
 

 همقدم

روسیه بازی پیچیده، پر ابهام و احتماال پرر طررری را   

کند. تالش برای رسیدن بره یر     در سوریه دنبال می

زمران برا  ن    هر  هرا از یر  سرو و     توافق با امریکرایی 

گسترش سرح همکاری نظامی با ایران از سوی دیگرر  

زمان برا ترکیره، کردهرا، اسرراویل و      در کنار تعامل ه 

حتی عربستان سرعودی، سیاسرتی اسره کره ممکر       

ای طروالنی مردا امکران ترداوم  ن      اسه برای  ینرده 

 وجود نداشته باشد.  

ترراکنون یکرری از مهمتررری  امتیررازاا روسرریه در 

هرای متتفر     ریه، امکران تعامرل برا طرر     بحران سو

ها برا اسرتداده از    درگیر در ای  بحران بوده اسه. روس

زمان با موفقیه کر    ای  امتیاز دو فرایند را به طور ه 

اند؛ در عرصه نظرامی  نهرا    و بیش نسبی به پیش برده

اند با همکراری نددیر  جمهروری اسرالمی      موفق شده

انی را تا حردودی بره   ایران، شرایط و موازنه قدرا مید

ندع دوله اسد تغییر دهند و در عرصه سیاسی نیرد از  

انرد گرام بره     طریق تعامل مستقی  با امریکا موفق شده

بس بره   گام گدتگوهای صفح را تا مرحفه برقراری  تش

پیش ببرند. با فرر  اینکره در شررایط موجرود هری       

انرردازی برررای پیونررد میرران ایرر  دو رونررد و     چشرر 

همکاری سه جانبه میان ایران، روسیه  گیری ی  شکل

و امریکا با محوریه روسیه وجرود نردارد، و برا فرر      

اینکه دیر یا زود روسیه ناگدیر طواهد شد یکی از ایر   

دو روند را بر دیگری ترجیح دهد، در ای  صورا ایر   

پرسش که چه عناصری بر ای  انتتاب ترثییر طواهنرد   

توانرد حراود    میگذاشه،  برای جمهوری اسالمی ایران 

اهمیه باشرد. بره عبرارا دیگرر، چنانچره روسریه در       

مقرعی در فرایند بحرران سروریه نراگدیر بره انتتراب      

استراتژی  میان یکی از ایر  دو رونرد شرود، در ایر      

صورا انتتراب اسرتراتژی  روسریه چگونره رقر  زده      

 طواهد شد؟

 های روسیه در بحران سوریه اولویت

ریه دو هرد  اصرفی و   ها در سو به طور مشتص روس

کنند. اهدا  اصفی روسیه  دو هد  جانبی را دنبال می

شامل تضمی  منافع استراتژی  ای  کشور در سروریه  

گرایری و تروریسر  از    از ی  سو و رفرع تهدیرد افررا    

شرود، امرا اهردا  جرانبی روسریه کره        سوی دیگر می

نسبه به اهدا  اصفی متثطرتر هستند، در بر گیرنرده  

ویتی و پرستیژی اسه. از ی  سو روسیه دو موضوع ه
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به دنبال  ن اسه که موضوع سروریه را بره موضروعی    

المففی روسیه به عنروان یر     برای احیای موقعیه بی 

تواند نقش  پایه امریکا که می قدرا بدرگ جهانی و ه 

های جهانی ایدا کند، تبدیل  مؤیری در مدیریه بحران

ل تبردیل موضروع   نماید و از سوی دیگر روسیه به دنبا

سوریه به موضوعی جهه احیای موقعیه ایر  کشرور   

در طاورمیانه اسه. نکته حاود اهمیره در ایر  زمینره    

تواند هری    ای  اسه که در شرایط موجود روسیه نمی

ی  از ای  اهدا  را نادیده گرفته یا مورد ک  تروجهی  

تررجیح روسریه ایر  اسره     قرار دهد. به همی  دلیل، 

ای رق  بترورد کره بره     وریه به گونهمدیریه بحران س

تمامی ای  اهدا  حتی به صورا حداقفی دسه پیردا  

 .  کند

روسیه به منظور دستیابی به ای  اهدا  برر روی  

تمامی امکاناا طود از نیروی نظامی گرفته ترا تعامرل   

با تمامی بازیگران مؤیر در بحران سروریه حسراب براز    

ز هرر عامرل   کرده اسه. در ای  شرایط  نچه که بیش ا

دیگری بر سیاسه روسیه و نوع انتتاب ای  کشرور در  

سوریه تثییرگذار طواهد برود در وهفره نتسره نحروه     

تعامل امریکا با ای  کشور اسه. مهمترری  دلیرل ایر     

مسئفه ای  اسه که تنها از طریرق تعامرل سرازنده برا     

امریکا اسه که روسریه قرادر طواهرد برود بره تمرامی       

 -هرچنرد بره شرکل حرداقفی    -اهدا  طود در سروریه  

دسه پیدا کند. چنانچه امریکا در توافقراا دو جانبره،   

حدررم منررافع روسرریه در سرروریه را تضررمی  نمایررد و 

حداقل امتیازاا را بررای روسریه قاورل شرود، در ایر       

صورا روسیه ه  به منرافع مرادی طرود دسره پیردا      

طواهد کرد و ه  شناسایی امریکرا را در مرود اهردا     

ه دسره طواهرد  ورد. در بهترری  حالره     فرعی طود ب

گونره کره    دستاوردهای روسیه در ای  چارچوب همران 

 ذکر شد حداقفی طواهد بود.

ها حاضر بره دادن امتیراز    در مقابل، اگر امریکایی

ها باید مسیر  مؤیری به روسیه در سوریه نباشند، روس

ترری را بررای رسریدن بره      تر و پر هدینه بسیار طوالنی

ی نمایند. ایر  موضروع اطیرر وضرعیتی     اهدا  طود ط

ای نردارد در  ن   اسه که روسریه بره هیچوجره عالقره    

گرفتار شود. در چارچوب گدینه یا احتمال دوم )یعنری  

عدم تعامل امریکا و عدم تمایرل ایر  کشرور بره دادن     

امتیاز به روسیه( همکاری نظامی با ایران بدون تردیرد  

ود. با ایر   روی روسیه طواهد ب مهمتری  انتتاب پیش

های زیاد وضرعیه دوم، همکراری    حال، به دلیل هدینه

ای مانند ترکیه و عربسرتان   با برطی از بازیگران منرقه

نید بیش از گذشرته در دسرتور کرار ایر  کشرور قررار       

ها تالش طواهنرد   طواهد گرفه. به عبارا دیگر، روس

ای  هرای منرقره   کرد تا از طریرق اسرتداده از فرفیره   

 عدم تعامل امریکا را کاهش دهند.     پیامدهای مندی

در شرایط موجود روسیه به دنبال  ن نیسه کره  

به اهدا  چهارگانه طود از طریق تقابل با امریکا دسه 

پیدا کند به همری  دلیرل بریش از توجره بره قردرا       

نظامی به قدرا دیپفماسی طود امید بسرته اسره. در   

مرایش  رغ  ن ها عفی رسد که امریکایی مقابل به نظر می

تعامفی با روسیه در بحران سوریه، به دو دلیل تمرایفی  

به دادن امتیاز به ای  کشور ندارنرد. اول اینکره دولره    

اوباما در روزهای پایانی طود احتماالً دستاورد چندانی 

بیند و دوم اینکه، ممک   در ای  مسئفه برای طود نمی

ها انداطت  روسیه در یر  مسریر    اسه برای امریکایی

دینه و طوالنی، بیش از حل و فصل بحران سوریه پر ه

های موجود در رونرد   اهمیه داشته باشد. فراز و نشیب

مذاکراا امریکا و روسیه در مورد سوریه نیرد احتمراالً   

 گیرد. از ای  مسئفه نشثا می

بر ای  اساس، ای  احتمال وجود دارد که روسریه  

برای جفوگیری از ترویل و تعمیق حضور نظامی طرود  
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در بحران سوریه، با کسب حرداقل امتیرازاا  مرادگی    

تعامل بیشتری از طود نشان دهد. در غیر ای  صرورا  

بایررد برره انتظررار نشسرره تررا دولرره جدیررد در امریکررا 

 های طود را در قبال حضور نظامی ها و سیاسه اولویه

 .روسیه در سوریه به نمایش بگذارد


