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 چکیده
ای منافع فدراسیون روسیه را در معرض تهدید قرار داده است؛ به همین دلیل این کشووور بحران سوریه بیش از هر کنشگر ِفرامنطقه

یترانه درصدد موودیریت تحووورت بر مووده اسووت  تم مدسییرساستراتژیک خاورمیانه و ز  ۀدر راستای صیانت از منافع خود در منطق

است؟ به منظور پاسووب بووه  برخوردار هاییویژگی چه از سوریه بحران مدیریت روسی سؤال محوری پژوهش این است که الگوی

 اسووت  ه ده شوو  گوواهی  بهووره گرفتوو » گانه »تهدیوود ، »زمووان  وهای سهاین سوال از مدل  نظری مکعب بحرانِ چارلز هرمان و مؤلفه

 میووز، قهووری و تهووا می و افووزاری و مسووالمتبحران مذکور کشور روسیه را با مسئله گووزینش از میووان سووه الگوووی موودیریت نر 

بوده و از سوووی  های اساسی و حیاتی روسیه خفیفهوشمند موا ه ساخته است  در بحران سوریه میزان تهدید مو ود علیه ارزش

ها و مکووان ر  ت در اختیار است و البته میزانووی از عوود   گوواهی نسووبت بووه پدیووده هدیدات  به  دیگر زمان زیادی  هت پاسخگویی

 مطابق مکعب بحران، خوانش فدراسیون روسیه از تحورت سوریه این است که بحران از نوع روها نیز و ود دارد، ازایندادن  ن

دهد کووه مقامووات روسوویه بوور اسووا  ها نشان میته  یاف تسنی باشد، بنابراین فوریتی  هت اقدامات تها می و قهریکند و بطئی می

به این نتیجه رسیدند که الگوووی موودیریتِ هوشوومندِ بحووران بووا اولویووت  بحران مکعب اصلی مشخصه سه نوع استنباط و معنایابی از

بووا اسووتفاده از  یفووی وک روشافزاری نتایج بهتری را برای  نها به همراه خواهد داشت  ایوون پووژوهش بووه های نر گیری از اهر بهره 

  استای بوده  ها نیز اسنادی و کتابخانهانجا  شده و شیوه گرد وری داده   رویکرد توصیفی
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Abstract 

The Syrian crisis has threatened the interests of the Russian Federation more than any other transregional 

actor; therefore, to protect its interests in the strategic region of the Middle East and the Mediterranean 

subsystem, it has sought to manage the developments. The central question of the research is what are 

the characteristics of the Russian model of crisis management in Syria? To answer this question, Charles 

Hermann’s Crisis Cube theoretical model and the three components of “threat”, “time”, and 

“awareness” have been used. The crisis has left Russia with a choice between three management 

models: peaceful and software, coercive and aggressive, and intelligent management. In the Syrian 

crisis, the threat to Russia's core values is insignificant and on the other hand, there is plenty of time to 

respond to threats, and of course, there is a lack of awareness of the events and where they occur; hence, 

according to the Crisis Cube model, the Russian Federation's interpretation of the developments in Syria 

is that the crisis is slow, so there is no urgency for aggressive and coercive actions. The findings show 

that the Russian officials, based on the type of inference and interpretation of the three main 

characteristics of the Crisis Cube, concluded that the model of intelligent crisis management with the 

priority of using software levers will bring about better results for them. This research has been done 

qualitatively using a descriptive-analytical approach and the method of data collection has been 

documentary-library method. 

 
Keywords: intelligent management, Russia, the Syrian crisis, Crisis Cube. 

 
 مقدمه

غرب  سیا با تو ه به منابع روزمینی و زیرزمینی فراوان و همچنین موقعیت راهبووردی و اسووتراتژیکی   ۀمنطق 

های  هووانی بوووده و از دیربوواز محوول برای قوودرت  های حیاتی و غیرقابل اغماضمثال زدنی، از زمره گستره 

 ۀست و  بیعتاً قرارگیری در  رگوو ها قرار داشته است  این منطقه حد واسط  هان غرب و شرق ارقابت  ن

اتحاد با هر کدا  از دو بلوک، منجر به تغییر موازنه قدرت بر نفع یک بلوک و علیووه محووور دیگوور خواهوود 

________________________________________________________________ 
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گردید  از سوی دیگر برخی کشورهای این گسووتره نظیوور سوووریه از اهمیووت ک وووپلیتیکی و ک واکونووومیکی 

کننوود  نکتووه ترین کشور کوچووک  هووان یوواد مین بزرگای برخوردار است تا  ایی که از  ن با عنواویژه 

زمان صورت نگرفتووه و بعًوواً دیگر این است که فر یند توسعه سیاسی و اقتصادی این منطقه به صورت هم

های موضوعی توسعه پیدا نکرده و از انجا  کدا  از حوزه شود که کشورهای این منطقه در هیچمشاهده می

های ا تموواعی و فرهنگووی مو ووود، چنوودپارگی  ن هستند  این مسئله بووه همووراه های حکمرانی ناتواویژه   کار

هایِ بسترسازی  هت مداخله عوامل خار ی میسر سوواخته اسووت  بووه همووین خووا ر وقوووع خالءها و شکاف

رود  های  بیعی و ساختگی به صورت ادواری و ممتد از و وه ثابت گستره غرب  سیا به شوومار موویبحران

توان در سوووریه مشوواهده نمووود کووه وضووعیت های این منطقه را میترین بحراناز  ورنی دیدترین و یکی  

تر سوواخته تر و پیچیووده های امنیتی را مبهم شوبناکیِ منطقه را بیش از پیش تسریع بخشیده و افق حل معًله

ای مدنی ه زادی حزبی و عد  و وداست  یک  نبه از بحران به و ود مشکالت داخلی ناشی از نظا  تک

نیافته و و ود فساد در کشور و نبود هویت ملووی فراگیوور و عوود  تسوواهل مووذهبی و و سیاسی، اقتصاد توسعه

های بووازیگران متعوودد و متکثوور تر بحران ناشی از تزاحم و مباینت خواسووتهشود، ریه مهمقومیتی مربوط می

هووای نظووامی، ا العوواتی و یگانهای  سو دولووت مرکووزی و دسووتگاه نفوذ هست  در حوزه داخلی از یکذی

نظیوور  ایاند و در مقابل، دگرهای  ردشده و غالباً ا یرشده بسیج مردمی وفادار به دولت مرکزی قرار گرفته

ای نیز دو محورِ بووه اند، در بعد منطقه رایی کرده صف  غیر مسلح  های تروریستیِ مسلح و مخالفانگروهک

ترین سالمی رودروری یکوودیگر هسووتند، سوورانجا  در گسووترده ای و محور مقاومت ااصطالح سازش منطقه

های  هانی یعنی  مریکا و روسیه قرار دارند  باید بیان داشت که منشأ ابتدایی بحران ناشووی از سطح، قدرت

مسا ل داخلی بوده منتها تطویل بحران نتیجه مداخله عناصر خار ی هست که سعی در محقق ساختن مطامع 

خود دارند  امکان بررسی  ملگی عناصر دخیل در بحران در این مقال میسر نبوده و لووذا   یا صیانت از منافع

های روایی اهمیت شایانی دارد  بوور ایوون اسووا  بووا تو ووه مطالعه موردی عواملِ اثربخش  هت یافتن گزاره 

بحووران اند و نظوور بووه اینکووه مسووکو در  ووول اتحادی که روسیه و سوریه از چندین دهه پیش تاکنون داشووته

و نگوواه  پاییدن) مکانیسم خاصی به منظور دفاع از متحد خود اتخاذ نموده است و در نتیجه کنکاش و پایش

 فرینووی فدراسوویون و و کردن( در خصوووچ چیسووتی، چرایووی و چگووونگی نقووش ست)کردن( و پویش  

حاضوور در شده است  پژوهش روسیه در تحورت سوریه بر اسا  مدل مکعب بحران چارلز هرمان گزینش

 برخوووردار هوواییویژگی چه از سوریه بحران مدیریت روسی  پی پاسخگویی به این پرسش است که الگوی

روسوویه   رز  به ذکر است که  ینده بحووران سوووریه بوورای فدراسوویون روسوویه اهمیووت زیووادی دارد و  است؟
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اهی در اداره کشور گرا و تکفیری  ایگهای افراطخواستار پدیدار شدن وضعیتی است که نه تنها گروهک

به منظور یافتن پاسب بهتر  گرا نیز  لوگیری به عمل  ورد  مدن دولت غرب نداشته باشند بلکه از روی کار

گرایانووه های هژمونیووکشووود کووه مسووا لی از قبیوول سیاسووتبرای سؤال اصلی این سؤال فرعی نیز مطرح می

فع اقتصادی و موضوعات راهبردی چه نقشووی بوور های تکفیری، منارشد فعالیت گروه   متحده  مریکا،ایارت

کنش و واکنش روسیه در بحران سوریه داشته است؟ ایوون پووژوهش بووا اسووتفاده از روش کیفووی و رویکوورد 

ای ثبووت، برداری و با مرا عه بووه منووابع کتابخانووهگیری از ابزار فیشها با بهره انجا  شده است  داده  توصیفی

 اند تحلیل شده بندی و تجزیه و دسته

 پیشینه پژوهش

هایی است بخش از ملهمعرفت، شناخت و بررسی موضوعی و محتوایی تحقیقات مرتبط با پژوهش حاضر 

 کند، دیگر کاربرد که از یک سو نگارنده را با دستاوردها و نتایج حاصل شده توسط دیگر محققان  شنا می

یِ محوریِ مغفول مانده نیووز  شووکار اها ل و شاخصها، مسچنین رویکردی این است که موضوعات، خالء

پژوهش در منابع داخلی و خار ی مورد مطالعه قوورار   گردد  ذیل این بخش سعی بر  ن  است که پیشینهمی

 گیرد   

ای تحت عنوان »الگوهای رفتاری روسوویه و ( در مقاله2015) مهدی هدایتی شهیدانی و رمان وردیمیروویچ

کننوود کووه ای؛ مطالعه موردی بحران سوریه  ایوون سوووال را مطوورح موویقههای منطحران مریکا در مدیریت ب

المللی یعنی روسیه و  مریکا نسبت بووه بحووران سوووریه چیسووت؟ راهبرد دو قدرت مهم ساختار بین  ترینمهم

هووای نفوووذ نگارندگان بر این اعتقاد هستند که  مریکا در بحران سوووریه در راسووتای محوودود کووردن حوووزه 

 از ملووهبخشووی و مخالفووت بووا اقوودامات  مریکووا یگوور روسوویه نیووز بووا توووازنند، از سوووی دک سکو عمل میم

محکومیت حمله نظامی برضد یک دولت دارای حاکمیت سرزمینی بدون تو یه قانونی، نه تنها نشووان داده 

بلکووه بوودین   ای برای از دست دادن متحد دیرین خود در فًای پوورتنش خاورمیانووه ندارنوود،است که برنامه

المللووی در سووطح بوواریی زنی خود را نسبت به واشنگتن در سووایر موضوووعات بووینرهای چانهریق وزن ابزا 

ای بووه ر  های  هووانی و منطقووهحفظ خواهد کرد و اهمیت خود را به عنوان یکی از ارکان مدیریت بحران

سووت خووار ی حووت عنوان»سیاای ت(، در مقالووه2013) علی  دمی و مهری  خرالدین حریف خواهد کشید 

سازند که سیاست خووار ی ها، اهداف و پیامدها  این سوال را مطرح مییه در قابل بحران سوریه: ریشهروس

روسیه در قبال بحران سوریه دارای چه ریشه، اهداف و پیامدهایی است؟ نگارندگان بر ایوون عقیووده هسووتند 

مدیترانووه و  لوووگیری از انه و دریای منطقه خاورمیکه روسیه  هت حفظ منافع استراتژیک و توازن قوا در 

حًور امنیتی و نظامی غرب به حوزه تحت نفوذش، در پی حفظ نظووا  و ثبووات سیاسووی حوواکم در سوووریه 
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های زیادی به نظووا  بشووار است  به منظور صیانت از این منافع روسیه در عرصه سیاسی  و دیپلماتیک کمک

ل  ورده است، از این منظر یکی از در ل ممانعت به عمبه این کشور اسد کرده و از حمله کشورهای غربی 

 ای تحت عنوان( در مقاله2013)1روی  لیسون اصلی ابقای بشار اسد در قدرت پشتیبانی روسیه بوده است 

 را دیپلماتیک سپر یک   بر این عقیده است که روسیه2بحران در رکیم با همسویی توضیح: سوریه و  »روسیه

  اسووت  داده   ادامووه  مدرن  تسلیحات  تهیه  به  همچنان  و  کرده   فراهم  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  شقدم  برای

 همچنین اسووتدرل  مقاله  این  کند سوریه مقاومت می  در  غرب  مداخالت   هت  سناریویی  هر  برابر  در  پوتین

 امنیتووی ذارانگوو  سیاست بین کماکان در سوریه/   شوروی   ماهیر  اتحاد  بین  همبستگی  یا  هویت  که  کندمی

 است امیدوار هم دارد و از سوی دیگر هنوز  سوریه در  مادی پایدار مانده است  هر چند روسیه منافع   روسیه

 داخلووی سیاسووی نظووم بوور سوووریه بحران بالقوه  کند اما تأثیر وارد  خاورمیانه  ای  منطقه  سیاست  در  را  خود  که

 هووایشووبکه  از  ریووق  سوریه  ان ازای بحرمنطقه  سرریز  بین  است؛  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  روسیه  کشور

هووای نگرانی شمالی و مداخله روسیه یک رابطه و ود دارد  این مسئله یکی از قفقاز در شورشیان و  اسالمی

های مفیدی در خصوچ است که به رغم اینکه داده بررسی پیشینه پژوهش نشانگر این است    اصلی کرملین

های ملمو  موودیریت بحووران اند، اما سازوکارها و اهر تهان سوریه مطرح ساخدر ل مداخله روسیه در بحر

ای مد نظر قرار نگرفته است و ، ا العاتی، اقتصادی و رسانهینظام  های سیاسی، امنیتی، لجستیکی،در حوزه 

شان داد عمدتاً به ا العات مرسو  پیرامون در ل ورود روسیه به بحران اکتفا شده است  منابع بررسی شده ن

سی مدیریت بحران سوووریه کووار پژوهشووی مجزایووی در منووابع داخلووی و در خصوچ الگوی رو  که مشخصاً

سووازی و توووان بووه عینیووتهووا موویخار ی انجا  نشده است  از نقوواط تمووایز مقالووه حاضوور بووا دیگوور پووژوهش

ضوووعی اشوواره هووای مو فرینی روسیه در بحووران سوووریه در تمووامی حوووزه های زیرین نقشکاوی  ریهعمق

حاضر با اینکه در حجم کوتاهی نوشته شده است اما حا ز یک  امعیت موضوعی  از این منظر مقالهداشت   

ای هووای ویووژه   مکعووب بحووران قابلیووتتمایز اسووت و محتوایی است  مبانی نظری پژوهش نیز از دیگر موارد

که باب  دیدی در  المللی دارد؛ این مقاله قادر استای و بینهای ملی، منطقهای بحرانت بررسی ریشه ه

 ها و در ل ورود کشورهای مختلف به  ن باز کند مطالعه بحران راستایی چگونگی

________________________________________________________________ 
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 مکعب مدیریت بحران  

زمووان دو مفهووو   گردد کووه هوومبووازمی  Krisis» های غربووی بووه ریشووه یونووانیخاستگاه واکه بحران در زبان 

«Crisis   و  «Critique   یشووه ایوون واکه بووه کلمووه یونووانینابع، رمای از گیرد  در پاره را در برمی «Krinein   بووه

شده است  واکه بحران همچنین در  کردن ار اع داده  غربال کردن وزیر و رو کردن، الک معنای پی بردن،

گزیدن و به دندان گوورفتن      است؛ این واکه از کلمه »از   به معنی »سر هم نهادن،ارزمه»   زبان عربی معادل

سختی  است  به عنوان نمونه »از  العا   یعنی بحران یا قحطی سال شدت به معنی شدت و  در اصطالح نیز  و

بحران وضووعی اضووطراری اسووت کووه در  ن، تشووویش و نگرانووی  ( Jer, 1997, P.142) گرفت و سخت شد

 گیرندگان نوواقصبحرانی معمورً  گاهی مورد نیاز تصمیمیابد، در شرایط  گیرنده افزایش میمل تصمیمعوا

-کند، به عالوه اصطکاک بین عواموول افووزایش موویو ناکافی است، عامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می

از سوووی  ( Kazemi,1989, P.28) هووا درگیوور  ن هسووتندهای سیاسی که دولووتیابد، به خصوچ در بحران

کوونش یووا   سووازان بووه منظووورتصوومیم  توسووط  دیگر مدیریت بحران ناظر بر تصمیمات یا اقوودامات اتخاذشووده 

هووای های ویرانگری که معمورً حیات و ووودی سووازمان یووا  امعووه و ارزشبحران است  بحران  واکنش در

ها دارنوود  بووه تعبیووری دهد، ظرفیت زیووادی بوورای درگیوور سوواختن کشووورها را در معرض تهدید قرار می ن

گیرنوود کووه یش میپوو ها و مقدورات خووود،  یفووی از اقوودامات را در کشورها بر حسب امکانات، محدودیت

ای مهم و اندازه به هاشود  شکست در مدیرت بحرانوضعیتی میان انفعال تا مداخله یا کنشگری را شامل می

ی اقتصادی و ا تموواعی غیرقابوول کتمووانی را هاها، کشورها و خسرانمهلک است که خطر فروپاشی سازمان

ترک کنشووگران بووا ران مجموعووه اقوودامات مشوو حوو از این منظر مدیریت ب(  Dayton, 2009, P.2)  دارددر پی

 خنثی کردن اثوورات مخوورب و غیرقابوول برگشووت  ن اسووت  هدف  لوگیری از تأثیرات ناگوار در بحران و

ریزی، تأمل در خصوچ فنووون و  وورق ریزی و  رحر برنامهرا علم و هن  مدیریت بحران  توانمی   ورکلیبه

دهی دهی و سووازماندهووی، سووامانالمللی،  هتو بین  یامختلف مدیرت تحورت و حوادث داخلی، منطقه

، عامالنه، هماهنگ  هت تأمین منافع خود به صورت  امع، زا، هدایت و راهبری بحران در  حوادث تهدید

شناخت کارشناسووانه و تعریووف   از ملهت  مدیریت بحران نیازمند  ی مراحلی  هوشمندانه و پیشگامانه دانس

چرایووی، چگووونگی،  چیسووتی،)  در دستر  و سایر مسا ل مربوط به بحووران  تدقیق موضوع از  ریق ا العا

های راهبووردیِ ممکوون توودوین گزینووه ترسیم و تهدید، تحلیل خطر، پذیری ودرک  سیب کیستی و منابع(،
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های گونوواگون بووه یووک مثبت و منفی هر راهبرد و کاهش گزینه  1سنجش بازخوردهای  ، هت مهار بحران

 ( Nasrollahi, 2010, P.47) گویی به بحران استنتیجه پاسبد برتر و در رانتخاب راهب گزینه و

هووای ملووی، های نظری که در کسب معرفووت و شووناخت الگوووی موودیریتی کشووورها در بحوورانیکی از مدل

رود  در ایوون موودل المللی مفید فایده است، مدل مکعب بحووران چووارلز هرمووان بووه شوومار موویای و بینمنطقه

 ,Herman,1969) گیرندهی و زمان ملحوظ نظر قرار میزمان سه ویژگی تهدید،  گات هم  رمعمورً به صو

P.55 )  م های بحران به تناسووب شوودت تهدیوود، تووداو  زمووانی و در ووه  گوواهی بووا هوو به دلیل اینکه وضعیت

ا هکننده بحران را ممکن است در حد غایی شدت و اهمیت  نهر یک از سه عامل اصلی تعیین  اندمتفاوت

شود، تجسم کوورد  ایوون نمووودار سووه نامیده می   گانه مکعبی که اصطالحاً »مکعب بحراندر یکی از ابعاد سه

یند در ه خطر را مشخص گیرد در مجموع بر بعدی که اضالع  ن روی زوایای قا مه یک مکعب قرار می

 است  نمودار ذیل نشانگر مکعب بحران چارلز هرمان ( Alizadeh,2015, P.93) کندمی

 
 مکعب بحران  :1نمودار

(Herman, 1969, P.417) 
به این معنا که  یا تهدید کم است یا زیاد؛   شودو زیاد استفاده می خصوچ مقوله تهدید از دو متغیر کم در

تر بوده و تهدید متو ه  ن شدیدتر باشد، احتمووال بحووران چه ارزش مورد تهدید اساسی  به عبارت دیگر هر

دثه نیز بیشتر خواهد بود  در مکعب بحران،  گوواهی بووه موضوووع نیووز نقووش بسووزایی در اتلقی کردن یک ح

________________________________________________________________ 
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  رز  شوووداسووتفاده می  یا »غافلگیری  بینیقابل پیش»  رد  در این حوزه از دو مفهو تخمین بر ورد خطر دا

انی که  ن مای ر  دهد و زبه ذکر است که غافلگیری شکافی بین زمانی است که بازیگر انتظار دارد حادثه

 ,Hosseini) داریمحادثه واقعاً ر  خواهد داد یا به تعبیر دیگر وقوع تهدید به هنگامی که مووا انتظووارش را نوو 

2006, P.26 ) ه نحوووی اسووت کووه متولیووان اموور قووادر بووه در مواقعی روندها و رویدادهای ممکن و محتمل ب

اشراف بر بووازه زمووانی و حوودود و ثغووور  ن  و بینی  ن هستند،  بیعتاً در چنین شرایطی با علمتخمین و پیش

نویسی کرد  منتها اوضاع زمانی بحرانووی توان به منظور کنترل هر وضعیت محتملی سناریونویسی و برنامهمی

عد  قطعیت همراه باشند و نوع و زمان وقوع حوادث را نتوان به صووورت   شود که روندها و رویدادها بامی

ایم این است که تهدید توسووط منظور از اینکه در برابر تهدید غافلگیر شده   یکل وربهبینی نمود   دقیق پیش

نچه اینکه ممکن است  ما ی غیر از   بازیگری غیر از  نکه ما انتظارش را داشتیم، به ا را در مده است، یا

احتمووال ه  شده باشد، همچنین ممکن است تهدید با ابعادی غیر از  نچکردیم مورد تهدید واقعبینی میپیش

بیووان کوورد   گونووهاینتوان موضوعات مطرح در مؤلفه غافلگیری را  می   ورکلیبهدادیم بروز یافته باشد   می

تووا چووه موودتی،  فزایووی(، کووی، کجووااعناصوور هم)  با چه عنصری(، همراه با کوودا  متحوود)  که کدا  بازیگری

 .(Hosseini,2006, P.35) کنوود؟یموو  کدامین ارزش ما را با چه شیوه، ابزاری، با چه شدت و ابعادی تهدیوود

ای برخوووردار اسووت  مقصووود از زمووان کننووده در مکعب بحران چارلز هرمووان مسووئله زمووان از اهمیووت تعیین

با وضعیت تهدیدکننده است  رز  به ذکر است کووه گیری و مقابله  محدودیت و کمبود زمان  هت تصمیم

قدا  بیشتر باشد، سطح بحرانووی بووودن موضوووع نیووز ا  گیری و متعاقب  نبه هر میزان که زمان  هت تصمیم

گووردد  فشووار زمووانی ی باشد، فشار زمووانی پدیوودار میمراتب کمتر خواهد بود  منتها چنانچه موضوع بحرانبه

و مکفووی  هووت واکوونش و دو  زمووان  کی است و بر یند دو عاموول زمووان رز ناظر بر یک امر ذهنی و ادرا

شدت و حدت بحران را کاهش خواهد داد و بالعکس به هر   موسع  انگیری است  زم هت تصمیم  مو ود

تر و مهلووک مقداری که کنشگران در تنگنای زمانی قرار گیرند مقیا  بحران و میووزان قوودرت تخریبووی  ن

ذیوول قابوول  الووذکر هشووت بحوورانگانه فوقهووای سووهدر مجموع از درهم کنش وضعیتتر خواهد بود   وسیع

 احصاء و تشریح است 

هووای اداری و چووه بحوورانچنان چ مکعب بحران باید دو نکته مهم را مد نظر قرار داد، یکووی اینکووهخصودر  

هووای در و مشووکالت مو ووود در حوزه ها کنتوورل نشوووند ترین ریووههای قرار گرفته در پووایینعادی و بحران

خواهوود گردیوود و  تر  بووه خووودتر و وخیماهیت پیچیده پذیری مرتفع نشوند به تدریج بحران ممعرض  سیب

هووای شوودید سوووق پیوودا   یووا بحرانAعنی سطح » رترین سطح مکعب بحران چارلز هرمان ینهایتاً به سمت با



      223                                                      روسی مدیریت بحران سوریه  لگویِا 

اعی، های داخلی در ابعاد سیاسی، اقتصووادی، ا تموو نکند  دو  اینکه مکعب بحران هم در خصوچ بحرامی

ای را در منطقووه فوورا ای ودهای منطقهتوان رخدامحیطی قابلیت کاربست دارد و همچنین میامنیتی و زیست

المللووی برخووی که هم در تحورت داخلی کشورها و هووم در مقیووا  بینقالب  ن تشریح و تبیین نمود؛ چرا 

هووا سووطوح مختلفووی را در گیوورد و ایوون بحراننشووگران مووورد تهدیوود قوورار میهای حیوواتی و منووافع ک ارزش

 گیرند برمی
 مکعب بحران  الگوی احتمالی در وضعیت هشت :( 1) جدول

سطح   نوع بحران ردیف

 بحران

زمان  تهدید 

 اقدام 

 

 آگاهی

 غافلگیری  کم شدید  A شدید )وضعیت کامالً بحرانی( 1وضعیت بحرانی  1

 غافلگیری  زیاد  ید شد B  دید و مبتنی بر نو وری( ) 2نوظهور بحران  2

 یری غافلگ اد زی خفیف C )بطئی( 3بحران کند  3

 غافلگیری  کم خفیف D )ویژه، موردی و تصادف( 4یت بحران مبتنی بر وضع 4

 بینی قابل پیش کم ید شد E العملی یا واکنشی()عکس 5بحران انعکاسی  5

 ینی بیشقابل پ زیاد  شدید  F شده، عهدی، مشورتی(یزیربرنامه) 6ای بحران برنامه 6

 ینی بیشقابل پ یاد ز خفیف G مند( ، روال )دچار روزمرگی، مرسو  7بحران عادی  7

 ینی بیشقابل پ کم خفیف H 8بحران اداری  8

(Hermann, 1969, P.415) 
 

ن معمورً برحسب نوع بحران از حیث شدت تهدید، میووزان زمووان در اختیووار و همچنووین  گوواهی یووا بازیگرا

 ۀ گسووتر تهای بالقوه و بالفعل خود و اهمیمیزان توانایی سو وی در برابر عناصر تهدیدکننده از یکغافلگیر

مهار و موودیریت  ن اتخوواذ  داده، راهکارهای متفاوت و متنوعی را به منظور غرافیایی که بحران در  ن ر 

ران  هووت مهووار و کنتوورل هایی اسووت کووه بووازیگکنند  در اینجا منظور از فنون مدیریت بحران مکانیسووممی

________________________________________________________________ 

1 -Crisis Situation 
2 -Innovation Crisis 
3 -Inertial Crisis 
4 -Circumstantial Crisis 
5 -Reflexive Crisis 
6 -Deliberative Crisis 
7 -Routinized Crisis 
8 -Administrative Crisis 
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مهار بحران موضوووع گیووری د   برنمیتحورت ناخوشایند با هدف نیل به مقاصد و منافع حیاتی خود به کار  

دهی به روند تحووورت در راسووتای منووافع کنشووگران اسووت   در انفعالی نیست؛ بلکه نوعی مهندسی و  هت

قابلیت نظامی و اقتصادی مناسب هنگامی که خصوچ مدیریت بحران نیز باید تو ه داشت که کنشگران ِ با 

رار گرفته باشد و لذا تهدید کننده نیز اقدا  ید قتهد  رضمعارزش های حیاتی  نها توسط رقبا و دشمنان در  

 ،به بسیج حداکثری امکاناتو با تما  قوا کرده باشد، بازیگر تهدید شده نیز غالباً اقدا     تها م حداکثریبه  

کند  از این منظر مدیریت بحران پیونوود معنووادار و تنگوواتنگی بووا میووزان تهدیوود ایش میینیروهاو    هاتوانایی

هووای  ن مووورد تهدیوود های حیاتی و در وهله دو  سطح قدرت کنشگری که ارزشرزشعلیه ات شده  رو ی

ابلیت واقع شده و در وهله سو  میزان قدرت بازیگر مها م یا عناصر تهدید کننده دارد  لذا کنشگرانی که ق

و توسعه یافته قوا   های ضعیفی به لحاظ نظامی و اقدامات  فندی و پدافندی  دارند و از سوی دیگر اقتصاد

هووای خارج ساخته( و بحرانبا منشأ بیرونی )یافته ای نیز ندارند، معمورً در موا هه با تهدیدها و بحران های 

هووای ناشووی از بحووران، در میووان موودت و تکانه داخلی، مستعد  سیب پذیری هستند  این کنشگران در مقابل

کننده خار ی شوند یا اینکه م عناصر تهدید د تسلیود دار وری ندارند و احتمال  ن و بلندمدت توان تاب

 میووز های حکمرانی موفقیتهای داخلی را نداشته و اساساً الگوی مدیریتی این قبیل سیستمتوان حل بحران

های زیادی بووه چشووم مووی خووورد  بووه عنوووان نمونووه ها معمورً دوگانه  در بحراننخواهد بود  به همین خا ر  

ای نظیوور بحووران سوووریه هووای منطقووهه یافته هنگا  رویارویی با بحرانتوسعادهای  و اقتصاقتصادهای ضعیف  

های متفاوتی کسب خواهند نمود؛ دلیل این مسئله مشخص است؛ بواسطه اینکه بازیگران موفق گیری  نتیجه

ای مورً قبل از حادث شدن وضعیت بحرانی، بر اسا  رونوودها، رویوودادها و سوویگنال هووای ضووعیف و  رمع

ویر برخووی افراد صاحب تجربه، چنین مسا لی را تصویرسازی کوورده انوود و متناسووب بووا ایوون تصوواگان و  نخب

باشوود، منتهووا عوود  برخورد این  یف با بحووران هووا مدبرانووه مووی  روازاینتجویزهای عملیاتی ارا ه داده اند و  

ی هسووتند، ی داخلوو ضووعف هوواموفقیت برخی کنشگران در  ول بحران ها فارغ از اینکه از یک منظر نتیجووه 

رغم در اختیار قرار داشتن اهر  های قدرتمنوود، بووه زیادی و ود دارند که علی  ۀمنتها کشورهای توسعه یافت

یومحور، هنگا  رویارویی با بحووران هووای دلیل اهمال کاری و سهل انگاری و عد  و ود برنامه ریزی سنار

 خورند    شکست میوماًعم د وکننمنطقه ای و حتی داخلی، موفقیت درخوری کسب نمی
 بحران سوریه روند و ماهیت 

 با   فریقا  شمال  و   سیا  غرب  عربی  کشورهای  بالفاصله سایر  2010  دسامبر  متعاقب وقوع تحورت تونس در

-س از وقوع تحورت مصر، بحرین و لیبی، کشور سوریه نیز با اینکووه پوویشپ   شدند  روبرو   دی  مشکالت

توور از توور و  ووورنیای به شدت عمیووقثباتیاما به تدریج دچار بی د،شده بور  ن نبینی وقوع چنین بحرانی د
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دیگر کشورهای عربی گردید  عمق و گسووترده بحووران بووه نحوووی بوووده کووه توواکنون بسوویاری از معووادرت 

مرکز استانی به ) 1در شهر درعا 2011مار   15و  هانی را به شدت از خود متأثر ساخته است  در ای  منطقه

 ۀکیلومتری  نوب دمشق و مرز مشترک با اردن، اعتراضات داخلی سوریه بووا حملوو   85صله  فا  ا ( درهمین ن

هووا دامه درگیریحزب بعث، رادیو و تلویزیون، مرکز پلیس و کا  دادگستری  غاز شد  با ا  گروهی به مقر

شهر برای دیوودار تمدین ل و معنفر از سران قبای 50مسئورن قبلی شهر درعا برکنار شدند و استاندار  دید با 

ها روع و قابل قبول دانست  با این حال سلفیبا بشار اسد به دمشق رفتند  بشار اسد مطالبات سران قبایل را مش

ها در درعا و چندین شهر دیگر سوووریه  غوواز و تشوودید ریهای تروریستی وارد عمل شدند و درگیو گروه 

فته است  یک  یف نقش زیربنووایی بوورای شکل گرمتًاد  شد   در خصوچ بحران سوریه دو  یف فکری  

های مطالبه خواهانووه موورد ِ تحورت سوریه را امتداد حرکتمسا ل داخلی در بحران قا ل هستند؛ این  یف 

کننوود کووه بووه دلیوول معًووالت مصر و بحرین قلمداد می  لیبی،  یر تونس،تحت ستم و فشار در کشورهایی نظ

  های ناروا ناگزیر از معارضه با دولت مرکووزی هسووتند؛تبعیض  کاری وقر، بیسیاسی، ناکار مدی اقتصادی، ف

های نحله فکری اول بر این باورند که بحران در مقابل یک  یف فکری نیز و ود دارد که ضمن رد گزاره 

اء خار ی دارد و معًالت داخلی سوریه به میزانی نبود که یووک بحووران فراگیوور و فرسایشووی را سوریه منش

 (و ه است که قرا ن میدانی )در بحبوحه بحران( و مطالعه اسووناد )پوویش از  غوواز بحوورانرخور تزند  درقم ب

ا نموده است؛ هر ای در قیا  با عوامل داخلی ایفکننده دهد که متغیر خار ی نقش پررنگ و تعییننشان می

- »تطولشرانِنقش پیخار ی  در ادامه عناصر    ولیاند  داشته  2چند عوامل داخلی در بدو امر نقش »بسترساز 

اند  بحران سوریه صحنه رقابووت دو دسووته بووازیگران شووده اسووت، و تداو  بخش بحران را ایفا کرده   3کننده 

هووای باشوود بووا کمووک بووه گووروه منطقه می  یک  یف که شامل  مریکا، متحدان اروپایی و کشورهای عربی

دیگر کشورهای روسیه، ایران   ز  انبتند، اتروریستی چندملیتی درصدد مقابله با دولت مرکزی سوریه هس

(  Kavlick,2015, P.5) انووداهلل لبنووان بووه دفوواع از دولووت مرکووزی پرداختهدولتی نظیر حووزب و بازیگران فرا

ای از تعارض منافع، راهبردها و پیچیده  ۀمیدانی سوریه را به شبک ماحصل رقابت این دو  یف اکنون گستره 

 ها مبدل ساخته است ا رامیها و نو تعمیق درگیری هاتاکتیک

________________________________________________________________ 

1-Daraa  
2-Bedder 
3- Prolonger 
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 مداخله فدراسیون روسیه در تحوالت سوریه   ل یدال

المللووی های  نی اقدا  به مداخله در فراسوووی مرزهووای بووینهای بزرگ بدون دلیل و برحسب تصمیمقدرت

دهی کنش خار ی کشورهایی نظیر روسوویه نقووش بنیووادین ایفووا کنند؛ عنصر محوری که در  هتخود نمی

انوود  رخی منافع دیرپایی است که برای خود تعریف کرده و به رقبا و دشمنان معرفووی نموووده ود بد و نک می

وند ارتباط بووا کشووورهای ها در دوره پوتین با تو ه به اهمیتی که برای منطقه خاورمیانه قا ل بودند، ررو 

نها برخوردار است  رای  ای بعربی این منطقه را گسترش دادند و در این میان کشور سوریه از اهمیت ویژه 

 بررسی نمود:توان  ایگاه سوریه در دکترین سیاست خار ی روسیه را در ذیل چند مؤلفه می  ورکلیبه
 سیاسی

های مؤثر خود در منطقه خاورمیانووه را یکووی پووس از دیگووری از   پایگاه پس از پایان  نگ سرد روسیه تما

از  ریووق نظووامی و یووا   جیتوودربه  روپاشی شوووروی،از ف  ای پسهاینکه غرب در  ول سال  ژه یوبهدست داد   

عووراق یکووی از  های همسو با مسووکو را در کشووورهای عربووی برانداختووه اسووت مداخالت سیاسی، تما  نظا 

بووا حملووه  ه منافع و مزایای منحصر به فردی سیاسی، نظامی و اقتصادی برای روسیه داشت کشورهایی بود ک 

از حوزه نفوذ روسیه خارج و به محملی برای  مریکا تبدیل گشت  لیبی   2003   مریکا و متحدانش در سال

در یکی دیگر از کشورهای است که پس از سرنگونی معمر قذافی از حیطه اختیارات کرملین خووارج شوود   

ای بوورای کننووده هووای نگرانهووا و پیا هر دو صحنه عراق و لیبی بازنده اصلی روسیه بود و ایوون مسووئله در 

تر کردن  غرافیای اختالفات با  مریکا و اروپووا اسووت تووا بتوانوود در بزرگ  هدف روسیه   رداشتدر ب  مسکو

، سووطح قوودرت و  ایگوواه سوووریه، رونیها و امتیازهای بیشتری داشته باشد؛ ازاتر، اهر یک ماتریس بزرگ

صووورت و و به   هووانیعراق، عربستان، ایران، ترکیه و اسرا یل تحت تأثیر ماهیت رقابتی است که در سطح  

 کسب امتیاز در مقابل  مریکا در   هتمسکو    دلیل  گیرد  به همین انبه میان روسیه و  مریکا شکل میدو  

 مریکووایی در شوورق اروپووا، کریمووه و   یهاحًور موشک  عات نظامی در اروپا، تحرکات ناتو،وموض  نهیزم

کرده و  مریکووا  ترعیهانی و وسرا   بازی وارد سوریه شد تا شعاع واشنگتن  یهامیاوکراین و همچنین تحر

 ( Sariolghalam, 2016, P.113) در قوودرت  هووانی کنوود نیمووابیدر  یف مسا ل ف یازدهیرا مجبور به امت

وسیه در تحورت روسیه دایره رقابت این کشور با مجموعه غرب را بووه ورای است که کنشگری ر  روازاین

معتقد است که: »نخبگان  2  ورج فریدمن»  در همین زمینهدهد   گسترش 1 منطقه موسو  به »خارج نزدیک

________________________________________________________________ 

1-Near Abroad 
2-George Friedman 
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 هتووی مغووایر بووا  نفوذ در منطقووه خاورمیانووه و دراند تا بووا اعمووالشناختی کوشیده روسی با چنین محیط روان

و  ن تحدید نفوذ  مریکا هست  به بیان دیگوور،  ور  مریکا در این منطقه یک هدف مهم را دنبال نمایدحً

خلوت  ن کشور شده است و حیاطبدون رعایت منافع روسیه وارد منطقه پیرامونی  نگتن  ه واشگونه ک همان

تووا بووا  تووالش دارد  پردازد، روسوویه نیووزهای ضد روسی همچون گر ستان میو به تقویت و حمایت از رکیم

شوودن سوریه و دولت  دید فلسطینی به رهبری حمووا  و نزدیووک هایی نظیر ایران،  تحکیم روابط با دولت

اردن و مصوور،  امووارات عربووی متحووده، ون عربسووتان، قطوور،به متحدان سنتی  مریکا در خاورمیانه همچیشتر  ب

ن کشووور را در منووا ق  سوویای مرکووزی و پذیری قوورار داده و نفوووذ  نوعی  مریکا را در وضعیت مذاکره به

مجموعووه   وری کهنن همابنابرای ( Kiani, 2006, P.370) قفقاز با محدودیت و چالش  دی موا ه سازد 

خلوت این کشور و به مثابه حوزه اسووتحفاظی ( در حیاط2013)  غرب با فدراسیون روسیه در بحران اوکراین

 دانند سیاست مطلوبی می را  هه در یک  بهه  دید با غربو موا کردن ها نیز بازو درگیر هستند رو 

 امنیتیهای  نگرانی

اشووتراکات زبووانی و  گستره  وارند و بین ساکنان دو  همدیگر  با همفقاز   سیای مرکزی و ق  منطقه خاورمیانه

بووه منطقووه  مذهبی زیادی برقرار است؛ بنابراین با وقوع تحورت در هرکوودا  از ایوون منووا ق، احتمووال اینکووه

ها بوور ایوون نکتووه واقووف هسووتند کووه سووقوط دمشووق راه حتمل است؛ بنابراین رو م وار نیز تسری یابد،  هم

کنوود  قاعوودتاً مقامووات تقویت می  شیپ  از  شی سیای میانه را ب  یسولفی و تکفیری بههای سدیشهگسترش ان

 هوور گروهووی  هووت از سووویکرملین با حساسیت باریی درصدد کنترل و متوقف کردن هرگونووه تحرکووی 

(  Malashenko, 2013, P.2)هسووتند  سرایت  تش فتنه به انبار بوواروت مشووتعل نزدیووک خووود  لوگیری از

ویژه از دو  مهوری خودمختار ی از نیروها را از کشورهای واقع در  سیای مرکزی و قفقاز، بهبسیارداعش  

گرایان افرا ی و تسووری ای اسال  نگ فرقهو این مسئله خطر ایجاد    اندچچن و داغستان  ذب خود کرده 

ر  ینده منجر به افزایش سیل رً داحتما  دهند  تحقق این امراوراسیا را افزایش می  از مله ن به دیگر منا ق  

کووه بووه تبووع افووزایش  کارزار سوریه به ا راف مرزهای روسوویه خواهوود شوود  و  غرب  سیامها رین از منطقه  

هووای تروریسووتی گروهک توورینمهماز  ( Trenin,2013, P.12) یم بووودحمالت تروریسووتی را شوواهد خووواه

و شاخه صالح  عمر چچنی ، شاخه ابونصارو ار توان به  یش المها رینچچنی حاضر در بحران سوریه می

هووای و گووردان  اهلل چچنووی ملقووب بووه ابوسوویفالدین چچنی،  یش الخالفه ارسالمیه تحووت رهبووری سوویف

این نیروها از  ( Roggio, 2013, P.2) بومسلم چچنی ملقب به ابوولید اشاره داشت نودالشا  تحت رهبری ا

برخوووردار وانووی، نبردهووای میوودانی و  نووگ الکترونیکووی   نگ رمینه  تجربه و توانمندی بسیار باریی در ز

نیتووی تواند بحران امبر ورد شده است  بازگشت این عناصر می  نزدیک به سه هزار نفر  ها نهستند و تعداد  
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 در   اهمیت حیاتی دارد   دور کردن بحران از محیط امنیتی روسیه   نظرگاه از این  ای برای کرملین ایجاد نماید  تازه 

سیاسووتمداران کنوود  یمنگوواه  عنوان خط مقوود  دفوواع را به ، سوریهمسکوفدراسیون ایال زیسر: »   ابطهر  ینهم

فرا ووی در میووان  معیووت مسوولمان ایوون که سقوط حکومت اسد باعث گسترش اسووال  ا نگران هستندرو   

 ,Zisser)   شودیمرسیدن داعش به مرزهایش مهیا     هتو مسیر هموارتری    قفقاز شمالی شود  یژه وکشور به

2015, P.42 ) نفوووذ در  تحووت منووا ق 1سووازی سوریههووا در خصوووچ » رو  پنداره نگووران کننووده  بنابراین

ها تروریست مقابل در و نکنند پیدا حًور سوریه در نچهچنا ساخت که متقاعد  را   نها  های  نوبی،سرزمین

 نزدیووک و مرزهووای منووا ق فراوان در تاتلف ها وباید ضمن متحمل شدن هزینه  به پیکار نپردازند، در  ینده 

  موا ه شوند  هاتکفیری با خود
 یکاستراتژهای  چشمداشت

بخشووی در مقابوول دشوومنان ایفووا ش حیاتی در موازنههای دریایی نقهای پیشین و چه اکنون پایگاه چه در قرن

برای این کشور  یه رات سوراند  مسئله استقرار ناوگان دریایی فدراسیون روسیه در بندر  ر و  اهمیکرده 

نماد اتحاد راهبووردی روسوویه بووا سوووریه و گووواهی  شووکار از ایوون   ترینمهممًاعف ساخته است  این بندر  

   Shoja, 2017, P.313 & (Takhshid) رو ک وپلیتیووک روسوویه قوورار داردواقعیت است کووه سوووریه در قلموو 

نیروی دریووایی شوووروی  هووت به  سوریهوی و میان اتحاد شور  1971نامه  پایگاه  ر و  بر اسا  موافقت

های تجوواری کشووتی هووا وزیردریایی هووا، موزش نیروهای خود واگذار شد  بر اسا  این موافقتانه  نگنووده 

برداری از تجهیزات بندر  ر و  را کسب کردند  نیروی دریایی روسیه بووه سوووریه بووه بهره شوروی ا ازه  

نگرد؛ چوورا منطقه می ر دریای مدیترانه و احا ه بردخود  ملیات هت ا رای ع  عنوان یک پایگاه حیاتی در

-شد و کشتیهای عملی روسیه را ارتقاء بختواند ظرفیتقابل تو هی می  وربهکه پایگاه دریایی  ر و   

و اقیانو  هند را از  ریق کانل سو ز و دسترسووی بووه   به دریای سر   های مستقر در  ن نیز قابلیت دسترسی

نقش زیر گویووای اهمیووت  ( ,Harmer 2012) ظرف چند روز دارا است 2الطارق بلاسطه به و  تالنتیک را

 بندر  ر و  است 

برای ناوگان دریای روسیه در دریای مدیترانووه فووراهم را  های مختلفبندر  ر و  همچنین امکان عملیات

واقووع در غوورب از بنوودر  ر ووو   خصوصاً اینکه چنانچه یک خط فرضووی(  Trenin, 2012, P.2)  وردمی

واقع در دریای سوویاه و  نوووب  ریه، به صورت مستقیم به دیگر ناوگان دریایی روسیه در بندر سواستوپلسو

________________________________________________________________ 

1 -Syrianization  
2-Gibraltar 
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اییم بووه و همچنین اگر یک هالل مصنوعی بین دریای سیاه و دریای مدیترانه ترسیم نم  اوکراین ترسیم شود

هیم بوورد  ایوون هووالل قوودرت زیووادی بووه خووواگر  در برابوور غوورب پووی  اهمیت این بندر به مثابه »هالل موازنه

 کووه از اهمیووت از این منظرگاه هنگامی  سیاه بخشیده است   های دریایی روسیه در مدیترانه و دریایعملیات

 پایگوواه  و بنوودر  وورو  در دریووایی پایگاه  گسترش و  ید،  نها حفظمی  میان  به  سوریه برای مسکو صحبت

 را  نها ظرفیت بلکه کشور این در خود حًور تنها نه که دانندیم شده  برای خود تًمین را حمیمیم  هوایی

 ( Janine,2018, P.2) کندمی تقویت مدیترانه شرق کل در

 

 

 طرطوس(  گر بندر تا بندر)سواستوپل ـموازنه  هالل(: 1)نقشه 
 

نظوور  هبوو  رد اهمیووت راهبووردی داحفظ تنها پایگاه نظامی دریایی روسوویه در سووواحل غربووی سوووریه   روازاین

های  زاد از خطوووط قرمووز را به خا ر دارند و دسترسی به  ب  پترکبیر  نامهوصیتکماکان  ها  رو   رسدمی

 ید  با بروز  نگ در سوریه کشور روسیه در  هت میبه شمار    ها نمنافع استراتژیک  راستای  در  کرملین  

پایگوواهی  هووت تحویوول   را بووه  و  نکنوود  برداری فراوانی میتحقق اهداف سیاسی خود از  این پایگاه بهره 

 سالح به دولت اسد تبدیل کرده است 
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 منافع اقتصادی

قتصادی با کشورهای منطقووه اسووت و در گسترش مناسبات ا  خاورمیانه،  یکی از اهداف روسیه از حًور در

 منووافع اقتصووادی روسوویه در  توورینمهم  از ملووهاین راستا فروش تسلیحات نظووامی و تشووکیل بلوووک انوورکی  

توورین بووازار کرده است  دمشووق بزرگ  صورت مداو  پیگیریاین اهداف را به  انه است که از دیربازرمیخاو

بابت از دست دادن چنووین منبووع در موودزایی نگرانووی   زو مسکو نی  باشدصادرات تجهیزات نظامی روسیه می

سوریه باعث  سقوط، مسکوراهبران  زعمنکته حا ز اهمیت دیگر اینکه به(  Xing, 2012, P.15) زیادی دارد

تواند خطری بووزرگ گاز قطر از  ریق این کشور راهی اروپا شده و این امر می  درازمدتخواهد شد تا در  

درصوود تخمووین   70زیوورا بخووش مهمووی از در موود روسوویه کووه تووا    ؛ی روسیه باشدبرای امنیت ملی و اقتصاد

مسکو با اروپا در معاهدات  زنیچانهدرت ق و  ده شتأمیناست از مسیر انتقال گاز این کشور به اروپا  شده زده 

  دهدالمللی را افزایش میای و بینمنطقه

 فدراسیون روسیه و مدیریت تحوالت سوریه 

وقوووع بحووران در  و هووای سیاسووی، امنیتووی، نظووامی و اقتصووادیدریوول اهمیووت سوووریه در حوزه با تو ه به    

شووود کووه بوور اسووا  ایوون سووؤال مطوورح می  داردصله  کیلومتر با مرزهای روسیه فا  2475کشوری که حدود  

یک از ، میزان زمان و مقدار  گاهی در اختیار، تحورت ایوون کشووور ذیوول کوودا های شدت تهدیدشاخص

شواهد و قرا ن نشانگر این است که در بحران سوریه به دلیل گیرد   های مکعب چارلز هرمان قرار میبحران

تواننوود بووه اقوودامات می  قوورار دارد و  1کوورملینکووا  بووزرگ  گان  یرندگاینکه وقت کافی در اختیووار تصوومیم

ن هووم بوورای بوروکراتیک و مشورتی دسووت بزننوود و از  ووانبی بووه دلیوول اینکووه تهدیوود خفیووف بوووده و زمووا

های زیادی با هدف گیری بلند است، این موضوع  ی اقدامات بوروکراتیک رد و بدل شده و  رحتصمیم

وند، منتها به دلیل عوود  و ووود ا العووات دقیووق و کووافی در خصوووچ شمیینش  انتخاب بهترین راهبرد گز

میزانووی از عوود  قطعیووت و در   ها،های راهبردی سایر رقبا، زمان، مکان و نوع اقدامات  نو گزینه  های رح

ای بر این اعتقادند که مشکالت ساختاری اقتصاد روسیه، سرانجا  اگر چه عده نتیجه غافلگیری و ود دارد   

 را غیرمنطقووی قلمووداد کننوودکند به کشور خود بازگردند و ادامه فعالیت در سوووریه را مجبور می  کشوراین  

(Kurtzer et al., 2018, P.20 ) ان داشت که این کشور حاضر به تکرار مجوودد سووناریوی لیبووی و اما باید بی

________________________________________________________________ 

1- Grand Kremlin Palace 
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زیر اقدا  بووه   ریق هاره چ ورکلی روسیه بسقوط متحد خود در شمال  فریقا توسط رقبای غربی نیست  به

 مدیریت بحران سوریه کرده است 
 ـ دیپلماتیک  سیاسی

 هووای سیاسوویهووا و ظرفیتاز حوزه  کثریگیووری حووداهووا بهره بحران   میزابووزار موودیریت مسووالمت  ترینمهم

 روسیه  هت مدیریت تحورت سوووریه بوورخالف کشووورهای غربوویدو انبه و چند انبه است     دیپلماتیک

( بووا درک کننوودمیداخلی این کشور عربووی سوووء اسووتفاده  مده برای مداخله در امورش  پی عیتکه از موق)

واقعیات نظا  سیاسی منطقه و به منظور حل مسئله و برقراری صلح و ثبات و بازگشت اوضاع به حالت سابق 

 سوریه  ضد  بر غربی  کشورهای که  است معتقد  وگو تالش زیادی کرد  روسیهو گفت  های دیپلماتیکاز راه 

 دولووت بشوور حقوووق مسووئله مثل المللیبین قوانین برخی دادن قرار دستاویز با کنندیم سعی و  اندکرده   تو ئه

 ( Pasandideh, 2012, P.1) دهند قرار قدرت رأ  در را خود نظر مورد فرد و نمایند سرنگون را اسد بشار

 فر و تووالش کوورد مقوودماتختلف سوو ی مرهامنظم به کشو   وربهامور خار ه این کشور    در این مدت وزیر

هووای ها از این  ریووق هرگونووه مداخلووه نظووامی، تالشرو  وگوهای فراگیر ملی را فراهم سازد  غاز گفت

 نمایوود گری و خشونت را محکو  میافراط  مخرب  هت ایجاد نفاق و تفرقه مذهبی، حمایت از تروریسم،

 پایووان برای مو ود دیپلماتیک هایپتانسیل از تا داشته شالت  داس  المللیبین  حامی  ترینمهم  عنوان  به  روسیه

 مخالفووان  و  دولت  میان  مو ود  اختالفات  حل  برای  سیاسی  هایحلراه   ارا ه  و  سوریه  در  هانا  رامی  به  دادن

 :است چنینمصادیق این شیوه مدیریت بحران  ترینمهماز زمره  ( Karami, 2012, p.2)  وید بهره 
 سوری در شورای امنیت و مجمع عمومیضد ی  اهقطعنامه  یوتو

 فوورین در بحووران سوووریه نیسووت بلکووه خووود را در مقابوول ای نقووشفدراسیون روسیه تنها کنشووگر فرامنطقووه

بووه خووود اقوودا   سوویطره  و نفوووذ تووداو  بازیگرانی نظیر  مریکا، فرانسه و انگلیس یافته است کووه در راسووتای

 اند با فرینی میدانی سعی کرده ها عالوه بر نقشکنند  رو یا م سی  غرب  در   فرینیسازی و بحران شوب

نوود  نرقبووا  لوووگیری ک   سوواز شوووب  از اقوودامات  المللوویبینهووای  خود در سازمان  هایظرفیت  از  گیریبهره 

های مهم موودیریت اهر   سوری، از  های ضدویژه مخالفت با قطعنامهبه  اقدامات روسیه در سازمان ملل متحد

شود  روسیه مخالف سرسووخت دخالووت غوورب در امووور سوووریه و سوورنگونی محسوب می ریهسو  نر  بحران

سووو بووه دولووت مرکووزی استفاده از نیروهای نظامی هست؛ زیرا ایوون موضوووع را از یک  ساختن دولت اسد با

نووویس دو روسوویه بووه همووراه چووین پیش کند سوریه و از سوی دیگر به زیان منافع خود در منطقه قلمداد می

 ,Un Draft Resolution On Syria) 2012 کانویووه 4در توواریب و  2011اکتبر  4در  ضد سوری را  امهطعنق

Guardian, January 31, 2012)  و غیرمتوازن دانست    انبهیکها را وتو کرده و  نرا 
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 و ووهقووه غهای شورای امنیت پس از وقوع حمالت شیمیایی در منطامهبرانگیزترین نکته در مورد قطعنبحث

 2013اوت  21که در توواریب  بودسری از حمالت شیمیایی  یک( 2013)حمالت غو ه است   شرقی دمشق

و  مریکا با به فرانسه  از مله سوری ضدبسیاری از بازیگران   ر  داد استان ریف دمشقدر    غو هدر منطقه  

علیووه و حربه نظامی مجوز استفاده از زور  ای  هقطعنام  با تصویبدرصدد بودند   لبی  راه انداختن موج  نگ

متحووده  مهووور ایارت  در ایوون میووان ر یساخووذ کننوود  متحوود را  هفتم منشور سازمان مللل  فص  لذیسوریه  

 مریکا اعال  کرد که حتی بدون مجوز سازمان ملل حاضر به حملووه نظووامی بووه سوووریه اسووت  ایوون ادعووا بووا 

ه حملوو    هت  از حمایت بریتانیا و فرانسه  متحده  مریکاایارت  کهیدرحالمخالفت شدید روسیه موا ه شد   

( بوور ضوود اقوودا  نظووامی علیووه سوووریه G20) ر بود، روسیه از حمایت رهبران گروه بیسووتبه سوریه برخوردا

بووه اعًووای شووورای امنیووت  زمووان روسوویه اسوونادیهم ( Aghahosseini et al., 2014, P.182) استفاده کرد

در قبووال  هووا ناضووع اولیووه ومیر تغی یایی منطقه الغو ه دمشق ارا ه کرد که باعث سکوت ودرباره حمله شیم

 هووا نکووه در  نمووود اسوونادی را ارا ووه ایموواهواره تصوواویر  اسووا  بر چنین حمالت مرگباری گردید  مسکو

 تحووت سوویطره مخالفووان قوورار کووه دمشووقدر حومووه   دومووا» پرتاب دو موشک حامل مواد شیمیایی از منطقه 

اعتقادند کووه حمووالت غو ووه شوورقی   اینبر    ملین  مقامات کربه منطقه الغو ه واضح و  شکار است  وشتدا

و سناریوهای  هاحمایت و( Kelemen, 2013) وسیله شورشیان بوده استشده بهریزی اقدامی از پیش برنامه

ریه، پشووت سوور ایوون خار ی از  انب برخی کشورها  هت ایجاد دستاویزی برای تها م نظووامی علیووه سووو

متحده و متحدان این کشور که امیدوار  ایارت»  دارد:بیان مینیز  تین  حمالت مرگبار قرار دارد  وردیمیر پو

که این امر بر عمق فا عه و خشونت در ایوون  درصدد به راه انداختن یک سناریوی نظامی در سوریه نباشند؛

ی های ممنوعه شیمیایی اقدامشار اسد به استفاده از سالحافزاید  من معتقد  سناریوی متهم کردن بکشور می

متحووده المللووی خصوصوواً ایارت امعووه بوویناز سوی مخالفان او  هت تحریک اعًووای قدرتمنوود   ختگیسا

 ,Benammar) وسیله شورشیان صورت پذیرفتووه اسووت مریکا است و ما هنوز معتقدیم که این حمالت به 

 »الکسوواندر لوکاشوووویچ  سووخنگوی رسوومی وزارت امووور ای غربوویدر واکوونش ادعاهووای کشوووره ( 2013

بیووان   گونووهاینسووتفاده از سووالح شوویمیایی نزدیووک دمشووق،  وسیه در تفسیر اخبار منتشره در مورد ا ه رخار

مسئولیت چنین حمالتی را بر گردن دولووت سوووریه انداختووه و  امعووه  کشورها درصدند تا»برخی  :داردمی

کووه مخالفووان  اسووت این در صورتی که شواهد مؤید کنند حمایت از مواضع مخالفان الملل را مجبور به  بین

 Grove) انوود پرتاب  ن از منا ق نامعلو  کرده  های با قابلیت حمل مواد شیمیایی ودا  به ساخت موشکاق

& Kasolowsky, 2012  ) از توسط مسووکو ابوور قطعنامهاز رد  کهدرحالیروسیه،  گیریموضعفرانسه پس از

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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تمایلی  نیز با علم به اینکه مرد  این کشور کات  مرینشینی نمود  دولاز موضع خود عقبکرد،  نارضایتی می

دارند و به عووالوه عوود  و ووود شووواهد و موودارک به قرار گرفتن در تنگنای تعهد کاربرد زور علیه سوریه ن

 هووای عووراق و افغانسووتان،حوورانبرخالف ببا دیدگاه روسیه همراهی کرد و کافی  هت اثبات مدعای خود، 

و نهایتوواً بووا ابتکووار  مو ه  لوه دادن کاربرد زور علیه سوریه انجا  نووداد  ره منظوزیادی، ب  دیپلماتیکی  تالش

 27در توواریب  2118قطعنامووه  متحده  مریکا،ای مقامات این کشور با ایارتهای دوره مسکو و انجا  رایزنی

ریه شووورای امنیووت، دولووت سووو 2118 بووق قطعنامووه   (Lelmann, 2013, P.2)صادر گردیوود 2013 سپتامبر

   ((Plofchan,2014, P.131ل دهد تحوی  هت نابودی خود را ه تسلیحات شیمیاییف است ک موظ

دیپلماسووی روسووی بووا پیشوونهاد  حقیقت بود و درشیمیایی سوریه  هایروسیه مبتکر اصلی  رح نابودی سالح

یوون و ا  دادنجووات    کیم سوریه را از خطر به زیر کشوویده شوودن احتمووالی، رشیمیایی  هایسالح رح مصادره  

بوور  ووای   زنی روسیه در مدیریت بحووران سوووریه تووأثیر بسوویار زیووادی از خووودقدرت چانه  سئله در افزایشم

هوویالری   سیاسووی سوووریه در ایوون برهووه زمووانی گذاشووت  زیادی بوور معووادرت  گذاشت، از این نظرگاه تأثیر

 لووت سوووریهت از دوال حمایوو ای که روسیه باید در قبوو تصور هزینه»   اظهار داشت:  2012کلینتون در  وری  

بپردازند، باورکردنی نیست  مسکو به همراه چین  لوی پیشروی  مریکا را گرفتند که ایوون مسووئله غیرقابوول 

وه عووال   تحمل است  پیشروی  مریکا، به معنای تغییرات در دولت دمشق و بمباران علیه مرد  سوریه است

های غیر قطعنامهاین ضد سوری نمود   ۀقطعنامتعدادی مجمع عمومی نیز اقدا  به تصویب  بر شورای امنیت،

شد  مجمع عمومی توواکنون اقوودا  بووه مینوعی مشروعیت بخشی به مخالفان حکومت سوریه تلقی   ور  الزا 

دولووت  هووا از سوووی ن نویس هوور دویکرده است که پیش  2013و    2013های  تصویب دو قطعنامه در سال

قطعنامه اول با  ( (Xing, 2012, p.20 بود شده تهیه  ف بشار اسد،المخ ایهمنطقیکی از حامیان  به عنوانقطر 

ه مخووالف داد ها رأیقطعنامهروسیه به این   تصویب رسیدرأی موافق به    107و دومی نیز با  موافق    رأی  133

و  اسووت شووده نوشتهاز مخالفان حکومت سوووریه  دارانه انبی  از موضعهای مزبور  قطعنامهکرد که    اعال   و

هوودف  درواقووع  دنوو کنمخالفان مسلح حکومت سوریه را محکووو  نمووی  هایخشونت  ود  نز  را ندارن روازت

 ,Adomains) وارد شدن صدمه به دولت بشووار اسوود بووود های مزبور ممانعت ازاصلی روسیه از رد  قطعنامه

 در  ن هایدیوودگاه  شوودن گرفته نادیده  از مله منطقه در اخیر تحورت صحنه از روسیه  ماندن  کنار  ( 2013

 لیبووی در متحوودان و  نوواتو  نظووامی  مداخله  همچنین تکرار این مسئله در ما رای  و  2003  سال  در  عراق   نگ

 مسووئله همووین  یابوود کوواهش شوودتبه المللوویبین معادرت در کشور این  ایگاه  و  وزن  که  است  شده   باعث

روسوویه    ورکلیبووه   بووود  سوووریه  علیووه  لمل  نسازما  امنیت  شورای  قطعنامه  وتوی  برای  مسکو  برای  ایه انگیز
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ها نبایوود باعووث قطعنامووه( 1های شورای امنیت چهار پیش شرط اعال  نموده اسووت: هت حمایت از قطعنامه

ش تسوولیحات بووه ( نبایوود مووانع فوورو3نباید مجوز حمله نظووامی داده شووود؛(  2تغییر حکومت در سوریه شوند؛

 ( Shokoohi, 2014) ها محکو  شوده عنوان عامل خشونتب اییتنهبه( دولت سوریه نباید 4سوریه شوند؛

 در  فرینی روسیهالملل نشان داد که نقشهای بر سته بینها و ایستادگی در برابر دیگر قدرتوتوی قطعنامه

را در اختیووار ایوون کشووور قوورار   تووریوسیع   هانی  و  ایمنطقه  دسترسی  که  است  رویکردی  از  بخشی  سوریه

 اسووت داده  نشووان »روسیه کند که:در این خصوچ خا رنشان می روسی کارشنا  1نینتر ی  دمیتردهدیم

روی (  ,Trenin 2019) گووردد باز مووی  هانی مرحله به 2ک وپلیتیک مستقل بزرگ بازیگر یک عنوان به که

 مسکوسیاسی  مداخله گذرد امافرسایشی سوریه می  نگ سال از 9هم رفته باید گفت که با اینکه قریب به 

 در ای قدرتفرامنطقه کارگزار  تریناصلی  به  را  روسیه  و فدراسیون   ورد  فراهم  را  اسد  ابقای بشار  مو بات

 کرده است   تبدیل سوریه
 ه تحریم نشست دوستان سوری

درت ور بسترسازی سقوط بشار اسوود از اریکووه قوو مخالفان دولت سوریه  هت پیدا کرده سازوکاری به منظ 

هووا بووه دلیوول اینکووه کردنوود  رو   3دوسووتان سوووریه  گووروه   های سیاسی را با عنوانشستاقدا  به برگزاری ن

بر   هارو نمود     و محکو داد  ن را تحریم  های دوستان سوریه را برخالف منافع خود تشخیص مینشست

از   دریوو بی  هووایحمایتکه بووا    شودمی  ریزی رحتوسط کنشگرانی  های فوق  این اعتقاد بودند که  نشست

توووان و کننوود و بنووابراین نموویان به روند تجزیه و موزا یکی کردن تمامیت ارضی سوووریه کمووک موویخالفم

چنین نشستی را  کنفرانس دوستان سوریه نا  نهاد، در حقیقت این گروه در ظاهر تحت عنوووان   اشتباه است،

-ر اسد فعالیت موویبشا معارضینی هستند که  هت به زیر کشیدن درواقعاما  کنندمیالیت دوستان سوریه فع

-های برگزار شده در ایوون خصوووچ  پرداختووه و موضووعکنفرانس  ترینمهمنمایند  در ادامه به  دو مورد از  

 :شودگیری روسیه نیز اشاره می

 4نشست استانبولتحریم  

ری کنفرانس دوستان سوووریه در تووونس  هووت میزبووانی نشسووت بعوودی گووروه ترکیه بالفاصله پس از برگزا

ای هم برای مسکو نامهبه مذاکرات دیپلماتیک پرداخت و دعوت 2012ان سوریه در  وریل دوستموسو  به 

________________________________________________________________ 

1-Dmitri Trenin 
2-Major Independent Geopolitical Player 
3-Friends of Syria Group  
4-Istanbul Conference 

https://en.wikipedia.org/wiki/Friends_of_Syria_Group#Istanbul_conference
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 یی مخالفان بشر اسد در شهر استانبول ترکیه را تحریم کرد   روسیه گردهم  ( (Walker, 2012, P.4 فرستاد

حمایووت از  هووت  2012 وریل  1در تاریب  المللیبین های نهاد تعدادی از  کشور و 83ذکر است رز  به 

الکسوواندر لوکاشوووویچ در این نشست حاضوور شوودند   فشار بر دولت سوریه  اعمال  های سوری و  سیونیاپوز

مووا  »نخستین نشست از این نوع بدون :در این خصوچ اعال  کرد که  سخنگوی وزارت امور خار ه روسیه

ای در ایوون خصوووچ تنامووهدعو کنیم هرچنددر تونس برگزار شد  این بار هم ما در این نشست شرکت نمی

در   کنندگانشوورکتدارد      انبووهیکسیاسووی    گیری هووت  متأسووفانههووایی  چنین نشسووت   ایمکرده دریافت  

بووه ویووژه  نووان  بوورعکس،، بلکووه مناقشه نیسووتند و توقف هاکمک به گفتگوی بین سوری به فکر   ی ستجو

ه اقوودا  اولیووه بایوود  لوووگیری از تی کوو سووازند، در صووورهای خار ی مهیا میمداخله  ویی   هتزمینه را  

 ( Www.Mid.Ru)  باشد  هاها و متوقف کردن  دامنه خشونتمداخله گونهاین
 تحریم نشست رم

ها ماننوود  لسووات گذشووته  زار شد  رو در ر  پایتخت ایتالیا برگ 2013فوریه 28 این کنفرانس در  پنجشنبه

ی از بر  بق بیانیووه پایووان ها، هدف نشست رو رو   بینیاز شرکت در این نشست امتناع ورزیدند   بق پیش

شود را رویه مخالفان که  نایت علیه بشریت محسوب میفوراً باید بمباران بی  این قرار بود که رکیم سوریه

نین حمالتی باید مجازت گردند  مقامات روسوویه  بووق اصووول موودیریت متوقف کرده و به عالوه عامالن چ

ها واکوونش نشووان دادنوود و معتقوود بودنوود کووه نشسووت ر  کووه بووا گیریو تصمیم  اراتخود به این اظهبحران  

محرکی برای شورشیان  هت سوورنگون کووردن  تواندمی مخالف برگزار گردید، یهاگروه شرکت حامیان 

 کنوود کووه:سخنگوی وزارت امور خار ه روسیه در این رابطه  چنین اشوواره مووی لوکاشویچ بشار اسد باشد 

تصوومیمات   شووودمینی بشار اسد باعث گسترش درد و رنج در میان غیرنظامیان سوریه رنگوتالش برای س» 

رایان را گمحتوایی افراط ولحاظ متنی به هایی که در  نجا قرا ت شدند ر  و بیانیهکنفرانس  گرفته شده در 

 (  (Gutterman, 2013  با توسل به زور قدرت را به دست بگیرند که  کندمیو تشویق  ترغیب

 سکوهای مبرگزاری نشست

هووای مخووالف و موافووق سوووریه  نوواح نیبوو  های گسترده ای  هت برگزاری نشستی درمسکو،روسیه رایزنی

روروف، وزیوور امووور  یسوورگئ مسکو برگزار گردیوود  در 2015ماه کانویه  29تا 26انجا  داد  نشست فوق از

تووی بلندپایووه از دولووت ئسوووری و نیووز هی خووالفهووای مکه گروه خار ه روسیه با اشاره به گردهمایی مسکو  

ما امیدواریم که این گردهمایی بتواند نقشی سووازنده »   :بیان می دارد که  دمشق در  ن شرکت خواهند کرد،

وگوی فراگیر میووان تمووامی زمینه گفت ساختنفراهم   هتمسکو    ییردهماگ   در بحران سوریه داشته باشد

کننده در  ن بر ضرورت تحقق صلح و مبارزه بووا های شرکته گرو های درگیر در سوریه است و همهگروه 
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وگوی فراگیر نیست، تنها که در مسکو  غاز شده مذاکرات یا گفت   نچه   تروریسم در سوریه متفق هستند

وگو بووا اند و بووه گفووتشر ی حاضر شده کنندگان بدون هیچ پیشاست که در  ن شرکتیک گردهمایی  

ای نزدیک به مذاکرات  دی میان دو  رف واریم که این گردهمایی در  ینده امیدپردازند  ما  یکدیگر می

حل  به منظور نیز وحدت و تالش رز  المللیبینو از  رف دیگر  امعه   تحت نظارت سازمان ملل بیانجامد

ن و از  رفی ا تالف ملی مخالفا ( Baczynska, 2015) بحران سوریه و مبارزه علیه تروریسم به دست  ورد 

نشسووت بوودون در تووالش بووود  هیروس دولت اسد  مادگی خود را برای شرکت در این نشست اعال  کردند 

چ اینکه روسیه موفق د  نکته مهم در این خصوسوری باش ومداخله بیگانگان و یک مذاکرات صرفا سوری 

روسوویه از ف هوود  به کشاندن دو  رف اختالف بر سر میز مذاکره شد و  نها را رودروی همدیگر قوورار داد

ساختن  های شرکت کننده در کنفرانس و متفق القولزمینه بحث برای تما   رف ساختنفراهم   این نشست

  این اقدا  روسیه در  هت در سوریه بودضرورت برقراری صلح و مبارزه با تروریسم   روی بر   ملگی  نان

 صوولح در سوووریه کمووک نمایوود د بووهتوانوو مووی ست مذکور بووین دولووت و مخالفووانبود که نش این باور  نها

(Foxnews, 2015  ) وزیوور خار ووه  سوورگئی روروفنکته حا ز اهمیت این مسئله گفووت وگوووی دو  انبووه

تالش  هت متقاعوود کووردن وی بووه منظووور در پوویش  ور یس ا تالف مخالفان سوریه   1با احمد  ربا   روسیه

وی در ایوون معترضووان بووود   ه مقاصوودیوول بوو گرفتن رویه مسالمت  میز و احتراز از بکووار بووردن زور  هووت ن

من متو ه هستم که شما در وهلووه نخسووت نگووران سرنوشووت کشووور »  که: یاد ور شد  احمد  ربا  به  مالقات

المللی بتواند به بینهای ر نظر داریم و امیدواریم که کنفرانس خود هستید  ما نیز سرنوشت ملت سوریه را د

   ((Farsnews, 2015 د رسانیاری فصل مشکالت کنونی درسوریه  حل و
 سازینظام ائتالف

المللی دشمنان و دوستان دا می نداشته، بلکه تنها منافع دا می دارنوود  بوودین ینبکشورها در نظا   نارشیک  

گیوورد  ایوون منووافع ممکوون اسووت ی از منافع ملی کشورها نشأت موویامجموعهاز    هاا تالفو    ترتیب، اتحادها

  هاسووت نکشورها باشند، امووا دسووتیابی بووه  نووان نیازمنوود هموواهنگی میووان   بین  مکمل، موازی و یا مشترک

 هووادولتیوون پذیرنوود  ایمدو یا چند کشور از  ریق اتحاد و ا تالف، تعهداتی را در قبال یکوودیگر    روازاین

د ی خوقادر به مقابله با تهدیدات خار ی یا دفاع از منافع مل  تعهداتکنند که بدون قبول برخی  یماحسا   

پذیری کمتوور یب سبه ویژه در وضعیت منازعه و  نگ به منظور کسب منافع بیشتر،    هادولتنخواهند بود   

________________________________________________________________ 

1-Ahmad Jarba 
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ایوون روش موودیریت بحووران ایوون اسووت کووه فوورض  یشپپیوندند   یمها  های نظامی به ا تالفینههزو کاهش  

گرایانووه،  انبووه یووکهای هنگفووت رفتووار تهووا می ینووههزی بزرگ به منظور  لوگیری از تحمیل هاقدرت

یی از ها لوه گرایی مبتنی بر   ا تالفاندبحراننفع در یذدرصدد ایجاد ا تالف از میان بازیگرانی هستند که 

روسوویه بووا (  Golestan, 2016, P. 115& Mirfakhraee ) ژیک اسووتتوازن نظامی و اسووترات توازن سیاسی و

ای به اهمیت خاورمیانه که  بهه های چندگانه در رده گست در بحران های منطقه ای درعلم به این مسئله که 

برابر همدیگر قرار می گیرند و اینکه به صورت منفردانه قادر بووه کسووب حووداکثری منووافع و اهووداف خووود 

ی بر  ن داشته تا نظامی از ا تالف های همسو به خود را در بحران سوریه شکل ببخشد  ایران نیست، لذا سع

 ن همسو و همراستا با منافع روسیه هستند  شگرامؤثرترین کنو چین 
 جمهوری اسالمی ایران

الگوووی  رای تووأمین منووافع ورفتار ایران و روسوویه بوو  همسویی به اقتران نسبی، همگرایی و  سوریه منجر   نگ

درخور تو ووه اسووت کووه  ( Behravesh & Cafiero, 2019) گردید ای مشترک و مطلوب  نهامنطقه امنیت

 در  عربووی  پووس از  غووار بهووار   نها  گرایانهواقع  واسطه ارزیابی  به  سوریه  مسئله  مورد  درشور  هم  هتی دو ک 

 الهووا  ایکشورهای عربووی بووه سوووریه را پدیووده ثباتی از دیگر دو کشور رسو  بی   گرفت  شکل  2011  سال

 تهدیوود بووا  را  هخاورمیانوو   در   نهووا  ک وووپلیتیکی  موقعیت  و  داخلی  ثبات  که  دانستندمی  متحده   ایارت  از  گرفته

تقویووت   بووه  توانوودسووقوط بشووار اسوود مووی  کووه  داشتند  مسئله نگرانی  این  به عالوه از   کردمی  ای موا هبالقوه 

 نظووم سوواختن برای ایران شود  منجر سنی تندرو  های نبش  دامن گستری  و  نطقهم  در  متحده   ایارت   ایگاه 

 اسووت روسوویه بوورای مهمووی شووریک انی، هوو  سطح در چه و( خاورمیانه) ایمنطقه سطح در چه قطبی، چند

(Rodkiewicz, 2020, P.2  ) ین ترمناسووببه زعم مقامات سیاسی و امنیتی روسیه  مهوووری اسووالمی ایووران

های  مریکا، فرانسه یکتاکتی تروریستی و مقابله با راهبردها و هاگروهکی علیه  سازالفا تکشور  هت  

گیرد که این ای از نیروهای نیابتی بهره می یف گسترده   ، ازهای خودو انگلیس است  ایران عالوه بر یگان

ظرگوواه سیاسووت ایووران و دهد  از ایوون  نمسئله قابلیت زیادی به این کشور  هت مقابله با عناصر تهدیدزا می

 ,Kurtzer) روسیه در  ی بحران سوریه حفظ وضع مو ود از رهگذر حفظ نظا  بشار اسد در قدرت است

2018, P.9 ) هووای اسووالمی در سوووریه در قیووا  بووا گووروه  مقاومووت محووور یابیره داشت که قدرتاشا باید

سووالمی ایووران بووه عنوووان محوریووت تروریستی نگرانی کمتری برای روسیه در پی دارد؛ چرا که  مهوووری ا

روسیه و خاورمیانووه در   مسا ل نا بوروشچوسکایا کارشنا    بهه مقاومت مناسبات مطلوبی با روسیه دارد   

»در تاریب چند صدساله روابط دو کشور، تهران و مسکو هرگز تووا ایوون  معتقد است که:  ه واشنگتنموسس» 

کووه  انوودیافتهز بخت بد  مریکاست که مسووکو و تهووران دراند  این احد همکاری نزدیک با یکدیگر نداشته
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  افووزایش تهدیوودهای داردها در خاورمیانه از مله در مخالفت با منافع  مریکا تا چه حد اشووتراک  منافع  ن

در افغانسووتان و همچنووین امکووان همکوواری در  سوویای مرکووزی   ثبوواتییتروریستی، منافع اقتصادی، و ود ب

بحووران سوووریه،   بینین  درا یندیدو انبه به شمار م  هاییشور برای تعمیق همکاردو ک   هاییزه از مله انگ

کنوود  بوور ایوون سوریه را به نفع خود تعبیر می ر درروابط دو کشور را به اوج رسانده است؛ زیرا مسکو حًو

، امووا در کند در روابط خود با کشورهای خاورمیانه، توازن برقرار کندرغم  نکه کرملین تالش میاسا  به

رسد همکاری ایران و روسیه همچنان به نظر می  روینحال حاضر بیشتر به مدار شیعی متمایل شده است  ازا

نباشد، بازهم برای  مدتیاست که حتی اگر این همکاری نزدیک چندان هم  ورن حالیادامه یابد  این در 

ای بلندموودت بووه منووافع لطمووه دتوانوو یموودت هووم ممنووافع  مریکووا مًوور اسووت  درواقووع یووک اتحوواد کوتاه 

مو ووب تقویووت یووک   تواننوودیتوواکتیکی م  هوواییروزیو پ  هایوارد کند  ضمن  نکه همکار  متحده یارتا

همکوواری میووان ایووران و  ( (Broshchevskaya, 2016, P.134  میان تهران و مسووکو شوووندترک راهبرد مش

 از تووا داده  ا ازه  روسیه به ایران که شد مشخص 2016 سال  گوست روسیه تا ایی اهمیت پیدا کرد که در

هووای ه نگندکند، اما استقرار    استفاده   سوریه  در  برخی اهداف  به  در همدان  هت حمله  هوایی نوکه   پایگاه 

قلموورو   در  خووار ی  نظووامی  هووایپایگوواه   تأسیس  هرگونه  قانون اساسی،  رو  کوتاه مدت بود؛ چرا که  بق

 ( Islamian, 2019) است ممنوع ایران
 چین

های  میز بوده و این کشور در بحرانی و غیرخشونتافزارنر ها توسط چین معمورً  الگوی مدیریت بحران

کند که خسارت اقتصادی برای ایوون کشووور ین کشور تا  نجا مداخله میتی احادث در خارج از محیط امنی

 لوووگیری از تسوولط   غوورب  سوویا  نطقهیکی از و وه اصلی منافع ک وپولتیک چین در مدر پی نداشته باشد   

ها بر این عقیده بودند که بایوود  لوووی نقووض است  چینیاین منطقه راهبردی   بربه ویژه  مریکا  یک قدرت  

 بخشنتیجه است و مداخله نظامی  زی مکار  ن نیز  رق مسالمتگرفته شود و تنها راه حقوق بشر در سوریه  

ط  مریکا بوور سوووریه و وووه اشووتراکی تسل به لحاظ  لوگیری از بدین  هت ( (Xing, 2012, P. 34 ستین

ت  از برقرار ساخته اسوو  ها نمیان روسیه و چین برقرار است و این مسئله انگیزه زیادی  هت همکاری میان 

در   غورهووایاونیز در معرض تهدید ناشی از تحرکووات    هاینیچیی  گراافراطسوی دیگر به لحاظ تروریسم و  

 سوریه، تعدادیاز  در داعش مو ودیت اعال   با  سوریه  بحران   غاز  از  استان سین کیانگ هستند  تا  ایی که

 نفوووذ چووین ضوومن تو ووه بووه اقووعدرو تحرکووات  نهووا همراهووی کردنوود  بووا و پیوسووته گووروه  این به  اویغورها

 را خووود توووان تروریسووتی، همووه اقوودامات انجا  برخی و کیانگسین مرزی منا ق در داعش  هایتروریست

 منطقووه  بووه  داعششده   ذب  نیروهای  بازگشت  تا  گرفته  به کار  خشونت در سوریه  و  رویتند  با  مقابله  برای
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د برخووی منووافع مشووترک و تهدیوودات مشووترک، به دلیل و و روازاین ( Ramezani, 2018, P.3) ندهد ر 

ا تالف ضدتروریستی بین روسیه و چین  هت محصور کووردن و از بووین بووردن عناصوور تکفیووری در سوووریه 

 است شکل گرفته 
 های مالی و اقتصادیحمایت

پشووتوانه هووا پیونوود مسووتقیمی بووا هووا و بحووراندر اختیار قرار داشتن قدرت نظامی و ایستادگی در برابوور تکانووه

و  اقتصادی توانمند و پویا دارد  نظامات اقتصادی که بووه لحوواظ داخلووی زیرسوواخت قوووی ندارنوود و تحووریم

هووای فرسایشووی ثبوواتیساخته باشد، هنگا  موا ه شدن با بیارد  محاصره خار ی نیز فشار مًاعفی بر  نها و

گیووری روز افووزون ها و قوودرتنا رامی شوند  امتدادهای سیاسی و ا تماعی، غالباً موفق ظاهر نمیدر عرصه

های اقتصادی، سیاسی و فنّاورانه علیه سوووریه، دولووت بشووار اسوود را ها همراه با شدت گرفتن تحریمتکفیری

های مالی و اقتصووادی حامیووانی اری قرار داده بود  تحت چنین شرایطی صحبت از کمکدشو  تحت شرایط

های اقتصادی بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که کمکتا  ایی که  خار ی نظیر روسیه به میان  مد 

 ,Lund, 2014) است روسیه به دمشق یکی از موارد مهمی بوده که به ابقای بشار اسد کمک فراوانی کرده 

P.1   )تجاری و به ویژه بخش انرکی سوریه است   های اقتصادی،مخالف  دی تحریم  از سوی دیگر روسیه

مل نکرده بلکه به روابط عادی با این کشور ادامه داده است  مسکو بر این اعتقاد است که ها عتنها به  نو نه

تنها باعث وخیم شدن اوضاع موورد  در شد،  دی بر روی دولت داشته با های غربی بدون  نکه تأثیرتحریم

ها خالف عوورف غیر نظامیان خواهد بود، بنابراین اقدا  غربی سوریه گشته و از این حیث ضرر اصلی متو ه

 غیرنظامیووان  از  سزار یووا قووانون بووه اصووطالح حمایووت  و اصول بنیادین حقوق بشر است  پس تصویب تحریم

ر ه روسوویه نسووبت بووه  ن اعتووراض کوورد و در راسووتای ت خاوزار  2020سوری علیه کشور سوریه در سال  

 بووا و عموود روی از اشوونگتنو در»  :ذیل این بیانیه اشاره شده اسووت کووهمحکومیت  ن، بیانیه ای صادر نمود   

 امووروز  و  کنندمی  وضع  را  هاییتحریم   انبهیک  صورت  به  که  است  سال  چندین  دهندمی  خود  به  که  حقی

 و سوووریه لیووره  ارزش کوواهش به منجر موارد  بسیاری  در   اند  کرده   ضافها   ن  به   دیدی  هایمحدودیت  هم

 بوور  سوووریه  سوواده   شهروند  هزاران  نتیجه  در   شودمی  ضروری  کارهای  و  غذایی  مواد  سوخت،  قیمت   هش

 زنوودگی و موورگ بین مرز در متحد ملل سازمان دوستانه بشر تخصصی های کانس شواهد نمایندگان  اسا 

 سعی بر این داشته که بووا فعالیووت در حوووزه  گذشته هایسال در مسکو ( Sputniknews, 2020)  دارند قرار

 سوووریه دولووت بوور اقتصووادی فشووارهای کوواهش تراتژیک بووهاسوو  کارهای سایر و تأمین گند   نفتی،  مشتقات

هووای مووالی و اقتصووادی فراوانووی چووه در قالووب عالوه بوور ایوون روسوویه کمک ( Al-Haj, 2020) کنند کمک

مووواد   ا بازپرداخت بلندمدت، تهیه و نصب اقال  و تجهیزات در ارتباط بووا بخووش انوورکی و ارسووالای بهوا 
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اختیار دولت سوریه گذاشت  در همین خصوچ با تحووریم بخووش انوورکی غذایی و دارویی مورد نیاز را در  

ر و د مسکو سازوکاری را فووراهم سوواخت تووا نفووت سوووریه دریافووت  سوریه و بسته شدن باب فروش انرکی،

دهد  چند هفتووه بازارهای  هانی به فروش برساند و نهایتاً پول حاصل از فروش  ن را در اختیار دمشق قرار  

بانک مرکزی روسوویه بووه منظووور   2011  اروپایی و  مریکایی بر ضد بشار اسد، در دسامبر  هایپس از تحریم

 باز کرد  1گازپرو  بانک»  و  بیای    وی»   ، وی تی بی» های  ها، چندین حساب را نزد بانکدور زدن تحریم

دهوود  هوودف   المللووی خووود ادامووهها، به مبادرت مالی و بینتا سوریه علیرغم تحریم  که این اقدا  باعث شد

نووزد مؤسسووات اروپووایی های بانک مرکزی سوووریه ها، واریز و خارج کردن داراییاین حساب  اصلی افتتاح

المللووی قوورار های بووینایطی که سوریه مورد هجمه تحریمن شرتحت چنی ( Yazigi, 2014, P.4) بوده است

ری  هووت اکتشوواف و تولیوود میلیووون در 90 یک قوورارداد 2014 گاز روسیه در دسامبر  دارد شرکت نفت و

 ( Saul, 2014) نفت با سوریه امًا کرد
 پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیک

هووای مسووتمر شار اسد از یک سو و کمووکتش بهای به روزشده و مهمات مورد نیاز اراحتمال کمبود سالح

ن را به شوودت های تکفیری از  انب دیگر مقامات کرملی بهه غربی و برخی کشورهای عربی به گروهک

ها از ابتدای بحران تاکنون حجم عظیمی از تسوولیحات را در اختیووار ارتووش سوووریه نگران ساخته بود  رو 

که مدت اعتبار   بق قراردادهای نظامی با دمشق  کند کهیل مچنین استدرقرار داده است  فدراسیون روسیه  

مبنی بر اینکه حمایت تسلیحاتی روسوویه  هاغربیادعای  فروشد ومانده، به این کشور سالح میها نیز باقی ن

 و  توور   ایجوواد  ایجوواد   هت   مریکا  است، و اهت منطقی و قانونی ندارد  زمانیکه  المللخالف حقوق بین

 6 و شد موا ه روسیه عکس العمل با  بالفاصله  نمود،  خواهد  اعزا   نگی  ناو  که  کرد  اعال  اسد  بشار  تهدید

 تنهووا ناوهووا  ایوون  کووه  کردنوود  اعووال   روسیه  امنیتی  نیروهای  اگر چه  کرد   اعزا   مدیترانه  به  را  خود   نگی  ناو

 اسووت و  ر وو  بنوودر در روسووی شووهروندان  ووان امنیووت تووامین منظووور به روسیه دریایی نیروی به مربوط

(Pasandideh, 2012, P.1 )  124پیکر  نتونوووف توسط هواپیماهای غول 2014در سال  ها همچنینروs 

های رادار، سووامانه  اسوسووی، تعدادی هواپیمای بدون سرنشین  خودروهای زره ای،  ل نقلیه وفرستادن وسای

اه دریووایی  ر ووو  و پایگوو  ریووق    شووونده ازهووای هدایت نگ الکترونیک، قطعات یدکی بالگرد و بمب

وارد عالوه بر م ( Saul, 2014)سوریه را در دستور کار قرار داده است  فرودگاه دمشق  هت استفاده ارتش
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، 130فرونوود هواپیمووای یوواگ  36بالگردهووای  نگووی،  از ملووهای توان به تسوولیحات فوووق پیشوورفتهفوق می

های ترکیه که خبر سقوط یکی از  نگنده امیهنگ(  Adami, 2013, P.64) اشاره داشت 29هواپیمای میگ 

را بووه مثابووه یکووی از  ها  نزنیمنتشوور شوود، بسوویاری از گمانووه  1391توسط ارتووش سوووریه در اوایوول تیرموواه  

 کردند  این ادعا از دو دلیوول سرچشوومه گرفتووه بووود  اولقلمداد می ها با نیروهای ناتوهای تقابل رو عرصه

مورد هدف قرار گرفتووه  Buk –M2هوایی پیشرفته به نا   سامانه دفاع ضداز   نکه این هواپیما از سوی یکی

ریه گذاشته است  این سامانه که در میان کارشناسان ناتو بود که به تازگی توسط روسیه در اختیار دولت سو

هوور ) مووا  3کیلومتر و سوورعت  14گیری هواپیماهای  نگی تا ارتفاع شهرت دارد، توانایی هدف  Sa-11به  

کیلومتر در سرعت( را داراست  نکته بعدی  ن بود که این سامانه تنها چند هفته پوویش از   1224برابر با  ما   

قرار گرفته بود و از منظر برخی به دلیل اینکه نیروهای سوری هنوووز  در اختیار ارتش سوریه  وقوع این اتفاق

سوی این سووامانه بووه سوووی هواپیمووای از  موشکی که  مادگی استفاده از این سالح پیشرفته را نداشتند، فلذا

ت ادواری ها شلیک شده است درخور تو ه است که اسرا یل به صورشده، توسط خود رو ترکی پرتاب

دهوود  ایوون عملیووات برخی مواضع ارتش دولت سوریه را توسط  نگنده های خووود مووورد هوودف قوورار مووی

از این بود که وردیمیر پوتین در  ی    پسسوریه تقویت شود  مو ب شد تا شا به  نگ فراگیر غرب علیه

سوورا یل بووه سوووریه تحموول تما  تلفنی با بنیامین نتانیاهو هشدار داد کشورش دیگر، هیچ حمله دیگووری از ا

نخواهد کرد و فوراً واکنش نشان خواهد داد  در این گفتگو پوتین اعال  کرد که دستور داده تا روند ارسال 

دهوود نووه  مریکووا و نووه اسوورا یل ویووا هوور ه تسریع شود و این که ا ازه نمیسوریتسلیحات پیشرفته روسیه به  

 ت که این نکتووه را بووه خووا ر بسووپاردنتانیاهو خواسته اسقدرت دیگر دولت بشار اسد را سرنگون کند و از 

(Vladimirovich, 2015, P.75& Hedayati ) بحووران را در سووپهر  ترمطمئنو  بنابراین روسیه مدیریت بهتر

 بیند تسلیحاتی مفید می ی وکیلجستی هاکمک
 هوایی()  ینظام تهاجم

هایی توازن قوا بر ضرر بشار اسد تغییوور پیوودا که در برههرصد میدانی تحورت سوریه نشانگر این مسئله بود 

هووای کرده بود  مقامات کرملین به ایوون نتیجووه رسوویده بودنوود کووه در صووورت عوود  بمبوواران مواضووع گووروه 

سووقوط دمشووق و ووود دارد   بیعتوواً یکووی از سووناریوهایی کووه میشوود بووه امکووان وقوووع  ن   مکانتروریستی ا

در شهر رذقیه بود  سوواخت و  راحووی  1هوایی حمیمیم روسیه از پایگاه   بین بود،  غاز حمالت نظامیخوش
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هووای این پایگاه مؤید این نکته است کووه خووود را بوورای حمووالت هوووایی بووه مواضووع داعووش و دیگوور گروه 

شووده و توووان حمووالت کنترلالمللووی نمیهووای بینکنند  در خصوووچ موودیریت بحوورانیستی  ماده میترور

مثل معروفی میان پیرمووردان روسووی و ووود ها  ای داد    میز بحرانمدیریت خشونت  مدت را در ذیلکوتاه 

ور شوووروی پهناکه گورباچف بوی باروت به مشامش نخورده بود، سرزمین  یی: »از  نجاگویندیدارد که م

از کارشناسووان، عووواملی چووون افووزایش مخووارج نظووامی، رقابووت تسوولیحاتی و   یاریرا به نابودی کشاند   بس

تر رش تعهدات فراتر از توان و ظرفیووت اقتصووادی را کووه منجوور بووه ایجوواد مشووکالت اقتصووادی گسووترده پذی

ر  توواریخی در دوره یوون دهووا بووا ارو   (Motaharnia,2015) ؛ عامل فروپاشووی شوووروی دانسووتندشودیم

ه بووا در های عجورنه و نسنجیده پرهیز کند و هموارگیریصدرات پوتین سعی دارد تا  ای ممکن از  هت

منتهووا (  Aghahosseini et al., 2014, P.179) نظر گرفتن شرایط کنونی و  ینده به اتخوواذ تصوومیم بپووردازد

هووزار از  18000هوووایی سوووریه توواکنون ت بر وردهووا حوواکی از ایوون اسووت کووه در اثوور حمووال  ورکلیبووه

در  هارو   اندکرده ود را ترک و سنگرهای مبارزه خ هاگاه یپا ها نو بسیاری از   اندشده کشته  هاستیترور

ی زیووادی از هوواخشحوزه حمالت هوایی بسیار موفق عمل کردند و همین مسئله کمووک زیووادی کوورد تووا ب

های مهم ارتبا ی نیز در اختیار دولت گرفته شد و شاهراه  سز پبای ستیتروری  هاگروه منا ق تحت تصرف  

های روسوویه پوششووی را بوورای ت هوایی  نگنده ایعملبه عالوه    (Russell, 2018, P.2)مرکزی قرار گرفت

لبنووان  اهللحووزبهای رزمی ی ارتش سوریه، نیروهای بسیج مردمی، مستشاران نظامی ایرانی و گردانهاگانی

 را بووه نفووع سوووریه و حامیووانش متوووازن عمالً توازن و  رایووش نیروهووانی فراهم ساخت و  بر روی صحنه زمی

 ساخت 

 انای بحرمدیریت رسانه 

وارد داده و عمووالً  ی عامه مرد  را تحووت کنتوورل خووود قوورار  هااستدرلها، عقاید و  با کمک رسانه  هادولت

ر خواهند بود ضمن تأثرگووذاری بوور افکووار ها به عنوان یک بازیگر قادرسانه  شوند ی ا العاتی میها نگ

نظرگوواه وقووایع سوووریه نیووز از ایوون این    از  های ناهمسو با خود باشند عمومی  هان، بستر ساز تًعیف گروه 

ها اگر چه بیشتر مقامات کرملین واقف هستند که نقش رسانه  ی ا العاتی مصون نمانده است هایکاردست

 در کارزارهای  نگی نباشد، بوودون تردیوود کمتوور نیسووت؛ از ایوون منظرگوواه ها و پیاده نظا  مبارز  از دیپلمات

فرد است   نها از ابتوودای بحووران توواکنون از موارد منحصر به   ای بحران هت مدیریت رسانه  هاتالش رو 

 نظووامی، هایعرصه در تنها نه روسیه ا تماعی و سیاسی خود برقرار ساخته اند   هایرسانه مداومی با تعامل

-رسانه  است داده  ارا ه اسد بشار برای را ایوقفهبی حمایت ایحوزه رسانه در بلکه دیپلماتیک و تصادیاق

 کننوودبووه مخا بووان خووود معرفووی مووی تروریسووت و ها را عمدتاً با دو کلیدواکه القاعده روسی تکفیریهای 
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(Salahi, 2020 ) یی  هووت مشووروعیتهای روسی در تحورت سوریه ایجاد فًووامحوری رسانه کارکرد-

ن مسئله بووود سازی ایهای روسی القاء و نهادینههای این کشور بود  رویکرد رسانهبخشی به مجموعه فعالیت

 میووز اسووت و هوودف اصوولی  ن مخالفووت بووا که رویووه سیاسووی و دیپلماتیووک  نهووا در بحووران سوووریه صوولح

ری  هووت مداخلووه در قلموورو راهکارهای قهری و نظامی کشورهای غربی و گروههووای تروریسووتی و تکفیوو 

 سووردرگمی، یجووادا بووا نیکرمل ( Shumilin, 2014, P.1) سوریه و بر اندازی دولت قانونی این کشور است

نهادهووا و   بووه  اعتموواد  بووردن  بووین  ایجوواد کووارزار تبلیغوواتی  هووت  و  تر  از گروه های تروریستی  برانگیختن

توورین بر سووته از ملووه ( Alami, 2018) دستیابی بووه اهووداف خووود داشووته اسووت در سعی کشورهای غربی،

 3و اینترفوواکس 2و اسووپوتنیک 1یتوان به  ر توو  فرینی کردند میهای روسی که در بحران سوریه نقشرسانه

های بحران سوریه به چند مورد ملمو  اشاره های مدیریت رسانهتر شدن شیوه اشاره داشت  به منظور ملمو

 متحووده  ایووارت ویژه   فرستاده    فری،  از خبرهای خود به نقل از  یمزشود  شبکه  ر تی روسیه در یکی  می

ر بحران  فرینی در سوریه و تداو   ن به صووورت فرسایشووی کند که هدف این کشوسوریه، اشاره می  برای

 به تبدیل هارو  برای سوریه را که است این من »کار کند که گفته بود:است  پس به بیان  فری اشاره می

 کنوود:شبکه  ر تی سپس به این صورت موضع خود را اعووال  مووی(  Rt, 2020) کنم  یا افغانستان ویتنا  یک

 دقیقوواً دهوودکاری که  مریکا اکنون انجا  مووی  است   ناشایست  بسیار  خصوچ افغانستاناشارات  فری در  » 

 اسووالمی ظامیووانن شبه از پنهانی  رز به کارتر عوامل داد  انجا  1978 در کارتر  دولت  که  است  کاری  همان

 دادن ریووبف بوورای  کووار  این  برکینسکی،  زبیگنیو   برانگیزد  را  شوروی  مداخله  تا  کردند  افغانستان حمایت  در

خووودش از تبعووات منفووی  نقووش با داد  برکینسکی انجا  پایان بی و  پرهزینه   نگ  در  شوروی   ماهیر  اتحاد

شکل بخشیده است که اکنون حتی    را تروریسماز   ها  مو یپیامد این تالش درواقعشد    ها غافلاین تالش

رگزاری اسپوتنیک با استناد به  اظهارات خب 2019در سال  ( Rt, 2020) برد سربازان  مریکایی را از بین می

روسیه برخی تصاویر ماهواره از قاچاق نفت سوریه در   دفاع  وزارت  سخنگوی  کونشنکوف  ایگور  سرلشکر

ا بازتوواب داد کونشوونکوف رهمچنین در سطح وسیع موضع گیری  تشر کرد نتوسط  مریکا م  4استان دیرالزور

در هنگا  قبوول و  که تحت حمایت سربازان  مریکایی دهدمی ننشا ا العاتی »تصاویر :که اظهار داشته بود

________________________________________________________________ 

1-Rt (Russia Today) 
2-Sputnik 
3-Interfax 
4-Deir Ez-Zor 
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  وربووهبعد از شکست نیروهای تروریستی داعش نفت به صورت فعالنووه و مسووتمر اسووتخراج شووده اسووت و 

 فقووط سوووریه نفت مورد در  ن اقدامات و سوریه  شرق  در  متحده   ایارت  است  عملیات  گسترده صادر شده 

 کنتوورل  تحت  که  سوریه  در  انرکی  منابع  شود  تمامی  توصیف  1المللیبین  و  لتیدو  راهزنی  عنوان  به  تواندمی

 ربوویع  مهوووری بووه  متعلووق  دارد،  قرار   مریکایی  نظامیان  کنترل  تحت  اکنون  یا  بوده   داعشی  هایتروریست

 ( Sputniknews, 2019) است  سوریه

ه عنصوور اساسووی  ن یعنووی با این تفاصیل بر اسا  مکعب بحران چارلز هرمووان و تبیووین شوودت و ضووعف سوو 

و از  ردیوو گیم  مکعووب قوورار Cتوان بیان داشت که بحران سوریه بر روی نقطووه » تهدید، زمان و  گاهی می

ه شدت تهدید علیه روسیه بووار نبوووده و زمووانی زیووادی ک نوع بحران های بطئی و کند است، به این صورت 

رد و البته به دلیل کمبووود ا العووات، میزانووی از و ود دا زا دیتهدی و پاسخگویی به عناصر زیربرنامه هت  

، الگوی این کشووور   از این با تو ه به ادراک تیم مدیریتی روسیه در بحرانخوردیمغافلگیری نیز به چشم  

 میز ی نر  و مسالمتهااهر ی از  ریگبهره سوریه از نوع هوشمند و با تأکید بر اولویت    ن هت کنترل بحرا

 بوده است 

 
 الگوی مدیریت و مکعب بحران سوریه :2نمودار 

________________________________________________________________ 

1-International State Banditism 
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 گیرینتیجه

هووا در معوورض ها و منووافع حیوواتی  نکنشگرانی که ارزش  Tایهای منطقهالمللی و زیرسیستمدر عرصه بین 

ها و ، ضمن تو ه به محدودیتته است، بالفاصله پس از پدیدار شدن وضعیت بحرانیفخطر  دی قرار گر

هووای سیاسووی، امنیتووی و ای در حوووزه ای و فرامنطقووهداخلی، منطقه  ۀگانسههای مترتب در سطوح  مقدوریت

 تفرهنگی، زیست محیطی، شرایط توپوگرافی و  غرافیایی، موودیری  ا العاتی، اقتصادی، نظامی، ا تماعی،

ر عاتی و عملیوواتی قوورانظم سابق را در دستور کار مطال  ۀ ها و  شیوه مقابله با عناصر برهم زنندو کنترل بحران

همزاد با پدیده بحووران اسووت؛ نکتووه قابوول تأموول ایوون اسووت کووه از دیربوواز  رو مدیریت بحرانایندهند  ازمی

زی بوورای رقبووا و متحوودان  نهووا را از اسوو پذیر سوواختن و هزینووهها و بازیگرانی و ود دارند که  سوویبدولت

نِ سوریه منافع فدراسوویون روسوویه کنند  با تو ه به اینکه بحرا فرینی دنبال میسازی و بحرانرهگذر چالش

 هووت ا چالش  دی موا ووه سوواخته اسووت، عربی و زیرسیستمِ استراتژیک مدیترانه را ب  ۀدر بخش خاورمیان

کشووور هووا بووه صووورت عووا  و  تی و ک واکونومیکی در این زیرسیسووتمیدفاع از منافع سیاسی، ک وپلیتیکی، امن

راستای بازگرداندن و برقرار سوواختن صوولح و ثبووات از مدیریت بحران در  یزیگر  سوریه به صورت خاچ،

ای هووای فرامنطقووههای زیادی  هت کنکاش و تبیین چرایی نقش  فرینووی قوودرتدر این کشور ندارد  مدل

منافع خود در  ول بحران سوریه و ود دارد  مدل مکعب بحرانِ چارلز هرمان به   نظیر روسیه  هت دفاع از

دارد قابلیت تحلیل و تبیووین الگوووی موودیریتی فدراسوویون روسوویه  هووت   ای کهدلیل وضوح و شفافیت ویژه 

و  است و با تو ه به شدت  گاهی تهدید، زمان و ۀکنترل تحورت سوریه را دارد  این مدل دارای سه مؤلف

نفووع ها، نوع ادراک، تعریف از بحران و رفتار عملیاتی کنشگران ذیکدا  از  نف و و ود یا فقدان هرعض

 از ترکیب این سه شاخه، هشت وضعیت بحرانیِ شدید، نوظهور، بطئی،  حورت نیز متفاوت است در  ول ت

کشورها نیز با تو ه بووه   شود  الگوی مدیرت بحرانای، عادی و اداری پدیدار میانعکاسی، برنامه  وضعیتی،

مطوورح شوود کووه  رو این سؤالازاین کند گانه مطرح در مکعب، فرق میهای هشتکدا  از بحرانماهیت هر

باید بیان داشت که بحران سوریه   است؟  برخوردار  هاییویژگی  چه  از  سوریه  بحران  مدیریت  روسی  الگوی

بسیار  ورنی از سرزمین روسیه اتفاق افتاده است   ی غرافیایی خاورمیانه و با فاصله زمانی و مکان  ۀ در گستر

کشور به صورت مستقیم در معوورض تهدیوود   های حیاتی اینبه همین خا ر سرزمین و مرد  روسیه و ارزش

 وودی قوورار نگرفتووه اسووت، لووذا نظوور بووه همووین فاصووله مکووانی و عوود  فوریووت در پاسووخگویی بووه بحووران، 

ان کافی و مناسبی  هت پایش و پویش تحورت با هوودف اتخوواذ مریزان روسیه زگیرندگان و برنامهتصمیم

هووای های مورد وثوق و گووزاره ات و داده عد  و ود ا الع  به واسطه  امابهترین راهبرد را در اختیار داشتند،  

هووای تروریسووتی توسووط روایی در خصوچ روندهای  تی، تاکتیک رقبا و همچنین مکووان و زمووان عملیات
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کنش ایوون سووه ی از غافلگیری راهبردی پیش روی مقامات کرملین قرار داشت  بوورهمن، میزاعناصر تکفیری

افووزاری های نر مدیریت بحران را به صورت هوشمند و با تأکید بر اهر   هاحالت منجر به این شد که رو 

لماتیووک پهای دیتر قلمداد کنند  به همین خا ر در وهلووه اول اسووتفاده از پتانسوویلو مسالمت  میز را مناسب

های شورای امنیت سازمان ملل متحد بووا هوودف ممانعووت از تهووا م نظووامی بووه خود نظیر وتو کردن قطعنامه

 موسووکوهای دیپلماتیووک در  زمان مشارکت فعالی در نشستت سوریه را در دستور کار قرار دادند، همدول

برگووزار کننوودگان  برغم دعوت رسوومی از  انوو سوری را و علی  های ضدداشته و شرکت در برخی نشست

ری اسووالمی ای به ویژه  مهونشست ها و تحریم کردند  راهبرد اتحاد سازی با قدرت های تأثیرگذار منطقه

ای و دارای حق وتوی این کشور نیووز کمووک شووایانی بووه الگوووی ایران و  چین به عنوان تنها متحد فرامنطقه

محاصره اقتصادی و دارویی دولووت و موورد    ،هاها کرد، از سوی دیگر به دلیل شدت تحریممدیریتی رو 

کردنوود، در ایوون میووان کمبووود های مالی و اقتصادی زیادی بووه دولووت و موورد  سوووریه ارا ووه  سوریه، کمک

سو و تجهیز بیش از پیش عناصر تروریستی توسط کشورهای عربی، اروپایی تسلیحات ارتش سوریه از یک

ز موعد مقوورر اقووال  منوودرج در قراردادهووای تسوولیحاتی بووه او  مریکا از سوی دیگر، منجر به  تحویل پیش  

بووه رغووم تمووا   ر مفاد قراردادها و  شد  با این و ودارتش سوریه  و و حتی مقادیری افزون بر اقال  مندرج د

های حسووا  و بووا درخواسووت در برهووه های فوق نیروی هوایی روسیه با استفاده از تجهیزات پیشوورفتهتالش

هدف قرار دادند  این حربه   های تروریستی را مورده صورت ادواری و مواضع گروهکبدولت سوریه  و و  

  ید افزاری مدیریت بحران سوریه به شمار می کننده سازوکارهای نر تکمیل
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