روابط ايران و روسيه
بهتر از گذشته است
توگو با دیپلمات
عباس ملکی در گف 

مجتبي فتحي
روزنامه نگار

صبر روسها به پایان رسید .نزدیک به  5سال بیرون گود نشستن و نظاره کردن تحوالت
سوریه را کنار گذاشته و از  ۳۰سپتامبر  8( ۲۰۱۵مهر ماه) رسما وارد میدان شدند .این بار
نه در چارچوب سیاسی بلکه تمام قد و در چارچوب نظامی .تا پیش از این حضور نظامی
روسیه محدود به حمایتهای سیاسی و تسلیح نیروی زمینی ارتش سوریه بود .اما روسها
با اخذ مجوز قانونی از دولت سوریه به منظور کمک نظامی علیه تروریستها از این تاریخ به
بعد بهطور مستقیم وارد جنگ داخلی در سوریه شدند و حضور نظامی خود در این کشور را
رسمیت بخشیدند .حضور نظامی روسیه در میدان نبرد سوریه تاکنون محدود به حمله هوایی
و موشکی علیه داعش و دیگر دشمنان دولت سوریه بوده است .حضوری که تحوالت میدانی
را با باال بردن روحیه نظامیان سوری تا حدودی به نفع حکومت بشار اسد تغییرداد .روسها
برای این حضور نظامی دالیل متعددی داشتند .اما به گفته دکتر عباس ملکی ،معاون سابق
پژوهشهای روابط بینالملل مرکزتحقیقات استراتژیک اهمیت ژئوپلتیک ،سوریه یا شامات که
همواره یکی از مهمترین بخشهای ژئوپلتیک جهان بوده است و امکان دسترسی به آبراههایی
استراتژیک مهم شرق مدیترانه را فراهم میکند روسها را وا داشت تا تصمیم به حضور نظامی
توگو با «دیپلمات» تغییر نگرش روسها به اوراسیاگرایی
در میدان سوریه بگیرند .ملکی در گف 
با روی کار آمدن دوباره والدیمیر پوتین را نیز موثر میداند .نگرشی که به گفته او بیش از پیش
میتواند منافع ملی روسیه را تامین کند؛ منافعی که به عقیده ملکی شامل توجه ویژه به خارج
نزدیک و بعد از آن روابط نزدیک با کشورهایی است که در بلوک غرب نیستند.

روسيه همواره ازحکومت بشار اسد
حمايت کرده و در همین راستا تاکنون
مانع از تصویب قطعنامههای شــورای
امنیت ســازمان ملل علیه سوریه شده
امروز نیز پس از گذشــت نزدیک به 5
ســال از جنگ داخلی در این کشــور
تصمیم گرفته است که به صورت نظامی
وارد این تحوالت شود .چه انگیزههایی
سبب میشــد که روسیه همواره نقش
یک پشتیبان برای ســوریه را چه به
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صورت سیاسی و چه به صورت نظامی بر
عهده بگیرد.
روســیه و ســلف آن اتحادیه جماهیر شوری
از دهه  60با جمهوری ســوریه دارای پیمان
استراتژیک بودهاند و همیشه این پیمان جاری
و ساری بوده است .کمکهای نظامی اتحادیه
جماهیر شوروری از گذشــته قابل توجه بود
اما به اندازهای هم نبود که ســوریه بتواند در
جنگ  1967در برابر اســرائیل مقاومت کند.
در جریان این جنگ هم بلندیهای جوالن به

اشغال اسرائیل در آمد .اما در سال  1973این
کمکها بیشــتر شد و از آن زمان تا فروپاشی
اتحاد جماهیر شــوروی ادامه داشت.در علم
سیاست گفته میشود ژئوپلتیک چیزی است
که تغییر نمیکند .به طور مثال تنگه بســفر
ربطــی به این نــدارد که چــه رژیمی در آن
منطقه حاکم باشد؛ امپراطوری بیزانس یا روم
شرقی ،خالفت عثمانی یا دولت ترکیه.
تنگه بوسفور اهمیت اســتراتژیک خود را در
همــه زمانها داشــته و دارد .به همین دلیل
سوریه یا منطقه شــامات منطقهای است که
همیشه یکی از مهمترین بخشهای ژئوپلتیک
جهان بوده اســت و حضور در این کشــور به
معنای حضور در شــرق مدیترانــه و در واقع
دسترسی به آبراههایی استراتژیک مهم از این
منطقه اســت که این مساله میتواند برای هر
کشوری حائز اهمیت باشد به ویژه برای روسیه
که در این منطقه از گذشــته دارای پایگاهی
بوده است که حفاظت از این پایگاه و منافعی
که در ســوریه دارد برای روسها بسیار مهم
است .همین اهمیت استراتژیک هم روسیه را
وا میدارد که سوریه را همچنان به عنوان یک
متحد در کنار خود داشته باشد.
اما به نظر میرســد که گاهی و در دورههای
زمانــی مختلــف اولویتهای روســیه تغییر
میکند و تا حدودی از ارزش واهمیت مسائل
اســتراتژیک به ویژه در منطقه بــا توجه به
تغییر نگاه به غرب خصوصا در دوره ریاســت
جمهوری دیمیتری مدودف کاهش پیدا کرد.
به هر حال اولویتهای روسیه در دوره بوریس
یلستین در گذشته و در دوره آقای دیمیتری
مدودف ،روســای جمهوری ســابق روسیه،
تــا اندازهای تفــاوت کرده بــود و آن نگرش
اوراسیایی کمتر شــده بود و مقداری گرایش
به ســمت غرب یا پان آتالنتیک بیشتر شده
بود .تا اینکه با برگشــت مجدد آقای والدمیر

روسيه زيـرذرهبين
پوتین این موضوع تا اندازهای به نفع کســانی
که اوراسیایی فکر میکنند تغییر پیدا کرد و
بر همین اســاس مالحظه میشود که روابط
روســیه با جمهوری اســامی ایــران و بقیه
کشورهای آســیایی یک منحنی صعودی را
طی کرده اســت .بنابراین به نظر میرسد که
این غفلتی که در ســالهای اخیر در سیاست
خارجی روســیه در قبال ســوریه بود توسط
هیات حاکمه جدید روسیه تغییر کرده است
که درواقع همین مسیر ،مسیر طبیعی منافع
ملی روســیه محسوب میشــود .منافع ملی
روســیه عبارت اســت از توجه ویژه به خارج
نزدیک و بعد از آن روابط نزدیک با کشورهایی
که در بلوک غرب نیستند.
امروز پس از گذشت نزدیک به  5سال
از جنگ داخلی در سوریه شاهد حضور
نظامی روسیه در تحوالت سوریه هستیم،
چه انگیزههای دیگری به غیر از اهمیت
استراتژیک ســوریه و همچنین وجود
پیمان استراتژیک بین دو کشور در این
حضور موث ر بوده است؟ به عقیده شما
آیا در این حضور نظامی روسیه ،تحوالت
اوکرایــن و تالش غرب بــرای به انزوا
کشاندن روسیه در عرصه بینالمللی با
اعمال تحری مها به دلیل عدم همراهی
با سیاســتهای غرب و جدایی کریمه
از اوکراین و الحاق این جزیره به خاک
روســیه موثر بود؟ برای آنکه روسها
نمایش قدرتی بــه راه بیندازند و اعالم
کنند که سیاستهای به انزوا کشیدن
این کشور موثر نبوده است؟
به نظر میرســد که موضوع سوریه مهمتر از
اوکراین در پرونده سیاســت خارجی روسیه
است .یعنی اگر اوکراین هم پیش نیامده بود
روســیه به صورت منطقی برای حفظ منافع
ملی خودش در خاورمیانه فعال میشــد کما
اینکه االن تنها روابط روســیه با سوریه فعال
نشده است .روابط روسیه با مصر ،ایران و سایر
کشورهای منطقه خاورمیانه با وجود اختالف
نظرهایی که درخصــوص تحوالت منطقهای
ممکن است وجود داشته باشد بهتر از گذشته
است.
چرا روسیه بر خاورمیانه متمرکز شده
است؟
روسیه برای خودش استراتژی تا سال 2050
تعریف کرده اســت که بر مبنــای آن ارتباط
بیشــتر با کشورهایی اســامی به یک اصل
تبدیل شــده است .در این میان بروز تحوالت
اوکراین تســهیلکننده اجرای این استراتژی
شــد و نه اینکه موجب ایــن تغییر نگرش یا
تغییر اســتراتژی شده باشــد .همانطور که
عرض شد برای روسیه همکاری با کشورهایی
اسالمی دارای منافع گوناگونی است .از جمله
مســاله همکاریهای انرژی ،مساله بازارهای
جدید و چیزهایی از این قبیل .اما درعین حال
یک مســاله داخلی هم این تغییر استراتژی
را در روســیه به وجود آورده اســت .باالخره
درصد قابلتوجهی از جمهوری فدراتیو روسیه
ی که کشورهای
مسلمان هستند و اگر بیتوجه 
غربی نسبت به اقلیتهای مسلمان خود انجام
دادند یا فشارهایی که به آنها در روسیه میآمد

تکرار شــود آثــار منفی جبــران ناپذیری بر
کرملین خواهد داشت .به همین دلیل روسیه
معتقد است که این شکاف را میتواند با روابط
نزدیکتر با کشورهای اسالمی مدیریت کند.
نکته دیگر اینکه این تنها روســیه نیست که
به خاورمیانه نگاه مجددی پیدا کرده اســت.
در اکثر کشــورها این تغییر نگاه ایجاد شده
است؛ البته به جز ایاالتمتحده آمریکا که به
نظر میرسد که ناشــی از اولویت پیدا کردن
آسیای شرقی برای این کشــور است .وگرنه
بقیه کشــورها این نگاه جدی به خاورمیانه را
پیدا کردهاند .مثال انگلســتان در حال ساخت
بندر جدیدی در بحرین است .فرانسه هم در
حــال ایجاد یک پایگاه جدید در خلیج فارس
اســت و حتی ترکیه هم سیاســت سالهای
اخیــرش نگاه مجددی به خاورمیانه داشــته
است .بنابراین تغییر نگاه روسیه و تمرکز این
کشور بر خاورمیانه چندان غیرمنتظره نیست.
برخی معتقدند در پی حضور نظامی
روســیه در بحران سوریه ،با پیچیدهتر
شــدن اوضاع در ســوریه و از دست
رفتن فرمان تصمیمگیری تصمیمسازی
در صحنه داخلی این کشــور از دست
غربیها ،سیاستهای غرب که روزی به
طور مطلق سودای برکناری بشار اسد از
قدرت را داشتند را دچار شکست شده
است .آیا واقعا این حضور نظامی منجر
به شکست سیاستهای غرب در سوریه
شده است.
این بســتگی به آینده دارد چون چند حمله
نظامی از طریق هوا نمیتواند خیلی وضعیت

را در زمین تغییر دهد .به نظر من هنوز مساله
سوریه تمام نشده است .عالوه بر داعش و بقیه
نیروهای مخالف رژیم سوریه که باید آنها را به
دقت زیر نظر داشــت یک بازیگر دیگری هم
وجــود دارد که نباید آن را فراموش کرد و آن
اسرائیل اســت .به نظر میرسد که هنوز این
بازی تمام نشده اســت و اسرائیل به احتمال
زیاد وقتی ببنیــد که منافعش از طریق رفتار
آمریکا ،ترکیه ،قطر،عربستان و سایر بازیگرانی
که تاکنون عمال برای این رژیم در سوریه بازی
میکردند ،تامین نمیشود خودش وارد خواهد
شد و بنابراین پیشبینی میکنم که در آینده
نه چندان دور شــاهد ورود این بازیگر هم به
صحنه عمل سوریه خواهیم بود.
آیا میتوان گفت که ورود رســمی
و علنــی دو حامی اصلــی حکومت
ســوریه یعنی جمهوری اسالمی ایران
و فدراســیون روسیه به صحنه میدانی
جنگ داخلی دولت بشار اسد منجر به
تضمین آینده این حکومت شده است.
نه این مسالهای است که به روابط دولت و ملت
سوریه بر میگردد و نمیتوان از حاال به صرف
حضور نظامی روسیه در صحنه میدانی سوریه،
آینده حکومت بشــار اســد را تضمین شده
دانست .حکومت آینده سوریه را باید مردم این
کشــور تعیین کنند و به نظر میرسد که اگر
دخالت خارجیها در سوریه پایان پذیرد و به
عبارت دیگر اگر در گذشــته هم دخالتی در
امور داخلی سوریه انجام نمیگرفت شاید تا به
حال سوریه هم روند دموکراتیکی را در پیش
گرفته بود.

موضوع سوریه مهمتر از
اوکراین در پرونده سیاست
خارجی روسیه است .یعنی
اگر اوکراین هم پیش نیامده
بود روسیه به صورت منطقی
برای حفظ منافع ملی خودش
در خاورمیانه فعال میشد کما
اینکه االن تنها روابط روسیه با
سوریه فعال نشده است .روابط
روسیه با مصر ،ایران و سایر
کشورهای منطقه خاورمیانه
با وجود اختالف نظرهایی که
درخصوص تحوالت منطقهای
ممکن است وجود داشته باشد
بهتر از گذشته است

روسیه برای خودش استراتژی تا سال  2050تعریف کرده است که بر مبنای آن ارتباط
بیشــتر با کشورهایی اسالمی به یک اصل تبدیل شــده است .در این میان بروز تحوالت
اوکراین تســهیلکننده اجرای این استراتژی شــد و نه اینکه موجب این تغییر نگرش یا
تغییر اســتراتژی شده باشــد .همانطور که عرض شد برای روسیه همکاری با کشورهایی
اسالمی دارای منافع گوناگونی است.
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