرائیل ،مسئله اوکرای  ،سیاستها و نگرشهای اعراب
است؛ بن ابرای

ر ای مقاله سعی خواهد شد تا بهطور قیقتر به ای پرسش پاسخ ا ت

شو که راهبر های عمدت سیاست خارجی روسیه ر سوریه ار منظر قدرت هوشمند
چیست؟ برای پاسخ به ای

پرسش به روش توصیفی -تحلیلی و با استفا ت ار منابع

کتابخانهای و رجوع به سایتها سیاست خارجی روسیه ر چارچوب قدرت هوشمند

مور تحلیل و بررسی قرارگرفته است .فرضیه مقاله ر پاسخ به پرسش ای است که
راهبر های عمدت سیاست خارجی روسیه ترکیبی ار سیاستهای سخت با تکیه بر قدرت
هوشمند شامل استفا ت ار قدرت نظامی و حمایت ار نقش باریگرانی همچون ایران و
ترکیه ار یکسو و سیاست های نرم شامل مقابله با گفتمان غربی ،فاع ار رژیم برار اسد
و وتوی قطعنامه ها ،حفت تعا

بی باریگران ر جهت مدیریت منها ،ابتکار مذاکرات

صلح ،بارساری ارتش سوریه و گسترش نفوذ اقتصا ی و پایگات نظامی ار سوی یگر می
باشد
59

رهیافت تحلیلی :قدرت هوشمند
قدرت به معنای امکان تأثیرگذاری بر رفتار یگران بهمنظور ستیابی به نتیجه مطلوب
است .ر تحلیل قدرت که ناظر بر توانمندی ولتها است باید گفت منبع قدرت با
توجه به شرایط رمانی و مکانی میتواند ر طو رمان تغییر کند و ار همی

رو،

بر اشتهای متفاوتی ار اهمیت هر یک ار منها شو (موسوی فر و یگران،
 .)25:13909به نظر جورف نای  ،1برای ترغیدب باریگر  Bبده انجدام رفتدار لخدوات
باریگر  Aسهرات «اجبدار»« ،پا اش» و «جذب و اقناع» وجدو

ار  .ارنظر نای ،قدرت

سخت شامل مجارات یا پا اش (چوب یا هویج) برای تأثیرگذاری بر رفتار یگران و به
ست مور ن نتیجه مطلوب است و میتواند شامل قدرت نظامی (تهدید من) ،قدرت
اقتصا ی (تحریم) یا حتی استفا ت ار نها ها باشد .ار ای نظر تا رمانی که یک کرور
پا اش میگیر یا مجارات میشو (تهدید میشو ) ،ای
بهکاربر ت میشو ( .)Seymour,2017ای

قدرت سخت است که

ر حالی است که ر مقابل قدرت سخت،

تئوری قدرت نرم بر ای مبنا است که اگر ولت  Aجذاب باشد ،ولت  Bهمانطور که
ولت  Aمیخواهد رفتار خواهد کر به سبب اهمیت بهکارگیری قدرت سخت و نرم ر
سیاست خارجی جورف نای که ر ابتدا معتقد بو «قدرت نرم به قدرت سخت وابسته
نیسدت» ولی بعداد با رک شرایط جهان امرور و نیای ارتباطات نظر خو را اصالح
( )2003و بیان کر که قدرت نرم بهتنهایی نمیتواند راهنمای سیاست خارجی باشد.
( )NYE,2006ار ای گفته می توان به ای مطلب رسید که یک رابطه وسویه و همافزایی
1 Joseph Nye

سیاس ت

روستتیه در

بحتتن

ستتیر ه ز

منظن قدرت هیشمند

بی

و قدرت نرم و سخت است و بدون وجو اراییهای قدرت سخت ،قدرت نرم (و

برعکس) بهخو یخو نتایج مطلوبی نخواهد اشت ( (Cevik, 2019:5بدی

ترتیب

نظریه جدید سیاست خارجی ترکیبی ار ای قدرتها بر پایه مفهوم «قدرت هوشمند»
است که به کرورها اجارت خواهد ا تا چارچوب منعطفتری برای ستیابی به منافع
ملی اشته باشند .رابطه میان و مؤلفه قدرت هوشمند ،قدرت سخت و نرم ،پیچیدت و
تعاملی خواهد بو و ای

و مؤلفه جایگزی کامل همدیگر نیستند بلکه اغلب یکدیگر را

تقویت میکنند (شامیری و همکاران .)35:1397 ،همچنی
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گفتنی است که ر عصر

اطالعات قدرت نهفقط سخت و یا نرم ،بلکه ترکیبی ار هر و است که ر چارچوب
قدرت هوشمند بسته به شرایط و پیرامدها ممک است بهصورت جداگانه و یا ترکیبی
بهینه و مدبرانه برای رسیدن به اهداف استفا ت شو (فتاحی ار کانی.)133:1398 ،
سدوران نوسل  1ر مقالهای ر نرریه امور خارجی ( )2004نخستی کسی است که ایدت
قدرت هوشمند را به کاربر و بهعنوان شیوتای عملگرایانه برای پیربر منافع کرورها
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ر سطح بی المللی معرفی کر  .به اعتقا نوسل ،منابع اجباری و اقناعی باید ر
یکجهت هماهنگ شوند تا برمیند منها تداوم برتری یک کرور را ر سیاست تضمی

دوره یططططططازدهم

کند .ار همی رو ،به نظر او استراتژی امنیت ملی ولت بوش ر سا  2002ترکیبی ار

شماره پ اپی چهط

مباررت با تروریسم و تهدیدهای پیرگیرانه ر عی ترویج موکراسی ،بارارهای مرا و

و سططه زمسط ططتان

تجارت بو (Nossel 2004؛.)Diaz-wong,2013,22
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البته ناگفته نماند قبل ار کاربر واژت قدرت هوشمند ،بهصورت عملی میتوان کاربر من
را ر طو ا وار و تاریخ کرورها نیز مراهدت کر برای مثا  ،ر طو جنگ سر  ،غرب
ار قدرت سخت قدرت (نظامی) برای جلوگیری ار تجاورات شوروی استفا ت میکر ،
رحالیکه ار قدرت نرم برای ار بی بر ن ایدئولوژی کمونیسم ر پرت پر ت مهنی بکار
میبر  .امرورت برخی معتقدند که برای هوشمند بو ن ،باریگران بر یک بعد قدرت بیرتر
باید تمرکز کنند تا بتوانند انعطاف عمل بیرتری اشته باشند .برای نمونه ،اروپا باید
بیرتر ر منابع سخت خو سرمایهگذاری کند و ایاالتمتحدت باید توجه بیرتری به
قدرت نرم خو

اشته باشد ( .)NYE,2006بههرحا رویکر جدید قدرت هوشمند
1 Suzanne Nossel

برای برخی که به سبب نگرانی ار تأکید قدرت نرم نای ،خو را ر معرض بیتوجهی به
وجهه سخت قدرت و ترس ار تضعیف امنیت ملی می یدند سریعتر مور استقبا قرار
گرفت (.)Henin,2008:23
به نظر نای نیز اهمیت ای

قدرت ر ای است که اوالد موجب به رسمیت شناخت

اشکا مختلف قدرت و ابزارهایی من ر پیگیری اهداف سیاست خارجی شد .ثانیاد،
ارنظر وی ،قدرت هوشمند نه بهعنوان یک انتخاب بلکه یک "رویکر  "1برای استفا ت ار
قدرت بهحساب میممد (قدرت هوشمند انتخاب قدرت سوم نیست بلکه بهعنوان یک
روش یا یک رویکر بهرتبر اری ار قدرت است که به تصمیمگیرندگان فرصتی برای
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انتخاب بهتری رات بر سر یک مسئله خاص می هد) .ثالثاد ،قدرت هوشمند برنها ها و
مرارکت و همچنی

بر شرکا و متحدان تأکید ار ریرا قدرت هوشمند ار ماهیتی

برخور ار است که بهصورت انفرا ی قابل حصو

نیست (شامیری و همکاران،

 .)35:1397قابلذکر است که ر تکمیل بحث مخر نای یافته ای پژوهش نران خواهد
ا که وجه مرارکتی به معنای صرفاد ایجا ائتالف یا رجه کامل همسویی نیست بلکه
استفا ت بهتر ار من با توجه به شرایط است .ر ای مقاله نران ا ت خواهد شد که چگونه
روسیه ر استفا ت ار قدرت هوشمند خو

ر سوریه با ترکیه ست به ائتالف نز اما

نسبت به انجام عملیات ر خاک سوریه برای هدف قرار ا ن منافع ممریکا و بر هم ر ن
روابط ترکیه با ممریکا چراغ سبز نران ا یا ر بحث نفوذ منطقهای ایران ر سوریه
بدون ائتالف نظامی عملیات مرترک نظامی اشت ولی ر برابر تجاور اسرائیل علیه
متحدان ایران ر سوریه سکوت اختیار کر .
بههرحا باید گفت قدرت هوشمند نه یک صفت قدرت ،بلکه روشی بهتر برای استفا ت
ار قابلیتهای قدرت چه نظامی و چه غیرنظامی است .قدرت هوشمند بیانگر استفا ت
ترکیبی ار قدرت نرم و سخت است و استفا ت هوشمندانه ار قدرت مفهوم و نوع
جدیدی ار قدرت نیست ولی به ما کمک میکند تا با طیف گستر تای ار ابزارهای
موجو  -یپلماتیک ،اقتصا ی ،نظامی ،سیاسی ،حقوقی و فرهنگی و انتخاب ابزار
مناسب یا ترکیبی ار ابزارها متناسب با شرایط برای پیربر سیاست خارجی اقدام کنیم؛
1 Approach

سیاس ت

روستتیه در

بحتتن

ستتیر ه ز

منظن قدرت هیشمند

ر ای رویکر

و ابزار جذابیت و تهدید برای ایجا نتیجه یا رفتار مطلوب ر قدرت

هوشمند مور استفا ت قرار میگیر ( .)Henin,2008:25اهمیت مفهوم قدرت هوشمند
رمینه تحوالت وسیعی را ر مفاهیم و الگوهای رفتاری باریگران جهانی را فراهم
میمور  .به عبارتی اگر چنانچه پیشتر رقابدت میدان قدرتهای بدزرگ بده تدسخیر
سررمینی بر یگران ختم میشد ،اکنون موار
خواهد بو  .مهمتری

ای

یگری برای ای

سته ار بداریگران مهدم

تغییرات رفتاری به تغییر سیاستهای منطقهای و جهانی،

تسخیر افکار عمومی ،گفتمان ساریهای جدید و ارریابی وضعیت و شرایط برای
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طرحریزیهای جدیدد ر مینددت مربوط است .بده بیدانی یگدر ،رقابدت ر وران
کندونی ار اشدکا تکبعدی بده رویکدر ی چند بر اری و با ویژگیهای متنوع سیاسی و
جهانی تبدیلشدت اسدت (هدایتی شهیدانی.)171:1398،
فدراسیون روسیه نیز بهمثابه یکی ار باریگران مهم نظام جهانی و همچنی

بهواسطه

برخور اری ار ویژگیهای خاص ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بهگونهای یگر رویکر
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قدرت هوشمند را ر سیاست خارجی خو تجربه کر ت است .ای

کرور ارجمله

باریگرانی بو ت است که بیش ار هر رمان یگری ر تاریخ خو با تحوالت مهم بی المللی
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همچون فراگیری جهانیشدن ،بحرانهای متعد اقتصا ی ،رویش و افو باریگران جدید
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ر معا الت جهانی قدرت ،روند رو به رشد بیثباتیهای منطقهای و تهدیدهای نامتقارن

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

همچون تروریسم و رنهایت همگراییها و واگراییهای متعد

ر جغرافیای پیرامونی

خو روبهرو بو ت است (نوری)51 :1394 ،؛ بنابرای ای کرور تمرکز صرف بر یدک
سدته ار مندابع و اهدداف را بده متندوع سداری اولویتها تغییر ا ت است .رهبدران
روسدیه معتقددند که میتوانند با رویکر های جدید موقعیت چانهرنی خو را ر کسب
سهم بیرتری ار نظدم جهدانی بهبو ببخدرند .به گفته یمیتری ترنی  ،1هدف سیاسی
روسیه مهندسی راتحل صلح است که ار منافع روسیه ر سوریه و منطقه وسیعتر
محافظت میکند تا بتواند سیاست و روابط اقتصا ی با وامی را برای بارگر اندن روسیه
به جایگات برجسته ر میان پیرروان قدرت روابط بی الملل ایجا کند ()Simons,2021؛
بنابرای  ،ارمنجاکه به نظر رهبران کرملی  ،روندهای سیاست خارجی روسیه ر یک بستر
1 Dmitry Trenin

عا ی قابلپیگیری نیستند ار همی رو ،مواجهه با هریک ار تحوالت یا شدت و تحقق
اهداف و اولویتها ر شرایط بهکارگیری یک سیاست هوشمندانه که مبتنی بر بهرتبر اری
حداکثری ار فرصتها و حتی محدو یتها جهت رفع تهدیدها و چالشها برای روسیه
است ،محقق خواهد شد .ر چند سا اخیر ،قدرت هوشمند بهواسطه محتوای جامع ر
ستور کار قدرتهایی همچون روسیه نیز قرارگرفته است که ر ا امه بدان پر اخته
خواهد شد.
سوریه و اهمیت آن برای روسیه
میتری ترنی  ،1مدیر مرکز کارنگی مسکو  ،2با اسطورتای نامیدن روابط میان روسیه و
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سوریه معتقد است که روسها هیچگات برای سوریه غریبه نبو تاند؛ اتحا جماهیر
شوروی روابط یپلماتیک خو را با ولت تارت استقال یافته سوریه ر سا  1954مغار
کر  .تا اوایل هه  50میال ی ،سوریه که ر مسیر توسعه خو  ،حامی گرایش
سوسیالیستی بو بهتدریج به یکی ار مهمتری

شرکای اتحا جماهیر شوروی ر

خاورمیانه تبدیل شد .ار  1955اتحا جماهیر شوروی به سبب خو اری سوریه ار
پیوست به پیمان غرب که مور حمایت غرب بو  ،کمک نظامی و اقتصا ی وسیعی را به
سوریه ارائه کر (پورنقی)100:1395 ،؛ اما با توجه به شرایط اخلی شوروی ر
سا های  1989تا  1992حدو  94ر صد ار میزان همکاریهای نظامی روسیه با
کرورهای سوریه ،عراق ،لیبی و ...کاهش یافت؛ بهعالوت مسکو ر ای رمان ،بیرتر ار هر
رمان یگری باسیاستهای ممریکا ر خاورمیانه همراهی میکر هرچند یری نپایید که
رقابت ژئوپلیتیکی روسیه و ممریکا ر هه  2000مغار و بهخصوص باسیاست تهاجمی
بوش و اشغا عراق ر  2003که واشنگت خو را ر موقعیتی برای تغییر ژئوپلیتیک
خاورمیانه و اجرای طرح خاورمیانه بزرگ با بهانه مقابله با تروریسم می ید ،تردید
گر ید .ای

امر میتوانست باعث شو تا بهجای رژیمهای اقتدارگرا ،رژیمهای

مکراتیک مدنظر غرب بر سرکار میند و با توجه به نفوذ بهتر روسیه ر رژیمهای
اقتدارگرا ای امر بهمنزله تحدید رمینه حضور و قلمرو نفوذ ر خاورمیانه و شما مفریقا

1 Dmitri Trenin
2 Carnegie Moscow Center

سیاس ت

روستتیه در

بحتتن

ستتیر ه ز

منظن قدرت هیشمند

تلقی میشد (تخرید و شجاع 315:1398 ،و  .)314بعالوت ار یدگات مقامات کرملی ،
تمایل فزایندتی قدرتهای بزرگ برای «مداخله ر امور اخلی ولتهای حاکم» تنها به
افغانستان ( )2001یا عراق ( )2003محدو نماندت است بلکه ر انقالب گل رر  2003ر
گرجستان ،انقالب نارنجی  2004ر اوکرای و نیز انقالب گل الله قرقیزستان ر 2005
قابلمراهدت است (پورنقی .)95- 96:1395 ،ار یدگات مقامات سیاسی مسکو ،تحوالت
عربی نیز جنبشهایی مر می ،اما با « ستکاریها و مودسواریهای غرب» است .ار
نگات کرملی  ،غرب بهویژت ممریکا ار ظرفیت روندها و حوا ث ر بهار عربی و نیز
64

جهت هی به منها ،ر پی ترسیم شکل جدیدی ار نقرهی ژئوپلیتیک ،سیاسی ،امنیتی و
اقتصا ی ر منطقهی خاورمیانه است که رنتیجهی من ،فضای باری روسیه ر همهی
ای حورتها محدو خواهد شد .به بیانی یگر ،رویکر ممریکا تغییر بلندمدت نقرهی
سیاسی منطقه و ایجا خاورمیانهی بزرگتر بانفوذ هرچه کمتر روسیه است؛ بنابرای  ،ای
امر حورتی ژئوپلیتیک و سیاسی روسیه را تحدید و عمق راهبر ی ای

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

کرور را

مسیبپذیر خواهد کر و مسلم است که مسکو ر برابر اهداف غرب ر سوریه مقاومت
میکند (پورنقی.)97:1395 ،

دوره یططططططازدهم

به نظر کرملی امرور روسیه بهاندارتای قوی است بدون همراهی با غرب باید به باریابی

شماره پ اپی چهط

قدرت و نفوذ ژئوپلیتیکی خو ست رند .ار همی رو ،اگر قبالد ای همراهی منجر به ار

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

ست رفت عراق و لیبی شد اما نباید ر سوریه منجر به صدور مجور خالت به غرب
گر

که بهمنزله ار ست ا ن مخری حلقه ار متحدان پر و پا قرص روسیه است؛

بنابرای مسئله مهم برای روسیه ر قبا بحران سوریه نه شخص برار اسد بلکه نظام
سیاسی سوریه است .روسیه رصد است که نظام سیاسی سوریه را همچنان بهمنزله
نظامی که به ایفای نقش منطقهای خو

ر راستای منافع روسیه مبا رت ورریدت ،حفت

کند و من را ار هرگونه خطری که متوجه منافع روسیه میگر  ،مصون نگه ار  .برای
همی است که برای مقابله با خالت غرب روسیه ر تالش است تا بحران سوریه را
بحرانی اخلی نران هد (طاهری .)66:1396 ،ار سوی یگر منافع و اهداف روسیه ار
موضوع فرا منطقهای نیز ناشی می شو ؛ تیرگی روابط روسیه و غرب پس ار حمله مسکو
به شرق اوکرای و الحاق کریمه ر سا  2014منجر به من شدت است تا مسکو بهجای

ا ن امتیارات ر مور اوکرای به سوریه چرم بدور تا برای ستیابی به توافق بهتر
ربارت اوکرای

ار کارت سوریه استفا ت کند (.)Kofman & Rojansky, 2018:8,11

بهطورکلی ،استراتژی سوریه ر مور مسکو با " کتری

پریماکوف  ،"1نخستت وریر

سابق روسیه ( ،)1998- 1999قابلبیان است .همانطور که یوجی رومر 2ر مقالهای ر
سا  2019ا عا میکند که بر طبق کتری پریماکوف یک جهان تکقطبی تحت سلطه
کتری عبارت است ار

ایاالتمتحدت برای روسیه غیرقابل قبو است .عنصر اصلی ای

فرار برای ایجا جهانی چندقطبی با قدرتهای بزرگ که برای ایجا توارن ر مقابل
ایاالتمتحدت که روسیه ر ستیابی به ای

هدف نقش اساسی را ار  .او خاطرنران
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میکند که عملیات سوریه یک نمونه کامل ار ممورت پریماکوف ر عمل است
) .(Yacoubian, 2021بنابرای

روس

توانست با ای

کتری

حتی با اشت

منابع

محدو  ،یک سری اهداف بسیار مهم اما محدو را به انجام رساند و خو را بهعنوان
"یک کرور کلیدی" تثبیت سار و بر کرسی قدرت بنریند.

بحتتن

ستتیر ه ز

منظن قدرت هیشمند

مداخله روسیه در سوریه
با بررسی سابقه تاریخی و همچنی اهمیت سوریه برای روسیه ر و رویکر نظری و
میدانی رنهایت تصمیم مسکو برای رگیر شدن مستقیم ر جنگ اخلی سوریه -
ارجمله همکاری با ایران – برای رفع نگرانیها و فع تهدیدها همرات شد .نخستی
مالحظه روسیه نگرانی شدید ار ای

سیاس ت

روستتیه در

است که واشنگت

ر حا مما ت شدن برای

سرنگونی رژیم اسد و جایگزینی من با یک ولت متحد خو  ،بسیار شبیه به اقدام
ایاالتمتحدت ر افغانستان ر سا  ،2001عراق ر سا  2003لیبی ر سا  .2011است
و بنابرای احتما ار ست ا ن سوریه همچون اتفاقی که با انقالب اوکرای
 2014موجب ایجا یک ولت غرب گرایانه ر کیف شد ،وجو

ر سا

ار  .وم مسئله ای

است که سوریه یک متحد یرینه و مهم برای مسکو بو ت است .اتحا جماهیر شوروی
ار استقال سوریه ر سا  1946حمایت و به ارتش عربی سوریه کمک نظامی کر  .ای

1 Yevgeny Primakov
2 Eugene Rumer

همکاری ر طو

جنگ سر ا امه اشت و امرور ر وران وال یمیر پوتی

رئیسجمهور روسیه نیز ا امه ار  .سوم ،رهبران روسیه نگران بو ند که سقوط اسد به
ولت اسالمی ،القاعدت و سایر تروریستها اجارت هد تا ار خاک سوریه و عراق برای
جذب جنگجویان بیرتر ،بهبو تواناییهای خو و گسترش تروریسم ر روسیه و
اطراف من استفا ت کنند .ار ای گذشته ،بیش ار  9000نفر ار روسیه ،قفقار و مسیای میانه
به سوریه و عراق سفر کر ند تا به گروتهای سلفی  -جها ی مانند ولت اسالمی و
القاعدت بپیوندند). (Jones, Harringto , & Bermudez, 2019
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بهغیرار ای مالحظات نظری بهصورت میدانی نیز شرایط برخالف نظر روسیه پیش
میرفت بهطوریکه ر مات موریل ،2015اوضاع برای نیروهای اسد وخیم بو  .جبهه
النصرت  ،وابسته به القاعدت ر سوریه  ،ائتالفی ار مبارران را به "ارتش فتح " ایجا کر که
توانست نیروهای رژیم را ر شما غربی به عقب براند و مراکز عمدت جمعیت ر
جنوب را تهدید کند .ر همان رمان  ،اعش ر سمت غرب فرار میمور و شهر

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

تاریخی پالمیرا  1را تصرف کر  .نیروهای اسد تحتفرار و تقریباد ار همه جبههها ر حا
سقوط بو ند ...بنابرای ورو مسکو به جنگ سوریه گرچه ضرورت تاکتیکی بو اما

دوره یططططططازدهم

ارنظر استراتژیک نیز جاتطلبانه به نظر میرسید .یک مداخله موفقیتممیز میتوانست

شماره پ اپی چهط

پیروری ر سه جبهه را به همرات اشته باشد :جلوگیری ار تغییر رژیم تحت حمایت

و سططه زمسط ططتان

ممریکا ر سوریه ،خرود ار انزوای سیاسی و مجبور کر ن واشنگت برای برخور برابر

شط ططماره چهط ططار
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با روسیه و نران ا ن اینکه روسیه قدرت بزرگی رصحنه اصلی سیاستهای بی المللی
است( .)Kofman & Rojansky, 2018:8,11ای عوامل باعث شد تا روسیه به سوریه
بهصورت عملی ورو کند.
ورو رو سیه به سوریه ر شرایطی اقدام جاتطلبانه به نظر می رسید که به نظر برژینسکی،
مراور امنیت ملی سابق ممریکا ،ررمانی که رگیری ر خاورمیانه ر جریان است
روسیه به نبا ایفای نقش مؤثری ر مدیریت کرمکشها و رگیریها خواهد بو  .البته
ر تکمیل ایفای ای نقش باید گفت که روسها به فراخور وضعیت اقتصا ی و توانایی
نظامی امکان انجام حمالت کوتاتمدت با امنه نسبتاد کم را نیز ارا هستند .ای یک
1 Palmyra

واقعیت است که ایاالتمتحدت منابع نظامی و اقتصا ی عمدتا ی برای هژمونی ر
خاورمیانه ار اما روسیه فاقد ای قدر منابع اقتصا ی و نظامی است و ظاهراد ر ایفای
نقش مؤثر خو بهعنوان " ولت ضروری  "1که قا ر به انجام گفتگو با همه باریگران
اصلی منطقه است سرمایهگذاری خواهد کر تا توانایی ای
یپلماسی مؤثر مور طرفداری نیز قرار بگیر ؛ بنابرای

کرور برای انجام یک

جهش وضعیت ار " ولت

ضروری" به هژمون برای روسیه بسیار سخت است بهطوریکه حتی با استفا ت ار منابع
ترکیبی و قدرت سخت نمیتواند من را پوشش هد ()Rumer, 2019:16؛ اما باید
هوشمندانه من را بکار گیر تا حداقل به ستاور هایی برسد  .ای راهبر ی است که
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والری گراسیموف  ،2رئیس ستا کل نیروهای مسلح روسیه ،ر سا  2013ر مکا می
علوم نظامی روسیه و راهبر را ر جهت توسعه استراتژی نظامی روسیه ر خارد ار
کرور معرفی کر ت است :استراتژی اقدام محدو که ر خارد ار مررهای روسیه تالش
میکند تا ار طریق مداخالت محدو نظامی ر خارد ار منطقه با تهدیدات موجو علیه
منافع ملی روسیه مقابله کند که شامل استفا ت متمرکز ار قدرت نظامی متعارف بهعنوان
ابزاری برای ستیابی به اهداف ملی است (همچون اوکرای ) و وم استراتژی فاع فعا

3

که هدف من خنثیساری پیرگیرانه تهدیدها ار طریق اقدامات فعا است؛ بر ای اساس،
ای راهبر ها میتواند پاسخی به مداخالت غربی یا به تعبیر گراسیموف مقابله با تهدید
"اسب تروا  "4غرب برای نفوذ باشد) (Boulegue & Polyakova, 2021بر اساس ای
مباحث منچه مور ت وجه بیرتر قرارگرفته است توجه به ظرفیتها و استفا ت ار ابزارهای
نرم و سخت ر سیاست خارجی روسیه یا بهعبارت یگر "قدرت هوشمند  "5است.
قدرت هوشمند روسیه در سوریه
بعد ار فروپاشی شوروی و ار اواسط هه  ،2000روسیه تالش کر ت است تا مفهوم
قدرت نرم را بهعنوان یک ساروکار سیاست خارجی پیا تساری کند .ر سا  2013بو
که ایدت قدرت نرم بهطور رسمی ر کتری سیاست خارجی روسیه مطرح شد و رهبران
1 Indispensable nation
2 Valery Gerasimov
3 Active defense
4 Trojan Horse
5 Smart Power
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روسیه اعالم کر ند که ابزار قدرت نرم بهعنوان مهمتری

ابزار ر سیاست خارجی

روسیه است .باای حا  ،ر عمل روسیه طی هه گذش ته بارها ار ابزارهای قدرت سخت
خو استفا ت کر ت است ارجمله میتوان به موار گرجستان ر سا  2008و اوکرای

ر

سا های  2015- 2014اشارت نمو ( .)Sergunin and Karabeshkin, 2015:347اگرچه،
چنی اقداماتی ر ظاهر با پیروی رسمی روسیه ار قدرت نرم ر سیاست خارجی ر
تناقض است اما ملکسی الینسکی  1معتقد است که قدرت نرم ر روسیه تعریف متفاوتی
ار و من بیرتر موضوعی است که بر اهرمهای نفوذ تأکید می کند؛ بنابرای  ،فعالیتهای
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من کرور ر محدو ت اهداف قدرت نرم ،به من معنای رایجی که میشناسیم ،قرار
نمیگیر (عطایی و شهیدانی.)116 :1392 ،
اسکالوا  2نیز بیان می کند که روسیه با نگرانی ار اینکه رگیری و مداخله سایر باریگران
بی المللی ممک

است تهد یدی برای مرمانهای بزرگ روسیه باشد هم ار ابزارهای

سخت و نرم استفا ت میکند ( .)Daskalova, 2015:19بعالوت باید گفت برخالف غرب
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

که به نبا گسترش مکراسی و اررشهای لیبرا بهعنوان قدرت نرم است ،ولت
روسیه تا حدی محافظهکارانه تلقی میشو و ار انقالبها پرتیبانی نمیکند .ای کرور
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ر لیبی اشارت میکند .ارای رو ،هدف نرم روسیه غالباد تضعیف اهداف بی المللی غربی
است و عمدتاد به خالت ممریکا ر کوروو ،افغانستان ،عراق و لیبی بهعنوان فراتر ار
مسئولیتهای ناتو مینگر ). (Benammar, 2013
بنابرای باید گفت نکوهش گفتمان غربی ار مصا یق قدرت نرم روسیه بو ت و سعی
ار تا معیارهای غربی را طر کند؛ ر نگات روسیه اررشهای لیبرا

مکراتیک رواقع

پوشری برای خالت غرب ر مسائل اخلی سایر کرورها است و بنابرای

رهبران

روسیه نمیخواهند که هنجار جدیدی ار مداخله بی المللی ر امور اخلی کرورها
توسط غرب ایجا شو  .همانطور که قبالد گفته شد استفا ت ار قدرت نرم بهتنهایی
1Alexey Dolinsky
1 Ana Daskalova

برمور تکنندت منافع یک کرور ر سیاست خارجی نخواهد بو  .روسیه مجموعه
راهکارهایی را جهت انجام ای مهم به کار بسته که ا مرکزی من تأکید بر قدرت
هوشمند برای مدیریت بحران بو ت است یعنی همرمان ار ابزارها و تکنیکهای سخت و
نرم برای ای

نوع ار مدیریت بحران بهرت بر ت است .بر طبق نظر برچر ر مور

بحرانهای بی المللی ،هدف اصلی روسیه ار مدیریت بحران سوریه سوق ا ن مناقره ار
خرونت به چانهرنی مسالمتممیز و ار مذاکرت بهسوی توافق قابلقبو برای طرفی
است .به سخ

یگر تأکید بر راتحلهای سیاسی یپلماتیک چندجانبه و میانجیگری

راهکار مدیریت بحران روسیه بو ت است و به معنی ای نیست که روسیه ار ابزارهای
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سختافزاری بهرت نبر ت باشد ،بلکه روسیه کمکهای تسلیحاتی ،لجستیکی و
مراورتهای نظامی نیز به رژیم حاکم جهت تقویت توان ای رژیم و نهایتاد کمک به نوع
مدیریت مسکو اشته است .ر بحران سوریه روسیه به پنج روش رصد مدیریت
بحران برممد - 1 :مدیریت سیاسی و یپلماتیک بحران  - 2کمکهای نظامی،تسلیحاتی و
اطالعاتی  - 3حمایتهای مالی و اقتصا ی ار ولت  - 4حمایتهای رسانهای و
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تبلیغاتی  - 5حمالت هوایی کوتاتمدت). (Fatthi and others, 2016: 38
یکی ار موفقیتهای قدرت نرم روسیه ر سوریه ای بو که بتواند ایاالتمتحدت را تا
حدی ار طریق انتخاب نقش میانجیگری بی المللی تا حدو ی غیر الرم جلوت هد .ار
سا  2012تا سامبر  ،2017ا یاالتمتحدت روایت رگیری سوریه را ار طریق مذاکرات
صلح ر ژنو ر انحصار خو قرار ا که پایهای برای ایفای نقش خو بهعنوان یک
واسطه قدرتمند بو  .ای امر ار طریق انتخاب ذهنی و انتخاب باریگرانی که میتوانند یا
نمیتوانند ر من شرکت کنند انجام شد؛ اما با مذاکرات صلح به رهبری روسیه ر مستانه
و سوچی حضور ممریکا منقطع و رنهایت موجب غصب من شد .ر ای مور روسیه
ر موقعیتی قرار گرفت که نقش یک کارگزار قدرتمند ر رگیری را بر عهدت بگیر .
ساچکوف  ( 1ر مصاحبه سا  )2019اظهار اشت" :مذاکرات مستمر با ایران و ترکیه بر
سر جانرینی ممریکا ر سوریه نران می هد که قالب مستانه بهتری مکان برای گفتگو
ربارت اختالفات اخلی و پیربر برنامههای مربوطه است ".ای نگات ر بیانیه عمومی
1 Suchkov

نمایندت روسیه ر شورای امنیت سارمان ملل متحد نیز منعکس شد" :ما ای کار را [برای
برقراری صلح ر سوریه] ر مقام ملی خو  ،بهعنوان یک کرور عضو شورای امنیت
سارمان ملل متحد و بهعنوان بخری ار "تروئیکای مستانه " که بیش ار هر نوع روش
یگری برای ستیابی به تنشر ایی ر سوریه ،ار بی بر ن تهدید تروریستی ،گسترش
کمکهای برر وستانه و ترویج روند سیاسی تالش کر ت است ،انجام می هیم "
)(Simons, 2021؛  .بنابرای  ،روسیه تالش ار بهعنوان یک کارگزار قدرتمند و ارای
نقش برجسته ظاهر شو .
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کارکردهای قدرت هوشمند در سوریه
ر ای بخش ر سده حدورت نظدامی ،وتدوی قطعنامدهها ،قدرار گدرفت

ر موضدع ولدت

ضروری ،روسیه و کمکهای برر وستانه و بارساری سدوریه بدهعنوان ترکیبدی ار قددرت
سخت و نرم (هوشمند) روسیه ر سوریه اشارت خواهد شد.
-1اقدامات نظامی روسیه
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط
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قبل ار مداخله ،رگیری روسیه ر جنگ اخلی سوریه عمدتاد شامل تأمی

سالح و

تجهیزات ارتش سوریه بو  .مداخله نظامی روسیه ر جنگ اخلی سوریه ر سپتامبر
 ،2015پس ار رخواست رسمی توسط ولت سوریه برای کمک نظامی علیه گروتهای
شورشی مغار شد .ای مداخله ر ابتدا شامل حمالت هوایی هواپیماهای روسی مستقر
ر پایگات حمیمیم  1علیه اهدافی طبقهبندیشدت ر شما غربی سوریه و علیه گروتهای
شبهنظامی مخالف سوری مخالف ولت سوریه ارجمله ائتالف ملی سوریه ،ولت
اسالمی ار عراق و شام ( اعش) ،جبهه النصرت (القاعدت ر سوریه) و ارتش فتح بو که
بعدارمن نیروهای عملیات ویژت روسی و مراوران نظامی ر سوریه مستقر شدند .ر
اواخر سامبر  2017ولت روسیه گفت که نیروهایش بهطور ائمی ر سوریه مستقر
میکند و بعداد مقامات روسی گفتند ( )2015که جدا ار مباررت با سارمانهای تروریستی
مانند ولت اسالمی ،اهداف روسیه شامل کمک به ولت سوریه ر پس گرفت سررمی
ار گروتهای مختلف ضد ولتی است که توسط ایاالتمتحدت و مداخله ممریکا ر سوریه
بهعنوان مخالفان میانه ،با یک موجو هدف ژئوپلیتیک گستر تتر عقب راندن نفوذ
1 Khmeimim Air Base

ایاالتمتحدت است .پوتی

ار تثبیت قدرت مرروع ر سوریه و ایجا شرایط اررش

سیاسی سخ گفت) . (SECRET-BASES, 2021ا تهای ورارت فاع بیان می ار که
ر  30سپتامبر سا  ، 2020بیش ار  133هزار شبهنظامی ر جریان عملیات روسیه ر
سوریه کرتهشدتاند  .ر طی ای عملیات  ،نیروهای هوافضای روسیه بیش ار  44هزار
پروار انجام ا ند  .به گفته ورارت فاع و مقامات منطقهای  ،روسیه  14واحد هواپیمایی
و  115نفر ار نیروهای مسلح روسیه ر سوریه را ار ست ا ت که  63نفر منها ر 2018
بو ت است .همچنی گزارش شد که حدو  70هزار سربار روسی  ،ارجمله  460ژنرا ،
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تجربه جنگ ر سوریه را اشتهاند (.) Kommersant,2020
 1-1روسیه و مدیریت عملیات شاخه زیتون
ار کارکر های قدرت هوشمند استفا ت ار مرارکت و ایجا شرکا برای استفا ت ار نیروی
یگران و کاهش هزینه عملیات خو است؛ ر پرت چراغ سبز روسیه برای عملیات
شاخه ریتون ( 20ژانویه  )2018چندی

اهداف استراتژیک وجو

اشت .با توجه به

اینکه شما سوریه پس ار پاکساری ار اعش ،توسط ممریکا ار طریق شبهنظامیان کر
پ.ی .کنتر میشد ولتمر ان منکارا ای شبهنظامیان را شم ترکیه و تهدیدی علیه
امنیت ملی خو معرفی کر ند و بارها ار مقامات سیاسی واشنگت

رخواست کر ند تا

حمایت ار ای گروت را متوقف کند ولی تنها بهصورت ربانی مقامات ممریکا همنظر بو ن
خو با منکارا را اعالم می کر  .ولت ترکیه که ار ای اقدام ممریکا بهشدت عصبانی بو
خبر ار اقدام نظامی ر شما سوریه بهمنظور پاکساری ار شبهنظامیان کر را ا  .بر ای
اساس قبل ار مغار عملیات نظامی ترکیه ر عفری  ،خلوصی مکار  ،1رئیس ستا نیروهای
مسلح ترکیه و هاکان فیدان  ،2رئیس سارمان اطالعات ملی ترکیه به مسکو سفر و با
همتایان خو یدار کر ند .ر ای

یدار سرگئی شویگو  3وریر فاع روسیه با نران ا ن

چراغ سبز به ترکیه برای مغار عملیات نظامی ر عفری برای منکارا شرطی را تعیی کر
مبنی بر اینکه ای عملیات نظامی ر مناطق منچ و قامرلی ر شرق رو فرات که ر
اختیار شبهنظا میان کر وابسته به ممریکا است هم ا امه پیدا کند .ر من رمان سخنان
1 Hulusi Akar
2 Hakan Fidan
3 Sergey Shoygu
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ار وغان و حزب حاکم ترکیه ر مور ا امه عملیات نظامی ای کرور ر منج و شرق
فرات تصا فی نبو ؛ اما ارتش ترکیه پس ار تصرف عفری و کنتر ای منطقه ر حا
پیرروی به سمت جنوب بو که روسیه پیام توقف عملیات نظامی ترکیه را صا ر کر و
اجارت ندا که ترکیه کنتر شهر تل رفعت را به ست بگیر  .روسها انتظار اشتند که
نیروهای ترکیه به سمت منچ پیرروی کنند که ای اتفاق نیفتا و ار فاکتورهای اصلی من
ممریکا بو (پاکزا )64:1397 ،؛ بنابرای روسیه برای اینکه منکارا را ر کنار خو حفت
کند نسبت به انجام عملیات شاخه ریتون ترکیه ر منطقه عفری
72

ر شما سوریه چراغ

سبز نران ا .
 .1-2روسیه و پرستیژ قدرت نظامی
یکی ار اهداف کاررار نظامی روسیه ر سوریه برای نران ا ن یک جایگزی موفق برای
رویکر غربی بر اس اس قدرت هوشمند ر رگیریهای منطقه (بهعنوانمثا

ر عراق،

لیبی و یم ) است .مسکو تالش ار تا نران بدهد که رویکر غربی بهویژت باتجربههای
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

پیری

ر افغانستان ،عراق و لیبی کامالد شکستخور ت است و رویکر مسکو ر چنی

رگیریهایی سارندتتر و منطقیتر است و امیدوار ار تا رنهایت سوریه یک ستاور

دوره یططططططازدهم

موفقیتممیزی اشته باشد که به روسیه کمک میکند تا خو را بهعنوان یک واسطه مؤثر
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معرفی کند به عالوت روسیه سعی ار نران بدهد که توان نظامی ممریکا با حضور روسیه
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کارایی خو را به طور کامل نخواهد اشت .ای وجه پرستیژ و قدرتنمایی بهعنوان یکی
ار فاکتورهای قدرت هوشمند باعث شد تا حتی الیل چندی ر اثبات تر یدهای ممریکا
و متحدانش ر مور حمله گستر ت به سوریه مطرح شو که ارجمله .1 :جنگ ر سوریه
ممک

است به یک هردومرد فرقهای تمامعیار برای بیثبات کر ن کل منطقه منجر

شو  .2 .حامیان ولت برار اسد روسیه و ایران قدرتمند و منسجم عمل خواهند کر .
بهطوریکه روسیه ممک است ر برابر حمله ایاالتمتحدت ار هیچ کاری ریغ نکند اما
مسکو ای توانایی را هم ار که با نز یکی به تهران و عمل نکر ن به رژیم تحریمها
یک یپلماسی ضدممریکایی را ر سراسر جهان بهطور مؤثر بهپیش ببر  .3 .سرنگونی
برار اسد میتواند موجب به قدرت رسیدن گروتهای افراطگرا شو نظیر منچه ر
افغانستان تحت کنتر طالبان ر اواخر  1990تا  2001رخ ا و بنابرای

نهتنها

جنگهای فرقهای ر سوریه کاهش نخواهد یافت بلکه ممک
(پورنقی .)95:1395 ،به غیرار ای

است تردید شو

بعد مالحظات نظری باید گفت

رحالیکه

ایاالتمتحدت بزرگتری نیروی هوایی جهان را ر اختیار ار  ،تواناییهای سامانههای
فاع هوایی  S-300و  S-400روسیه ر سوریه یک چالش بسیار واقعی برای توانایی
ایاالتمتحدت ر میدان عمل نیز است ) (Lockie, 2016ر همی راستا ،به گفته ی م ی
گور ممداف ،ار افسران امنیتی سابق سارمان کا.گ .ب ،ائتالف ممریکا ،انگلیس و
فرانسه ر ریای مدیترانه ر شب  14موریل 2018بهمنظور قدرتنمایی به سایر
باریگران

ر اقدام به حمله به سوریه و مرمایش نسل جدید سالح بو  .به عبارتی
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تدارک ای عملیات اقدامی ر راستای سیاست ممریکا برای به ست مور ن هژمونی
ار ست ا ت خو به ویژت ر خاورمیانه قابلبیان است که برای ای منظور نبا فرصتی
برای استفا ت ار نسل جدیدی موشک های خو و شکست سامانه هوایی اس 300-
روسیه ر سوریه بو اما نت یجه کامالد برخالف انتظار ایاالتمتحدت شد چراکه ای نسل
قدیمی پدافند هوایی (محصو

ورت اتحا جماهیر شوروی) توانست هفتا

رصد

موشکهای شلیک شدت ار کرتی جنگی ممریکا ر ریای مدیترانه را منهدم کند (ر.ک
پاکزا  )65:1397 ،که ای

نتیجه به معنای پیروری با عملیات محدو برای روسیه است

 .1.3امتیاز استفاده از پایگاههای سوریه
باید گفت بندر طرطوس نمایانگر مکان نفوذ روسیه ر مبهای شرقی ریای مدیترانه
است؛ تحوالت سوریه بر ژئوپلیتیک منطقه و همچنان ر سطح باریگری و نقشمفرینی
جمهوری اسالمی ایران ر منطقه تأثیر ریا ی ار چراکه بندرهای بانیاس و طرطوس ر
ساحل مدیترانه ،مسیر بسیار مهمی برای صا رات نفت و گار عراق و ایران به اروپا است
(کریمخانی .)85:1395،همچنی حق استفا ت ار پایگات طرطوس تا سا  2042به سبب
نز یکی ای پایگات به ناوگان ریایی روسیه ر بندر سواتوپل  1ر جزیرت کریمه ،تعا
ر محور فاعی ر رویارویی با ناتو و غرب ایجا میکند .بعالوت با تمدید پایگات هوایی
حمیم ر الذقیه تا  49سا میندت باعث گر ید تا کل خاورمیانه و نیمی ار شما مفریقا
ر سترس نیروی هوایی روسیه باشد (تخرید و شجاع .)320:1398 ،به نظر میرسد
1 Sevastopol
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ای پایگات ها چرم روسیه ر غرب مسیا و شما مفریقا خواهند بو و ار همی رو،
روسیه تالش کر تا ار بحران سوریه به نفع خو و تمدید استفا ت ار منها بهرت بگیر .
 .1.4روسیه و اصالحات نظامی در سوریه
رژیم برار اسد با کمک شبهنظامیان شیعه خارجی حزباهلل لبنان ،تیپهای الذولفکار و
ابو فاضل العباس عراقی ،نیروی قدس ایران ،شیعه افغانستان فاطمیون و تیپ رینبیون
پاکستان توانست سقوط نکند .نقش برجسته ایران که همچون روسیه به نبا گسترش
نفوذ خو
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ر ابعا مختلف و مناطق متعد سوریه است غیرقابلانکار است .ایران تقریباد

ر تمام مناطق سوریه با استفا ت ترکیبی ار شبهنظامیان اخلی و خارجی به نبا حضور
فعا

ر سوریه است و ای مسئله میتواند به ضرر نفوذ روسیه باشد؛ بهویژت منکه ایران

ر رمی سوریه یک کنرگر جدی تلقی میگر .
مهمتری فاکتور نفوذ ایران ر مناطق مختلف مثل حلب ،یرالزور و الحسکه بعد نظامی
است بنابرای به عنوان یکی ار فاکتورهای قدرت ایران ر میدان سوریه تلقی میشو .
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

روسیه به اهمیت بعد نظامی واقف است بنابرای ای کرور رات ایجا اصالحات نظامی
ر سوریه را ر پیش گرفت تا بتواند برای نفوذ خو هسته نیرومندی را ر ارتش جدید

دوره یططططططازدهم

سوریه ایجا کند .مسکو میخواهد ارتش جدید سوریه کامالد نها ینه ،غیرسیاسی ،غیر

شماره پ اپی چهط

ایدئولوژیک و غیرمذهبی باشد .ر اواخر سا  ، 2015مسکو ر اولی تالش خو برای

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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بارساری ارتش سوریه و ا غام شبهنظامیان کمکی ،سپات چهارم را ایجا کر  .سپات چهارم
مترکل ار نیروهای مختلف ارتش و وابسته به همرات شبهنظامیان محلی بو ؛ ر سا
 ،2015ارتش روسیه همچنی به سارمان هی مجد  ،تجهیز و ممورش نیروهای ببر 1که
امرور تحت نظارت روسیه هستند ،کمک کر  .ر حقیقت ،نیروهای ببر به اولی گروت
مسلح سوریه تبدیلشدتاند که تحت کنتر مستقیم و کرور سوریه و روسیه قرار
گرفتند ،ای یک گام مهم برای شکست روند سلطه سایری بر ساختارهای نظامی سوریه
است .بعداد ،بی سا های  2016و  ،2018روسیه سپات  5و  6را ایجا کر که گروتهای
مختلف مسلح ولت ،شورشیان را عفو کر ت و ارتشهای فراری را به خدمت گرفت.
سپس منها را ر ریرساختهای نظامی قدرتمند تحت کنتر شدید ولت مرکزی (و
1 Tiger Forces

روسیه) ا غام کر  .روسیه ر تالش است تا قدرت خو را بر ورارت فاع و ستا نظامی
سوریه بیرتر کند .ای تالش برای ایجا شبکهای ار افسران و فرماندتهای طرفدار روسیه
و قرار ا ن منها ر مواضع مهم و حساس نظامی و امنیتی است که نفوذ سایری بر
ارتش سوریه را بیرتر محدو میکند ) .(KHLEBNIKOV, 2020بهغیرار موار باال
روسیه تالش کر ت است که با گروتهای شبهنظامی الگوهای تعامل یپلماتیک برقرار
کند .با رشد منافع اقتصا ی روسیه ر عراق ،لبنان و رگیریهای یم

به سمت

حلوفصل صلح ،روابط مسکو با حرد الرعبی  ،حزباهلل و حوثیها برای میندت قابل
پیشبینی است .
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 .1روسیه و وتو قطعنامههای ضد سوریه
ر  17مارس  2011شورای امنیت با قطعنامه  1973منطقه پروارممنوع بر فرار لیبدی ایجدا
کر که روسیه به من رأی ممتنع ا اما ولت روسدیه ار اینکده نداتو بجدای جلدوگیری ار
حمالت نیروهای هوایی لیبی ار هدف قرار ا ن نواحی غیرنظامی ،به سمت هددف قدرار
ا ن نیروهای رمینی قذافی تغییر جهت ا ت است ،انتقا کر  .برای همی است کده پاسدخ
رهبران روسیه به شورشهای خرونتممیز ر سوریه ،باتجربه لیبی مرروط شد(سدیمبر و
همکاران .)315:1395 ،بدی ترتیب ،روسیه بهعنوان یکی ار اعضای ائدم شدورای امنیدت،
ضم حمایت قاطع ار نظدام حداکم سدوریه و جلدوگیری ار تصدویب قطعنامدههای ضدد
سوری ر شورای امنیت و تداوم کمکهای نظامی -تسلیحاتی به ای کردور ،سدعی نمدو
اهدداف و مندافع خدو را ر بحدران سددوریه و ر مقابدل غدرب نبدا نمایدد .اهددداف و
مالحظددات روسددیه ر حمایددت ار نظددام کنددونی سددوریه شددامل مجموعددهای ار اهددداف
اقتصا ی ،سیاسی و امنیتی -نظامی بو ت است .اهدم اید اهدداف عبارتاندد ار .1 :تجدارت
اسلحه و حفت نظام سوریه بهعنوان یکی ار بزرگتدری خریدداران سدالحهای روسدی.2 .
تالش بدرای جلدوگیری ار تکدرار وبدارت سدناریوی لیبدی ر رویده بی المللدی ر مقابدل
متحدان حورت نفدوذ خدو  .3 .تقویدت جایگدات بی المللدی روسدیه بدهعنوان یدک قددرت
ذینفوذ جهانی .4 .حفت سوریه بهعنوان یکی ار مهمتری پایگاتهای استراتژیک خدو ر
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خاورمیانه .5 .جلوگیری ار قدرت گیری اسالمگرایان تنددرو ر سدوریه و سدرایت من بده
مناطق مسلماننری روسیه و قفقار
جدول وتوی قطعنامههای روسیه علیه سوریه
وضعیت

تاریخ

وتو

4

توضیحات

پیشنویس قطعنامهی تحریمی علیه سوریه کده بدا همکداری ممریکدا،

اکتبددر فرانسه ،بریتانیا ،ملمان و پرتغا تهیهشدت بو  .هندد ،مفریقدای جندوبی،
2011

برریل و لبنان چهار عضو غیر ائم شورای امنیت به ای قطعنامده رأی
ممتنع ا ند 9 .عضو یگر شورای امنیت به اید قطعنامده رأی مثبدت
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ا ند .باای حا  ،و رأی مخالف روسیه و چی  ،مدانع ار تصدویب من
شد.
وتو

فصلنامه

8

روسیه و چدی بده قطعنامدهی شدورای امنیدت ربدارت سدوریهی رأی

فوریه

مخالف ا ند و من را وتدو کر ندد .ر مقابدل رأی مخدالف روسدیه و

2012

چی  ،بقیهی اعضای شورای امنیت یعنی سه عضدو ائدم و تمدامی 10

پژوهشهای
رواب ط ب ط

عضو ائم به قطعنامهی پیرنها ی ربدارت سدوریه ،رأی مثبدت ا ندد.

الملطط

دوره یططططططازدهم

ای قطعنامه خواستار اجرایی شدن طرح اتحا یهی عدرب بدرای حدل

شماره پ اپی چهط

بحران سدوریه بدو  .اید طدرح ار بردار اسدد رئیسجمهدور سدوریه

شط ططماره چهط ططار

میخواست اختیارات ریاست جمهوری را بده معداونش واگدذار کندد.

و سططه زمسط ططتان
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همچنی مقرر می اشت کده ر مددت و مدات کابیندهی وحددت ملدی
ترکیل شو تا اید کابینده ،بدرای تردکیل مجلدس مؤسسدان جهدت
تدوی قانون اساسی جدید ،انتخابات برگزار کر ند
وتو

19

نمایندگان روسیه و چی

ر شورای امنیدت سدارمان ملدل ،قطعنامدهی

ژوئیده جدید پیرنها ی غرب ر محکومیت ولدت سدوریه را وتدو کر ندد.
2012

طبق قطعنامهی پیرنها ی ،رصورتیکه حکومدت سدوریه واحددهای
ررمی و ا وات سنگی نظامی را ار مناطق مسکونی خارد نمیکر  ،بدا
اعما تحریمهای بی المللی گستر ت مجارات میشد .اسدتنا قطعنامده
به فصل هفتم منرور سارمان ملل متحد ،علت اصلی مخالفدت روسدیه

و چی با من عنوانشدت بدو  .اید قطعنامده ر صدورت تصدویب ،بده
شورای امنیت اجارتی خالدت نظدامی ر سدوریه مدی ا  .ر مقابدل،
روسیه به سه قطعنامه یگر ر خصدوص بحدران سدوریه رأی مثبدت
ا ت اسددت و حتددی یکدددی را بددهتنهایی و یگدددری را بدده همدددرات
ایاالتمتحدت خو پیرنها ا
قطعنامه 14
2042

قطعنامه شورای امنیت سارمان ملدل متحدد پدس ار ماتهدا مدذاکرات و

موریل اختالفنظرهدا بددی اعضددای ائددم من ،بدداالخرت ر  14موریددل ،2012
2012

قطعنامهی  2042را ر خصوص اوضاع سوریه تصدویب کدر کده بدر
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اساس من بایستی ناظران بی المللی هر چه رو تر به ای کردور اعدزام
شوند تا بدر متشبدس میدان نیروهدای ولتدی و گروتهدای مسدلح ر
سوریه نظارت کنند .قطعنامهی  2042اولی قطعنامهی شدورای امنیدت
ر مور سوریه است .پیش ار من ،و بدار تالشهدای شدورای امنیدت
برای تصویب قطعنامه ر مور سوریه با وتوی چی و روسیه مواجده
شدددت بددو  .بددا توجدده بدده مددت قطعنامددهی  2042و مقایسددهی من بددا
پیشندویس قطعنامدههایی کده وتدو شدد ،میتدوان گفدت کده ر اید
قطعنامه تالش شدت که تا حدی نظر روسیه نیز ملحوظ شو
 .2روسیه و حفظ روابط با اسرائیل
عملیات سوریه نمونه کاملی ار ممورت پریماکوف ر عمل است .روسیه با اشت منابع
محدو یک سری اهداف بسیار مهم اما محدو را به انجام رساند و خو را بهعنوان
"یک کرور ضروری " تثبیت کر و بر کرسی قدرت نرست .روسیه برای حفت نقش
اصلی خو ر سوریه سرمایهگذاری میکند که ای امر مستلزم حضور ایران ر رمی و
جتهای اسرائیلی ر مسمان است .برای موفقیت ،روسیه باید ایران ،ممریکا ،اسرائیل،
ترکیه و رژیم سوریه را ر یک باری نگه ار  .کرملی میفهمد که بقای رژیم اسد منوط
به حضور سپات و گروتهای نیابتی من است و هرگونه احتما

رگیری روسیه و ایران به

معنای یک جنگ اخلی وبارت و همچنی پایان رژیم است .بهطور خالصه ،نه روسیه و
نه رژیم سوریه ربارت خرود ایران ار سوریه بحث ندارند) . (Altaqi, 2019باوجو
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همکاری روسیه با ایران  ،مسکو همچنی تالش کر ت است نگرانیهای اسرائیل ربارت
گسترش نفوذ و قدرت ایران را برطرف کند.ای

تحوالت نران می هد که مسکو ار

فعالیت و کمکهای ایران ر سوریه حمایت میکند  ،اما برخی اقدامات نظامی اسرائیل
علیه اهداف ایرانی را نیز ضمنی تأیید میکند.علیرغم برخی پیررفتها ر همکاری ،
روسیه گاتگاهی اسرائیل را به خاطر اقداماتش ر سوریه محکوم میکند .بهعنوانمثا ،
ر ژوئیه  ، 2019روسیه بهطور علنی یک سری حمالت اسرائیل را انتقا کر و گفت که
منها بهشدت حق حاکمیت سوریه را نقض میکنند
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& (Jones, Harringto ,

) .Bermudez, 2019هرچند روابط اسرائیل و روسیه ممک است یک همکاری نز یک
باشد  ،اما اختالفنظرهای عمیق ر مور میندت سوریه  ،پروندت هستهای ایران  ،فروش
اسلحه روسیه به منطقه و مسئله فلسطی وجو ار  .اگرچه اسرائیل کامالد امیدوار نیست
که اهرم فرار مسکو بر اسد بتواند به بیرون راندن ایرانیان ار سوریه کمک کند  ،اما
عمدتاد به ابتکار عملیات خو اعتما میکند و ار حضور نظامی ممریکا ر منجا نیز

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار

حمایت میکند). (Borshchevskaya, Wajeeh, Rakov, & Sim, 2021
همچنی اسرائیل تالش ا تا خو به عملیات نظامی ر فضای سکوتت روسیه ست
بزند که به سبب عدم واکنش روسیه حتی اسرائیل ست به تبلیغات گستر ت ار توانمندی

شماره پ اپی چهط

مهار خو و مقابله با تهدید صحبت میکند؛ ای

و سططه زمسط ططتان

روسیه مینویسد" :توجه اشته باشید که رسانههای غربی بهطور منظم ر مور برخی ار
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ر حالی است که مژانس خبری فدرا

برتریهای گستر ت سالحهای اسرائیلی گزارش می هند  ،که گویا به پدافند هوایی
روسیه اجارت نمی هد موشکها و هواپیماهایی را که توسط ای کرور استفا ت میشو ،
نابو کند ".اما یمیتری انیلوف  ،رئیس پارتمان امنیت اروپا موسسه اروپا ار مکا می
علوم روسیه و استا انستیتوی روابط بی الملل ولتی مسکو بیان می ار که سامانههای
فاع هوایی روسیه مستقر ر سوریه موشکهای اسرائیلی را به الیل سیاسی ساقط
نمیکنند چراکه اسرائیل را نمیتوان بهعنوان یک شم

نظامی روسیه ر نظر گرفت

) .(UAAWIRE, 2020باید یا مور شد که توافق بر سر سامانه اس  300-معاملهای بو
که ر سا  2013با سوریه امضاشدت بو  ،اما اسرائیل به مذاکرت با روسیه پر اخت و
روسیه تصمیم گرفت که تحویل ای واحدها را متوقف کند.اما پس ار سرنگون شدن

هواپیمای روسی روسیه ر  2018تصمیم گرفت خالف من توافق با اسرائیل اقدام کند.
ای

ر حالی است که ار رمان مداخله روسیه ر جنگ سوریه ر سا  ، 2015روسیه

بهطورکلی چرم خو را ار حمالت اسرائیل ر اخل ای کرور بسته است (به گفته
مقامات اسرائیلی طی و سا گذشته حدو  200حمله هوایی انجام ا ت است) ،بعالوت
اسرائیل و روسیه برای جلوگیری ار رگیری نیروهای هوایی منها ر مسمان سوریه ،
خط ویژت تلفنی برقرار کر تاند). (ALJAZEERA, 2018
حتی واکنش روسیه ر قبا سرنگونی هواپیمای روسی با منچه اتفاق مرابه توسط ترکیه
بو یکی نیست .ترکیه یک جت روسی را ر نوامبر  2015سرنگون کر که عواقب
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کوتاتمدت و تنش ر روابط را ر بر اشت  ،اما متعاقباد ترکیه ر تالش برای حل بحران
سوریه مجد به مسکو نز یک شد .اما ر مسئله اقدام اسرائیل رئیسجمهور پوتی با
اشارت به " اتفاقی بو ن شرایط  "1نسبت به سرنگونی هواپیمای روسی توسط اسرائیل
تصمیم متفاوت و غیر تنش ممیز گرفت) . (Marcus, 2018باای حا روسیه برای قرار
گرفت

ر موضع میانه بی اسرائیل و حزباهلل سعی ار بهعنوان یک نیروی سارندت ر

سیاست و امور منطقهای باشد .ر همی

راستا ،سفیر روسیه ر لبنان ر حمایت ار

حزباهلل بیان می ار ":حزباهلل وار جنگ علیه تروریسم ر سوریه شدت است " او
همچنی بیان کر " :حزباهلل با جلوگیری ار بی قانون شدن سوریه مانند لیبی  ،ار ثبات
لبنان محافظت میکند" .به نظر برخی ارمنجاکه اتحا حزباهلل پارلمان لبنان را کنتر
میکند ،رویکر روسیه ناشی ار من است که شرکتهای انرژی روسی مانند گار پروم ،
لوک اویل و روس نفت میتوانند ر مقایسه با همتایان اروپایی خو برای ستیابی به
بخشهای نفت و گار لبنان  ،موقعیت خوبی اشته باشند .عالوت بر ای  ،حزباهلل روسیه
را بهعنوان پل خو برای ورو به کرورهای ضد غربی ر سراسر جهان می اند و تالش
کر ت است ار توافق چی

و روسیه ر مور مسئله تروریسم برای تأمی

کمکهای

برر وستانه استفا ت کند). (Ramani, 2021

1 chance circumstances
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 .4روسیه و کمکهای بشردوستانه و بازسازی سوریه
با توجه به تالش روسیه برای ایفای نقش ناظر توریع کمک ر بحران ،انتظار میرو که
تعهدات کمک برر وستانه روسیه ر سوریه قابلتوجه باشد ،اما واقعیت عکس من
است .سارمان ملل تخمی ر ت است که برای تأمی کامل نیارهای برر وستانه سوریه
برای حداقل  16.5میلیون سوری ر سا  2020نز یک به  10میلیار الر مور نیار است
و روسیه ر کل  23.3میلیون الری کمک کر ت است .ر مقابل ،کرورهای اروپایی و
ممریکای شمالی ار سا  2011تاکنون حدو  ٪90کمکهای برر وستانه به سوریها
80

ارائه کر تاند (بیش ار  1.5میلیار

الر) باای حا نهتنها میزان کمک روسیه کم بو ت

است بلکه مسکو گاهی ار انحراف ای

کمکهای احتمالی به نفع گروتهای جها ی

شکایت کر ت است). (Thepaut & Wilder, 2021
بنابرای می توان گفت روسیه ر راستای ایجا تصویر مثبت ار خو بهعنوان یک ناظر
کمکرسانی به سوریه ار خو وجهه فعا و عالقهمند به کمکهای برر وستانه نران
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می هد اما ر عمل کمکها توسط یگران پر اخته میشو  .سارمان ملل تخمی ر ت
است که هزینه بارساری سوریه حدو  250میلیار
تقریباد بیش ار  1میلیار
مایل به تأمی

الر ر سا است .ای

الر و کمکهای خارجی روسیه
ر حالی است که ولتهای غربی

بو جه بارساری نیستند مگر اینکه رژیم اسد تحت اصالحات اساسی

موکراتیک قرار گیر  .بنابرای روسیه به سمت کرورهای عربی متمایل شدت است و
باوجو رقابت روسیه با ایران بر سر نفوذ ر سوریه و همچنی تمایل مسکو برای به
ست مور ن بو جه بارساری ار منابع ضد ایرانی ر خلیج عرب ای امر لیل خوبی
برای مسکو است تا ار گسترش نفوذ ایران ر سوریه جلوگیری کند ،بهویژت منکه اکنون
ار بقای رژیم اسد اطمینان بیرتری ار  .ار طرفی برای رقابت با ایران نیز نیاری به اقدام
روسیه علیه ایران و متحدانش نیست  ،ریرا اسرائیل ای کار را ار طریق حمله به نیروهای
ایرانی و حزباهلل ر سوریه انجام می هد) (Katz, 2021و به تهران اجارت ا ند تا یک
حضور نظامی سخت ر سوریه ایجا کند )(KHLEBNIKOV, 2020

نتیجهگیری
قدرت نرم به رفتارهایی همگرا و انتخابی تمایل ار  ،اما قدرت سخت به رفتارهای
مطیعانه و اطاعت ار ستورات اشارت ار  .منها ر مواقعی یکدیگر را تقویت و ر
مواقعی هم مداخلهجویانه با یکدیگر رفتار میکنند .بنابرای

با رک جهان امرور باید

گفت استفا ت همرمان ار و قدرت ر پیربر سیاست خارجی کرورها ضروری به نظر
میرسد .قدرت هوشمند واژتای است که ار سا  2004بهصورت یک رویکر سیاست
خارجی بکار گرفته میشو  .کسانی که ار ضعف ر امنیت ملی میترسیدند و ار جنبه
"نرم" اصطالحات قدرت نای احساس ناراحتی میکر ند  ،ار ای رویکر جدید استقبا
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کر ند .ر خصوص بحران سوریه باید گفت سیاست هوشمند تعبیر بهتری برای رک
سیاست خارجی روسیه است .اینکه روسیه به چه طریقی ر مسئله سوریه اقدام به
مدیریت بحران کر ت است .قدرت نرم روسیه بر استفا ت ار روشهایی که بتواند با
اطالعات هوشمند و اهرمهای نفوذ برای ترغیب یگران به اهداف خو ست یابد ترکیه
که روابط نز یکی با غرب ار براثر تنشهایی که بی من با ایاالتمتحدت به ویژت بر سر
حمایت ممریکا ار شبه نظامیان کر شما سوریه به وجو میمید تصمیم به اقدام نظامی
علیه ای شبهنظامیان میگیر و روسیه ر ای میان چراغ سبز حمایت خو نران می هد
تا بتواند روابط ترکیه با غرب را ر تن ش نگه اشته و ار اهرم ترکیه علیه منافع ممریکا
کند .ار سوی یگر روسیه میکوشد تا تصویر مثبتی ار خو به نمایش بگذار ار همی
رو خو را به عنوان نیرویی که حضورش ر سوریه ضروری است و بهعنوان " ولت
ضروری" عرضه کر  .عملیات نظامی اسرائیل ر سوریه حتی باهدف قرار ا ن مواضع
مور حمایت ایران همیره با چرم پوشی روسیه همرات بو ت است بهجز رمانی که ر
 2018هواپیمای روسیه با عملیات اسرائیل و استفا ت پوشری ار من توسط سوریه
سرنگون میشو و منجر به تصمیم روسیه برای استقرار سامانه پدافند هوایی جدید
میکند .ار طرفی واکنش تند روسیه بعد ار سقوط جنگندت ر سا  2015توسط ترکیه با
همان واکنش نسبت به اسرائیل که ار جنگندت روسی برای عملیات خو استفا ت کر
یکی نیست .لیل ای است که روسیه اهداف مهمتری ار و من تضعیف و تحلیل نفوذ
و قدرت سایر باریگران خیل بدون رگیری مستقیم با منها و ر عی باال بر ن جایگات
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خو است .چرم اندار روسیه عدممداخلهی نظامی غرب ر سوریه بو که من را
توانست با نکوهش عملیات غرب ر عراق و لیبی و ایجا تر ید نسبت به حمله به
سوریه با حضور خو

ست یابد.

منافع روسها تقویت موقعیت ،اعتبار و جایگات

بی المللی روسیه و تحقق امنیت ملی روسیه است که با شیوتهایی چون تقویت استقرار
خو

ر بلندمدت ،بارساری ارتش سوریه و کسب بیرتری

سو با کمتری

هزینه و

تلفات چه بهصورت نظامی و چه اقتصا ی بو ت است.
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