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ِ
تعارض ایران /ترکیه در آسیای ...
عرصههای همکاری-

سیاست خاورمیانهای ،روسیه ،کنترل ،موازنه قوا.
واژههای كليدي :ایران ،ترکیه،
ِ
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نوع روابط قدرت در خاورمیانه منوط به فهم روابط بازیگران اصلی است که در جهت ایجاد و کنترل هژمون
منطقهای و بینالمللی در تالش بوده¬اند .نوع کنش و سیاست روسیه بهعنوان مؤثرترین بازیگر اصلی در مسائل
و بحرانهای آسیای غربی بهویژه در بحران سوریه و پسلرزههای آن ضروری و الزم مینماید .در این راستا نوع
سیاست خاورمیانهای روسیه
سیاست ورزی روسیه پرسش ساز است .سؤالهای اساسی دراینارتباط این است که:
ِ
در قبال ایران /ترکیه بهعنوان اصلیترین بازیگران منطقهای چگونه است؟ و چگونه پوتین توانسته است ترکیه را در
کنار ایران وارد دیپلماسی موازنهای خود نماید؟ پژوهش حاضر این پاسخ را به شکل فرضیه مورد آزمون قرار داده
اصلی منطقهای
است که پوتین در امتداد نیاز خود در سیاست خاورمیانهای روسیه به ایجاد توازن قوا بین بازیگران
ِ
بهویژه بین ایران /ترکیه با ایجاد همکاری و درعینحال ِاعمال محدودیت ،استقالل عمل استراتژیک ترکیه /ایران را
شکل داده است و آن را با همکاریها و موافقتنامههای دو و سهجانبه متوازن میسازد .یافته مقاله نشان میدهد
ً
حواشی بحران سوریه نقش و راهبرد روسیهی پوتین ،مؤثرترین و اساسیترین
اوال در مسائل آسیای غربی بهویژه در
ِ
ً
راهبرد بوده است .ثانیا در سیاست خاورمیانهای روسیه سیاست توازن قوا در بین بازیگران اصلی منطقهای چشمگیر
بوده و کارایی دارد .پژوهش حاضر به شکل کیفی و با روش تبیینی -تحلیلی با جمعآوری اطالعات به طریق
ِاسنادی تحریر شده است.
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چكيده

فصلنامه علمی -پژوهشی

مقدمه

با وقوع بحرانهای عربی در خاورمیانه بهویژه در سوریه وضعیت آنارشیک تشدید شد و در الگوی رفتاری
موجب جبههبندی دوگانهای از همکاری تا منازعه گردید .ازآنپس شش بازیگر اصلی یعنی :روسیه/
آمریکا /ترکیه /اسرائیل /ایران /عربستان به تنش و کنش قدرت اقدام نمودهاند و موجب پیچیدگی و در هم
تنیدگی اوضاع سیاسی و بینالمللی بودهاند .از منظر واقعگرایی با کاربست نظریه موازنه قوا سیاستهای
اعمالشده بهگونهای بهتر قابلتحلیل و فهم است ،چون با شروع بحران سوریه زمینهی ترس و تهدید
برای سه کشور ترکیه ،اسرائیل و عربستان فراهم آمد؛ سپس روسیه و ایران با حضور توأمان به موازنه سازی
قدرت اقدام نمودند و محور ائتالف (آمریکا ،عربستان و ترکیه) را که خواستار اسقاط رژیم بشار اسد و
ُ
حزب بعث بودند به چالش کشیدند .همزمان روسیه به موازنه سازی با کردهای شمال سوریه پرداخت
روسیه دستیابی و حفظ هژمونی منطقه خاورمیانه در جهت منافع ملی خود و جلوگیری از ایجاد هژمون
فصلنامه علمی -پژوهشی
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منطقهای برای دیگر بازیگران منطقهای بوده است .میزان اهمیت موازنه قوا در خاورمیانه بهقدری است که
هرگونه تغییر عمده در توازن قدرت بین بازیگران موجب ایجاد جنگ و خشونت خواهد شد.
در این راستا نقش تصمیمسازان از اهمیت فوقالعاده برخوردار است .بهگونهای که پوتین از دسامبر

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

 2014دیپلماسی ویژه با کشورهای خاورمیانهای را کلید زد .در این دیپلماسی تعدادی از بازیگران منطقهای
رقیب منطقهای
(روسیه -ایران -ترکیه -کردهای شمال سوریه -سوریه) بهمثابه اهرم در مقابل دیگر بازیگران ِ
(عربستان -اسرائیل -آمریکا) محور مشترکی تشکیل دادند و با زیرکی سیاسی خاصی اردوغان و ترکیه را
ً
که همواره در جبهه رقیب بود و مستمرا بر مواضع اتحادیه اروپا و اروپایی شدن تأکید داشت را در محور
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و به آنها نزدیک شد و ترس و هراس ترکیه را بیشازپیش ساخت .هدف اصلی در سیاست خاورمیانهای

دیپلماسی خود کشاندند؛ اما بهواقع ،در این فرایند سیاسی روسیه چگونه مواضع ترکیه را تغییر داده است
و چگونه نیاز خود به ایجاد توازن قوا بهویژه بین ایران /ترکیه را بهویژه در بحران سوریه  -بهعنوان حادترین

نشان داده است که هر دو کشور برای دستیابی به هژمون خاورمیانهای در تالش توأمان بودهاند و همین
موضوع این دو بازیگر را در مسائل سوریه در برابر هم قرار داده است .بهگونهای که وقتی نفوذ سیاسی و
نظامی ایران در سوریه افزوده میشد و از سقوط بشار اسد ممانعت به عمل میآورد ،ترکیه – برعکس-
سعی مینمود تا با قدرتهای منطقهای (عربستان ،آمریکا و اسرائیل) ایران را تضعیف ساخته و موجبات
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مشکل خاورمیانهای -عملیاتی نموده است؟ این پرسش سؤال اصلی پژوهش حاضر است؟
ِ
آنچه سؤال این مقاله را مهم و ّ
حساس ساخته این است که جهتهای الگوی رفتاری ایران و ترکیه

سقوط بشار را فراهم آورد؛ یعنی میدان سوریه ،میدان واگرایی ایران /ترکیه بود؛ بااینوجود اما چگونه روسیه
در فضای تعارض و منازعه دو کشور ایران /ترکیه آنها را متوازن ساخت و در محور خود -در مقابل محور
غرب -مدیریت سیاسی نموده است.
به نظر میآید روسیه با اتخاذ مواضع حمایت یا عدمحمایت از هژمونیک شدن هرکدام از قدرتهای
بازیگر منطقهای به ایجاد یک توازن دستزده است .توضیح بیشتر اینکه در رهیافت روسیه به مسائل
استراتژیک خاورمیانه سه عامل اصلی تعیینکننده و شکلدهنده است .عامل امنیتی :ممانعت از
شکلگیری و قدرت اسالم افراطی (داعش)  +جلوگیری از قدرت مسلمانهای ِچچن و قفقاز  +حفظ
ت مالی و روابط
ثبات در همه مرزهایی که با کشورهای خاورمیانه دارد .عامل اقتصادی :گسترش زیرساخ 

تجاری +مدیریت بازار  +تأمین و امنیت بخشی به منابع انرژی (نفت و گاز)  +فروش اسلحه .عامل
قدرت خود بهویژه نسبت به
تمایل شدید قدرتهای منطقه (ایران ،ترکیه .عربستان) به هژمونیک شدن ِ
رقیب {(ایران -عربستان)( ،ایران  -اسرائیل)( ،ایران = ترکیه)( ،ترکیه  -اسرائیل)( ،اسرائیل  -عربستان)}
به روسیه این امکان را داده است تا به ایفاء نقش خود بپردازد.
سؤال مقاله ،این فرضیه مورد آزمون قرارگرفته است:
در همین راستا در مورد جواب احتمالی به ِ

منطقهای سیاسی و اقتصادی روسیه قرارگرفتهاند و بر این اساس روسیه با ایجاد همکاری و درعینحال
محدودیت کنترلشده ،استقالل عمل استراتژیک ترکیه /ایران را شکل داده است و آنها را با همکاریها و
ِ
موافقتنامههای دو و سهجانبه متوازن میسازد.

 .1پیشینه پژوهش

بینالمللی آثار متعددی نوشتهشده است؛ علیرضا نوری ( )1399در مقاله خود سعی در بررسی چالش
نظم هژمونیک در خاورمیانه دارد و تأثیر همکاری و همراهی ایران و روسیه را در بازتعریف نظم و ثبات
محور منطقه را ایران و روسیه
از طریق موازنه قوا بررسی نموده است .او متغیر چالش زا در نظم آمریکا
ِ

بهصورت مجزا یا در ائتالف باهم میداند .همچنین سیامک کرم زاده و مسعود علیزاده ( )1399به تشریح

اصل عدممداخله دولت روسیه در بحران سوریه از نگاه حقوق بینالملل پرداخته و شروط رژیم حقوقی
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در بحث ادبیات پژوهش و در زمینه پرسش این تحقیق و سیاست خاورمیانهای روسیه و رویکرد بازیگران
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ِ
تعارض ایران /ترکیه در آسیای ...
عرصههای همکاری-

به نظر میآید ایران /ترکیه بهعنوان اصلیترین بازیگران منطقهای در بحران سوریه تحت هژمون فرا
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ژئوپلیتیکی :ایجاد محور قدرت در برابر قدرت آمریکا و مقابله با یکجانبهگرایی در برابر آمریکا و غرب.

مداخله بر اساس موضعگیری اعضای جامعه بینالملل را بررسی مینمایند .حمید درج و علی باقری
دولتآبادی ( )1399به تبیین تأثیر اهمیت ژئوپلیتیک و جایگاه استراتژیک سوریه در راهبرد تقابلی روسیه
با آمریکا با تکیهبر رویکرد نظری رئالیسم تهاجمی میپردازد و جواد شفقتنیا آباد و علیاکبر جعفری
( )1399در مقالهی خود به تشریح الگوی سیاست خارجی روسیه از سال  2015پرداختهاند و آن را
تالشی برای شکل دادن توازن قوا بین بازیگران در سوریه میدانند .بهگونهای که رویکردهای متعامل و
متعارض بازیگران منطقهای در سوریه جهت برتری هژمونی در خاورمیانه را زمینهساز اصلی سیاست
موازنه سازی از سمت روسیه ارزیابی نموده و اتخاذ سیاست توازن قوای روسیه در بحران سوریه را از
کارآمدترین رویکردها در مواجهه با بازیگران منطقهای و فرا منطقهای در جهت تقویت اهداف خود
میدانند.
سابق در مورد یکی از ابعاد بحران سوریه و نقش قدرتهای منطقهای و بهویژه نقش دو قدرت فرا منطقهای
فصلنامه علمی -پژوهشی
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(روسیه و ایاالتمتحده) دادههایی را مورد واکاوی قرار دادهاند اما در مورد چگونگی چینش قدرتهای
منطقهای و اینکه در چارچوب سیاست خاورمیانهای روسیه چگونه پوتین توانسته است ترکیه را وارد محور

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

دیپلماسی
راهبردی روسیه سازد و در کنار ایران و خواستههای منطقهای این دو کشور (ترکیه /ایران) چگونه
ِ
ِاعمال مینماید و در این راستا چگونه موازنه قدرت منطقهای را سامان میدهد ،تحقیق و پژوهش مستقلی
وجود نداشته است .این تحقیق بر روی این سیاست تمرکز نموده است درحالیکه پژوهشهای سابق تنها
به بخشی از این موضوع مهم توجه داشتهاند اما تمرکز موضوعی و تحلیلی در این بحث کمتر مشاهدهشده
ِ
است.
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وجه تفاوت این تحقیق با پژوهشهای دیگر در این است که هرکدام از پژوهشهای انجامشدهی

نوآوری این تحقیق تشریح چگونگی سیاست خاورمیانهای روسیه در چینش دو قدرت منطقهای یعنی:
ِ
ترکیه /ایران در روابط متعارض دیگر بازیگران منطقهای و فرا منطقهای است .در این پژوهش عالوه بر
به توضیح این مهم پرداخته است که چگونه پوتین توانسته است ترکیه را وارد محور راهبردی روسیه سازد
و در کنار ایران و خواستههای منطقهای این دو کشور (ترکیه /ایران) در بحران سوریه و سرنوشت بشار و
نیروهای مخالف ،مدیریت سیاسی نماید .این تحلیل در حوزه واقعگرایی و موازنه قدرت مهم و چشمگیر
است.
ازاینرو مقاله پس از دو بحث پیرامون عمق و سطح همکاری در روابط ایران با روسیه و همچنین ترکیه
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چینش قدرتهای منطقهای در راستای همکاری /تعارض و تنش در راهبرد خاورمیانهای روسیه ،همچنین

با روسیه به سیاست خارجی خاورمیانهای روسیه و نقش و جایگاه ایران /ترکیه میپردازد سپس تالش دارد
تا چگونگی ایجاد توازن قوای منطقهای در پرتو عرصه همکاری و ایجاد محدودیت کنترلشده بین آنها را
مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
 .2چارچوب نظری

موازنه و تعادل قدرت 1ازجمله مفاهیم اساسی در بسیاری از علوم است .نظریهپردازان درباره واقعیت
اجتماعی بینالمللی مفهوم توازن را بهعنوان مفهوم سازمان دهنده اصلی در خصوص مناسبات قدرت میان
ً
مطابق طبیعت خویش،
دولتهای ملی به استخدام میگیرند .مفروض آنها این است که دولتها تقریبا
ِ
خواستار تضمین امنیت خود از طریق برقراری نوعی توازن قدرت هستند (طیب و بزرگی.)49 :1396 ،

گرایش یا قانون جهانشمول حاکی از این احتمال است که اعضای یک نظام در مواجهه با خطر سر
ً
برآوردن یک برهم زننده توازن -یعنی قدرتی که ظاهرا مصمم به برقرار ساختن استیالی خود در سطح
بینالمللی است -دست به تشکیل ائتالفی متوازن کننده خواهد زد .توازن قدرت بهمانند یک نظام ،اشاره
طریق فرایند ایجاد توازن حفظ میکنند )Haas, 1953, p. 370(.طبق انتظار ،هدف رهبران رسیدن
به حاشیه امنیت است و زمانی که چندین دولت یا اتحاد به این نحو عمل میکنند ،آنها باعث تشدید
تنشهای بینالمللی میشوند .به نظر مورگنتا ،حتی زمانی که موازنه قدرت نتواند از وقوع جنگ جلوگیری
کند ،کماکان عواقب آن را محدود و موجودیت کشورهای کوچک و بزرگ را حفظ میکند (دان ،اسمیت،
کورکی .)130 :1394 ،در مفروضهای نظریه موازنه قدرت بیان میشود زمانی که دولتها و حاکمان

شدت برخی دیگر میکاهد .در صورت فقدان اجماع و همکاری و توافقنامه ،توانمندی نظامی و برقراری
اتحاد ،امنیت را تضمین نمیکنند و امکان دارد باعث وقوع جنگهایی شوند درحالیکه درصدد جلوگیری
از وقوع آنها بودند (دان ،اسمیت ،کورکی.)131 :1394 ،
1. Balance Of Power
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آنها بافرهنگ ،عرفها و روابط شخصی مشترک با یکدیگر پیوند و همکاری دارند ،اهداف و ابزار رقابت
ً
بر سر قدرت محدود است .در این زمینه ،موازنه قدرت احتماال مانع از وقوع برخی جنگها شده و از
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به جامعهای از چندین کشور دارد که در آنهمه بازیگران اصلی ،هویت ،تمامیت و استقالل خود را از
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توازن قدرت بهمنزله یک وضعیت یا نوعی شرایط ،متضمن ترتیباتی عینی است که در آن ،رضایت
ً
خاطر نسبتا گستردهای از نحوه توزیع قدرت وجود دارد و دولتها بیدلیل نگران امنیت خود نیستند.

همچنین در مفروضهای نظریه موازنه قوا بهجای در نظر گرفتن تعداد قدرتهای بزرگ برای توضیح
دالیل وقوع جنگ استدالل میشود که متغیر توصیفی اصلی ،مقدار قدرت تحت کنترل هر یک از آنها
است .قدرت را میتوان کمابیش بهطور برابر در میان قدرتهای بزرگ توزیع کرد .گرچه نسبت قدرت در
میان تمام قدرتهای بزرگ در برقراری صلح تأثیر دارد و نسبت اصلی بین دو دولت برخوردار از بیشترین
قدرت در نظام است .در صورت وجود شکاف نابرابر ،دولت شماره یک ،قدرت برتر است ،چراکه از
قدرت بیشتر از دیگران برخوردار است .گرچه ،اگر فاصله بین قدرتهای شماره یک و دو اندک باشد،
گفته میشود موازنه قدرت نابرابر وجود دارد ،حتی اگر قدرت بهطور برابر در میان تمام قدرتهای بزرگ
توزیع گردد (دان ،اسمیت ،کورکی.)172 :1394 ،
البته آنگونه که والتس توضیح میدهد هر واحدی باید خودش را در جایگاهی قرار دهد که نتواند
میان دولتها از حیث توانمندی است نه از حیث کارکرد )Waltz, 1979, p. 96(.عرصه سیاست
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ملی متشکل از واحدهای تمایزیافتهای است که کارکردهای خاصی را انجام میدهند .عرصه سیاست
بینالملل متشکل از واحدهای همانندی است که از فعالیتهای یکدیگر نسخهبرداری میکنند,Waltz(.
)97 .p ,1979
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والتس تشریح میکند که دولتها در وضعیت آنارشی به همراهی یا دنبالهروی 1روی نمیآورند
بلکه موازنه ایجاد میکنند )Waltz, 1979, p. 126(.در نظمهای سیاسی سلسله مراتبی ،کنشگران
تمایل دارند به دنبالهروی از نامزد اصلی یا پیروز جدید رویآورند ،زیرا شکست امنیت آنها را به خطر
نمیاندازد .دنبالهروها 2میکوشند جانب طرف قویتر را بگیرند و از این طریق ،منافع خود را افزایش
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از خودش مراقبت کند چراکه برای مراقبت از خودش نمیتواند به هیچ واحد دیگری اتکا کند .تفاوت

دهند؛ اما در آنارشی دنبالهروی با تقویت طرفی که ممکن است بعدها به شما حمله کند به پیشواز فاجعه
میرود .قدرت دیگران -بهویژه قدرتهای بزرگ  -همواره یک تهدید است چراکه که هیچ حکومتی وجود
برابر طرف قویتر ،مخاطرات را کاهش دهند (برچیل و دیگران .)59 :1393 ،در یک جهان دوقطبی ،تنها
تهدید جدی علیه امنیت هر ابرقدرت ،ابرقدرت دیگر است .هر ابرقدرت ،ترجیحها و تمایالتش هرچه
چندقطبی
باشد ،باید در برابر ابرقدرت دیگر موازنه برقرار کند .البته در سیستمهای چندقطبی نیز ،سیستم
ِ
1. Bandwagoning
2. Bandwagoners
3. Balancers
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ندارد که برای محافظت از خود بتواند به آن روی آورد .موازنه دهندگان 3میکوشند از طریق مقاومت در

موازنه قوا از مهمترین سیستمهای روابط بینالملل است .چنانچه در دیدگاه کاپالن مهمترین پارامترهای
مؤثر عناصر :ساختار و فرایند و واحدها به شکل سیستم هستند و درزمانی تحقق مییابند که قدرتهای
بزرگ چندی در رقابت به سر برند .کارکردهای مهم توازن قوا عبارتاند از:
 جلوگیری از تبدیل سیستم به یک امپراتوری جهانی حفظ استقالل دولتهای واقع در مناطق خاص (از طریق وجود سیستم توازن محلی و منطقهای) حفظ نظم موجود -و فراهم ساختن محیط مساعد برای کارکرد نهادهایی که در جهت ایجاد نظمتالش مینمایند ،مانند دیپلماسی ،مدیریت ،کنترل ،حقوق بینالملل ،محدودیت (قاسمی.)247 :1393 ،
 .3سطح و عمق همکاری در روابط ایران و روسیه:

روسیه تغییر کند .بهگونهای که در سال  2001حادثه  11سپتامبر در آمریکا رخ داد و پسازآن آمریکا در
عراق با ناکامی مواجه گردید ،در خاورمیانه تنشهای شدید بین اسرائیل و فلسطین رخ داد و بین حماس و
فتح در فلسطین درگیری داخلی شعله کشید .روسیه ضمن وارسی این حوادث برای سیاستگذاری جدید
منطقهای اعالم آمادگی کرد و درواقع روسیه ازاینپس به سیاست خاورمیانهای خود شکل تازه میداد
به سرکار آمدن مددف پس از پوتین وقفهای در سیاست خاورمیانهای روسیه به وجود آمد و آن را از
اولویت انداخت به همین خاطر بود که روسیهی زمان مددف با قطعنامهی پیشنهادی آمریکا علیه ایران
در مورد فعالیت هستهای موافقت نموده بود و از تحویل دادن اس 300-به ایران طفره میرفت (دیلمی
معزی .)98 :1389 ،در ژانویه  2011بحران سوریه زبانه کشید و ترکیه به دو دلیل خود را مجبور به مداخله
ُ
در آن میدید :یکی به خاطر مهار نمودن کردها جهت امنیت بخشیدن به مرزهای خویش و دوم کاهش
اصرار به سرنگونی بشار اسد داشت (چگنی زاده و همکاران .)82 :1392 ،طی سالهای  2011تا 2016
سیاست خاورمیانهای روسیه ایجاد محدودیت و منازعه کنترلشده با ترکیه بود .در حقیقت روسیه هم با
افزایش تنش بین خود و ترکیه ،فعالیت ترکیه را علیه بشار اسد محدود میساخت و هم نیروهای هوادار
ترکیه را موردتهاجم قرار میداد (قاسمی .)108 :1395 ،در سال  2017روسیه فرصت سازی نموده و
توانست تحرکات سیاسی ترکیه را مهار نماید و آن را وارد دیپلماسی موازنه قدرت سازد .بهگونهای که در
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نفوذ ایران و محور تشیع و دست یافتن به هژمون منطقهای .ترکیه در طی سالهای  2011به بعد در مقطعی
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(اطهری.)38 :1390 ،
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پوتین در سال  2000میالدی به قدرت رسید .حوادثی پسازآن باعث شد نگاه و سیاست خاورمیانهای

این سال روسیه /ترکیه در مورد خط لوله گاز و همچنین ایجاد منطقه امن سوری و نیز ضد هوایی اس 400
به امضای توافقنامه مبادرت ورزیدند (شفقتنیا و جعفری 181 :1399 ،به نقل از  .),BAORHازآنپس
تنش بین ترکیه /آمریکا قابلمشاهده شد.
در چارچوب دیپلماسی توازن قوای روسیه ،تعامل و تقابل ایران با ترکیه قابلیت کنترل و تنظیم داشته
است ،ازاینرو طی سالهای  2018تاکنون ( )2021دیپلماسی خاورمیانهای روسیه در قبال ایران معطوف
به محدود نمودن و کنترل و تنظیم آن  -بهویژه در مسائل سوریه -رقم خورده است .بهگونهای که چند
سوری روسیه دارای برجستگی بوده و قابل
فاکتور اساسی همچنان پیش روی دیپلماسی خاورمیانهای و
ِ
دریافت است:

اول آنکه روسیه واقف است ایجاد ثبات پایدار در سوریه با خروج کامل ایران از سوریه ،امکانپذیر
امنیتی است .دوم آنکه ترکیه تمایل به مشارکت و حضور ایران در مذاکرات صلح سوری (از آن جمله صلح
فصلنامه علمی -پژوهشی
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آستانه) نداشته است ،غیبت ایران در اجالس چهارجانبه استانبول تالش ترکیه در این مسیر بوده است
(ملی)1397 ،؛ اما در عوض روسیه در تالش بوده است تا نفوذ سیاسی ایران در مدیریت سوریه را محدود
سازد حتی به مخالفان عرب در فرایند مسائل سیاسی سوریه مشارکت دهد (احمدی .)89 :1397 ،به

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

همین خاطر بود که سرگئی الورف در سال  2018بیان نمود توقع قدرتهای غربی برای خروج ایران از
شدن
سوریه امر غیرواقعی است ( .)Трушин, 2019, p. 11سوم آنکه ترکیه همچنان به دنبال هژمون ِ
منطقهای خود در خاورمیانه بهویژه در سوریه است اما واقف است که اگر چنانچه نفوذ سیاسی و نظامی
ایران بالکل حذف گردد با چالش انرژیک روبرو خواهد شد زیرا ایران بهمنزله مرکز یا هاب انرژیک 1برای

سیاسی قابل دقت است :در عرصه امنیتی مهمترین سطح همکاری در مقابل خشونتگرایی و تروریسم
اهمیت ویژه داشته است .همکاری در قبال داعش مثال بارز آن بوده است .مبارزه با تروریسم و افراطگرایی
و غلبه نسبی بر آن از دیگر منافع روسیه در سوریه برای ایران است .میتوان ادعا کرد که تهدید داعش علیه
1. Energy Hub
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اروپا است .حذف کلی ایران بهمثابه به خطر انداختن مرکز و جایگاه تأمینکننده مرکز انرژی اروپایی ست
ً
پس چارهاندیشی برای این موضوع سادهای نیست و حتما مسئله درازمدتی خواهد بود.
ُ
مق همکاریهای ایران با روسیه
اما بهواقع نوع روابط روسیه /ایران چگونه است؟ در مورد سطح و ع ِ
مباحث ذیل قابلتحلیل است .عرصههای همکاری ایران و روسیه در دو عرصهی امنیتی و عرصهی
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نیست .سطح روابط سیاسی امروزه بین ایران  /روسیه در مذاکرات صلح سوریه خود نشانگر این مسئلهی

ایران یک تهدید وجودی محسوب میشود و از آنجایی این موضوع تهدیدی علیه روسها نیز هست لذا
این همپوشانی منافع سبب شده که مداخله نظامی مسکو در سوریه و جنگ با تروریستها در جهت منافع
ایران بوده و تا حدی نگرانیهای امنیتی تهران را تعدیل نموده باشد (درآیند و احمدی-1397 ،الف.)18 :
دوم در عرصه سیاسی اینکه ،ازنظر ایران ،روسیه میتواند موازنه دهنده موضع ایران در مسائل بینالمللی
بهویژه در مقابل غرب و بازدارنده سایر قدرتهای منطقهای باشد و تالشهای آنها را برای حذف نقش
ایران در منطقه ناکام گذارد .آمریکا ،نگاه مثبتی به نقش منطقهای ایران ندارد و با حضور فعال ایران در
حلوفصل بحران سوریه بشدت مخالف هست .لذا بهطور صریح از تهران خواسته تا از سوریه خارج
شود و از روسیه نیز تقاضا نمود تا برای عملی شدن این امر به ایران فشار بیاورد .ولی علیرغم این ،تاکنون
روسیه از حضور ایران در منطقه بهویژه در سوریه دفاع و آن را مشروع قلمداد نموده است .همچنین ،روسیه
امر منجر به تقویت نقش ایران در معادالت سیاسی سوریه شده است .بهاضافه ،تهران حمایت سیاسی
مسکو بهویژه حق وتوی آن در شورای امنیت و توان و تجهیزات آن را ظرفیت مهمی برای تقویت سیاست
خارجی خود قلمداد نموده و از همکاری همهجانبه با مسکو استقبال کرده است (درآیند و احمدی،
-1397ب.)19 :
روسیه و چین آن را وتو کرده و مخالفت خود را اعالم کردند .همچنین در این راستا عرصههای تعارض
ایران و روسیه در بحران سوریه قابل دقت است .درواقع روسیه و ایران در بحران سوریه به علت بعضی
همپوشانیهای مقطعی در منافع باهم همکاری و تعامل دارند؛ اما این مسئله با چالشهایی مواجه است.
اول اینکه این موضوع به منفعتطلبی روسها و نگاه روسیه به سیاست جهانی برمیگردد .بر مبنای
واقعگرایی ساختاری ،دولتها همواره به دنبال منافع و افزایش قدرت خود هستند .همکاری و ائتالف میان
همکاری و روابطش با ایران نشاءت گرفته از چشمانداز کالن این کشور به سیاست جهانی است (جعفری
و ذوالفقاری.)27-28 :1392 ،
دوم ،به حاشیه رفتن احتمالی نقش و بازیگری ایران در سوریه است که این تهدیدی بالقوه برای منافع
منطقهای ایران محسوب میشود .گرچه در آغاز حضور فعاالنه روسیه در سوریه ،این کشور بهشدت
نیازمند همکاری ،همراهی و پشتیبانی ایران بود؛ اما در ادامه از میزان نیاز روسها به ایران در منطقه بهویژه
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دولتها تا زمانی تداوم دارد که منافع ملی و مصالح قدرت ایجاب کند .به نظر میرسد نگاه روسیه به
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در مقابل در راستای تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل در سال ،1399
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برخالف خواسته آمریکا ،از حضور و مشارکت ایران در مذاکرات صلح سوریه حمایت نموده است و این

در سوریه کاسته شده است .والدیمیر یوسیف ،کارشناس روسی به این موضوع اشاره میکند به اینکه در
آینده نقش روسیه در سوریه افزایش خواهد یافت ولی نقش ایران در این کشور افزایشی نخواهد داشت
(ایوانف و شوری.)48-49 :1395 ،
قدرت هوایی خود و ایران با نیروی زمینی خود نقش مؤثری درصحنه معادالت سوریه
اگرچه روسیه با ِ

دارند ولی از اینکه جایگاه ایران درصحنه جنگ سوریه تحت رهبری عملیات هوایی روسیه قرار بگیرد
و نقش مستقالنه ایران را تحتالشعاع قرار دهد برای این کشور تهدید محسوب میشود .مسکو تعامل
با غرب و متحدان آن ازجمله ترکیه ،عربستان و اسرائیل را منتفی نمیداند ،اما در مقابل ،ایران برخی از
این کشورها را بخشی از مشکل و نهبخشی از راهحلعنوان مینماید (عسگریان-1394 ،الف.)50 :
عربستان در مسائل منطقه بهویژه سوریه وجود مؤثر دارد ولی روسیه بهرغم احساس نگرانی از تهدیدات
نماید و در آینده هم احتمال گسترش این روابط بهویژه در حوزه فروش تسلیحات به عربستان وجود دارد؛
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بنابراین ،روسیه در منطقه خاورمیانه (از آن جمله در سوریه) درصدد استفاده از همکاری همه بازیگران
است تا خود را بهمثابه یک قدرت برتر منطقهای که دارای مشروعیت در بین کشورهای منطقه نیز باشد

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

معرفی کند (عسگریان-1394 ،ب .)195 :عالوه بر موضوع عربستان ،هزینه /فایده چالش با آمریکا به
ِ
شکل درازمدت نیز برای روسیه موضوع متفاوتی است.
روسیه در روند همکاریهای با ایران به منافع بلندمدت و دستاوردهای نسبی این همکاریها توجه
دارد؛ بنابراین ،روسیه از اینکه با گسترش همکاریهای خود ،ایران به یک موقعیت مهم در منطقه تبدیل
گردد راضی نیست .از طرف دیگر ،ایران نیز نوعی سوءظن نسبت به رفتارهای روسیه دارد که ناشی از
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از ناحیه گروههای تکفیری موردحمایت عربستان ،همواره سعی کرده روابط خود را با این کشور را حفظ

وضعیت آنارشی است .در فضای بیاعتمادی حاکم بر روابط بینالملل ،کشورها محتاط هستند .روسیه
بههیچوجه در درازمدت راضی به افزایش دشمنی آمریکا با خودش به خاطر دوستی با ایران نیست ،زیرا

ی در روابط ترکیه -روسیه:
 .4سطح و عمق همکار 

از سال  2020به بعد سطح روابط بین روسیه /ترکیه از حوزهی رقابت به حوزهی همکاری قابلتفکیک
موشکی اس-
و تشخیص است .این همکاری از اعزام کارشناسان روسیه بهمنظور ایجاد تأسیسات دفاع
ِ
شزا و مسائل چالشی بین دو کشور که در فرایند تبدیل به فرصتهای
 400شروعشده است اما عوامل تن 
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این امر هزینههای زیادی را بر روسیه تحمیل میکند (صادقی و مرادی.)28 :1396 ،

همکاری و شاید همگرایی قرار دارند عبارتاند از :راهحل نهایی بحران سوریه ،مسائل قفقاز و آذربایجان/
ارمنستان ،راهبرد روسیه در قبرس ،وجود موشکهای ناتو در ترکیه (سپر دفاع) ،مبادالت انرژی ،نقش
اقتصادی و جغرافیایی روسیه ،میزان توازن قوا با غرب و با اعراب ،میزان همکاری در گروه بیست.
ترکیه در فرایند بازتعریف از منافع ملی خود به کاهش تنش روی آورده است و به همکاری با روسیه
عالقه نشان میدهد .در این راه موفق به کسب مشارکتهای دوجانبه گردیده است .پس از توافق روسیه
بود که ترکیه عملیات سپر فرات 1را در اوت  2016به انجام رساند و در موارد ذیل همکاریهای دوجانبه
برای ترکیه ثمربخش بود :اجرای عملیات نظامی مشترک در حلب ،2عملیات موفق نیروی هوایی ترکیه
علیه داعش و سپس پیشروی ارتش آزاد سوریه ،3حفاظت از مرزهای مورد دلخواه ترکیه .از طرف دیگر
همزمان با همکاریهای راهبردی در حال رشد روسیه با ترکیه افشای طرح آموزش  30000شبهنظامی
جدیت ترکیه برای مبارزه با نیروهای کرد در همکاری با روسیه را تقویت کرد (Perry and Ciskun,

گرایش روسیه به اتخاذ رویکردهای موازنهای و تهاجمی در برابر ایاالتمتحده از بحران اوکراین 5و
کشانده شد .تصویب دکترین جدید دریایی روسیه در جوالی  2016پشتوانهای برای پیشبرد سیاستهای
ت روسیه است .در این سند نیروی دریایی روسیه ملزم به
نو منطقهگرایی روسیه در پیرامون حیات خلو 
1. Euphrates Sheild
2. Allopo
)3. Free Syrian Army (FSA
4. North Atlantic Treaty Organization
5. Ukrain
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الحاق کریمه به خاک روسیه آغاز گردید و دامنه آن به رویارویی نظامی دو قدرت در سراسر شرق مدیترانه
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.)2018, p. 56
همچنین حمایت همهجانبه از حکومت سوریه در برابر مخالفان مسلح؛ چرخش راهبردی در
سیاستهای منطقهای ترکیه بهسوی روسیه را ایجاد کرد .چراغ سبز روسیه به ترکیه برای اجرای عملیات بر
ضد شبهنظامیان کرد در شمال سوریه شکافی عمیق میان ائتالف به رهبری آمریکا در شرق مدیترانه ایجاد
نمود .همچنین کنترل بر کانون قدرت تهاجمی ناتو 4در مجاورت حیاطخلوت روسیه با اجرای گسترده
استراتژی عدم دسترسی و منع منطقهای با کاربرد انواع تسلیحات متعارف و نامتعارف چشمانداز همگرایی
نظامی روسیه با ترکیه را تقویت کرده است .این امر به افزایش قدرت مانور نظامی روسیه در دریای سیاه و
مدیترانه یاریرسانده است (بختیاری و اطهری.)2 :1398 ،

فصلنامه علمی -پژوهشی
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یگانهای مدافع خلق در سراسر مرزهای ترکیه بر دامنه اختالفات و تنش میان ترکیه و آمریکا افزود درنتیجه

حضور نظامی در دریای مدیترانه با سلطه بر پایگاههای دائم برای مقابله با آرایش دریایی ناتو در مدیترانه و
دامنه جنوبی ناتو و غرب است (.)Persson, 2016, p. 11
 .5سیاست خارجی خاورمیانهای روسیه و نقش و جایگاه ایران /ترکیه:

در ادامهی این تحلیل مرور به تاریخ سیاسی روابط بین روسیه -سوریه ضروری به نظر میآید زیرا ضمن
توضیح عوامل اصلی مداخله یا حضور روسیه در سوریه ،نقش و جایگاه ایران /ترکیه شفاف خواهد شد.
اولین کنسولگری روسیه در دمشق در سال  1893تأسیس شد .شوروی در سال  1944با سوریه روابط
دیپلماتیک برقرار نمود .تا اوایل دهه  50میالدی ،سوریه بهتدریج به یکی از مهمترین شرکای شوروی
در خاورمیانه تبدیل شد .از سال  1955شوروی کمک نظامی و اقتصادی وسیعی به سوریه ارائه کرد زیرا
زمان حیات جمال عبدالناصر تحتالشعاع روابط شوروی و مصر بود ،زیرا مصر در دوران ناصر محور
فصلنامه علمی -پژوهشی
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ناسیونالیسم عرب و ستون اصلی مبارزه علیه اسرائیل محسوب میشد .به دنبال به قدرت رسیدن سادات،
روابط مصر با شوروی بحرانی شد ولی در مقابل کمکهای مسکو به سوریه به اوج خود رسید و این کشور
بهعنوان شریک اصلی شوروی در منطقه شناسایی شد .روابط خوب دو کشور در دوران جنگ سرد با ایجاد

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

پایگاه هوایی الذقیه توسط شوروی در سوریه و توسعه بیشازپیش انواع همکاریهای سیاسی و نظامی
تکمیل شد (شیخاالسالمی و بیکی.)152 :1392 ،
تغییر در جهتگیریهای سیاسی شوروی در نیمه دهه  1980باروی کار آمدن گورباچف 1و در قالب
تفکر نوین ،بر روابط با سوریه نیز اثرگذار بوده و روابط آن با سوریه تنزل پیدا نمود (کوالیی و سلطانی نژاد،
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سوریه از پیوستن به پیمان بغداد که موردحمایت غرب بود اجتناب مینمود .روابط سوریه با شوروی تا

)118 :1395؛ اما در سالهای ابتدایی بعد از فروپاشی شوروی ،ازآنجاییکه روسیه به دنبال بازسازی
روابط خود با غرب بود ،وضع سردی روابط بین دو طرف تا مدتی دیگر ادامه داشت اما از سال 2012
مسکو در پی افزایش حضور در منطقه بود؛ و با تغییر سیاست خارجی مسکو به سمت اوراسیا گرایی،
روابط این کشور با دیگر بازیگران منطقهای بهشدت تقویت شد بهگونهای که در سالهای  2014به بعد
مسکو روابط مستحکمتری را با دمشق پیریزی نمود و با گسترش روابط خود درزمینهی فروش تسلیحات
و انجام پروژههای ساخت نیروگاه در تالش بوده تا نفوذ خود را در سوریه افزایش دهد .این حضور ناشی
1. Gorbatov
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ماهیت تعامل روسیه با خاورمیانه تغییر کرد و پس از انتخاب مجدد والدیمیر پوتین برای سومین دوره،

از اختالفات با آمریکا و اتحادیه اروپا در موضوع سوریه و اوکراین بود .در حقیقت افزایش تنشها با غرب
و از طرفی تالش برای نفوذ در مناطق راهبردی ،روسیه را وادار به تغییر تمرکز خود از غرب به کشورهای
غیراروپایی ازجمله خاورمیانه کرد .پوتین در دسامبر  2014همکاری با کشورهای خاورمیانه را یکی از
اولویتهای دیپلماسی روسیه اعالم کرد .هدف اصلی سیاست خاورمیانهای روسیه در روابط با کشورهای
خاورمیانه ،استفاده از این کشورها بهعنوان اهرمی بود که بر رفتار آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به روسیه
تأثیر بگذارد (.)Kazhanov, 2017, p. 12-30
ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه به سپتامبر  2015بازمیگردد .در این سال مقامات
فدراسیون روسیه در پاسخ به آنچه دعوت دولت مرکزی دمشق نامیدند ،اقدامات نظامی را علیه گروههای
جهادی با هماهنگی نیروهای مسلح دمشق آغاز کردند لذا مداخله نظامی فدراسیون روسیه در سپتامبر
دانست .این مداخله موجب تحولی شایان توجه در موازنه قدرت شد و جریان امور را تا حد بسیاری به
سود دولت مرکزی دمشق تغییر داد .از این زمان به بعد نیروهای دولت مرکزی با حمایت نیروهای نظامی
این متحد نیرومند توانستند تا کنترل بخشهای مهمی از سرزمین سوریه را به دستگیرند (کرم زاده و
علیزاده.)2 :1399 ،
نخست ،مبارزه علیه گروههای تروریستی بود ،چراکه روسیه نگران ظهور افراطگرایی اسالمی در درون
مرزهای خود و منطقه خارج نزدیک بود .این موضوع در حالی بود که تا سال  2015حدود  7000نفر از
روسیه و کشورهای پساشوروی به داعش پیوستند که بیشتر آنها از مناطق داغستان ،چچن و قفقاز روسیه
بودند ( .)Lavror, 2018, p. 47عامل تأثیرگذار دیگر در زمینه مداخله روسیه ،وجود منافع نظامی مهم
این کشور در سوریه بود .در این خصوص فروش تسلیحات نظامی و در اختیار داشتن بندر طرطوس
عدن از اهداف راهبردی روسیه محسوب میشود و بندر طرطوس تنها راه دستیابی به این هدف تلقی
میشود .افزون بر منافع نظامی و امنیتی ،منافع اقتصادی روسیه در سوریه را نمیتوان نادیده گرفت .روسیه
در زمینه انرژی و تجهیزات زیرساختی ،مناسبات تجاری با سوریه دارد؛ بهگونهای که شرکت روسی گاز
پروم قراردادهایی در زمینه احداث کارخانه فراوری گاز و انتقال خط لوله نفت با سوریه منعقد کرده است.
لذا میتوان گفت روسیه بر اساس منافع خود به حمایت یا عدمحمایت از دولتهای منطقه پرداخته است.
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سوریه در مدیترانه از منافع مهم روسیه به شمار میآید ،زیرا حضور نظامی مؤثر در دریای مدیترانه و خلیج
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در حقیقت عوامل مختلفی در مداخله نظامی و سیاسی روسیه در سوریه تأثیرگذار بوده است؛ عامل

فصلنامه علمی -پژوهشی
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 2015میالدی در سوریه را باید نقطه عطفی در جریان حوادثی که از سال  2011در سوریه اتفاق افتاده

در این زمینه سه عامل ژئوپلیتیکی ،اقتصادی و امنیتی در رهیافت استراتژیک روسیه نسبت به خاورمیانه
تأثیرگذار بوده است .در حوزه ژئوپلیتیکی ،اولویت روسیه مقابله با غرب و یکجانبهگرایی آمریکا و ارتقای
بینالمللی است و در حوزه اقتصادی ،ادامه فروش تسلیحات نظامی و گسترش روابط تجاری بر محور
انرژی مدنظر روسیه است .آنچه هدف روسیه در حوزه امنیتی است ،جلوگیری از اسالمگرایی افراطی در
قفقاز و چچن است .به نظرمی رسد این مالحظات روسیه را واداشت تا در آینده در ترسیم تحوالت سوریه
نقشآفرینی کند (شفقت نیا آباد و جعفری.)9 :1399 ،
اثرگذاری ایران و روسیه بر معادالت قدرت در سایر کشورهای منطقه از عراق تا لبنان ،یمن و لیبی نیز
مشهود است .نظر به پیوستگی مسائل خاورمیانه با عرصه بینالملل ،ایران و روسیه به نیکی میداند که به
چالش کشیدن امریکا در این منطقه بر معادالت قدرت با واشنگتن در سایر موضوعات جغرافیایی بیتأثیر
جمله میتوان به تقویت نقش ایران در روندهای سیاسی در عراق ،لبنان ،یمن و افغانستان اشاره کرد و از
فصلنامه علمی -پژوهشی
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این طریق توانسته توان بازدارندگی در برابر رقبای منطقهای خود ازجمله اسرائیل و عربستان را ارتقاء بخشد
(.)Khan and Zhaoying 2020, p. 250
روسیه نیز با اقدام نظامی در سوریه و لیبی و همچنین مداخالت سیاسی ازجمله در موضوع ایران و

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

اری اثرمند خود در خاورمیانه را مورد تأکید قرار داده است .در سوی دیگر ،ایران و روسیه
امریکا کارگز ِ

نقش مهمی در به چالش کشیدن «اعتقاد و اعتماد» به برتری آمریکا در منطقه داشته و مفهوم «مقاومت»
و تجدیدنظرطلبی را بهعنوان یک هنجار وارد سیاست خاورمیانه کردهاند (نوری .)16 :1399 ،روسیه که
ً
تا پیشازاین در خود توان تأثیرگذاری بر رفتار کشورهای منطقه بهویژه متحدان امریکا را نمیدید ،علنا برای
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نیست و آنها از این طریق میتوانند برگههای چانهزنی خود در مقابل واشنگتن را افزایش دهند .از این

اخالل و تضعیف روابط امریکا با کشورهای منطقه تالش میکند .مسکو در عمل نیز با اثرگذاری بر رفتار
منطقه تأثیرگذار بوده است .نمونه این مسئله را میتوان در موفقیت نسبی آن در دور کردن ترکیه از محور
امریکا و نزدیک کردن آن به محور خود ،ایجاد ارتباط نزدیک با امارات و قطر یا ارائه پیشنهاد ایجاد ساختار
امنیتی جدید در خلیجفارس مشاهده کرد (.)МИД представил, 2019
درمجموع میتوان سابقه تجارت طوالنیمدت تسلیحات روسیه با سوریه را دلیل محکمی بر
پشتیبانیهای اخیر روسیه از دولت اسد تلقی کرد بهطوریکه این مبادالت تا آنجا افزایش یافت که
سوریه در میان ده کشور واردکننده تسلیحات نظامی از روسیه و نیز در میان شرکای تجاری تسلیحاتی
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الگوی امریکا محور در
خارجی برخی کشورها ازجمله ایران ،سوریه ،ترکیه ،مصر ،لیبی و  ...در تغییر
ِ

خاورمیانهای روسیه در فاصله سالهای  2008تا  2012به جایگاه ششم رسید (صادقی و لطفی:1395 ،
 .)115همچنین در بحران داخلی سوریه ،مسکو اجازه بهرهبرداری از پایگاه هوایی در الذقیه را به دست
آورد .بهاحتمالزیاد ،با تغیر حکومت در سوریه ،روسیه امکان بهرهبرداری از بندر طرطوس را از دست
خواهد داد .عالوه بر آن ،روسیه در جنگ داخلی در سوریه توانست امتیاز استفاده از پایگاه هوایی هیمیم
در استان الذفیه را به مدت  49سال به دست آورد .بر این اساس ،سوریه را باید قلمرو نفوذ روسیه برآورد
کرد و مداخله مسکو در این بحران نیز درواقع تالش برای حفظ این قلمروی نفوذ است (تخشید ،شجاع،
 .)21 :1398بهاینترتیب روسیه به آتشبس و فرایند سیاسی که در آن بشار اسد و دولت کنونی سوریه
نقش فعالی دارند ،به دیده راهحلی برای پایان منازعه در سوریه مینگرد .نشست آستانه در ژانویه ،2017
نیز از سوی روسیه و با همکاری ترکیه و ایران سازماندهی و برگزار شد (زرگر و معصومی به نقل از دابینز،

پرتو منافع مشترک استراتژیک بین روسیه /ترکیه:
 .6ایجاد توازن قوای منطقهای در ِ

روابط ترکیه و روسیه دارای ابعاد مختلفی است و هر دو کشور انگیزههای خاص خود را در خاورمیانه دارند.

ابعادی که هریک زمینه رقابت و همکاری بین دو کشور را فراهم میکند و از طرف دیگر ،منافع استراتژیک
ی گذاشته است و در ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیکی باعث
آذربایجان) برای آنها همچنان فصل مشترکی باق 
ایجاد تنش در روابط و در ُبعد ژئو ِاکونومیکی از عوامل نزدیکی روابط آنها گشته است .روسها و ترکها
در روابطشان دورههایی از رقابت ،همکاری یا تنش را تجربه کردهاند؛ اما همواره روابط دو کشور از ثبات
بلندمدت برخوردار نبوده است .ولی همکاری دوجانبه و پیآمدهای آن را میتوان در دو بحث انگیزههای
اقتصادی و راهبردهای انرژیک بهتر مورد وارسی قرار داد:

همکاری دوجانبهی روسیه /ترکیه با انگیزه ارتقای سطح همکاری از رقم پنج میلیارد دالری در سال
 2000به رقم یکصد میلیارد دالر هدف گزاری شد .ازاینرو نهاد شورای عالی همکاری را تأسیس
نمودند تا از تجارت چمدانی که هرسال رقمی حدود  8تا  11میلیارد دالر بود را کنترل و ممانعت نیز
بنمایند .وقفههایی در سال  2015در عرصه اقتصادی به روابط دو کشور اثر منفی گذاشته بود ازجمله :منع
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مشترکی برای هر دو کشور ایجاد مینماید .در همین ارتباط پرونده سوریه و نیز قرا باغ (ارمنستان/
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.)27 :2017

صدور گاز روسیه به ترکیه ،منع واردات محصوالت کشاورزی به روسیه از ترکیه ،جلوگیری از صادرات
کاالی ساخت ترکیه به روسیه ،کاهش سطح گردشگران روسیه به ترکیه (حدود  5/3میلیون گردشگر
روسی در سال به ترکیه)؛ اما پسازاین سال این موانع کنترل و برطرف شد .پسازآن روابط اقتصادی دو
کشور از حالت عادی گذر نمود و به سطح همکاری سوق یافت .در این راستا مهمترین و اثرگذارترین
عامل و ویژگی موضوع انرژی و لولههای گاز بوده است.
 .6-2نقش راهبردی انرژی در روابط ترکیه و روسیه
مطابق بررسی آماری انرژی در سطح جهان که در سال  ۲۰۱۹از سوی شرکت بریتیش پترولیوم
منتشرشده است ،پس از فروپاشی شوروی و تغییر مرزبندی ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز که منجر به باز
منابع طبیعی ،همچون نفت گاز و زغالسنگ در گروه کشورهای بزرگ قرار دارد (یاری.)264 :1394 ،
الف) ترک استریم

1
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ً
خط لوله ترک استریم مستقیما ذخایر بزرگ روسیه را به ترکیه متصل مینماید؛ و در زمره شبکههای

حملونقل قابلاعتماد برای ترکیه ،جنوب و جنوب شرقی اروپا است .بخش لولهگذاری ترک استریم در

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

دریای سیاه را شرکت روسی سوت استریم ترنسپورت بی وی 2که درصد سهام آن متعلق به گاز پروم است
بر عهده دارد؛ و هر دو خطوط لوله از نزدیک آناپا در سواحل روسیه شروع میشود و در سواحل ترکیه فرود
میآید (نصیری به نقل از .)2019 ,Turk stream

)20 :2015 ,Sources: (Franza
1. Turk stream
2. South stream Transport B.V
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نقشه  :3خط لوله ترک استریم
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شدن فرصتهای جدید و تغییر در میزان عرضه بازار انرژی در منطقه شده بود .روسیه ازلحاظ جایگاه

ب) خط لوله بلو استریم

1

خط لوله انتقال گاز با نام بلو استریم برای انتقال گاز طبیعی روسیه به ترکیه از طریق دریای سیاه
طراحیشده است و وظیفه احداث این خط لوله را شرکت بلو استریم که نام خط لوله نیز برگرفته از آن است
بر عهده داشت ( .)2018 ,Guzpromاین خط لوله با ظرفیت کامل  ۱۶میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در
سال و با طول یک هزار و  ۲۱۳کیلومتر است .درواقع شرکت بلو استریم بهطور قابلتوجهی به بازار گاز و
توسعه زیرساختها انتقال انرژی در کشور ترکیه کمک میکند (نصیری به نقل ا ز �engineering-Ma

)2015 ,chining؛ و منافع مشترک دو کشور روسیه /ترکیه را هر چه بیشتر تعمیق میکند.

71

Sources: https://www. pipeline-journal. net/news/fugro-wins-blue-streampipeline-inspection-contract
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 .نتیجهگیری:

بر مبنای سؤال اصلی پژوهش محقق بر آن بود تا دریابد روسیه چگونه نیاز خود به ایجاد توازن قوا بین ایران/
ترکیه را در خاورمیانه و در کوران بحران سوریه عملیاتی نموده و به اجرا درمی َآورد؟ دادههای تحقیق نشان
داده است که در سیاست خاورمیانهای روسیه در دورهی پوتین ،ایران /ترکیه بهعنوان اصلیترین بازیگران
منطقهای و بهویژه در بحران سوریه تلقی شده و تحت هژمون فرا منطقهای سیاسی و اقتصادی روسیه
قرارگرفتهاند .بر این اساس روسیه با ایجاد همکاری و درعینحال محدودیت استقالل عمل استراتژیک
ترکیه /ایران را شکل داده است و آنها را با همکاریها و موافقتنامههای دو و سهجانبه متوازن می¬سازد.
روسیه در چارچوب سیاست خاورمیانهای خود جهت نیل به هژمون فرا منطقهای برای حفظ و دستیابی
به منافع ملی خود نیازمند و محتاج ایجاد روابط ،همکاری و شاید همگرایی منطقهای در خاورمیانه و
خود( ،ایران /ترکیه /کردها) و نیز در محور رقیب (اسرائیل /عربستان) حکایت از کاربست توازن قوا دارد.
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روسیه با شکل دادن به موازنه قدرت بین ایران /ترکیه ،در محور خود از یکسو به سطح همکاری دو و
سهجانبه در منطقه نیل یافته است و در حال گسترش آن است تا از این طریق بر منافع ملی خود بیفزاید و از
سوی دیگر آینده بشار اسد و بالطبع حکومت سوریه را مدیریت و کنترل مینماید و توأمان در همین راهبرد

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

محور متحد غرب و آمریکا را – در آرزوی قدرت هژمون جهانی -به چالش میکشاند.
روسیه در منطقه خارج نزدیک از پیوستن مسلمانان ِچچن و قفقاز به داعش در هراس بود .این اضطراب

جا داشت زیرا تا سال  2015تعداد هفت هزار نفر از کشور روسیه و جمهوریهای قفقاز به قوای داعشی
ً
پیوسته بودند و احتماال بازگشت موفقیتآمیز این قوا در داخل مرزهای روسیه ،کشور را وارد چالش جدید
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مسئله حاد سوریه است .نوع راهبرد روسیه برای مدیریت سیاسی بازیگران منطقهای در محور
بهویژه در
ِ

طرطوس سوریه را
و خطیری میساخت .خطری که هماینک از آن گذر نموده است .همچنین روسیه بندر
ِ
در وسط مدیترانه در اختیار داشته است؛ حضور قدرتمندانه روسیه در دریای مدیترانه و نیز در خلیج عدن
الزم بود رژیم سوریه (و درنتیجه طرطوس) را همچنان حفظ نماید .منافع نظامی در چارچوب فروش
حوزه نفت و گاز
تسلیحات و نیز دستیابی به منافع اقتصادی در بازار سوریه و خاورمیانه به ویژه فعالیت در ِ

و نیز تأمین تجهیزات زیرساخت و انتقال خطوط لوله نفت ،احداث کارخانه و همکاری در سدسازی و
همکاری و گاه همگرایی با دو قدرت منطقهای (ترکیه /ایران) در راستای حفظ رژیم بشار اسد و عدم سقوط
حاکمیت سوریه؛ و درمجموع بازیافت پرستیژ قدیمی و مقابله با تحریمهای آمریکا ،مداخالت همهجانبه

] [ DOR: 20.1001.1.23222980.1400.11.3.3.5

ازجمله هدفهای راهبردی روسها بوده است که جز با تسلط بر بندر طرطوس ممکن نیست .ازاینرو،

روسیه در سوریه و دالیل راهبردی روسیه در خاورمیانه را گویا نموده و توضیح میدهد.
در فرایند راهبرد خاورمیانهای روسیه از سال  2017تاکنون ( )2021موافقتنامههایی بین مسکو و
بازیگران منطقهای (ترکیه /ایران /عربستان /اسرائیل) به امضا رسید سپس روسیه با ایجاد فضای موازنه بین
شدن سیاست
همه قدرتها و بازیگران منطقهای از ِ
ِ
همه آنها بهره برد .زمینهی اساسی برای در دسترس ِ
موازنه قوای روسیه ،تالش و رغبت شدید بازیگران منطقهای به دستیابی آنها به هژمون منطقهای بوده
ِ

است .در این چارچوب روسیه با محدود نمودن هرکدام نسبت به رقیب همواره از پیدایش یک هژمون
منطقهای توسط این بازیگران ممانعت به عملآورده است .روسیه در بحران سوریه به اهداف منطقهای

خود رسید و توانست جایگاه خود را تقویت و مستحکم سازد .در عوض با محدودسازی حضور ایران و

ایران -مبادرت به توسعه همکاری نمود .درمجموع ،استقرار توازن قوا بین بازیگران مؤثر منطقهای و
ممانعت از هژمونیک شدن هرکدام از طریق ایجاد محدودیت مستقیم یا غیرمستقیم ،سیاست راهبردی
روسیه در مسائل خاورمیانه و بهویژه سوریه را تشریح نموده و توضیح میدهد.
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سپس محدودسازی و توافقات اقتصادی و امنیتی با ترکیه ،به مدیریت سیاسی مؤثرترین بازیگران (ترکیه/
ُ
ایران) با روش متوازن سیاسی آنها پرداخت و توأمان با همه بازیگران دخیل – حتی کردهای سوریه و

کتب

 .1ایوانف ،ایگور و شوری ،محمود ،)1395( ،همکاریهای ایران و روسیه ،ابعاد و چشم¬انداز ،تهران :موسسه مطالعات
ایران و اوراسیا (ایراس).
 .2برچیل ،اسکات و دیگران ،)1393( ،نظریههای روابط بینالملل» ،ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح اله طالبی آرابی ،تهران:
نشر حقوقی میزان.
 .3دان ،تیم و استیو اسمیت و میلجا کورکی ،)1396( ،نظریههای روابط بینالملل» ،ترجمه عبدالمجید سیفی و شهرزاد
مفتوح ،تهران :بنیاد حقوقی میزان.
 .4دوئرتی ،جیمز و رابرت والتزگراف ،)1396( ،نظریههای متعارض در روابط بینالملل» ،ترجمه علیرضا طیب و وحید
بزرگی ،تهران :نشر قومس.
 .5عسگریان ،حسین ،)1394( ،چشمانداز روابط ایران و روسیه» ،تهران :موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین-المللی
ابرار معاصر تهران.
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