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  ديپلماسي روسيه در خاورميانه:
  1بازگشت به ژئوپليتيك

  
ديپلماسـي روسـيه در خاورميانـه: بازگشـت بـه      «اي اسـت از مقالـه    نوشتار حاضـر خالصـه  

الملل منتشر شـده اسـت. نويسـنده ايـن      كه توسط مؤسسه فرانسوي روابط بين» ژئوپليتيك
شوميلين، مدير مركز تحليل منازعـات خاورميانـه در مؤسسـه مطالعـات      مقاله آقاي الكساندر

 آمريكا و كانادا در آكادمي علوم روسيه است.

به گفته نويسنده، رويكرد مسكو در قبال خاورميانه دستخوش تغييراتي اساسي و واقعـي  
 حاضر شـده اسـت؛ درواقـع    از زمان شوروي و حاكميت كمونيسم بر اين كشور تا زمان حال 

توان گفت راهبرد اين كشور در قبال كشورهاي منطقه كه در زمـان جنـگ سـرد ايجـاد      مي
مناطق نفوذ براي مقابله با غرب بود، پس از فروپاشي شوروي برپايه منـافع اقتصـادي قـرار    

گرايانه مسكو به منطقه هستيم. در زمان جنگ سرد و تقابـل   گرفت و امروز شاهد نگاه عمل
ها جايگـاهي مناسـب بـراي مانورهـاي      ، منطقه خاورميانه براي روسميان شوروي و آمريكا

سياسي و نظامي در تقابل با غرب بود و همچنين بازار مناسبي را براي تسليحات و تجهيزات 
 آالت سنگين روسي ايجاد كرده بود. مدرن و ماشين

سيله بحـران  و گرايانه روسيه به خاورميانه به حاضر، رويكرد عمل به گفته نويسنده، درحال
تـر   گرفته و لذا او سعي كرده تا در مقاله خود نگاهي دقيق و نزديـك  سوريه مورد آزمون قرار 

به مختصات رويكرد روسيه به مسئله سوريه صورت داشته باشد. به بـاور نويسـنده، سياسـت    
ها در قبال خاورميانه، چه در زمان شوروي و چه در زمـان پـس از فروپاشـي، همـواره      روس

                                                 
1. Russia's Diplomacy in the Middle East: Back to Geopolitics, Alexander Shumilin, ifri, 
May 2016. 
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ويـژه ايـاالت متحـده آمريكـا تعريـف       يق چگونگي و نوع رابطه اين كشور با غرب و بهازطر
هـا،   هـا و آمريكـايي   گردد؛ براي مثال، در زمان جنگ سرد، با توجه به رقابت ميـان روس  مي

اتحاد جماهير شوروي درصدد ايجاد اختالل در منافع غـرب در منطقـه ازطريـق متحـدان و     
ميانه بود؛ اما در دوره پس از شوروي و در دهه نود ميالدي، بـا  مشتريان خود در منطقه خاور

هـا بـا كشـورهاي خاورميانـه،      توجه به نزديكي روسيه و آمريكا، شاهد گسترش روابط روس
 هم ازطريق تعامالت و تبادالت اقتصادي بوديم. آن

حاضر، بـرخالف دوران شـوروي، رهبـران ايـن كشـور خواهـان ايجـاد و توسـعه          درحال
اصطالح مشـتري   هاي به هاي نفوذ در منطقه خاورميانه نيستند و مانند آن دوران، دولت حوزه

هـا وادار   هـاي اقتصـادي روس   خود را به وابستگي به همكاري نظـامي و فنـي و يـا كمـك    
هـاي عـرب منطقـه     كنند. در دوران پيش از فروپاشي، همكاري روسيه با بعضي از دولت نمي

گرديد  غرب و ساخت سوسياليسم در جهان درحال توسعه تعريف مي برپايه منطق مخالفت با
و مسكو كشورهاي منطقه خاورميانـه را بـه دو اردوگـاه طرفـدار غـرب و طرفـدار شـوروي        

كنند كه با تمام كشورهاي منطقه تعامـل   ها تالش مي بندي كرده بود؛ اما اكنون روس تقسيم
 داشته باشند.

ها رويكرد اول سياست، و سپس اقتصاد خـود را   روس حال نويسنده معتقد است كه بااين
انـد؛ بـراي نمونـه، نويسـنده      كه از دوران شوروي و جنگ سرد باقي مانده است حفظ نمـوده 

زند. ايران با توجه به مواضع ضدغربي خـود باعـث    سياست روسيه در قبابل ايران را مثال مي
برقرار نمايند. ايران از نگاه دسـتگاه   ها رابطه دوستانه نزديكي را با تهران شده است كه روس

سياست خارجي روسيه نقشي حائز اهميت را در آينده نظام جهاني چنـد قطبـي دارد، اگرچـه    
هـا عليـه ايـران، ايـن      نمايد كه با برداشـته شـدن تحـريم    نويسنده به اين نكته نيز اشاره مي

زگردد و اين مسئله باعث موضوع سبب شده است كه تهران بار ديگر به بازار جهاني انرژي با
هاي جهاني نفت و گاز صادراتي روسيه كاهش يابد. مجموع اين عوامـل و   شود كه قيمت مي

اي خود همانند دوران جنگ سـرد   ها باعث شده است كه روسيه به سياست خاورميانه محرك
 هاي ژئوپليتيكي آن زمان بازگردد. و رقابت

ع روسيه در قبال تحـوالت مـرتبط بـا بهـار     نويسنده در بخش بعدي مقاله به بيان مواض
اي به اعتراضات مردمي در كشورهاي  ها نگاه بدبينانه و معتقد است كه روس پردازد ميعربي 

هـاي   اند. از نگاه رسـانه  اند؛ اگرچه آشكارا از سران آن كشورها نيز حمايت نكرده عربي داشته
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صدام حسين در عـراق و يـا معمـر    روسيه، سرنگوني متحدان سابق روسيه در منطقه، مانند: 
وجود آمدن و رشد راديكاليسم اسالمي باشـيم   قذافي در ليبي سبب گرديد كه امروز شاهد به
هـاي دولتـي روسـيه     دهد. هدف اصلي رسـانه  كه اين اقدامات را روسيه به آمريكا نسبت مي

اقـع  رساندن اين پيام به مخاطبان خود اسـت كـه دموكراسـي در كشـورهاي عربـي مـؤثر و      
 دهد. گرايان تندرو ترجيح مي گردد و روسيه حاكمان اقتدارگرا را بر اسالم نمي

بـاور اسـت كـه مقامـات      گيري روسيه دربارة منازعه سوريه براين نويسنده درمورد موضع
صـورت علنـي اعـالم نمودنـد.      روس پشتيباني خود را از نظام سـوريه در همـان ابتـدا و بـه    

ي اعتراضات تالش كردند كه مقامات روسيه را مجاب نمايند معارضان سوري در همان ابتدا
منظور بركناري اسد، منافع روسيه در اين كشـور   درصورت همراهي اين كشور با معارضان به

دهي به افكار عمومي اين  هاي وابسته به دولت روسيه در شكل حفظ خواهد شد. نقش رسانه
وده است؛ زيرا توانستند نگاهي خيروشرگونه منظور حمايت از بشار اسد حائز اهميت ب كشور به

عنوان دولتـي   را درمورد جنگ داخلي سوريه به افكار عمومي نشان دهند و نظام سوريه را به
هـاي   روسـت و در مقابـل تروريسـت    عيار ازطرف غـرب روبـه   كه با يك تهاجم خارجي تمام

ها در كنـار   ميان، روس نمايد به تصوير بكشند كه دراين جهادي متعلق به داعش مقاومت مي
اند؛ زيرا از  اند و آمريكا و متحدان اين كشور در كنار نيروي شر ايستاده نيروي خير قرار گرفته

هاي روسي سبب شده  كنند. همين تصويرسازي رسانه نيروي معارض با بشار اسد حمايت مي
ها  د كه روسهاي روس پيچيده گردد؛ زيرا بخشي از مخالفان اس است كه كار براي ديپلمات

اند، در مذاكرات مربوط بـه بحـران سـوريه مشـاركت دارنـد و       به آنها برچسب تروريست زده
 عنوان بخشي از فرايند مذاكرات درمورد آينده سوريه بپذيرد. روسيه ناچار است آنها را به

باور است كه نظام سوريه احتياج به دموكراتيزه شدن دارد؛  به گفته نويسنده، روسيه براين
حال، همچنان بر روي مشاركت بشار اسد در فرايند مذاكرات صلح و نقش ايـن فـرد در    اين با

نوعي اسـد   از تمامي معارضان سوري كه به 2015كند. مسكو در سال  آينده سوريه تأكيد مي
پرسـت   عمل آورد تا در نشست موسوم بـه معارضـان مـيهن    نيز با آنها موافق است دعوت به

ها شامل بازرگانان و روشنفكران مستقر در دمشق بودند كه فقط بـا   روهشركت نمايند. اين گ
زعم نويسنده،  هاي نظام سوريه مخالف بودند و در مقابل ائتالف ملي كه به بخشي از سياست

هاي مكرر وزارت خارجه روسيه براي شركت در اين  معارضان واقعي بشار اسد هستند، دعوت
 نشست را ناديده گرفتند.  
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مدعي است، روسيه در طي اين فرايند متوجه ابعاد سني ـ شـيعي منازعـه سـوريه      نويسنده
نيز شده است؛ براي مثال، وي از سفرهاي متعدد شيوخ عرب خليج فارس به روسيه و ديـدار بـا   

كند كه درخواست توقف حمايت از بشار اسد و فاصله گـرفتن از   مقامات عالي اين كشور ياد مي
كند كه از مباحثـات سياسـي مـرتبط بـا      س دارند، اگرچه روسيه تالش ميايران را از مقامات رو
هاي اقتصادي همكاري بـا   وگو با آنها اجتناب نمايد و بيشتر بر روي جنبه بحران سوريه در گفت

ديگر، يكي از داليل مالقات اعراب منطقـه از روسـيه،    اعراب خليج فارس متمركز شود. ازطرف
جمهـور آمريكـا، در قبـال     نها از سياست دولت باراك اوباما، رئيسزعم نويسنده، سرخوردگي آ به

ويژه توافق روسيه و آمريكا بر سر خلع سالح شيميايي سوريه است؛ زيرا ازنظـر   بحران سوريه به
اعراب منطقه اين توافق سبب شد كه اسد همچنان بر سر قدرت باقي بماند و معارضان مسـلح  

رونـد تـا    اساس، اعراب به روسيه مي ، داعش تقويت شود. براينتر گردند و درنهايت نيز راديكالي
 ها برسند. بر سر بحران سوريه به فهم مشتركي با روس

كند. ازنظر وي، مداخله  هاي نظامي روسيه در بحران سوريه نيز اشاره مي نويسنده به تالش
سـوريه شـود و   نظامي روسيه سبب شد كه موازنه قدرت در ميدان نبرد به سود نيروهاي ارتش 

افكـن روسـي توسـط     مواضع دولت اين كشور در مذاكرات تقويت گردد. بعد از سرنگوني بمـب 
هاي موشـكي زمـين    ، نيروهاي هوافضاي روسيه، سيستم2015هاي جنگي تركيه در اكتبر  جت

طريـق، روسـيه بـه يـك عامـل مهـم و        اين به هوا را در اطراف شهر الذقيه مستقر نمودند و از
كند كه منازعه سوريه نماد  نظامي در سوريه تبديل شد. نويسنده به اين نكته اشاره مي تأثيرگذار

عدم قاطعيت و ناتواني ائتالف غربي و كشورهاي عربي شـده و بـا حضـور نيـروي هوافضـاي      
تنها قاطعيت و قدرت نظـامي   اند كه نه ها اين فرصت را پيدا كرده روسيه به بحران سوريه، روس

سوي تبديل شدن به يك قدرت جهاني تغيير  ش بگذارند، بلكه موقعيت خود را بهخود را به نماي
هاي عربـي روسـيه را مـتهم     دهند. بعد از آغاز مداخله روسيه، رهبران كشورهاي غربي و دولت

دهد، بلكه بـه   هاي داعش و جبهه النصره را مورد حمله قرار نمي نمودند كه اين كشور تروريست
 كند. رو مورد حمايت غرب حمله مي معارضان مسلح ميانه

هـا خواهـان ادامـه فراينـد      نويسنده در بخش ديگري از مقاله خود اعتقاد دارد كـه روس 
حلـي باثبـات    تواند بـه راه  هاي درگير هستند؛ فرايندي كه مي ها و طرف مذاكرات بين سوري

وردن معارضـان  براي حل منازعه سوريه منجر گردد، اگرچه تاكنون ابتكار روسيه در گردهم آ
هـا در فراينـد مـذاكرات     سوري و رسيدن به يك نتيجه با شكست مواجه شـده اسـت. روس  
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كننده، حضور روسيه بعد از كنار رفتن اسـد   يك از طرفين مشاركت خواهند بدانند كه كدام مي
رسميت خواهنـد شـناخت.    در سوريه را تضمين خواهند كرد و منافع راهبردي اين كشور را به

داليل اصلي مداخله نظامي روسيه نيز پيشرفت معارضان مسلح بـود كـه سـبب شـد     يكي از 
نظام اسد در دمشق مورد تهديد واقع شود و ازطريق اين مداخله شرايط خوبي براي مذاكرات 

هايي را نيـز درپـي داشـت؛ ازجملـه: شـدت گـرفتن        حال، اين راهبرد هزينه فراهم آيد. بااين
هاي نيروي هوايي روسيه و متهم نمودن  منطقه از عمليات انتقادات غرب و كشورهاي عربي
كند؛  دهد. مسكو اين اتهامات را رد مي رو را هدف قرار مي اين كشور به اينكه معارضان ميانه

هاي سنگين نظامي و سياسي ايـن   اما توانايي آن را ندارد كه آنها را ناديده بگيرد؛ زيرا هزينه
شـوراي امنيـت    2268. در سازمان ملل متحد نيز قطعنامه شوند ازپيش مي تر  مداخله سنگين

مورد رضايت متحدان روسيه يعني ايـران و سـوريه واقـع نشـده اسـت كـه يكـي از داليـل         
منظـور بـه تعليـق درآوردن     نارضايتي درخواست اين قطعنامه از نيروهاي ارتـش سـوريه بـه   

 و درعا بوده است.هاي خود در مناطق راهبردي اين كشور همچون حلب، حما  عمليات

كند كه شرايطي كه باعث خروج روسيه از ايـن   نويسنده در ادامه اين سؤال را مطرح مي
 طرف پيروز شود چيست؟ عنوان يك منازعه به

هم در سطح  شمرد: اول، دستيابي به توافقي با آمريكا، آن وي در پاسخ اين موارد را برمي
ه روسيه توانست بر انزواي خود غلبـه نمايـد و   سران دو كشور كه اين تصور را ايجاد نمايد ك

 اياالت متحده را وادار به پذيرش اهميت روسيه در جهان كند؛

  دوم، حفاظت از موضع برتر بشار اسد در مناطق غربي سوريه و در مذاكرات ژنو؛
 سوم، به جريان انداختن فرايند مذاكرات از طرف روسيه؛

تدابيري كه از تلفات نيروي انساني و تجهيـزات  كارگيري سلسله اقدامات و  و چهارم، به
 ها در خاك سوريه جلوگيري نمايد. روس

نشيني جزئي نيروهاي روسـي از خـاك سـوريه در راسـتاي      تصميم اخير پوتين در عقب
علـت بـاال گـرفتن     ادعاي نويسنده، اين تصميم به    اقدامات ذكرشده قابل ارزيابي است كه به

اين كشور ازجمله ايران در عرصه ميداني و همچنـين جلـوگيري   تنش بين روسيه و متحدان 
مـوردنظر خـود در    » ب«از اقدام احتمالي تركيه و عربستان سعودي كه درپي ايجـاد برنامـه   

 سوريه بودند اتخاذ شد.

اي روسـيه تركيبـي از عناصـر     گيري اعتقاد دارد كه سياست خاورميانه نويسنده در نتيجه
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دوره شوروي است كه خاورميانـه در آن دوره منطقـه تقابـل بـين     هاي اين كشور در  سياست
جمهوري خود درپيش گرفتـه   هايي كه يلتسين در دوره رياست روسيه و غرب بود، با سياست

هاي اين كشور برپايه منافع اقتصادي قـرار داشـت. ايـن ادغـام بـه       بود كه آن دوره، اولويت
را در قبال مسائل منطقـه درپـيش گيـرد؛     گرايانه پوتين فرصت داده است كه رويكردي عمل

براي مثال، روسيه با عربستان سعودي بر سر مسئله سوريه مخالف است؛ اما بر سـر مسـائل   
كند. همچنـين   مرتبط با انرژي و فروش تسليحات در چهارچوب روابط دوجانبه همكاري مي

هـا و   غـزش طلبانـه اسـت؛ بـراي مثـال، از ل     بخشي از اقـدامات روسـيه در منطقـه، فرصـت    
كنـد كـه ايـن     هاي اخير به نفع خـود اسـتفاده مـي    هاي آمريكا در خاورميانه در سال شكست

نمـود   2013موضوع با توافق آمريكا و روسيه بر سر خلع سـالح شـيميايي سـوريه در سـال     
  بيشتري يافت.

هـاي   نشيني جزيي از خاك سوريه سبب شد كه بخشي از تنش تصميم پوتين براي عقب
با كشورهاي عرب خليج فارس كاهش يابد و روابط بين طـرفين بـر سـر مسـائل     اين كشور 

هاي خلـيج   مرتبط با انرژي بهبود يابد. همچنين روسيه تمايل خود را براي همكاري با عرب
فارس در چهارچوب سازمان كشورهاي صـادركننده نفـت يعنـي اوپـك ابـراز نمـوده اسـت.        

هاي دولت اوباما نيز سبب تقويت رونـد نزديكـي    درمقابل، نارضايتي سران اعراب از سياست
وسـيله   اعراب به روسيه شده است. به باور نويسنده، در آينده دور، نقش روسيه در منطقـه بـه  

عواملي چون: نتايج مذاكرات سوريه، توانايي روسيه در ايجاد يك موازنه قدرت ميان ريـاض  
يكا كه قرار است جانشين اوبامـا  و تهران، و همچنين مواضع سياست خارجي دولت آينده آمر

  شود تعريف خواهد شد.


