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 چکيده
ایرن  نوشرتار  پرسرش  روسیه در بحرران سروریه اسرت      ۀمداخلهای  دلیلبررسي  ،وپیش رنوشتار هدف 

فرضیه این است کره نگرانري   نفع دولت این کشور مداخله کرد؟  است که چرا روسیه در بحران سوریه به
نفرع دولرت ایرن کشرور      از تحدید قلمرو نفوذ در خاورمیانه موجب شد که روسیه در بحران سروریه بره  

  ه اسرت چارچوب مفهومي بهرره بررد   عنوان بهز قلمروسازی ژئوپلیتیکي اتبیین، نوشتار  ایبرمداخله کند  
ضررر روسریه رقر      بره بیشرتر   ، از جمله در خاورمیانه،مناطق ژئوپلیتیکي های تحولکنون تا 7227از سال 
زیرا متحدان و دوستان آن در خاورمیانه یکي پر  از دیگرری سررنگون شردند   رداس در سرال        ؛خورد
حاکمران  اجرای طرح خاورمیانه بزرگ موجب شد کره جایگراه    ،شد  چندی بعدبرکنار از قدرت  9889

نفوذ روسریه بره    ۀزمین ،های عربي نیز این روند را تشدید کرد  بدین شکل   خیزشبیفتدخطر  بهاقتدارگرا 
اسرد در  ها دولت معمر قذافي در لیبي سرنگون شد و دولرت بشرار    این خیزشدر رسید  کمترین حالت 
شوروی بخشري از قلمررو نفروذ آن برود،      ۀ اتحادکه از دورسوریه سرنگوني پیش رفت   ۀسوریه تا آستان
رهبرران روسریه ایرن بروده اسرت کره برا         باور  رود شمار مي بهحضور روسیه در خاورمیانه  ۀآخرین نقط

گرا بر سر کرار   های غرب لتیا دو از دوستان روسیه هستند،بیشتر سرنگوني اقتدارگراها در خاورمیانه که 
بشرار اسرد   کره دولرت    در  ورتينافع روسیه در منطقه است  معلیه  ،شکلکه هر دو  تندروهاآیند یا  مي

حفر   ضررورت   ،در نتیجره شرد    مري تبدیل ای  حاشیه يدرتریخت، روسیه در خاورمیانه به ق مي نیز فرو
  کندحران سوریه مداخله موجب شد که روسیه در بو خاورمیانه قلمرو نفوذ در این کشور 

 ها دواژهيكل
   قلمرو نفوذ ژئوپلیتیکيرقابت با آمریکا، روسیه، جنگ داخلي سوریه،  وس،ترت
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 مقدمه
ای تبردیل شرده    ای و فرامنطقره  نمایي کنشرگران منطقره   حضور و قدرت ۀبحران سوریه به عر 

اولین ران، روسیه است  در ای در این بح های فرامنطقه ترین و تأثیرگذارترین قدرت است  از مه 
ترا  روسیه به مواضع کشورهای غربري و عربري نزدیرک برود       یها مقاسمواضع  ،روزهای بحران

کردند که اگر ا رححات را نذرذیرد برا     یاسي روسیه بشار اسد را تهدید ميس یها مقاسکه  يیجا
اولرین تغییرر     روسیه تغییر کرد راهبردیزی نگذشت که   اما چرو خواهد شد هواکنش سختي روب

هایي بود که کشورهای  نوی  قطعنامه در قالب وتوی پیشبحران سوریه  برابردر و رویکرد مسک
فشار بیشتری قررار  زیراسد را  دولتها    تصویب آنکردندغربي در  حن شورای امنیت مطرح 

 ندا کردایفسوریه آشتي ملي  وگوهای گفتي در لروسیه نقش فعانمایندگان داد  عحوه بر آن،  مي
  همچنرین، مسرکو برا    کننرد های درگیر را به یکدیگر نزدیرک   که مواضع طرف در نظر داشتندو 

هرای اقتصرادی را در اختیرار دولرت اسرد قررار داد ترا مرانع          همراهي ایران و چین انواع کمرک 
هروایي و   ۀروسیه در بحرران سروریه حملر    ۀترین بعد مداخل مه  ،فروپاشي آن شود  با این حال

  عملیات هوایي روسیه کره از  بوده استگرایان  ارتش روسیه به مواضع مخالفان و افراطموشکي 
های نبرد به نفع ارتش سوریه تغییر داد  نیروها را در جبهه ۀشروع شد موازن 9872اواخر سذتامبر 

از منراطقي را کره معارضران و     چشرمگیری بخرش  بتوانرد   ایرن کشرور  و موجب شد که ارتش 
 کنترل درآورد   بهدوباره  ،ل کرده بودنداشغا گرایان افراط

 نوشتاردر این ان سوریه مداخله کرده است؟ این است که چرا روسیه در بحر نوشتار پرسش
قلمررو   تحدیرد نگراني رهبران روسیه از ترداوس رونرد    که: کنی  ميرا بررسي   فرضیهاین  درستي

تبیینري   نوشرتار روش کنرد    نفوذ در خاورمیانه موجب شد که روسیه از دولت سروریه حمایرت  
کره  چرارچوب مفهرومي    عنوان به 7است که قلمرو ژئوپلیتیکي الزسپیش از ورود به بحث   است
   تشریح شودکار رفت،  هدر این بحران بروسیه تحلیل سیاست خارجي  برای

 
 یقلمرو ژئوپليتيک

فیرای اعمرال اراده   جغرانفوذ کند  محور مبحث قلمرو  هر دولتي برای خود قلمرو نفوذ تعیین مي
دولرت   ۀقلمرو اعمرال حاکمیرت و اراد   عنوان بهجغرافیای یک کشور را  ،المللي بین است  عرف

هرا   ها با کاهش یرا افرزایش قردرت آن    جغرافیای قلمرو دولت ،شناسد  با این حال ت ميیرسم به
 9سرت یرا در حرال شک   9خرورده  های شکست   دولتیابد گسترش ميیا  شود بسته ميترتیب(  )به

                                                           
1. Geopolitical Territorialization  
2. Faeild States 
3. Failing State 
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 ۀدر همر را حاکمیرت  تواننرد   نمري های کنوني در سوریه، سومالي، افغانسرتان و      همچون دولت
 تواننرد  ميالملل  بیننظاس  بزرگهای  قدرت ،حال همان  در کار گیرند بهجغرافیای حاکمیت خود 

ه مترداد دهنرد  امرروز   ی سرزمیني خرود ا دورتر از مرزها هایي مکانخود را تا  ۀقلمرو اعمال اراد
کره بره نسربت     کنرد، در حرالي   قلمرو نفوذ خرود در خاورمیانره ترحش مري     ۀآمریکا برای توسع

 آن سروی قررار دارد  قلمررو کشرورها در    جهران  خاورمیانه، سرزمین ا لي آمریکا در آن سوی 
دیگری نیرز از   های تعریفالبته  7 شود خوانده ميها قلمرو نفوذ ژئوپلیتیکي  مرزهای سرزمیني آن

 ذ ژئوپلیتیکي ارائه شده است   قلمرو نفو
هرا و جوامرع مربوطره کره در      ست از: فضای جغرافیایي و انسران ا قلمرو ژئوپلیتیکي عبارت

متغیر سیاسري، فرهنگري، اقتصرادی، اجتمراعي و نظرامي،       نفوذ و تأثیرگذاری یک یا چند ۀحوز
هرا و   سررزمین  ،ورهاکشر  ،بیانيای کشور متروپل قرار دارد  به  امنیتي، تجاری، تکنولوژی، رسانه

نفوذ کشور مرکز )قطب( قرار دارند قلمرو ژئوپلیتیرک   ۀفضاهای جغرافیایي پیراموني که در حوز
ژئروپلیتیکي توسرط کنشرگر تعریرف      البته قلمرو  (Hafez-Nia, 2000: 212)د نشو آن نامیده مي

نروان  ع برا ای  لره در مقا 9گویند  ادوارد سروجا  به آن قلمروخواهي ه  مي ،به همین دلیل .شود مي
اساسي در جغرافیای سیاسري یراد کررد و     يمفهوم عنوان بهخواهي سازمان سیاسي فضا، از قلمرو

هرای    رورت منراطق نفروذ یرا محردوده      رفتاری خواند که با سازماندهي فضا به ای را پدیده آن
حاکمیرت در ابعراد سیاسري،     هرای   گونره مشخص سرزمیني در ارتباط است  امروزه با گسرترش  

 ؛ای دارند ها با آنکه دولت جداگانه قتصادی، فرهنگي و مانند آن، ممکن است برخي از سرزمینا
  (Soja, 1971: 4-7) های بزرگ محسوب شوند درتنفوذ قدرت یا قزیراما 

نقراط عطرف    پیردایي تعریفي از این مفهوس ارائه کرد کره در   7201در سال  نیزرابرت ساک 
خواهي عبارت است از: کوشش یک فرد یا او، قلمرو باور  به ودبمؤثر بعدی  های  دورهدر نظری 

تحدید حردود نظرارت   راه ها و روابط از  گذاری، نفوذ و کنترل مردس، پدیدهتأثیریک گروه برای 
که بره   یابد پایان ميهر قلمرو ژئوپلیتیکي در جایي   (Muir, 1997: 20) جغرافیایيمنطقۀ بر یک 

د نهرایي  دوحر و  مرزهرا سرت از  ا مرز ژئوپلیتیکي عبارت بیاني،به  گویند  آن مرز ژئوپلیتیکي مي
رابطه باید  این در  (Hafez-Nia, 2006: 114) های نفوذ کشور متروپل قلمرو ژئوپلیتیکي و حوزه

                                                           
مختلرف   هرای  راهزی یا قلمروخواهي در رفتار حیوانات کشف شرد  تقریبراب بیشرتر حیوانرات از     مفهوس قلمروسا  7

کنند  ایرن رفترار در میران     نوع معرفي مي ه  های رقیب دیگرعنوان قلمرو خود به  بخشي از محیط زیست خود را به
بر سر حف  و گسترش قلمرو اسرت    گاهيها  ها میان آن ها و نزاع شود  جنگ سانان و     دیده مي سانان و سگ گربه

توان به این مفهوس ارجاع داد  گویي کشرورها نیرز همچرون     های ژئوپلیتیکي مي برای تحلیل رفتار کشورها در حوزه
 کنند    زمین را قلمرو نفوذ خود معرفي مي ۀمختلف بخشي از کر های از راهحیوانات 

2. E. Soja 
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کانوني مرکزی و یک فضرای پیرامروني    ۀقلمرو ژئوپلیتیک یک نقط، اول به چند نکته توجه کرد:
مرکرز و   ۀامل تعدادی از کشورها یا جوامع تابعره اسرت کره از اراد   قلمرو نفوذ ش ،يبیانبه   دارد

تواننررد  مرريقلمروهررای ژئرروپلیتیکي  ،دوس ؛آن متررأثر هسررتند ]منررافع و راهبردهررای  یهررا ارزش
تأثیر یرک   درتواند  فضای پیرامون مي ،واقع محدود یا گسترده باشد  در ،متغیره یا چندمتغیره تک

سوس قلمرو  ؛نولوژی، کاالی  نعتي، زبان، انرژی، عل  و     باشدیا چندمتغیر سیاسي، نظامي، تک
   درگرذارد  ها پا مري  کند و به قلمرو حاکمیت سایر دولت عبور ميمرزهای سیاسي از ژئوپلیتیکي 

باشرد    متروپرل سري  اتواند حتي بسیار دورتر از مرزهرای سی  مرزهای قلمرو ژئوپلیتیک مي ،واقع
کند قلمرو ژئوپلیتیک خود را در خاورمیانه تثبیت و در  ه تحش ميک آمریکا است ،بارز آن ۀنمون

در کره   پویرا ل و اقلمرو و مرزهای ژئروپلیتیکي سری  ، چهارس ؛آسیای مرکزی و قفقاز توسعه دهد
مروارد   بیشرتر در قلمرو ژئوپلیتیکي در  هاتغییر  روی هستند ی و پ رو دائ  در حال پیش ،نتیجه

 در  (Hafez-Nia, 2006: 114-116) دهنرد  مري هرا روی   کي قردرت های ژئوپلیتی رقابت ۀدر نتیج
 جرایي  هجابر از ای  معمروالب نظر  ژئروپلیتیکي منطقره وارد دوره     يوضعیت تغییر قلمرو ژئوپلیتیک

 موسوس است  7«گذار ژئوپلیتیکي»به در ا طحح  شود که مي
قلمروهرای   ۀحفر  و توسرع   پیرامونهای کوچک و بزرگ  الملل، بازی تاریخ سیاست بین در

نیرز خرار    در سوریه  عربي-ژئوپلیتیکي شکل گرفته است  رقابت روسیه و ایران با محور غربي
امرا   ؛دنر دان از قلمرو خود مري  بخشيرا  مسکو و تهران سوریهمعنا که به این ست  از این الگو نی
 در د وقلمرو نفروذ مسرکو و تهرران خرار  کنر     سوریه را از کند تا  تحش ميعربي -محور غربي

عربي -با محور غربي 9871ژوئیه  72کودتای نافرجاس تا پیش از البته ترکیه  کنترل خود درآورد 
؛ پیوسرت و به محور روسیه و ایران  خود را تغییر داد راهبرد ،همراهي کرد؛ اما پ  از آن رویداد

نیز یي ها اختحفهایي داشت و  تفاوت مسکو -آنکارا با محور تهران ها گیری جهت گاهياگرچه 
  کرد بروز

 

  شوروي در خاورميانهاتحاد قلمرو نفوذ 
ۀ در دور ،نفوذ ژئوپلیتیکي روسیه در خاورمیانه در بستری انجاس شرد کره پیشرتر    یقلمرو ۀتوسع
دیگر، تحش روسیه برای نفوذ ژئروپلیتیکي در خاورمیانره و    بیانشوروی شکل گرفت  به  اتحاد

 ،برر آن  افرزون شوروی بودند  اتحاد اشت که پیشتر متحد بر کشورهایي تمرکز د بیشترتثبیت آن 
ژئروپلیتیکي غررب،    ۀسرلط  زیر شورویاتحاد بعد از فروپاشي لیبي و سوریه  ماننداین کشورها 

بستر برای ابتکار عمل روسیه فراه  بود  اشرغال عرراد در   ؛ بنابراین نداشتندآمریکا، قرار  ویژه به

                                                           
1. Geopolitical Transition 
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از تجدید رقابت ژئوپلیتیکي با غرب  مسکواشت  اگرچه دای  روسیه در منطقه نقش ویژهتحرک 
ژئروپلیتیکي  طلبري   امرا جراه   ؛کرد نگ سرد بود اجتناب ميج ۀدر خاورمیانه، همانند آنچه در دور

تجدیرد   بررای واداشت که را  آن ،در خاورمیانه و شرد اروپا ویژه به، غرب در مناطق ژئوپلیتیکي
ها مداخلره در   ن ترین آ از مه   به اجرا بگذاردرا  هایيبتکاراقلمرو نفوذ ژئوپلیتیکي در خاورمیانه 

 بحران سوریه بود   
رفت  ایرن رویرداد تقریبراب برا     شکل گپیکو -در پي قرارداد سایک نظاس دولت در خاورمیانه 
 روششروروی   زمران اتحراد  در ایرن  اگرچره    زمان شد ه ( 7271انقحب بلشویکي در روسیه )

؛ بنرابراین  جنگ با نازیس  برجسته شد درتهاجمي آن  روشاما  ؛ز دادآمیزی از خود برو مسالمت
قلمرو ارضي خرود را در   قرار داددر اختیار آن  گستر-نظاستحش کرد تا از فر تي که آن جنگ 

شوروی در این زمینه در شمال غرب ایران اتحاد  های اقداسترین  مه از خاورمیانه گسترش دهد  
قلمرو ارضري   ۀتوسع برایشوروی  های اتحاداگرچه ابتکار   (Zoghi, 1996: 153-164)روی داد

دسرت از  قلمررو نفروذ ژئروپلیتیکي در خاورمیانره      ۀتوسعبرای  اما ؛نتیجه ماند در شمال ایران بي
چنرد  دیدگاه این نوشرتار   از ای بود  منطقه انیافتن متحدهای آن  محور سیاست  تحش برنداشت
روابرط    7 :نفوذ در خاورمیانره نقرش داشرت    ییافتن قلمرو ایبرشوروی اتحاد متغیر در تحش 

سیاسري، اقتصرادی،   ، بعردی خاورمیانه و اوراسریا  ایرن روابرط تراریخي و چند     ۀهای منطق ملت
نبررد   ،رهبرران آن به ادعرای   آنچه شوروی دراتحاد رسالت ایدئولوژیک   9 ؛بوده است فرهنگي

دهري کمربنرد    ترحش آمریکرا بررای شرکل      9؛ برود  سرت   زیرهای  تمل یاریعلیه امذریالیس  و 
  شوروی و متحدان آن بوداتحاد به دور کننده رمها

نقرش  در سیاسرت خاورمیانره   دهره  چهرار  شروروی  اتحراد  ، براال علري  متأثر از سره متغیرر    
 ,Milton Edwards and Hinchklif, 2006: 49-60, Athari and Bahman) داشتای  کننده تعیین

2011: 36-37, Antonenko, 2001)  قررارداد کمرد دیویرد و     یامضرا مه  در ایرن دوره   ولتح
 روششوروی، روسیه اتحاد اما با فروپاشي  ؛شوروی بوداتحاد متحدان  ۀخرو  مصر از مجموع

  برگزیددیگری را 

 
  2330 ۀقلمرو نفوذ روسيه در خاورميانه در ده

هرایي براز    به سرال  ،اول بخش :دتقسی  کر بخشتوان به دو  مي را 7228 ۀسیاست روسیه در ده
گرایي بر حاکمیرت روسریه    روسیه بود و گفتمان غرب ۀوزیر خارج ،کوزیرفآندره گردد که  مي

 پریمراکف بره  یوگني  ست کها زماني ،دوس بخش ؛7222تا  7227های  یعني سال ،چیرگي داشت
وراسریاگراها  ای دوما توسط اه کرسي بیشتر آوردن دست بهوزارت خارجه رسید که در پي  سمت
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 چیسرتي هویرت روسریه،    ۀلئمسر مشکحتي چرون   ،اول این دهه ۀدر نیم  محقق شدگراها  و ملي
 ۀروسری موجب شد کره  و     وضعیت نامطلوب اقتصادی ، مدرنشرایط گذار به دولت  های الزاس

 مشرکحت   یلتسرین و کروزیرف بررای حرل     جدید به خاورمیانه چندان تروجهي نداشرته باشرد   
   خواندند ميش به غرب را ضروری اقتصادی گرای
از روسریه   ارثسره     اگرچه بودشوروی به معني فروپاشي ساختارهای آن اتحاد فروپاشي 

ها روسیه نتوانست ساختارهای پیشین را  اما تا سال ؛ها بود بیش از سایر جمهوریشوروی اتحاد 
مترأثر از  بهرره گیررد     طقژئروپلیتیکي خرود در منرا    راهبردبرای اجرای  ها از آن کند و بازسازی

 درکره   طروری  هبر  ؛دیرسر بره حرداقل   با کشورهای خاورمیانه مسکو روابط  ،گفته متغیرهای پیش
های نظرامي روسریه برا کشرورهای      در د از میزان همکاری 29حدود  7229تا  7202های  سال

زمران   بیشرتر از هرر   زمران، مسرکو در ایرن    ،حرال  هماندر کاسته شد      سوریه، عراد، لیبي و 
امرا در پري    ؛(Koolaee, 2002: 18) د های آمریکا در خاورمیانه همراهري کرر   دیگری با سیاست

یلتسین وادار شد که با سذردن پست وزارت  مورد نظر، های هدفگرایان در تحقق  ناتواني غرب
   (Karami, 2005: 126-131) موافقت کند)اوراسیاگرا(  7خارجه روسیه به پریماکف

  البتره نبایرد   شرت ماکف روسیه رفتار انفعرالي در امرور خاورمیانره را کنرار گذا    پری ۀدر دور
؛ چراکه روسریه بیشرتر   اقداس کردبه تقابل با غرب در خاورمیانه  مسکوبرداشت کرد که  گونه این
های سیاسي  نقش در منطقه بود تا تقابل با غرب یا حتي تجدید قلمرو نفوذ  تحش یایفادنبال  به

اسرائیل، گسترش روابط برا ایرران،    -بحران عراد و فلسطین مانندخاورمیانه  تمشکحبرای حل 
برر   افرزون   پریماکف برود  هایاسرائیل، فروش سحح به کشورهای منطقه و     از ابتکار ترکیه و

تحررک روسریه در    برد شایان توجهي سود  ،تحری  درعراد  روسیه از همکاری اقتصادی با ،آن
و  ه مورد عراد محدود نماند  وی بارهرا بره کشرورهای منطقره سرفر کررد      زمان پریماکف تنها ب

نظرر   امرا بره    کررد با کشورهای منطقه امضرا  های انرژی و تسلیحات  قراردادهایي در حوزه بیشتر
اندیشرید ترا تجدیرد قلمررو نفروذ       هرا مري   مندی از فر ت به بهره زمان آید که روسیه در این مي

قلمررو نفروذ    ۀچندان رغبتري بره توسرع    7228 ۀدر دهکه آمریکا  دلیلبه این ژئوپلیتیکي  شاید 
   ندادژئوپلیتیکي در خاورمیانه نشان 

 
 1000 ۀدر خاورميانه در دهروسيه نفوذ  قلمروتحدید 

تشرردید شررد  دلیررل ا ررلي آن آغرراز و  9888 ۀرقابررت ژئرروپلیتیکي روسرریه و آمریکررا در دهرر 
 وی، 9887سذتامبر یازده تروریستي  رویدادي جر  بوش )پسر( بود  در پ ۀجانب یکهای  سیاست

                                                           
 وزیر روسیه بود  نخست 7222تا  7220های  وزیر خارجه و سال 7220تا  7221های  ر سالپریماکف د  7
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نگرران   شردت  بره ها را  روسکه  هایي انجاس داد جانبه اقداس گرایي اجتناب کرد و یک از چندجانبه
و توسرعه   پرژوهش و آغراز   آن خرو  از قرارداد موشرک ضدبالسرتیک   های اقداسترین  مه کرد  
 ۀشروروی، توسرع   ۀ اتحادي در حوزهای رنگ ، حمایت از انقحبساخت سذر دفاع موشکي برای

در  9888 ۀدر دهاما  ؛بوداشغال عراد  ،تر و از همه مه حمایت از استقحل کوزوو  ،ناتو به شرد
 عنروان  بره پروتین  والدیمیرر   9888در سرال    رخ دادمثبتري   هرای تغییر زنیر اخلي روسیه اوضاع د
 ۀدوردر  بیشرتر گرا کره   نیروهای غربرا در دست گرفت  وی  مجریه ۀقو هدایتجمهور  رئی 

طلرب را در   هرای جردایي   جریان ومختلف دولتي تکیه کرده بودند را برکنار  های مقاسیلتسین بر 
سره  رو بره    ۀمححظر  افرزایش قیمرت نفرت )برا      افزون بر آن،  و    قفقاز شمالي سرکوب کرد

اوضراع  کشور انرژی( موجب شد که این کنندگان  و عرضهافزایش روسیه در میان تولیدکنندگان 
ل بره منراطق ژئروپلیتیکي    عارا سروسامان دهد و برای اجرای سیاست خارجي ف اقتصادی ۀآشفت

 نظر کند  
 امرا  ؛رهرایي یافرت  از مشرکحت داخلري ترا حردودی      9888 ۀهر روسیه در اوایرل د  اگرچه

 کره شرکلي   خورد؛ بره  علیه منافع آن رق  يتیکژئوپلی مناطقدر  ها تحولکه اشاره شد،  طور همان
ها شرد  ترین آن رفت  مه  کاهشحضور و قلمرو نفوذ روسیه در مناطق ژئوپلیتیک رو به  ۀمینز

دست  اشغال عراد به  ستو خاورمیانه بوده ا ، آسیای مرکزی و قفقازشوروی ۀ اتحادحوزاروپا، 
هرای ژئروپلیتیکي دو قردرت را در خاورمیانره وارد دور      رقابرت نیرز  آمریکرا   به رهبرری ائتحف 
بعد از قرارداد کمرد   ،برد فردی بهره مي از موقعیت ژئوپلیتیکي منحصربهکه  عراد  کرد جدیدی

بعد از اخرا  نیروهرای ایرن   بود  در خاورمیانه شوروی اتحاد  ای منطقهن امتحد ترین دیوید مه 
برط را  اسرطحي از رو توانست روسیه   در نتیجه آمریکا اقداس به اشغال آن نکرد ،کشور از کویت

 آندر بخرش انررژی( برا     ویرژه  بهحف  کند و حتي چندین قرارداد مه  اقتصادی )   بعثيرژیبا 
نفروذ   ۀای برای توسرع  دیگر زمینهآمریکا،  به رهبریدست ائتحف  با اشغال عراد بهاما   کند امضا

 روسیه در این کشور باقي نماند 
خاورمیانره را  ئوپلیتیرک  ژتوانرد   بعد از اشغال عراد واشنگتن خود را در موقعیتي دید که مي

 ۀبهانر بره   7،«طرح خاورمیانه برزرگ »ای از ا ححات را در قالب  مجموعه ،در نتیجه  تغییر دهد
 ۀنر ابه کشورهای منطقه تحمیرل کررد  اجررای طررح خاورمی    خواند،  آنچه مقابله با تروریس  مي

اگر این  ،از سویيحضور و قلمرو نفوذ روسیه در خاورمیانه داشت   ۀزمینبزرگ دو اثر جدی بر 
های اقتردارگرا در خاورمیانره جرای     شد رژی  مورد انتظار واشنگتن منتهي مي های نتیجهطرح به 

حضرور   ۀزمینر هرای اقتردارگرا    به اینکه رژیر   توجهدادند  با  مي دمکراتیکهای  خود را به رژی 

                                                           
1. Great Middle East Plan 
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حضور و  ۀد زمینتحدی ۀمنزل دمکراتیک، این مورد به های حکومتمناسبي برای روسیه هستند تا 
تلرخ سیاسرت    ۀشد  با توجره بره تجریر    در خاورمیانه و شمال آفریقا تلقي مي مسکوقلمرو نفوذ 

بره  در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان های رنگي  که در پي انقحب هایي دولتگرایش به غرب 
یانره  طرح خاورمیانره برزرگ برر منرافع خرود در خاورم      آثارها در مورد  اند، روس قدرت رسیده

   داشتند دیي جگرانن
سني و تقویت محرور شریعه/مقاومت    گروهاجرای این طرح موجب تضعیف  ،سوی دیگر از
هرای شریعي در    طرح خاورمیانه بزرگ اجررا شرد گرروه   زیرا در پي انتخاباتي که بر اساس  ؛شد

در هررس  جایگراه بهترری   توانسرتند   فلسرطین  های مقاومرت در  و گروه کشورهای عراد، بحرین
ای قردرت در خاورمیانره ترأثیر جردی        این مورد بر پویش منطقهدست آوردند بهرت سیاسي قد

مردان  اما دولت ؛و روسیه را در ایجاد توازن میان محور سني و محور شیعه امیدوار کرد گذاشت
 ۀتوسرع حفر  و   بررای نیرز  ها  خاورمیانه نبودند  آن در گفته پیش های تحولگر  نظاره فقطروسیه 
 ،روابط با کشورهای خاورمیانره  ۀتوسع بیشترکه  ندکردهایي  قداسامیانه رخود در خاوفوذ قلمرو ن

ها  یا تعمیق همکاری آغاز راهبرد ا لي اینمحورهای  بود  شورویاتحاد متحدان پیشین  ویژه به
آمروزش و توریسر    انررژی،  گذاری،  ، سرمایهدوجانبه تسلیحات، تجارتچون  هایي موضوعدر 
   (Borshchevskaya, 2016: 204) بود

 

 هاي عربی و تحدید قلمرو نفوذ روسيه انقالب
های عربري برود  ایرن     خیزش پیدایي ،ترین تحول در فرایند گذار ژئوپلیتیکي خاورمیانه یاما جد

فرایند سیاسي اجتماعي با خودسوزی یک جوان تونسي به ناس محمد بوعزیزی در اعتررا  بره   
که انقحب مردس تون  علیره   ای بود آغاز شد  این اقداس جرقه سیاسيمشکحت اقتصادی و فساد 

پي داشت  این حرکت مردمي به ایرن کشرور محردود    جمهور را در  العابدین بن علي، رئی  زین
 ،هدر نتیجر   های گوناگون مطرح کردند های عرب نیز مطالبات خود را در قالب دیگر ملت  نماند

ي جنگ داخلي، در بحرین اعتررا  اکثریرت و در سرایر    در مصر انقحب، در سوریه، یمن و لیب
 داشتند  هاها برداشت خا ي از این رویداد روس  روی دادکشورهای عربي نیز اعترا  اقلیت 

کتري  هرای عربري را حر   انقرحب  ۀروسری و کارشناسران   پژوهشگراناز  معدودیکه  در حالي
مرداران   سیاست بیشتراما  ؛فلگیر کردند که آمریکا را ه  غاستدان سیاسي، اقتصادی و اجتماعي مي

شرده   ریزی به دقت برنامه يها حرکت ند که این انقحببود کار روس معتقد محافظه پژوهشگرانو 
هرای   شده از راه اینترنرت، شربکه   تکاریهای دس از سوی آمریکا است که با استفاده از تکنولوژی

وزیر روسیه آشرکارا گفرت    اون نخستوالدیمیر سچین، مع برای نمونه،اجتماعي و     اجرا شد  
کاری در اعترا  ضد دولتي بود که در  نوعي دست ،که آنچه مدیران گوگل در مصر انجاس دادند
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های عربري فر رتي    روسیه خیزش یها مقاساز دید  ( Menkiszak, 2013: 7)آنجا رخ داده است 
هرای   سررنگون کنرد و حکومرت   را  روسیهای  د تا آمریکا بتواند متحدان منطقهمانند فراه  کر بي

ني دولرت  اقداس واشنگتن در سرنگو ،بارز آن ۀنمون  بیاوردها بر سرکار  جای آن هبرا نشانده  دست
    (Mosaffa and Shams Lahiji, 2012: 151, Reuters, 2011) ناتو بودوسیلۀ  بهقذافي 

سیاسرت  رد  سوریه اثر گرذا  بحران لیبي گذشت بر سیاست مسکو درجنگ داخلي آنچه در 
 شش ماه قبل از سقوط قذافي وی راف ی، مدودبرای نمونههمراهي با غرب بود   ابتداروسیه در 

جسد سیاسي زنده تو یف کرد  حمایت روسیه از تغییر حکومت در لیبري بره حردی برود کره      
، سفیر روسیه در لیبي، با رویکرد جدید کشورش )همراهي برا غررب( در   چامفوقتي والدیمیر 

 Koolaee and) بازنشسته شد 9877سرعت برکنار شد و در مارس کرد به  تیبي مخالفبحران ل

Soltaninezhad, 2016: 123)   قذافي که از لیبي بازنده یافتند رویدادهایها خود را در  روساما  
همچنرین در  لیبي بین مخالفان تقسی  شد   جغرافیای بود کنار زده شد و ها روسپیشین  دوستان

در لیبي کشورهای غربي با روسیه هماهنگ عمل نکردند  بعد از جنگ نیرز دولرت    جریان جنگ
هرای  درا تمدیرد نکررد و قراردا   مسکوقراردادهای پیشین این کشور با  ،خلیفه هفتر، جدید لیبي

کره نراتو پرای خرود را از حردود       در حرالي  ،های غربي بست  به این ترتیرب  مختلفي با شرکت
و  پرواز ممنوع و حمایت از غیرنظامیران( فراترر گذاشرت    ۀیجاد منطقشورای امنیت )ا ۀشد تعیین

بعد نیرز روشرن شرد کره      ۀ، اولین هشدار به روسیه داده شد  در مرحلبه تغییر دولت روی آورد
رفتن منافع ژئوپلیتیک روسریه در ایرن کشرور اسرت  ایرن       ناتو به لیبي از دست های هحمل ۀنتیج

جنرگ   برابرها در  سیاست آن طراحيدر  ، درسي کهي گرفتندبحران لیباز ها  درسي بود که روس
روسیه  بنابراین  (Koolaee and Soltaninezhad, 2016: 125)گذاشت  دیسوریه تأثیر جداخلي 

برر حمایرت     ورت تصاعدی و در ابعاد گوناگون و به خود را تغییر داد روشدر بحران سوریه 
 هرای  دلیرل از  دیگرر  شدن سوریه به لیبيِ گیری از تبدیل  تصمی  به جلوخود از دولت اسد افزود

سروریه آخررین قلمررو نفروذ      ،بدین  رورت روسیه در بحران سوریه بوده است   ۀمداخلا لي 
جنرگ داخلري    ردایرن کشرور   دولرت  و چنانچره   شد برشمردهژئوپلیتیکي روسیه در خاورمیانه 

بلکه در خاورمیانه نیز بره   ؛ر نداشتنفوذی در این کشو شد روسیه نیز نه تنها دیگر سرنگون مي
از سروریه در بسرتر    روسریه  های اقتصادی و نظامي حمایتشد   در حاشیه تبدیل مي یک قدرتِ

  ژئوپلیتیکي پدید آمد تحدید قلمرو نفوذ  درک از
 

 قلمرو نفوذ روسيه عنوان سوریه به

 هرای  از راهکنرد   ش مري تشریح مفهوس قلمرو نفوذ ژئوپلیتیکي آمد، متروپل ترح در طور که  همان
در ایرن  توسرعه دهرد و تثبیرت کنرد       سایر کشورها)متغیرهای( مختلف قلمرو نفوذ خود را در 
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آن برود کره    دربرگیرنردۀ  نظرامي  ۀدر عر ر  سوریه باشوروی/روسیه اتحاد های  همکاری، زمینه
خرود را برا    طرواباما روسیه  ؛سوریه بخشي از قلمرو نفوذ ژئوپلیتیکي روسیه در خاورمیانه باشد

قلمررو نفروذ ژئروپلیتیکي در     عنروان  بهسوریه گسترش داد تا موقعیت  غیرنظاميدر ابعاد سوریه 
موجب شد که سوریه المللي  ای و بین ای از عوامل داخلي، منطقه مجموعه  خاورمیانه تثبیت شود

   ح است:شراین به ها  ترین آن مه  شود  تبدیلشوروی در خاورمیانه اتحاد قلمرو نفوذ به 
شوروی و آمریکا در ابعاد ایردئولوژیک و راهبرردی در رقابرت    اتحاد جنگ سرد که  در -

   کرد؛ مي پیرویاز مشي سوسیالیس   های خود بودند، دولت سوریه در سیاست

مرورد نیراز آن نیرز     هرای  سرحح شوروی شکل گرفرت و  اتحاد ارتش سوریه با مدیریت  -
 تأمین شد؛ مسکوتوسط 

اداری سروریه   نیروهرای نظامیران و  از  نفرر ن اهرزار  ،پردر و پسرر   اسرد  رهبری ۀدور در -
شوروی گذراندنرد  حردود   اتحاد های روسیه در  های تخصصي خود را در دانشگاه دوره
 ؛(Krutz, 2010: 18)نظامي روس نیز در ارتش سوریه خدمت کردند  9888

وی بره  شرور اتحراد  سیاست خارجي اسرائیل در همراهي با غرب موجب شد که  راهبرد -
 ؛(Trenin, 2012) سوریه و مصر بیشتر نزدیک شود

نیروهرای انگلیسري از    ۀکه در پي تخلیر  7218 ۀورود آمریکا به خاورمیانه در دهپ  از  -
  شرد  ای تشردید  هشوروی برای یافتن متحرد منطقر  اتحاد تحش  ،شرد سوئز محقق شد

یمرن   ،غررب(، لیبري  وریه، مصر، عراد )بعد از خرو  از محور با س آنسان روابط  بدین
 ؛یافتتا سطح راهبردی توسعه  گاهي ،جنوبي و الجزایر

اتحرادی ضرد کمونیسر  و شروروی برود       ،ز پیوستن به پیمان بغداد که در واقعاسوریه  -
کرد و در برابر آن موضرع   ي پیمان سنتو را علیه خود فر  ميدمشق حت  کردخودداری 

 ؛ (Hedayati Shahidani and Pinkovtsev, 2015: 66)گرفت 

 دست آورد را به وسترتبرداری از بندر  شوروی توانست امتیاز بهرهاتحاد  7217ل در سا -

(Cordesman, 2015)؛  

شکست سوریه در جنگ شش روزه موجب شد که دو کشور بیشتر به یکدیگر نزدیرک   -
 .شوند
سروریه   برود کره   وستر رتشوروی از بندر اتحاد برداری  قرارداد بهره یامضابعد از  ،در واقع

  امرا  حسراب آمرد   بره شروروی در خاورمیانره   اتحراد   يبخشي از قلمرو نفوذ ژئروپلیتیک  عنوان به
سران   بدین  ندسال آخر حیات خود درگیر ا ححات داخلي شد پنجشوروی در اتحاد  های مقاس

  بعد کاسته شد این کشوردر سیاست خارجي  روسیهای  متحدان منطقه دیگراز اهمیت سوریه و 
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ترا اینکره   ، کردنرد دنبرال  را  راهبررد  این کوزیرفنیز یلتسین و  7227قحل روسیه در سال از است
وی برر آن برود کره روابرط روسریه را برا        ۀارادپریماکف به سمت وزارت خارجه منصوب شد  

حاف  اسد نیز برای ایجاد توازن در برابر فشار  دوره،در آن ای توسعه دهد   کشورهای خاورمیانه
 ( Borshchevskaya, 2016: 36) کرد ميها با روسیه استقبال  کاریهم ۀائیل از توسعآمریکا و اسر

 ۀکره مربروط بره تغییرر در حروز     با دو رویداد مه  آغاز شرد   9888 ۀدهطور که گفته شد،  همان
سیه برگزیرده شرد؛ شخصري کره ترحش      عنوان رئی  جمهور رو پوتین بهگي دو کشور بود  نخب
با غررب  جانبه  همههمراهي  ازو  را در نظر گیرد ملي روسیهي منافع تا در سیاست خارجکرد  مي

    اجتناب کند
آمریکرا  بره رهبرری   دست ائرتحف   عراد به ۀجانب روابط در پي اشغال یک ۀدور جدید توسع

در خاورمیانه ژئوپلیتیک را نفوذ  قلمرو جمهور روسیه تجدید   پوتین رئی شکل گرفت( 9889)
همان سال و در نمایشري از اسرتقحل مواضرع     ۀد قرار داد  در ژوئیسیاست خارجي خو ۀسرلوح

روسیه از بشار اسد برای سفر به این کشور دعوت کررد  بشرار    ۀآمریکا، وزارت خارج روسیه از
میلیرارد دالر   79در د از  19روسیه دیدار، آن  در  از روسیه دیدار کردنیز  9882 ۀاسد در ژانوی

 روابط دو طرف تأثیر چشرمگیری داشرت   ۀاقداس کرملین در توسعاین   بدهي سوریه را بخشید

(Koolaee and Soltaninezhad, 2016: 120)   
هرا   تررین آن  مهر  مندی از پایگاه نظامي است که  امتیاز بهره ،منافع روسیه در سوریه ترین از مه 

 ناچیزخوانردن در جهرت  کره  هایي  دیدگاهبا وجود در سواحل دریای مدیترانه است   وسترتپایگاه 
نیرروی دریرایي روسریه گفرت ترا       فرمانرده معاون  ،7اهمیت این پایگاه مطرح شد، ویکتور چیرکف

 ،کنرد  عملیرات نظرامي برگرزار مري     ،که نیروی دریایي این کشور در مدیترانه و خلریج عردن   زماني
نهرا  ت عنروان  بره   پ  از جنگ سرد این بنردر  (Bagdonas, 2012: 61) برای ما اهمیت دارد وسترت

شوروی حف  شد  اما بعد از گشرایش در  اتحاد مکان تجدید تدارکات دریایي روسیه در خار  از 
شرد، روسریه ایرن     ایجراد از بدهي آن ای  عمده بخشروابط روسیه با سوریه که در پي بخشودگي 

 رنرد ایرن ب  ۀطرح توسرع ؛ بنابراین تر نیز خدمات بدهد های بزرگ بندر را ارتقا داد تا بتواند به کشتي
 ترا سرطح یرک پایگراه دریرایي ارتقرا یافرت       ایرن بنردر   کره   طروری  بره   اجررا شرد   9880در سال 

(Nizameddin, 2013: 116, Cordesman, 2015  ) در این زمینه ایرن  ها  ترین تحول همچنین از مه
   (Tass, 2017) دست آورد به 9899حق استفاده از این بندر را تا سال  به تازگياست که روسیه 

برا دیگرر    وستر رتپایگراه   نزدیکري ، ویژهطور  به  دارداز ابعاد گوناگون اهمیت  وسترتر بند

                                                           
1. V. Chirkov  
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کریمه، تعادل در محرور دفراعي روسریه در     ۀدر جزیر 7ناوگان دریایي روسیه در بندر سواستوپل
توان از این جهت درک کرد  را ميوس ترتاهمیت      کند   با ناتو و غرب را فراه  مي رویارویي
همچرون پایگراه    ،پایگاه نظامي خود در خار  چندینشوروی، روسیه اتحاد ز فروپاشي که بعد ا

  ( Harmer, 2012, Blank, 2015) دشنرها وس ترتاما  ؛را رها کردلودروس در کوبا 
  در اسرتان  یامتیاز استفاده از پایگاه هوایي حمیمتوانست  ، روسیهجنگ داخلي در سوریه در
 تنهرا پایگراه هروایي   حمیمری   پایگاه هوایي   (Tass, 2017) دست آورد هبسال  92 برای را الذقیه

جنرگ داخلري در سروریه، ارترش روسریه       در  تشروروی اسر  ۀ اتحاد روسیه در خار  از حوز
هرای   افکرن  کره بمرب   وریطر  هبر  ؛خود را در فرودگاه حمیمی  توسعه داد های سححتأسیسات و 

 ۀبردان معنرا اسرت کره منطقر      ایرن مرورد  از درآیند  د از باندهای آن به پرونبتوان تاکتیکي روسیه
شرمال آفریقرا اسرت در دسرترس نیرروی هروایي       از که شامل کل خاورمیانه و نیمي  ای گسترده

هرا در  شرد    در خبرگرزاری کره  خبرهرایي   ،  عحوه برر آن پایگاه قرار دارداین روسیه مستقر در 
الشُعِیرات و ، رقهپالمیرا،  ۀدر منطقرا  هایي تأسی  پایگاه ۀه ارتش روسیه اجازحاکي از آن بود ک

داخلري  جنرگ  هرا در  ایرن امتیاز  ( Bender, 2015) دسرت آورد  را بره ( در مرز با ترکیه)قمیشلي 
ئوپلیتیک خود را در این کشور تحش کرد تا نفوذ ژ 9888 ۀدهدوس  ۀشد  اما روسیه از نیم گرفته
 اقتصادی نیز رشد چشمگیری یافت    ۀر های دو کشور در ع همکاری ،رو الیه کند  از اینچند

میلیرون دالر و   970 ادرات روسیه به سوریه تنها  9889تا  7227های  سال درکه  در حالي
 9880ترا   9882هرای   سال دراما  ؛میلیون دالر بود 981 فقطحج   ادرات سوریه به روسیه نیز 

هرای   شرکت 9882تا سال   (Krutz, 2010: 9)رسید میلیارد دالر  9به  ها آنحج  روابط تجاری 
تا پیش از جنگ داخلري،  گذاری کردند   سرمایه میلیارد دالر 9/72رفته  ه  رویدر سوریه روسي 
 نفرت، گراز و انررژی   حروزۀ  نفرت در   و تات 9، ایترا9گاز سایوزنفت، استرویترانسگزهای  شرکت

(Krutz, 2010: 9, Amos, 2011 (a))،  جهیرزات حفراری،   تولیرد ت  ۀدر زمینر  اورالمراش  شررکت
تولیرد   ۀدر زمینر  9ترکتورنیره زاودی شررکت   هرای فلرزی،   تولیرد لولره   ۀزمینر کا در  اس کت تيشر

در  1شررکت سریترونیکز  توریس  در استان الذقیره،   ۀدر زمین 2را گروه سینهکشاورزی،  تجهیزات
قرل  ون حمرل  ۀدر زمینر  1فلوتوشرکت آئِرو  (Gorenberg, 2012) ایجاد تأسیسات وایرل  ۀزمین

                                                           
1. Sevastopol 
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 9878در سرال   7اتوس روس، ها نایبر  افزونسوریه فعالیت داشتند   در ((Amos, 2011(b)هوایي 
دهي بره آن توسرط    در سوریه را خواهد ساخت و سروی  ای هسته ۀاعحس کرد که اولین کارخان

در  همچنرین   خواهد شرد که تولید تجهیزات انرژی را بر عهده دارد انجاس  9سذورتا تخنوپرمک
هرا   یکري از آن کره  کردنرد  امضا  را یيقراردادهاطرف دو 9878ف به سوریه در سال یدودسفر م

وقتري سروریه    ،رو از ایرن  ( Krutz, 2010: 9) بوددر سوریه همکاری برای ساخت نیروگاه اتمي 
تردیرد   کره بري   طروری  بره درگیر جنگ داخلي شد که روسیه در این کشور منافع مهمي داشرت   

حفاظرت از چنرین منرافعي موجرب شرد کره       شد   برآوردلیتیکي روسیه سوریه قلمرو نفوذ ژئوپ
ای آن  و فرامنطقره ای  هرا و متحردان منطقره    الفران، تروریسرت  روسیه از دولت اسد در برابرر مخ 

نه تنها منافع خرود را در ایرن   شد روسیه  که حکومت اسد سرنگون مي حمایت کند  در  ورتي
بره  ای  در سیاست منطقهدیگر قلمرو نفوذی نداشت و بلکه در خاورمیانه  ؛داد کشور از دست مي
  شد  حاشیه رانده مي

مداخلره در بحرران سروریه را مقابلره برا تروریسر  و        هرای  دلیرل نخبگان سیاسي روسیه از 
انتقال تسلیحات پیشررفته ضردهوایي    اما   (Arkhipov and Others, 2015)اند گرایي دانسته افراط
 9871جامع دفاع هروایي در سروریه کره در اواخرر تابسرتان       ۀندهي ساما و شکل 988اس  مانند

دهد که هدف واقعي روسیه فراترر از   نشان مي 9دفاع دریایي یاخونت ۀمستقر شد یا انتقال سامان
توانرد در نبررد    دفاع هروایي نمري   ۀسامان در واقع،بود که نخبگان سیاسي روسیه ادعا کردند   آن

 ۀسرامان   انتقال نداشتندهوایي آفندی ها در سوریه توان  وریستتر زیرا ؛علیه تروریس  مؤثر باشد
و  اسررائیل  ماننرد ای ) بله با حمرحت هروایي دشرمنان منطقره    در چارچوب مقا فقطدفاع هوایي 

و  988هرای اس   سامانهوسیلۀ  به است  پذیر المللي )مثل آمریکا و فرانسه( توجیه عربستان( و بین
روابرط روسریه برا     هرای  لالبته تحولیبي در سوریه شد   یناریوروسیه مانع از تکرار س ،یاخونت

غرب از سویي و با اعراب از سوی دیگر در سایر مناطق راهبردی بر سیاست خارجي روسیه در 
 تأثیر نبود    بحران سوریه بي برابر

دسرت   هایي اقداسبه )خار  نزدیک( ی شورو ۀ اتحادحوزکشورهای غربي و حتي عربي در 
 هرایي  طررح های عربي نیز  رخي دولتبه موازات آن، ب  به خطر انداخترا  مسکوفع منازدند که 

تروان در   را مري  برارز آن   آثرار  اجرا کردندشوروی  ۀ اتحادرا برای گسترش قلمرو نفوذ در حوز
وهابیرت در   ۀرشرد خزنرد  مشاهده کررد    آسیای مرکزی و قفقازگرایي در  رشد وهابیت و افراط
امنیتري   مشرکل تررین   مهر  طلبي در این منطقه بره   ناپذیر آن بر جدایي تنابقفقاز شمالي و اثر اج
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های  سوریه یکي دیگر از عر ه ،رو   از اینل شده استیبدتتاکنون  7227داخلي روسیه از سال 
 چه اینکه کشورهای عربي همچون عربستان، اردن، قطر ؛بودروسیه با اعراب  ژئوپلیتیکيرقابت 

   حمایت کردندگراها در بحران سوریه  ز مخالفان و افراطاآشکار و پنهان کویت و 
 
 نتيجه

 غیرر در خاورمیانه تبدیل شد   شورویاتحاد از زمان جنگ سرد سوریه به بخشي از قلمرو نفوذ 
 نظرر ، نخبگان روسیه نسبت به حف  و تعمیق نفوذ کشورشان در سروریه  7228 ۀدهاول  ۀاز نیم

راهبردی پیگیرری شرد    -در قلمرو بازسازی مناسبات نظامي فقطدر ابتدا  راهبرد داشتند  اما این
 در  ردد  روسیه، نخبگان شوروی و خاورمیانهاتحاد  ۀدر حوزتأثیر فشارهای ژئوپلیتیکي  دراما 

 ایرن راهبررد   دنبرال  بره کشورشان با دمشق در ابعاد اقتصادی نیز توسعه یابرد    روابطبرآمدند که 
روسریه   ،وقتي سوریه درگیر بحران داخلي شد؛ بنابراین شد نفوذ روسیه در سوریه تعمیق ،جدید

کره دولرت اسرد نیرز      در  رورتي  ای داشرت   در این کشور منافع نظرامي و اقتصرادی گسرترده   
تردیردی   یافرت   ای تنرزل مري   پاشید وزن روسیه در خاورمیانه تا سطح یک بازیگر حاشیه فرومي

و تنها در سوریه بلکه در خاورمیانره  را نه  آنروسیه در بحران سوریه موقعیت  ۀمداخلنیست که 
برا  مسرتقی   که از درگیرری   خواهد کردرسد که روسیه تحش  نظر مي به الملل ارتقا داد  نظاس بین

ایرن   ،تناب کند یا اگر نیازی به تقابل بودهای قدرت از جمله غرب، در خاورمیانه اج سایر کانون
در بحرران   نکرردن  مداخله همچنینومت انجاس دهد  محور مقا مانندکنشگر دیگر،  راهرا از  مورد

 زنرده شروروی را   ۀ اتحراد خاورمیانه نفوذ دور ۀیمن نشان داد که روسیه تمایلي ندارد که در هم
اما این حضرور   ؛روسیه از کنشگران ا لي سیاست خاورمیانه باقي خواهد ماند ،به هر حالکند  

 ؛تحدید قلمرو نفوذ خود را نخواهرد پرذیرفت  حال با این   کاری است تا تقابلدنبال هم بیشتر به
نشان دادند که خاورمیانه اولویرت  بارها ها  زیرا روس ؛باشد شایان توجهآن  جایگزینمگر اینکه 

   ها نیست اول سیاست خارجي آن
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