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Abstract 
This paper seeks to explain why Russia decided to intervene in Syria in September 
2015. this paper begins with the primary factors such as energy and geo-
Economics that precipitated the decision. These were the central drivers of the 
intervention in this case. We then analyze several secondary factors that played 
a role but would not have precipitated the intervention if the primary factors had 
been absent. This paper presents an analysis of the Russian intervention strategy 
in Syria. The question is, why did Russia intervene in the Syrian civil war? The 
hypothesis is that Russia intervened in Syria to take advantage of Syria's strategic 
position, energy and geo-economic interests. The Russian intervention in Syria 
was an ideal opportunity to draw closer to several powerful states in the region 
and a way to benefit from positive spin-offs on its arms market and hydrocarbon 
road plans. Despite the risks and costs associated with defending the Syrian 
regime, Moscow has secured its political and economic power in the Middle East. 
This research is based on a qualitative research method using data collection and 
analysis tools. 
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 چکیده
ي  تحوالت  وارد  مسکو  که   2015  ازسپتامبر یگران  منافع  شد،  سوريه  ميدان نازعه   این  در  مختلف  باز   م

 متحدین  سایر  مانند  نیز  روسیه.  باشدمی  برخوردار   هاآن  از  هرکدام  برای  حیاتی   اهمیت   از  و  بوده  زیاد
ک  و   سیاسی  دالیل  با  سوریه  جنگ  در  اسد    رژیم  مخالفین  و .  یافت  حضور   خود   خاص  ژئواکونومی

یانه  یمنطقه ت  اثر  در  خاورم نطقه  مختلف  کشورهای  بین  منازعا   و   شده  متزلزل  ایفرامنطقه  و  ایم
ک  پیکربندی  بر  سوریه  بحران یتی ت  گذاشته  زیادی  تأثیر  منطقه  ژئوپل  است   آن  بر  پژوهش  این.  اس

  چرا  که   است  این   پرسش.  دهد  قرار  بررسی  مورد  را  سوریه   هایدرگیری  در   روسیه  یمداخله  دالیل  که
  روسیه   كه  است  گزاره  اين  بر  مبتنی  پژوهش   یفرضیه  نمود؟  مداخله  سوریه  داخلی  جنگ  در  روسیه

فاده  برای ک  موقعیت  از  است - ژئو)   اقتصادی  منافع  و  انرژی  به  مربوط  مسائل  سوریه،  استراتژی
ت  نموده  مداخله  کشور  این  در  خود(  اکونومیک  برای   آلایده   فرصتی  سوریه  در  روسیه  حضور.  اس

نظوربه  منطقه  قدرتمند   کشورهای  به   شدن  نزدیک ر  از  مندیبهره  م   نیز   و  اسلحه  فروش  پرسود  بازا
ل  مسیر  هایبرنامه  در  مشارکت شدمی  گاز  و  نفت  یلوله   خطوط  انتقا  وجود  با  شده  سبب  که  با

 منافع  پیشبرد  برای  را  خود  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  مسکو  اسد،  رژیم  حفظ  برای  هاهزینه   و  خطرات
  از   استفاده  با  کیفی  تحقیق  روش   بر  مبتنی  عمدتا    پژوهش  این.  گیرد  کار  به  خاورمیانه  یمنطقه  در

 .است شده انجام هاداده تحلیلوتجزیه  و  گردآوری ابزار

 کلیدواژه ها: 
  روسیه، اکونومیک،- ژئو ، انرژی

 .ایران سوریه،

 

 

 

 

 

 
   نژاد یبهبود هللا  قدرت :نویسنده مسئول * 

آموخته دکتری روابط بین الملل از دانشگاه جواهر  دانش  آدرس:
 هندوستان–لعل نهرو، دهلی نو 

 Mohsenjnu@gmail.com ایمیل:

 

mailto:Mohsenjnu@gmail.com


 

211 

 . 229تا  209 صفحات .1400 بهار و تابستان  .9  شماره .5 دوره

الملل بین روابط و سیاست دوفصلنامه  

Journal of International Politics and Relations 

 اکونومیک روسیه  -جایگاه راهبردی سوریه در معادالت انرژی و ژئو .  نژاد بهبودی  هللا  قدرت

 مقدمه 1
بزرگ  هیروس داشتن  طب  ریذخا   ن یتربا  در    یعیگاز 

دوم و  تالش    یصادرکننده   ن یجهان  در  نفت  بزرگ 
ممکن   که  آنجا  تا  و  دهد  گسترش  را  نفوذ خود  است 

بازارها به  پوت  برسد.  ی جهان  ی است    ن یدولت 
برا  پی   در   ن یهمچن افزا  ی تالش  و  قدرت    ش ی حفظ 

به دنبال   ،انهیدر اروپا و خاورم  ژه یوخود، به   یاقتصاد
می قو  یاتحادها  جادیا ،  هیسور  یهایریدرگ  باشد.ی 

به    هیروس   ک ینزد  انهیخاورممند  قدرت  کشورهای را 
کشور  آن    ی را برا  یدیجد  ی اقتصاد  یهاکرده و فرصت 

است.فراهم   سایه  نموده  روسیه در  تحول،  این  ی 
می  این  تالش  سیاست  بر  تأثیرگذاری  ضمن  کند 

آن  ایده کشورها  از  را  انرژی ها  صدور  بازار  ی  به  شان 
دارد  باز  سیاست    هیروستا    اروپا  حفظ  بتواند 

به  ه یهمسا  کشور   یوابستگ  آسیا  و  اروپا  در  خود  ی 
  بر این اساس،  .انرژی این کشور را همچنان دنبال کند

استراتژ  روسیه   ی برا  ی اریبس  یهوشمندانه  ی هایاز 
 کند.ی به اهداف خود استفاده م  یاب یدست 

کارا گاز،  بزرگ  و    ع یتوز   ستمیس   یی منابع  آن 
ی  بزرگ با کمبود انرژ  یمشتر  کیبا    ی روسیههمجوار

اروپا کشور ،  مانند  به    این  بزرگ را  از  ترین  یکی 
دنیا  گازی  وصادرکننده  دکنندهیتول کرده    لیتبد   در 

از    بارها  مسکو  .است استفاده  با  است  شده  موفق 
ق قراردادها  مت یکاهش  سا  لیتحو   ی و    ر یبلندمدت، 

حما به  را  خود    ی اسیس  ماتیتصم  از   ت ی کشورها 
د  و هسوق  و   یاب یدست   ی برا  د  اهداف  حفظ    به 

ته  هاییی توانا در  تحمیلی  هااستیس  یه یخود  ی 
ااش  یانرژ   یمشتر  ی کشورها  یبرا به  حفظ    جادی ،  و 

تول توز دیانحصار  و  انتقال  ادامه    عی ،    دهد. می منابع 
زم یاسیحل اختالفات س  ، همزمان نیهمچن  ینهیدر 

را پیگیری    با دیگر کشورها   کاهش صادرات نفت و گاز
همچنین.  کندمی به روسیه  عرضه  کاهش  از  عنوان  ، 

که    یی کشورها   هیعلخود    ی خارج  استیدر س  یسالح
افزا  برابر  روس  ش یدر  س  هی نفوذ  امور    ا ی  ی اسیدر 

 کند.ی کنند، استفاده می م خود اعتراض  یاقتصاد

درگ  20از    شیب داخل   ریکشور    ه یسور  یجنگ 
آن    چندین   و  بودند خاک  در  مسلح  مختلف  گروه 

رژ  .هستند  ریدرگکشور   ازجمله    هیسور   م یمتحدان 
  ی و اقتصاد  یاسی، سینظام  تیبا حما   رانیا  و  هیروس

 کردند. یریجلوگ هی دولت سور   ی خود از سرنگون

سور   در  نه   یبارفاجعه  یامدهایپ  هیبحران  تنها 
سور ن  ،هیخاک  منطقه  در  است.  زیبلکه    داشته 

چند  یریدرگ سال   گری باز  ن یمداوم  طول    ی هادر 
سور   ی طوالن  در  تا  هیجنگ  شده  پژوهش    باعث  این 

ی  در منطقه  سوریه   کی ژئواستراتژ  ت یاهم  ی به بررس
در    هیروس  یمداخله  ل یدال   و  بپردازد   خاورمیانه

همراه    هیسور   یهایریدرگ   د یجد   یکربندیپبه 
  را  ران یا  و  هیروس یهااست یسخاورمیانه،  ک یتیژئوپل

سا  با  متحد کشورها  ی هااست یس  ریهمراه    کا یآمر  ی 
سعودهیترکمانند   عربستان  متحده ی،  امارات   ی، 

قطرعرب  و  پژوهش،    ی  این  در  قراردهد.  کاوش  مورد 
س  یاقتصادهای  ی همکارهمچنین   و    هیروس  یاسیو 

درگیر  ی کشورها  ریسا برا  مهم  به    ی ابیدست   ی که 
سور  در  خود  منطقه    هیاهداف  رقابت  و  حال  در 

است. گرفته  قرار  نظر  مد  نیز  پرسش    هستند 
رهبري مطرح تحت  روسيه  چرا  که  است  اين    شده 

سال   در  نظامي    2015پوتين  حضور  به  تصميم 
گرفت؟ سوريه  سپهر  در  ش  پژوه   یفرضيه  مستقيم 

که است  قرار  در   بدين  ژئوپليتيک  نفوذ  با    روسيه 
درصدد  اصلي    سوريه  مسيرهاي  از  يکي  بر  کنترل 

در   انرژي  بهخاورمیانه  انتقال  شدن  تبديل  قدرت    و 
پژوهشي    شپژوه   باشد.می برترانرژي   حاضر 

  نظری متغيرمحور است و با استفاده از يک چارچوب  
بررسي  مي   یفرضيه  به  درصدد  خود  مقاله  پردازد. 

مداخله هدف    یتحليل  با  سوريه  در  روسيه  نظامي 
در  قدرت از    یحوزه  شدن  استفاده  ازطريق  انرژي 

ی  مدع ده  است. نويسننظری انتقال قدرت  چارچوب  
که  چارچوب    است  از  استفاده  توان  مي فوق  با 

نظامي رو سيه    یمداخله  ترين علتدريافت که مهم 
انرژي است    اکونومیک و در بحران سوريه اهميت ژئو

کمک کشور  اين  به  انرژي  مي   که  برتر  قدرت  به  کند 
پژوهش    ود.ش  تبديل تحقاین  روش    قیبراساس 
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جمع و    یفیک از  استفاده  تحل  یآوربا  ها  داده   لیو 
 شده است.   انجام 

 ی پژوهش پیشینه 2
روس  یبر توسعه  سندهی نو  نیچند   ، سوریه، هیروابط 

ترکیه   ران یا شده   و  متمرکز  گذشته  سال  چند  اند  در 
) 1سرحت  . همکاران  مقاله(  2021و    ی وهایسنار»  یدر 

سال   ه یسور  یتیامن دارند  «  2022- 2021  یهادر  ادعا 
دارند و هر دو    یهنوز نقاط مشترک   هیو روس  رانیکه ا

  ی و ادامهاسد   میاز رژ شتریب  تی حما یکشور آماده 
ترک با  خود  بخش به   هیکار  آستانه  توافق  از    ی عنوان 

مقاله2019)2ايرکين    هستند. در   )« خود    است یسی 
مد  هیروس  یخارج چشم تربزرگ  ترانهیدر  و  :  اندازها 

در«  هات یمحدود  روسيه  رويکرد  با  ارتباط  قبال    در 
عمدتا   سوريه  ژئوپليتيک  بحران  عوامل  مانند   به 

افراط  با  مبارزه  اسالمي اهميت  دارد.    گرايي  اشاره 
نوشته2019)3واسیر  در    )«   ی هات یمحدود ی 

خاورم   هیروس  یاستراتژ می انهیدر  ذکر  که  «  کند 
 هیروس  ی خارج  استیس ن یب  وندیپ  ه یسور  یمداخله

اقتصاد عملکرد  از  برداشت  ب  یداخل   یو    شتر یرا 
  ی ادر مقاله  ( 2018ی)برشچوسک  . برجسته کرده است

نام   روس»به  دمشق  هیاهداف  از    در   که   « فراتر 
عنوان    یمؤسسه شد،  منتشر  که    کندمی واشنگتن 

در    ی قیعمی  هایدگیچیمسکو پ   -تهران   انیم  یهمکار
آورده    ت االیا   یاانهیخاورم  استیس وجود  به  متحده 

باعث شده تا    غرب  با  تی ضد  ،یو  یده یاست. به عق
اختآن بهالفاها  و  بگذارند  کنار  را  خود  و  ت  سمت 

باو بروند  ش ی پ  شتریب  ییگراهم   یسو در  2018)  4.   )
»مقاله در    طلبفرصت عنوان  به  هیروسی  خرابکار 

روس«  انهیخاورم خاورم  ه یبازگشت  از    انهیبه  پس 
جماه  یفروپاش  راشورو  ریاتحاد   یدهنده نشان   ی 

کشور   د یجد  لیتما نظم   یده شکل  یبرا   این   به 
برای  یندهیآ  یامنطقه می زمان   خاورمیانه  که  داند  ی 

اکنون  متحده    االتیا عقب از  تدریجی  نینشروند  ی 
را منطقه  از    خود  است.این  کرده  هلر   رهیفر  آغاز    5و 

 
1. Serhat 
2. Irkhin 
3. Wasser 

»مقاله در  (  2018) تیسی  روس  اس در    هیقدرت 
سور  نی اوکرا وضعهیو  فرصت    ت،یهو   نیب  یاب یت ی: 

هز  انهیو  س«،  داخل   یالمللن یب  یده گنال یثرات    ی و 
تعقرا    هیروس  ی های روزیپ در  کشور  از  خارج    ب یدر 

اند  قرار داده   لیتحلوهیمورد تجز  هیروس  ی اب یتیوضع
کرده  استدالل  پوو  که  خارج  یداخل   یهایی ا یاند    ی و 

  بهبود   ی برا  ی عنوان راهاز اجبار به   ه یباعث شده روس
کند.  ی المللن یب  تیوضع استفاده  (  1400)   اتیب  خود 

مقاله  مؤلفه»  یدر  و  روابط    ی کیتیژئوپل  یهاابعاد 
آمر  هیروس بحران سور   یه یو اتحاد  کایبا    « هیاروپا در 

بحران    یجاهب  کایمرآو    هیروس  که  سد ینو یم حل 
مد  هیسور دنبال  م  تیر یبه  تای آن  حداکثر   باشند 

  ی کیتیمنافع ژئوپل یدر راستا  ه یبهره را از بحران سور
  ل یبحران تبد  نی سبب ا  ن یهم  به خود داشته باشند؛  

طوالن   یک یبه   دوران    یکیتیژئوپل  یهابحران  نیتری از 
   .شده است یمعاصر در نظام جهان 

مي  نظر  ادبيات  به  سياست  رسد  باب  در  موجود 
  : اندنداشته  یاموضوع اشاره دو  به اين    خارجي روسيه

مي   اوال   عاملي  قدرتچه  روسيه  براي  باشد  تواند  ساز 
نق  ثانيا   و  شو  حوزه   قدرت  انرژي  در    ی انرژ  یشدن 

برا ميزان  است.   ی چه  ارزشمند  برخي    مسکو  گرچه 
و اهميت آن در سياست    ی پژوهشگران به عامل انرژ

پرداخته ر   یخارج ژئوپليتيک    اما  ؛اندوسيه  عامل  به 
اشاره  یانرژ سوريه  به  روسيه  نظامي  ورود    یادر 

 اند. نکرده 

 ارچوب نظریچ 3
درگی طوالن   تیماه رقابت    یناش   ه یسور  یریمدت  از 

تغ  یهاقدرت و  منطقه  در  در    راتییبزرگ  مداوم 
آن   ییایپو  همان باشد می  هاقدرت  فر.    دمن یطورکه 

ب   سد ینو یم سور   ان یپای جنگ  اقدامات    هیدر  فقط 
  لکه ب   ؛ستین  ریدرگ  یهاطرف   نیب  زیآمخشونت 

رو نظام  نیب  ییارویدرمورد  قدرت  جهان   یدو    بزرگ 
روس  االتیا  یعنی و  است  هم     هیمتحده 

(Friedman,2018).  نظر  ن یا از  انتقال    یه یمقاله 

4. Baev 
5. Freire and Heller 
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پژوهش    قدرت بیان  م برای    ی ه ینظر  .کندی استفاده 
  است یدر س  ا یو پو   یساختار  کردی رو  ک یانتقال قدرت  

که    (Tamer& Kugler,2017:8)  باشدمی   یجهان 
گاه   لیدلبه قدرت،  بر  ب  یتمرکز    یی گراواقع   هاوقات 

مکتب    اما  ؛است  شبیه آن  هم  ا یز های  فاوت تبا  دی 
  ی کردهایتمام رو   با  یجنگ سرد، تقر  ان یپس از پا   .دارد

ب که  ن یروابط  مبتنالملل  بودند،    یاساسا   قدرت  بر 
جنگ سرد،    ان یپا   ینیبش ی در پ  تی عدم موفق  لیدلبه

روبه ب اقبال  عدم  گشتندا  مجدد    .رو  ظهور  با  اما 
»تغ  یهاقدرت   نیب  هایریدرگ و  جهان   ر ییبزرگ 

د   یهاتیموقع بار    ی نظر  یکردهایرو  گریقدرت«، 
  ندقرار گرفت  ات کانون توجه  در متمرکز بر نقش قدرت  

(Rauch,2018نظر الگو  یهی(.  با  قدرت  از    ییانتقال 
س در  اغلب  که  دارد  سروکار  قدرت    ی هااست یروابط 

  ی برا  ی ابزار  نظریه  ن ی ا  .کندی م  بروز   یجهان 
م  یساختار  راتییتغ  یریگاندازه که    کندی فراهم 

آن   کهی م  ینیبش ی پ  براساس  ود  تغ  ش   رات ییچگونه 
بر احتمال    ا ی یمکاره   ی هاکیتاکتدر    ی احتمال تقابل 

صلح   ت  ایحفظ   & Tammen)  گذاردی م  ریثأجنگ 
Lemke,2017  ،همچنین ب  نظریه   نی ا (.    ن یروابط 

رضادولت  و  رضا  ای  تی ها  ی زاویه   از   را  هاآن   تی عدم 
س  ع ی وزت در    ی بررس   ی المللن یب  یهااست یقدرت 

قدرت  یهینظر   کند.یم توسط    نیاول  1انتقال  بار 
دهه   2ارگانسکی  شد  1950  یدر  نظریه مطرح  این   .  

م سی ادعا  که  ساختار    کی از    یجهان   ستمیکند 
آن  لیتشک  یمراتبسلسله در  که  است    یک   شده 

حفظ  در  مسلطکشور   هرِم    ستمیس  آننظم    نوک 
به  و  د یجد یهاحال، با ظهور قدرت نیقرار دارد. با ا 

آن اوج   موقعهارسیدن  کشورها  تی،  غالب    یقدرت 
جایم  رییتغ و  به    یکند  را  نوظهور قدرتخود    های 

 دهد. یم

رئال  یه ینظرهای  شباهت  و  قدرت    سم یانتقال 
جنگ    سائلم  ا توجه بههر دو ب   ی این است که اسیس

صلح  بررسی    و  در  به  قدرت  بین نقش  الملل نظام 
و می به دولت   پردازند  را  بازها  در    ی اصل  گرانیعنوان 

 
1. PowerTransition Theory 
2. A.F.K Organski 

نظر    یالمللن یبنظام    یعرصه  اما  رندیگمی در   .
ب جنبه  دو  از  ز   ن یا   ن یحداقل  تفاوت  وجود    ی ادیدو 

واقع   دارد. نظام    یمدع   انیگرااوال ،  که  هستند 
  انتقال   یتئور که  ی حالدر  ؛ است  کیآنارش  المللنیب

م قدرت   سلسله یاستدالل  که    است.   یمراتبکند 
پ  دوم،گرچه درمورد  دو  بین   یکربندیهر   المللنظام 

باالتر   دنیرس  یبرا مم  ن یبه  صحبت    کنصلح 
اما  کنندیم م  نیتضم  ی برا  ان یگراواقع ،  در    ان یصلح 

دولت  متضاد  تکمنافع  قوا  توازن  بر  د؛ کننی م   هیها 
انتقال قدرت استدالل   یه ینظر  طرفدارانکه  درحالی 

کهیم تضم  کنند  را  صلح  قوا    بلکه  ؛کندی نم   نیتوازن 
راجنگ   سازیزمینه  ,Paul)   کندی مفراهم    ها 

قدرتی  نظریه   .(2004:5   شنهاد یپ  همچنین  انتقال 
حاکم است که اختالف    ی ستمیکند که صلح در سیم

ها وجود دارد و وجود  قدرت دولت   تیدر موقع  ی اد یز
ب   کی روابط  مسلط  تنظ  نیقدرت  را    م یکشورها 

همان ندکیم ارگانسک .    ک یحضور    د یگوی م  ی طورکه 
س در  غالب  افزا  ،ستمیکشور  را  صلح    ش ی شانس 

برا  کشورهای   رایز   ؛ دهدیم به    دنیرس  ی قدرتمند 
م اعتماد  جنگ  به  کمتر  خود  سعی    کنندی اهداف  و 

  دهند؛ کار را بدون استفاده از زور انجام    ن یاکنند  می
کردن به جنگ    فکردرحال  تر  فیضعطرف  که  ی درحال

خود   ی ابیدست   یبرا   رقدرتمندتطرف    با منافع    به 
ازاOrganski,1964:115)  باشدمی   ی ستمیس  ،رون ی(. 

سلسله ساختار  براساس    ی هاقدرت   به  یمراتبکه 
م نظم   کوچک  و  بزرگ  صلح دهدیمسلط  از   زتریآم، 

 یبزرگ ناراض   یهاخواهد بود که در آن قدرت  ینظام
احساس خود  ر   یبرابر  در  غالب  دولت  داشته  با  ا 

که،  باشند و   تیوضع  رییتغ  یبرا  اینجاست    موجود 
خود   قدرت  را    قدرت    تیموقعافزایش  به  غالب 

 د.نکشی چالش م 

تئور جهان  یلمك  سطح  از  را  قدرت  به    ی انتقال 
منطقه و  ایسطح  كرد.  خود   ی منتقل  کتاب    در 

صلح » و  جنگ  همان  یم  لیتحل   «3مناطق  که  کند 
دارند در    ار یرا در اخت  ی مراتب جهانکه سلسله   ی اصول

3. Regions of War and Peace 
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و   منطقه  دولت سطح  نتعامالت  اجرا   ز یها    قابل 
)می مناطقLemke,2002باشد  نظم    ی (.  که 

که    ی به مناطق دارند نسبت   ی مشخص  ی مراتبسلسله
ب  یبرابر   ایندارند    ینظم  نیچن   ی هاقدرت  نیقدرت 

پا دارد،  وجود  منطقهی م  دارتریمنطقه    ی مانند. 
چن  انهیخاورم است.    یمراتبسلسله  نیفاقد 

ع  بیرق  ی کشورها سعودمانند  ا  ی ربستان  و    رانی و 
درگ  یرقبا  گر ید در  معموال   و   یریبزرگ  منازعات    ها 

برا  حضوردارند  و    ی و  درگ  سلطهتسلط  منطقه    ر یدر 
چنیم   ی برا  را  ییفضا   پرکشمکشیمناطق    نیشوند. 

تا در جنگ قدرت در  کند  ی فراهم م   یجهان   یهاقدرت
سایه  و  یابند  حضور  آنجا  آنجا  در  را  خود  سنگین  ی 

 یابرجسته   ینمونه   هیسور   ی هایریدرگبگسترانند.  
قدرت رقابت  این   بزرگ   یهااز  مناطق در  گونه 

به باشدمی قدرت    لیدل.  ساختار  فقدان 
ا  یامنطقه  یمراتبسلسله نقش  کاهش    االت یو 

به  ،  یمسلط در سطح جهان   گری باز کی عنوان  متحده 
  یزش در حال خ  ن یو چ هیمانند روس ی گرید  گران یباز

اجادی ا  خألتا  هستند   توسط  پر   االتیشده  را    متحده 
تجد بزرگ    کی عنوان  به  هیروس  یقوا  دیکنند.  قدرت 

م  ی ناراض تغی که  را  موجود  وضع  و    رییخواهد  دهد 
بهار    ام یکند، از زمان ق  لی سمت خود متماقدرت را به

به    انهیممتحده را در خاور   االت ی، ا 2011در سال    ی عرب 
کش ا   دهیچالش  به   نیاست.  به  کشور  آشکار  طور 

کنار  میرژ از    تی حما در  ا  ران یا  اسد    االت یبرخالف 
  م یرژ  ی سرنگون  یبرا   انی که از شورش  متحده پرداخت

ا ی م  تی حما  اسد رقابت  رق  نیکرد.  به    یجهان   بیدو 
ها در تالش  که آن   یی جا  ؛گرددی دوران جنگ سرد برم 

برا بر  یبرتر  ی مداوم  دست   گریکدی   یافتن  به    ی اب یو 
سلسله  در  برتر  جهان مقام  مب  ی مراتب    ارزات بودند. 

فروپاش آن با  جماه  یها  سال    یشورو  ریاتحاد  در 
ا  افتی  انیپا  1989 به   االت یو    ك یعنوان  متحده 

ظاهر شد.    ی غالب در صحنه جهان  گر یبازیا  ابرقدرت  
سال   هیروس  اتیح  دیتجد چالش    ریاخ  یهادر  به  با 

جهان،    االتیا   دنیکش مختلف  مناطق  در  متحده 
جهان سلسله بر   یمراتب  ط  را  است.  زده    بقهم 

قدرتنظریه  لیوتحله یتجز انتقال  تالشی    یها، 
قدرت  جاد یا   یبرا  هیروس با   تعادل  خود    االت یا  بین 

به  به    جادی ا  یجامتحده  منجر  جهان  در  صلح 
است.    یتربزرگ   ی هایریدرگ دو  شده  با  قدرت  هر 

از  از  تی حما یک  در  مخالف    یهاطرف  هر 
فاجعه هیسور  یهایریدرگ برا  یا،  کشور را  آن  به    ی 

ها را  ی ریصلح، درگ  جاد یا   یجاها به اند. آن وجود آورده 
طوالن  کی   یبرا   با  یتقر خاطر  کردند.    ی دهه  به  فقط 

  چ یه  ا یرا متعادل کنند  گری کدیبخواهند قدرت  اینکه 
آشکار مسلط  نشود  ی قدرت  بنابراین ظاهر    ؛ 

مگر آنکه یکی    درازمدت مبهم است،  انداز صلحچشم
و مناطق نفوذ خود را گسترش    رد یبگ  ی شی پ  بر دیگری 

 دهد. 

نظرهمان  مطرح   یه یطورکه  قدرت  انتقال 
  ی مراتبفقدان ساختار قدرت سلسله   لیدل، به کندیم

خاورم در  اانهیمشخص    کی  مستعد  منطقه  ن ی، 
جنگ   ی طوالن  چیمارپ درگاز  و  و    ی ذات  یهایریها 

نمود    هیدر سور   یاست. جنگ داخل   یخارج   نیهمچن
  ی ها. قدرترا نشان داد  ی انتقال قدرتنظریه ی عمل

و متحدان و    ران ی، ا یسعود  انمانند عربست  یامنطقه
  ی نظام  ی هایی ها از قدرت و تواناآن   ع متبو  ندگان ینما

پیروی  برابرتقریبا    ی رو  ن یازا  ؛کنندی م  ی    ک جای 
ها آن  یری. درگمشهود است غالب در منطقه  گریباز

داخل جنگ  خاورمیانه  هیسور   ی در  مناطق  دیگر  با    و 
،  ییگرامخالف جنگ به نام فرقه  یهااز طرف   تی حما

تاکنون طرف   چ یه  یبرا است؛ داشتن  چندانیثمر   ی    ه 
از    رایز یک  م آن هر  به ی ها  متوانند  ی  گرید با    ثرؤطور 

كنند می   جهیدرنت؛  مقابله  یابد.  ادامه    توانددرگیری 
ب  تیوضعبنابراین،    یامنطقه  یهاقدرت  نی متضاد 

حضور    ی برا  مساعدی  ینهیزم  و خاورمیانه،  هیدر سور 
؛ اگرچه  کندی متحده فراهم م  االت یو ا   هیروسو ماندن  

متحده در حال کمرنگ شدن   االتیا یجهان  یسلطه
اما  است می   هیروس،  نظر    کندتالش  از  حداقل  تا 

 . ردیآن را بگ ی جا ینظام

در   از  کردن  نگاه  قدرتئوت  یچه یبا  انتقال  ، ری 
)روسیه(دوم در    ی ناراض  گری باز  ی  ظهور  حال  در 

کند تا وضع موجود  ی تالش م  و است    ی جهان  ی صحنه
به موقع  رییرا تغ و  .  ابدیغالب سابق دست    تیدهد 

که    بیشتر  قدرت  کسب   یانگیزه است  شده  باعث 
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مخالف   یروها یاز ن ی بانیبا پشت  یجهان  بیدو رق  نیا
سور  جنگ  بپردازند؛  هیدر  اندام  عرض  ،  جهیدرنت  به 

  یهاقدرت   یانه یجومداخله  یاهاست یس  لیدلبه
جهان   یامنطقه در    ی ابیدست   ی برا  یو  برتر  مقام  به 

قدرت  سلسله دست مراتب  ژ و  موقعیت  به    - و ئیابی 
  با  یتقر هیدر سور   یجنگ داخلاکونومیک در سوریه، 

داشت   کی  یبرا ادامه  ثبات    دهه  به  هم  هنوز  و 
 چندانی نرسیده است. 

پتانسیل  انرژی در  4
 های روسیه و سوریههمکاری

در بخش   هیمنافع روس  4.1
 ها دروکربن یه

بحر   شیپ آغاز  سور از  اهی ان  یکشو  نی،  از    یک ر 
مددیتول در  گاز  و  نفت    بود.   یشرق   یترانهیکنندگان 

نزد های  میدان  شتریب کشور  شرق  در  مرز    کیآن 
کشو  ا یعراق،   مرکز  شه  ر در  بود.ر  شرق  در    حمص 

اتحاد   90،  2010سال   به  آن  صادرات  اروپا    یه یدرصد 
می  )انتقال    (. Godat&Kostial,2016:10یافت 

در   وارده  های  وتحریم   هایریدرگاثر  خسارات 
رژیم  اروپا    یه یاتحاد  علیه  آمریکا    گر ید  هیسورو 

در    یتیچندمل  یهاشرکت به    دیتول  یادامه  یاجازه
کشور   نداد.این  اقتصاد    بی تخردالیل    عمده   را 

م  هیسور ناش ی را  شدیداز    یتوان  صادرات    کاهش 
تا    دو عنوان  به     ی گردشگر  عواید   ن یهمچن  ، نفت و گاز

کاهش  ع   نیتربزرگ   از   کشور این    درآمدوامل 
دانست   بهنسبت  جنگ  از    قبل 

(Cordesman,2017:8)  . 

سور در    ی حت  ه یارتش  متعدد  خسارات  وجود  با 
گاز،   و  نفت  کرد  بخش  در    تی اولوتالش  را  خود 

همچن  ی انرژ  ت یریمد منا  ن یو  مجدد  و    طقتصرف 
سیطرهانرژهای  حوزه از  کشور  این  گروه ی  های  ی 

  ی برق برا دیتول مخالف قرار دهد؛ زیرا عالوه بر اینکه
و   ی ازهاین  نیتأم کشور    ی اقتصاد  نرخ   شی افزا  مردم 

بود    واسد    میرژ   یبرا  ،است  ی ضرور مهم  متحدانش 
 

1. Levantine basin 

گروه  منابع  کنند.  ی شورش  یهاکه  قطع  ها  تحریم   را 
تشگاه یپاال وکنترل   مختلف    یهاگروه   وسطها 

شد    شورشی خام   دیتولباعث  شدت به   هیسور   نفت 
سهم    .بدا یکاهش   برآورد،  یک  بطبق    ن ینفت 

بودجه  2014و    2010  یهاسال  کشور  در  این  جاری  ی 
کاهش    98  به ناخالص    دیتول.  است  افتهی درصد 

  ن یدالر ب  ارد یلیم  0.14به    4.7از  این کشور نیز    ی داخل
است    2015و    2011  هایسال  داشته  کاهشی  روند 

(Coface,2021 .) ن یتخم  2019در سال    ی بانک جهان  
تول  زندیم براساس   ه یسور  ی اقتصاد  دیکه    که 

داخل   دیتول  شاخص ،  شودی م  یریگاندازه  یناخالص 
کاهش    12  با  یتقر  2018تا    2011  یهاسال   نیب درصد 

 (.  Andersson & Waage,2021:14)  است افتهی

فرصت   2011سال   نفت    یدی جد   یهابا  بخش  در 
از گاز    ید یجدزیرا میدان    ؛همراه بود  هیو گاز در سور 

منطقه  یعیطب شد  یدر  کشف  به    حمص  که 
این انرژ  یتوسعه م  ی  کمک   ,Enis)  کندی کشور 

نفت در سال    یدیمنابع جد  ،نیهمچن  (.2018:96 از 
که از سال    جوالن زیبرانگجنجال های بلندی  در   2015

اسرائ  در   1981 شداست،    لیاشغال  است  کشف  ه 
(Nimmo,  2019  .)شده کشف منبع    نیترمهم   ولی

درخشانی    ینده یکه آ  یی جا   ؛ است  1نیلوانت  یه ز در حو
و گاز در نفت  صنعت  کشور تداعی  ا یدر  برای این  یی 

ا کندمی   ل یدال  ز ا  ی برخ ،  هیسور  ی انرژ  ل یپتانس  ن ی. 
روس  ییکشورها  اقیاشت شدن    ریدرگ  یبرارا    هیمانند 

 سازد.روشن می  ه یسوربحران   در

ط  ی متعدد  ی اسیس  یآشفتگ عرب  جهان    ی که 
سر  ر یاخ  یهاسال  کاوش  است،  کرده    ع ی تجربه 

گاز    لیپتانس و  بس  اتشام  یهز حودر  نفت    ار یرا 
  ی از کشورها   ی برخ  قرار داده است.  خود   الشعاعتحت 

لوانتحوزه بهره   ی  کشف  یبردار قبال   را    ات یاز  خود 
کرده  برخآغاز  اما  سور  گر ید   ی اند،    لیدلبه   هیمانند 

شده   ی اسیس  یهایریدرگ عقبگرد  منبع  انددچار   .
ه  ی بزرگ آب دروکربن یاز  در  غرب  یهاها    ی ساحل 
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پروژه   هیسور و  شده  از    ی برداربهره   ی برا  یی هاکشف 
 (.Nada,2020:13) آن آغاز شده است 

اظهارات   سور  ریوزطبق  می   ،هینفت  شود  برآورد 
متر مکعب گاز در امتداد    اردیلیم  1250  که این کشور

،  2013در سال    .ای خود داشته باشدترانه یسواحل مد
روس   نیب  ساله  25قراردادی   نفت    وزی سا»  یشرکت 

معدن  «1زاگ منابع  و  نفت  وزارت    ی برا سوریه    یو 
مد سواحل  در  شد  هیسورای  ترانهیاکتشاف   امضا 

(Enis,2018:98.)  ا طوالن   نیبا  جنگ  یحال،  ،  شدن 
سال    نیا در  را  تعل  2015پروژه  حالت  تا    قیبه    درآورد 

  در حال از خطرتر  کم   طی تحت شرا   2019سال    آنکه از
  ن یاست که چن  ن یاعتقاد بر ا   . شدن است  سر گرفته

 یگذاره یسرما  یهافرصت   یبرا  هیدر سور  ییهاپروژه 
همچن  ه یروس  یندهیآ سرما  ن یو    یگذاره یامکان 

ا  در  ب   نیمشترک  بدون  باشدمی   مهم  اریسبخش   .
ب ط   نی شتریشک  در  براساس  هاسال   یسود  اخیر  ی 

  تعلق یروس های ان و شرکت گذار ه یبه سرماها توافق
است ا  .گرفته  سور  نیبا  از  ی م  هیحال،  تواند 

انتقال  دیجد  یهارساخت یز نفت،  صنعت  بهبود   ،
میورآفن آموزش  فرصت   ت یر ید،  در    ی هاو  موجود 

ب شود بهره   ی المللن یبازار   Charap & et)  مند 
.el,2019:7 .) 

  ه یتوج  ییتنهابه   هیسور   یهادروکربن یه  ت یاهم
  ل یاز دال ی دیگر  ک ی.  ستی ن  هیدر سور   هیدخالت روس

درگ سور  نیا  یریمهم  در    ت یموقع  هیکشور 
باشد  کیژئواستراتژ می  نیز  سورسوریه  مکان    هی. 

اروپا  مقصد  به    ی انرژ  های لولهخروج    برای مهمی  
  ین شتر یب  یحاو  انهیخاورم  یمنطقه  ،نیهمچن  است.

گاز و  نفت  همه   در  منابع  است.    یی کشورها  یجهان 
از   نی و صادرات ا  ی برداربه بهره   ل یکه ما طریق  منابع 

  د یبادانند که  می   ،هستند  ینیزمخطوط لوله و مسیر  
خطوط   آن د  نکن  عبور  هیسورخاک  از  این  به  تا  را  ها 

بنابرا   یعن یبازار    نیترجذاب برساند.  کنترل  نیاروپا   ،
تنها مسکو نه   هب،  هیتوسط روس  هیسور  یصنعت انرژ

قکنترل    قدرت را    هیسور   یانرژ  لیتحو   و  متیبر 

 
1. Soyuz Nefte Gaz 
2. SIPRI 

منطقه  ؛ دهدیم در    ر یتأث  زین  انهیخاورم  یبلکه 
  دروکربن یه  ی گذارد. درواقع، کنترل بر خطوط انرژیم

کشور    نی ا  رای ز  ؛مهم است  اریبس  هیروس  یبرا  هیسور
را به    یانرژ  یهامتیبر ق  ی رگذاریتأث  ییتواند توانایم

باشد. داشته  خود  سرزم  نفع  مجدد    ی هان یتصرف 
سایر گروهد  از  شدهگرفته و  فقط  اعش  شورشی  های 

نظام  کی بلکهنبود  یهدف  اقتصاد  کی  ؛    ی هدف 
بود.  نیز    هیسور  در  هیروس  یمداخله   یبرا  کیاستراتژ

منطقه دولت    یانرژ  یهر  کنترل  تحت  دوباره  که 
به  انرژی آن ازطرف رژیم سوریه  سهام    ،درآمد  ه یسور

داده  ی روس  ی هاشرکت   شودمی   قول 
(Pichon,2018:153 .) 

 

 ک یو استراتژ  ینظام  های  ی همکار  4.2
در برابر  تا آنجا پیش رفت که    حفظ اسد  یبرا  هیروس

اسد  که  چرا  ؛ داستای   ی المللن یب  یجامعه   ی برارفتن 
گاز  یاهت شرک   و  هیروس و    ضرر   کشور آن  نفت 

حق وتو و    ، مسکو همچنان از نی. بنابرا داشتخواهد  
از دولت    تی حما  یخود برا  یالمللن یب  یاسیقدرت س

م استفاده  اسد  که  ی بشار  شود  آن  از  مانع  تا  کند 
ل  هیورس سرنوشت  درگ  ی بیبه  شود.  در  یریدچار  ها 

  ی توجه قابل   یو عراق منجر به خسارات اقتصاد  یبیل
به صراحت  مقامات روسیه  شد و    هیروس  ی منافعبرا

چن  اندگفته تکرار    هیدرسور   د ینبا  ییوهایسنار   نیکه 
همچنان    هیسور  (.Kozanov,2017:105)   شود

اگر   یحت  ؛است  هیدر بازار اسلحه روس  یاصل   کیشر
خر  ی دهایخر با  کشورها  ی برخ   د یآن   انهیخاورم  یاز 

ا همترازی   باشد.  که    نی نداشته  آنجا  از  تجارت 
اشتغال   ی به منبع اصلدر روسیه    حاتیصادرات تسل

نظام بخش  فروپاش   یصنعت  -  یدر  از  اتحاد    یپس 
است  لیتبد   یشورو   ریجماه   ه یروس  ی برا  ، شده 

گزارش  است.  تیاهم  یدارا   2سیپری   براساس 
تسل صادرات  سال    هیروس  حاتیصنعت  به    2018در 

سال    یلیونم181ارزش   در  و  ارزش    2020دالر    72به 
تسل  یونلیم است  حات یدالر  کرده    هیروس  .صادر 
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هوا  ی کپارچهی  ستمیس را    یتوجه قابل   یی پدافند 
و   کرده  ستجهیزات  مونتاژ    ی حاتی تسل  یهاستمیو 

  ه یبه سور  1300اس.    یبه هوا  نیزم  یهامانند موشک
است به    (،Schaffner,2021)  فروخته  توجه  با  اما 

اقتصاد   تیوضع به  پرداختی   سوریه،  ی نابسامان  ها 
وام  برای    شکل  نفتی  امتیازات  دادن  انجام    هیروسو 

که اسد  ی هنگام   2ی رامی مخلوف بنا به گفته  شود. می
تعو  به  را  روس  قیپرداخت  در    ی شرویپ  هیانداخت، 

کرد متوقف  را  ا  ،ادلب  با  یمعن  نی به  اسد    اول   د یکه 
آن  ادامه   پول  برای  پرداخت  را  جنگ    کند   ی 

(Grinstead,2019.) 

 

Source: SIPRI Arms Transfers Database 

 

هم روس  ن یبه  بازساز  هیمنظور،  سسات  ؤم  یدر 
سور منظمو    هیدولت  حرفه  ارتش  آن  و  برای  ای 

سرماکشور د   یگذاره ی،  است.    ن یا   یپلماس یکرده 
برا ب  یکشور  ب  نیاز  شکاف    و اسد    میرژ  نیبردن 

آمیز بوده است،  رو وی نیز نسبتا  موفق مخالفان میانه 
بپذیرند   مخالفان  که  شرطی  قدرت  به  در  اسد  که 

برا  ن یا (.  Hinnebush,2020:114)  بماند   ی باق   ی امر 
  ی غرب  یهاقدرت نیهمچن  از مخالفان و یبخش بزرگ

بود. رقابلیغ د   قبول    ان یدر جر هیروس  ی پلماسیتعهد 
سور در  جامعه  هیمداخله  که    ی جهان  یبه  داد  نشان 

تصم   مسکو   قیازطر  دیبا  هی سور  یدرباره   یمیهر 
  ه یدر سور   هیمسلح روس  ی روها ین  انجام شود. حضور 

دهمچنین   برا  ی گریفرصت  افزایش    شی نما  یبود  و 
ا  دیبا روسیه.    ی نظام  یهایی توانا که  شود    ن ی اضافه 

نظام ایجادحضور  عمال   که  بود  روسیه   یمنطقه»  ی 
به 3ممنوع   ز پروا را  متحدینش  وسیله«  و  آمریکا  در  ی 

و  رممکنیغ  هیسور شد  کرد   یمنطقه  هیروس  سبب 
انحصاری  ویژه  برای  را  وخود  استقرار  از    ی  استفاده 

موشک  300- اس  ی موشک  ستمیس رزمناو    خود   ی و 
موسکوا نام  کند    4تحت  برپا 

(Machnikowski,2015:28.) اصول   هیروس
داخل  و  ینیسرزم  یکپارچگی امور  در  مداخله  ی  عدم 

 
1.S300 
2. Rami Makhlouf 

برابر  دیگر  را در  داده    ی جهان   یجامعه  کشورها  نشان 
آن  از  است. و  کرده  دفاع  خارجی   ها    ه یروس  سیاست 

قدرت  ی شی نما خواستار  که    است  هیروسبیرونی    از 
ب جهان  شترینقش  امور  می در    باشد ی 

(Bartenev,2018: 758.)  نظام و    یروس  انیحضور 
سور  کشور   ن یا  یمداخله پا  ه یدر  لطف    گاه ی به 

طرطوس  ییا یدر در  دهه  آن  گردد،  برمی   1970ی  به 
یافته    ش ی افزا  یتوجه قابل  زان یحضور به م  ن ی ااکنون  

درواقع اهداف  ی کیتوان  ی م  ،است.   هیروس  دیگر   از 
سور  جد  هیدر  مناطق  آوردن  دست  به    ی نظام  دیرا 

روس  هیسور   میرژ   دانست. ارتش  ن  هیبه    ی روها یو 
کشور   ینظام نظاماین  کرده  ویژه    یمناطق  اعطا 

تا  آن    است  قبال  سوریه  به  در  تا  رژیم  کند  کمک 
ازدست را   یرفتهکنترل مناطق  دست  ه بدوباره  خود 

  (. Souleimanov  and  Dzutsatti  2018:42)د  آور 
ا  هیروس،  هایریدرگ  یادامه به  ملزم    گاه یپا   جاد ی را 

سور  ییهوا خاک  حفاظت    از  نانیاطم  یبرا   هیدر 
در    ینظام   اتیعمل  یا اجر   و  هیسور   ییهوا   میحر

 . کرد ترانهیمد

با   را یانامهتوافق 2015رسما  در آگوست  هیروس 
سوریه   کرد رژیم  پا که    امضا  داد  اجازه  آن    گاه یبه 

3.no-fly zone 
4 Moskva 

 دالر(   ون ی ل ی )به م   2019- 2011  ه، ی به سور   ه ی روس   حات ی فروش تسل   ی ارزش پول   1  شکل 
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در  ییهوا را  الذق1حمیمیم   خود  و    کند  جادی ا  هیدر 
شورو  هیروس  یی ا یدر  گاه یپا   یاجاره دوران  در    ی در 

سال   تا  رابه   2066طرطوس    شد.   د یتمد  گان یصورت 
پا از  سواحل    یی ایدر   گاه یاستفاده  در  طرطوس  در 

سال    بار   ن یاول  ترانهیمد جماه  1971در  اتحاد    ر یبه 
امکان را   نی ا یبه شورو  گاهیپا  ن یا داده شد، یشورو

کشت   یم تا  ن  ن یا   یهای داد  عبور    یکمتر  از یکشور  به 
که    ه یبسفر و داردانل ترک  یمورد مناقشه  یهااز تنگه 

ات  اختالف  مورد  زمان  آن  و    یشورو   ریجماه  حاد در 
حاکم  هیترک تحت  و    ه یترک  تی و  باشد  داشته  بودند، 

  . دینما  یریجلوگ  کشور   دو   نیب  یاحتمال   یاز برخوردها 
گذشته سال  چند  طوالن  ،در  درگ  یبا  در  یریشدن  ها 

  ی نظام  ک یاستراتژ  گاهی جا  از   گاه یپا   ن یا   ه،یسور
است  برخوردار همچنان    یات یعمل  تیظرفو    شده  آن 

محل  شودی م   تی تقو پایگاه  این  ب.  از    ش یاستقرار 
نظام  1700 انواع    هیروس  یمتخصص  اعزام  و 

ترابر  ی جنگ  ی های کشت است  شده    یو 
(Nada,2020:15   ؛) طرطوس    یی ا یدر  گاهیپا  ن،یبنابرا

تبد حال  به    ل یدر    ی نظام  -یی ا یدر   گاه یپا   ک یشدن 
بخش به   که  تاس   یدائم  برنامه   ی عنوان    ی هااز 

  . دیآی حساب مه  ب  هیدر سور  هیروس  یطلبانهتوسعه
  اند افتهیارتقا  نیز    رایپالم  ییهوا   یهاگاه ی پا  قراردهای

(Andersson & Waage,2021:12  طبق بر    ن یا (. 
روسیه  نامهتوافق همچنین  استقرار ،  به    مجاز 

و ساخت    ه یسورخاک    در   ی و سربازان روس  ماهایهواپ
ا  دیجد   ی نظام  یهاگاه یپا برا  نی در  آغاز    ی کشور 

درخواست    ینظام   اتیعمل   است   هیسور   دولت به 
(Hetou,2019:56.)    اکتبر   ینامهتوافقنیز    2016در 

دائم  استقرار    کیاستراتژ  ییهوا  گاه یپا  یکنترل  و 
ن کشورهوا   یروهاینامحدود  دو  بین    شد   بی تصو  یی 

  ی های کشت  ی موجود برا  ی فضاکه بر طبق آن سوریه  
روسیهجنگ م  ی  برابر  دو  پای را  کنترل  حق  و    گاه یکند 

االجرا  الزم   کند.ی م  نیتضم  نیز   رایی توسط روسیه  هوا
ژانو  در  آن  حاکم2017  یه یشدن  بر    هیروس  ت ی، 

جد سوریه دیمناطق  در  تضم  ی  به    که   کرد   ن یرا 
کامل    ه یروس  ی روهاین کنترل  را    نی اامکان  مناطق 

 
1 Hmeimim 
2. Velada 

،  هینفر از پرسنل ارتش روس  63000از    شی ب  دهد. یم
ب ارشد،    25000  زا  ش یازجمله  و    434افسر  ژنرال 

موشک   4300از    شیب و  توپ  سور   متخصص    ه یدر 
  د یجد   یهاسالح   (.Duclos,2019:6)  دارند  حضور

  ا یمورد استفاده    هیها در سورشده توسط روس دیتول
گرفتند  شیآزما که    قرار  دهد  نشان  است  ممکن  که 

سور  که  هیخاک  اندازه  همان    بود،   جنگ  دانیم  به 
و    نیز  یروس  یهاسالح   شیآزما  دانیم اتحاد  بود. 

روس سور   هیحضور  دسترس   هیدر  امکان  مسکو    ی به 
آب در  یهابه  همچن  ترانهیمد  یا یگرم  روابط    نیو 

داده  را    ه یسور  یه یهمسا  ی با کشورها  ک یژئواستراتژ
غرب   ، نیهمچن  است. دریای  در    هیسور   ی سواحل 

منحصربه ترایمد و  جذاب  ساحل  یک  که  فرد  نه 
باشد برای تفریح در اختیار پرسنل نظامی   جهانی می 

توریسم روسی   و  مهای  گیرد  ی قرار 
(Nada,2020:15 .) 

و    یکیتیژئوپل  یهای نگران   نیهمچن  هیروس
سور   یکیژئواکونوم اصرف .  دارد  هیدر  از    ن، ی نظر 

نظام  یبرا  هیسور   ی فرصت  هیروس  یصنعت- ی مجتمع 
کرده    هیروس  حاتیتسل  ی برا  ی ابیبازار  یبرا فراهم 

روس و  تسل  هیاست  در    را  ی بزرگ  یحات یمعامالت 
مدت  یامنطقه که  است  کرده  تحت  منعقد  هاست 

است.  االت یا  یسلطه بوده    یهایی دارا  متحده 
درآمد  ن یا   لیپتانس  هیسور منبع  که  دارد    ی برا  یرا 

دسامبر    ی روس   ی هاشرکت  در  پارلمان  2019باشد.   ،
برا  یقانون   هیسور   ی عیگاز طب  یقراردادها  یاعطا  یرا 

روس دو شرکت    کرد.  بی تصو   3ومرکوری   2والدا   ، یبه 
گفته سور   ریوز  یبه  به  شرکت   نیا  ه،ینفت    سه ها 

متر مکعب گاز   اردیلیم 750با مجموع حداقل   مکان 
می دسترس  یعیطب پیدا    ی روس   یهاشرکت   .کنندی 

بخش   یانحصار   یقراردادها  نیهمچن بالقوه    یهادر 
بازساز ز  ه،یسور   یسودآور    د یتول  ها،رساخت یمانند 

ا صنعت  یبازساز  ،برق و  در ی  منابع    افت یستخراج 
اکرده  با  بالقوه   ن ی اند.  سود    ن ی ا  از   قیدق  یحال، 

3. Mercury 
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است شرکت  نامشخص  همچنان    ها 
(Schaffner,2021 .) 

و با متحدین  اتحاد هیروس 5
در  با سایر بازیگران مشارکت

  انهیخاورم
درگ  هیروس زمان  سور  یریاز  برخ   توانسته  ه یدر    ی به 

نزدیکی   روابط  و شود  کی نزد  انهیخاورم ی هااز قدرت
 .تکرده اس جاد ی اها با برخی از آن 

 ایران  5.1
سال  ا ا 2012ز  سور  اردیلیم  16حدود    ران ی،  در    ه یدالر 

و  نهیهز است  مقابل،  کرده    ی مداخله  ینهیهز  در 
  ن یدالر تخم  اردیلیم  2تا    1.2  ن یب  2015از سال    هیروس

است  شده  و    ران یا  ی برا  (.:Schaffner,2021)  زده 
گسترش    یبرا   تابی پر   یعنوان سکو به   هیسور  ه،یروس

آن  خاورمنفوذ  در  مد  انهیها  شرق  عمل    ترانه یو 
ا یم با  د   ن یکند.  ا  هیروس  یهادگاهیحال،    ران یو 

سور به   ه یدرمورد  جنگ  از  یک  پس  در  آسانی 
نم   مجموعه  اشوندی جمع  دنبال    ک یاز    رانی .  به  سو 

خود در    ی و مخف  یررسمینفوذ غ  یهاگسترش شبکه 
م  نیمز  در  سور  انیو  ازسو  ینخبگان  است.    ی بوده 

نهاد   هیروس  گر،ید دنبال  مشروع  نهی به  و    ت یکردن 
پ  دن یبخش م  ی روزیبه  در  در    دانیاسد  جنگ 

  ی اعالقه  هی، روسهمچنین  است.   یالمللن یب  یجامعه
ا  »مقاومت«  برند  در    ران یبه  مسکو  دخالت  ندارد. 

پروژه   ی بخش   ه یسور استااز  بازگرداندن    ی برا  ی 
امور    ک یعنوان  به  هیروس در  بانفوذ  بزرگ  قدرت 

به   در  ی المللنیب که  آنچه  با  تغمخالفت   رییعنوان 
. ندیبی شده م  یسازمانده  متحده   االتیتوسط ا  میرژ

مردم   هیروس ژئوپل  یاعتراضات  منظر  از    ی کیتیرا 
د   ندیبیم نفوذ  از  برا  ک یپلماتیو  از    ی خود  محافظت 

ب  ه یسور نظارت  برابر  شورا  ی المللن یدر    تیامن  ی در 
ملل و    سازمان  اقتصادی  منافع  راستای  در 

خود  است   ژیواکونومیک  کرده    استفاده 
(Andersson & Waage,2021:15برای ایران .)ی ، بقا  

برا  میرژ کشورا  ی مل  تیامن  یاسد    ی تلق   یاساس   ین 

  ی نیارتباطات زم رایاسد ب میرژایران به  رایز؛ شدیم
تسه حزب  لیو  با  نارتباطات  داشت    ازیهللا 

(Pollock,2020)  که   و بود  مهم  ایران  برای    نیز 
حاکم   ک یبه دست   هیحاصل شود که سور  نانیاطم

حما   یسن مورد  در    ت یو  سن»عربستان  ضد    ی محور 
که    .فتدین  «رانیا نیست  مهم  چندان  روسیه  برای 

که   بود  این  مهم  بلکه  بماند؛  قدرت  در  اسد  حتما  
یا   اسد  رژیم  توسط  چه  شود؛  تأمین  روسیه  منافع 

اما  ت دیگر،  ژریمی    گر، ید   ی ازسووسط 
گز  ی رانیا  رندگانیگمیتصم محدود  تعداد    ی هانه یبا 

نرم مدست  یاسیو س  کیژئواستراتژ کردند.  ی وپنجه 
ا سرنگون  نیاز  درصورت  برخالف    ی گذشته،  اسد، 

ا  اسد    یمناسب  ینه یگز  چ یه  ران یعراق،  از  فراتر 
 (. DePetris, 2018)  نداشت

ا  هیروسبنابراین،   در    متضادی  منافع  ی دارا  رانیو 
حکومت    یهستند و در حال حاضر ادامههم    هیسور

همگرا نقاط  معدود  از  است.آن   ییاسد    نه   سد ا  ها 
بدهدرا    رانیا   تواندیم دست  نه    از    را ی ز  ؛را  هیروسو 

کارت ایران  هر دو    با  هستند و او  گر یکد یها مکمل  آن
روسیه   است  ی بازو    ه یروس  یبرا  رانی امورد    .کرده 

است.  کی نامشخص  و  جالب  وجود،  ن یباا  مشارکت 
برخ روس  رانیا   نیاختالفات ب  ی تصور  در مسائل   هیو 

  ه یسور   ی جنگ در مرزها  و سود پس از  ی، انرژینظام
نیست دور از ذهن  روسچندان  ه  دو ب  هر   ران یو ا   هی. 

نفوذ   و  قدرت  منطقه خود    کونومیکا-و ئژ دنبال  در 
سور دولت  نقشه  هیهستند.  ی  شدهی زیربرنامه  یبا 

بود   قرار  که  قطر  یلولهوط  خطقبلی  نفت  و    را   گاز 
  به مقصد اروپا عبور   خاک آن کشور  از   2009سال    در

درعوض   و  کرد  مخالفت  ژوئدهد  با    2011  یه یدر 
ا عراق  رانی خطوط   و  و  خط    ینامهتوافق   موافقت 

امضا    یابرجسته   یلوله )را    (. Reuters,2019نمود 
عراق    ران، یکه از ا  ی دالر  اردیلیم  10گاز    یخط لوله   ک ی

سور م   هیو  اکندی عبور  خط    نی.  آن  به  که  لوله  خط 
می اسالم   ی لوله گفته  عسلو  شود ی  بندر    ران ی ا  ه یاز 

فارس    جی در خل  ی پارس جنوب   ی گاز  دانیم  ی ک یدر نزد
می  عبورشروع  با  و  وخاک  از    شود    یهااستان   عراق 

غرب(  رالزور ید به  طرطوس  ،)شرق  و  سوریه    حمص 
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را   ه یخط لوله سور ن ی. ارسدبه سواحل مدیترانه می 
مرکز   گاز  به  تولید  و  کرد.    لیتبدترانزیت  خواهد 

و    رانیا  ه،یسور   یهادولت   نیب  اولیه  ینامهتوافق
امضا    2011  ی خط لوله در جوال  ن یساخت ا   ی عراق برا

وجود، بر   ن یبا ا   (.Maher& Pieper,2021:947) شد
  ی کشورها  ،هیسور   ی داخل   یهایریدرگ  اثر

مجبور مشارکت  تعو   کننده  به  را  آن  که    ق یشدند 
گاز  ی م  یاپروژه   نیچن  .ندازندیب صادرات  به  تواند 

انرژ   رانیا بازار  در  رقابت  روس  یو  گاز  قطر    هیبا  و 
  ی هام یتحر  (.Sogoliff,2017)  کند  شایانی  کمک

ه  کردمتوقف    را کامال   پروژه    نی ا  ران یا   هیشده علاعمال 
ا   نیبنابرا   است؛ م  نجا یدر  که  توان  ی است 

بهره   هیرا که روس ییهافرصت  آن   یبرداربه دنبال  از 
درحق کرد.  درک  همچنان    رانیااگرچه    ،قتیاست، 

خاورم  هیروس  ک یشر  ن یبهتر ولی  است  انهیدر   ،
ا  ن یپوت گاز  انتقال    ی برا  ییهانامهتوافق   جاد ی مشتاق 

است  روس   یانرژ  ی هاشرکت ازطریق    رانیا ی 
(Enis,2018;99.)    احتمالی درصورت   ی هام یتحر  لغو 

  ی دوباره شروع به بررس  رانی، ا آمریکا در دولت بایدن
به   یپروژه  بازاراروپا  خود  کرد؛  سمت  ،  نیبنابراخواهد 

زمینهبزرگ   بیرق  کی   رانیا انرژی  در    ه یروس  یبرای 
ا  ک ی  جادی ا  ،ماندمی   ی باق با    ی برا  رانیمشارکت 

به   بودن  از   سودآورتر  هیروس یایران    ب یرق  ک عنوان 
نزد  ن یا   جهیدرنت  ؛است باعث  روس   ک ی امر  ها  شدن 

اطمینان    هدفشانابه   وابستگ برای  اروپا از  به    ی 
 شود. ی م روسیه نیز یانرژ

حال   این  نظام با  نظر  روس  ی،از  و    هیمشارکت 
حما  یهاگروه ،  رانیا مورد  به رانیا   تی مسلح    ژه یو، 

قدس  شبه سپاه  به  وابسته  حزب نظامیان  را  و  هللا 
نم اینکه  کندی ملزم  روس  به  در    را  هیدستورات 

عل بلند پشتی مدت،  هوایی  بانیرغم  از  ی  که 
توسطیاتعمل آنان  است،    هیروس   های  گرفته  صورت 

کنند از  اجرا  مسلحانه    کی.  کمک  رد    و طرف، 
  ن یا   رای ز  ؛ ستیمسکو سودآور ن  ی برا  ران ی ا  کیاتژاستر 

روس م  هیامر  مجبور  زمی را  حضور  تا  را    ینیکند  خود 
  دهد   شی افزا   یتوجه قابل  زان یبه م  ه یسور  یدر مرزها

هزینه  ایجاد  باعث  روسیه  که  برای  سنگینی  های 

د  . شودمی طرف  در  گریاز  تا  است  تالش  در  مسکو   ،
باشد؛مشارکت    ن یا بیکه  زیرا    محتاط  از  نزدیکی  ش 

ایران   به  بر ی م حد  ساروسیه  روابط    تواند    ر یبا 
روسیه  کشورها که  ایران،  رقیب  تالی    ی برا  شدر 

آن  بهبود  ایحفظ   با    منفی   ریتأث  ،استها  روابط خود 
(. به عبارت  Sommer & Kavalek:2020:33)  بگذارد

نظامدیگر،   کامل  ا  ی اتحاد  عواقب ی م   رانی با    ی تواند 
  ی کشورها   ا ی  لیدر قبال اسرائ  هیروس  ی پلماس ید   ی برا

باشد.  س  فار   ج یخل  ی همکار  یشورا بنابراین،  داشته 
که   است  کرده  تالش  روسیه  اکنون  مشارکت  تا 

دو کشور به تبادل اطالعات    نیب  کیاستراتژ  -   ینظام
هماهنگ  سور  گاهیوبگاه   یهای و  خاک  محدود    ه یدر 

 . بماند

سال    مسکو  2018در  متشکل    6و    5سپاه  ،  که  را 
حام  یهاروه گ  از مسلح  شورش  ی مختلف    انیدولت، 

بود، تأسیس    ی فرار  یهانظامی و  مورد عفو قرارگرفته  
آن کرد   ز و  در  را  تحت    ی قو  ینظام   هایمجموعه ر یها 

ادغام کرد. هدف    هیو روس  ی دولت مرکز  د یکنترل شد
سو   یک  از  اقدام،  این  ا  اهشکاز  بر    ران ینفوذ 

سور   انینظامشبه ارتش  دیگر،    هی و  ازطرف  و  بود 
داشت   سور قصد  به   هیارتش  مهم    ک یعنوان  را  نهاد 

 (. Khlebnikov,2020:33کند )  ت یتقو  یدولت

م نظر  اکنون ی به  سور یریدرگ  که   رسد  در    ه یها 
برا  بحث  و  کرده  متحدان    نیب  یبازساز  ی فروکش 

حال    میرژ در  عنوان  به تهران    ،است  گسترش اسد 
کننده به حفظ آن  اسد و کمک   ی از متحدان اصل   ی کی

  ه یها را در سور انواع فرصت   اکنون   ،یریدرگ  ی از ابتدا
سهم    توانستهمسکو    زیآمت یموفق  ولی بازیگری   دارد.

فرصت   ی بزرگ را    سودآور  ی هاپروژه   یبرا   رانی ا  یهااز 
تهران   با    ای  رد یبگاز  سود  اشتراک  به  مجبور  را  آن 

 کند. هیروس

دارند و هر دو    ی هنوز نقاط مشترک  هیو روس  رانیا
آماده  رژ  شتری ب  تی حما  یکشور  هستند   میاز   ،اسد 

ا لفاظ  ن یبا  اگر  شود،    یرسم  یحال،  گذاشته  کنار 
مس در  تهران  و  مسکو  م  هیسور   ریروابط  توان  ی را 

تقسبه صالح  ی هاحوزه  میعنوان  و  ها  ت ینفوذ 
مناقشه  فیتوص مورد  مناطق  اس  یاکرد.   نتامانند 
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قن استان  و  غرب  طرهیدرعا  جنوب  وجود    ه یسور  ی در 
ها ادامه دارد.  در آن   رانی و ا   هیروس  ن یدارد که رقابت ب

روس ارتش  آنجا،  م  هیدر  ب  کندیتالش  حضور    ش یاز 
گروه  حد  ا   ی هااز  مرزها  رانیطرفدار  امتداد  با    ی در 

تعهد   لیبه اسرائ هیروس ؛ زیرا کند ی ریجلوگ لیاسرائ
امن به  که  م  لیاسرائ  ی مل   تیداده    و   گذاردی احترام 

بدب  یکی له  أمس  نیهم عوامل  مسکو    ینیاز  و  تهران 
است  گریکد یبه   نظر  (.  Serhat,2021:7)  بوده  به 

اعطا یم قدرت  و  مجاورت  از  مسکو  به    رسد  شده 
مد  در  الذق  تی ریتهران  مسکو    است.   ی ناراض   هیبندر 

تالش  در  تهران  منابع  او  سور   ی اصلند  به    ه یسود  را 
و   درآورند  دلخوری می  این موضوعانحصار خود    تواند 

ب  ی گرید اآن   نیرا  )ک  جاد ی ها  (.  Lahub,2019ند 
بازار    د ینبا  گر،ید   یسواز  در  طرف  دو  متضاد  منافع 

تأث  ی انرژ آن   ریو  تعامل  بر  سورآن  در    ده یناد  را هیها 
  ی اتحاد  هیروس  2018که، در ماه ژوئن  ی طورگرفت؛ به 

زم در  عربستان  با  ترت  د یتول شیافزا   ینهیرا    ب ینفت 
   .قرار داشت رانی داد که در تضاد کامل با منافع ا

حال،   این  عالقه با  جدیفقدان  به    هیروس  ی 
ا  میمستق  یی ارویرو تئور  ران،ی با  نظر  ا   یاز    ران یبه 

م دست ی اجازه  تا  سور  یوردها آدهد  در  در    ه یخود  را 
  کا یآمر  ی هام یحال، تحر  ن ی حال حاضر حفظ کند. با ا

ا  خروج  هسته   نیو  توافق  از  بار    ران،یا  یاکشور 
ظرف  یمیعظ بر  برا  ت یرا  حت  ی تهران  و    ی گسترش 

دارا سور  اشی فعل   یهایی حفظ  کرده    هیدر  وارد 
مهم  آن،  است.  از  ها  تر    ی برا  رانیا   ییتواناتحریم 

  ژه یوبه   هیدر سور   هیروس  یهایگذارهیسرما   رقابت با
بخش  و    یگردشگر  ،یکشاورز  ،یانرژ  یهادر 

به   هارساخت یز قابلرا  کرده    یتوجه طور  مختل 
ا با  ناد   نی است.  ا   ده یحال،  نفوذ    در   رانیگرفتن 

سور  تهران    ی اطیاحتی ب   ار یبس  ه یاقتصاد  بود.  خواهد 
  ی با دمشق است و کاالها  ی مهم  اریبس  ی تجار  کیشر

مقاد  یاتیح در  ق  اد یز   ر یرا  با  اخت  ن ییپا  متیو    ار یدر 
 دمشق قرار داده است. 

 

 ترکیه  5.2
مخالفت ی عل   هیروس با    ه یسور   رژیم  رغم  روابطش  و 

ب  ران یا سازد  هیترک  ا توانست  برقرار  حسنه  .  روابط 
دارنده  عنوان به  هیترک و    یهاتنگه ی  کشور  بسفر 

در   ی کشور  داردانل  که    ترانهیمد  یحوزه  مهم  است 
موقعخوبی  به   توانسته    جغرافیایی  تیاز 

ب  فردمنحصربه  در  اروپا  قاره دو    نیخود  و  آسیا  ی 
انرژ  هیترک  ببرد.را  بهره  نهایت   نظر  روس  یاز   هیبه 

است   ٪ 35و    یعطبی  گاز  ٪55از    ش یب  و   وابسته 
کشور  خود  سنگ  زغال  این  از  م  را    کند ی وارد 

(Prontera and Ruszel, 2017:145 .)  ی  رهایمس
در  ای جایگاه ویژه  تنهانه هیترکی از انرژ عبور خطوط

دارند؛    ک یژئواستراتژ  ی هابرنامه برای  بلکه  روسیه 
که  هم    انهیخاورم  یمنطقهکشورهای  از    ی برخ

نیز    استفاده کنندی ترکیه  ت یترانز  یفضا  خواهند از یم
می  برخوردار  فراوانی  اهمیت  باشد از 

(Mocilnikar,2018:16  .)هیسور  یهایریدرگ  ،
را    یانرژ  دیجد  یرهایمس  یبالقوه   یهاپروژه  اروپا  به 

  ی پروژه   ن یبه چند  هیترک  کرده است.  روبا چالش روبه 
لوله کشورهاشنهادیپ  یخط  توسط  مختلف    ی شده 

اسرائ  ی عرب  زیرا  مند  عالقه   ل یو  دارد است؛    قصد 
بخش  یبرنامه انرژ  دنیتنوع  کند.  را   خود  یبه    دنبال 

پ  میتصم  هیترک  اگر ،  ردیبگ  هاپروژه   نیا  شبردیبه 
با  لوله    ی اقتصاد  یژه یو  یمنطقه  قیازطر  دیخطوط 

کنند  هیسور روس  ییجا  ؛عبور  در   هیکه  را  آن    کنترل 
صورت، مجبور خواهد شد از    نیا  ریدارد. در غ  اریاخت

کند.قبرس  اقتصادی    یویژه   یمنطقه   استفاده 
  دارد.   یروابط خوب با قبرس هم  مسکو برخالف آنکارا،  

توافق نیهمچن قبرس  هیروس  نیب  یانامه،  منعقد   و 
ها حق استفاده از  روسشده است که به موجب آن  

در    و  بندر مداخله  هنگام  را  قبرس  فرودگاه  امکانات 
 (.Nada,2020:17) دارند  هیسور

همسایگان   و  هنیز    هیسور متحدان    چ یتحت 
خط  های  پروژه    یاجراحاضر به مشارکت در    یطیشرا

باال    که   ستندین  یالوله دست  ترکیه  و  روسیه  آن  در 
به بازار    میمستق  طور تواند بهی مرا داشته باشند؛ زیرا  

حال،   ن یبا ا   برساند. بیمنطقه آس ها درو قدرت آن 
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ب  کی آو  نیبحث  درمورد  و    ا یکوزین  - وی تل    ک یآتن 
نه   یپروژه  که  است  شده  انجام  لوله  تنها خط 

به    انرژی  یوابستگ   از  تواند یم بکاهد؛    هیروساروپا 
می  باشد؛ بلکه  نیز  روسیه  علیه منافع  تهدیدی  تواند 

به  انرژی  جریان  از  همیشه  روسیه  اهرم  زیرا  عنوان 
است   کرده  استفاده  اروپا  علیه  فشاری 

(Prontera&Ruszel,2017:147  .) و  نیبنابرا مسکو   ،
جد  مشترک  منافع    هر   از   یریجلوگ  در  ید یآنکارا 

آن   یاپروژه  که  مستثندارند  را  وجود    یها  با  کند. 
  از   یابخش عمده   آنکارا در  مسکو و  نیروابط ب  یسرد

آنهیسور  یهایریدرگ روابط  به ،  ازها    سر   سرعت 
شد استگرفته  لوله   یپروژه   یریازسرگ  .ه  گاز    یخط 

گازپروم،    هیبا مشارکت غول گاز روس  «1ه یترک  انیجر»
روس  ی برا ترک  هیاتصال  این    هیبه  بر  محکمی  دلیل 

می  که  مدعا  آنجا  تا  فاصله أمس  نی اباشد    ن یب  یاله 
ا   هیترک استقبال   هیروسولی    ؛کرد  جادیوغرب  آن  از 

 (.Dogac &Guler,2021:86نمود ) 

سیاست  بهای  ازآنجاکه  راستای    شتریاردوغان  در 
باعث  نسبت   سوءظن  غرب است  از ی غرب شده  به    ها 

ولی او    یانه یاقتدارگرا  یهاعادت  کنند،  پیدا    انزجار 
به  توانست  هیروس را  خود  فرصت  این  از  استفاده  با  ه 

نزدیک کند و از این    هیترکی ناتو یعنی  تنها عضو شرق 
خاورمطریق   در  غرب  نفوذ  ک  انهیبا    از و    ندمقابله 

در خود  در    تری قو   جایگاه  جادیا   یبرا   هیسور   حضور 
  ن یب  ریتوافق اخ  ،نیعالوه بر ا   استفاده کند.  انهیخاورم

ترک  هیروس   در   یاهسته   روگاهی نیک    ساخت   ه یو 
روس  هیترکبرای    2یو آکو  دارد  توسط  نظر  مد  را  ها 

(Enis,2018:99  است قرار  که  سال  (    2023تا 
  دالر   اردیلیم  20به    کیآن نزد  ینه یو هزشود    یاتیعمل

ز عصر  آغا  تواندی نامه متوافق   ن ی. ا برآورد شده است
در   روسجدیدی  ترک  هیروابط  هم  باشد  هیو  قبال    .

اسضدهوا ی  سامانه  چهار   د یخر  ی برا  ی توافقات - یی 
روس  هیترک  ن یب  400 توافق    ن یابود.  شده    منعقد  هیو 

به  ارد یلیم  2.5به    ک ینزد  و  است  اتحاد    لیدلدالر 
ناتو   هیترک توافق   با  بحث   این    است   ز یبرانگهمچنان 

(Oxford,2020:2  .)با توجه به اينکه ترکيه    ، بنابراين

 
1. Turkish Stream 

و   شود  انرژي  انتقال  اصلي  کريدور  است  تالش  در 
سرشار از انرژي    یسوريه پل ورود ترکيه به خاورميانه

براي   سوريه  بر  ترکيه  کنترل  خوشايند    روسیهاست، 
همکاري   نبود  شاهد  اگر  ترکيه    تاکتیکی   و  با  روسيه 

روسيه    ،هستيم که  است  سبب  بدين  عمدتا  
سوریه،  خواهد مي در  ترکیه  نفوذ  کاهش    مانع   ضمن 

حوزه  در  اروپا  با  ترکيه  انحصاري  همکاري    انرژي ی  از 
 (. 137:  1400و انباجی،  )حاجی یوسفی گردد  نیز

 فارس ج یخل  یهاپادشاهی  5.3
فارس    ج یخل  یهانشین شیخ   ی انرژ  یها، برنامه هامروز 

برا  د یتهد  نیشتریب ده    دارد.  هیروس  ی را  فقط 
جهان    ینفت  ریاز ذخا  یم یبه ن  کینزد   انهیکشورخاورم

ب در  رذخای  از  ٪40از    شیو  را  آن    دارند.   اریاخت  گاز 
،  تی، کو یامارات متحده عرب ، قطر،  یعربستان سعود

  شتری ب  .هستندکشورها    ن یا   یو عمان ازجمله  نی بحر
کشورها   هانآ سازمان  نفت    یصادرکننده   یعضو 

   )اوپک( هستند.

اي که از مسير  ساخت خط لوله   ی، پروژه نیهمچن
مي  سوريه  اردن،  به  عربستان،  را  قطر  گاز  و  گذشت 

مي  منتقل  اروپا  سپس  و  یکردترکيه  از    یک ، 
سیاست  یهاهیظرن اتخاذ  درمورد    ی تهاجم های  رایج 

و سعود  قطر  از    یناش درواقع    اسد  هی عل یعربستان 
از   پروژه  نی رد ا عبور  برای  دولت سوریه  خاک  توسط 

بودآن   تالش  توان  ی م  ،نی بنابرا  .کشور 
  م یخالص شدن از شر رژ   یرا براهای نفتی  نشین شیخ

بتواناسد   تا  کرد  پروژهندرک  لوله  ید  را    یخط  خود 
 د.نآغاز کن

ا چن  نیبا    ی برا  یبزرگ  دیتهد  یاپروژه   نیحال، 
بزرگ   هیروس اروپا  که  آن    گاز  یکنندهوارد   نیتراست 

کنترل    از ین  نیپوت  است. رابه  مناطق  از  در   برخی 
نه   ه یسور بتواند  تا  از داشت    ،قطر  یهابرنامه   تنها 

از نفت  فروش  از  نیز    عربستان  بلکه  اروپا  مقصد  به 
  سو   کی از    ن یپوت  (.Enis,2018:101)  کند   یریجلوگ

توافق   ازطریق  کرد  ا تالش  کارت    رانی با  از  استفاده  و 
بردن    ن یاز ب  یکاهش و حت  یخود را برا  یبرنامهایران،  

2. Akkuyu 
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نفتی  نشینشیخ  از ناشی   یدها یتهد ند  ک  ن یتدو های 
آمربه   تواندمی   امر  نی ا  که نفوذ  از  همزمان    کا یطور 

شیخ  اصلی  منطقه  ها  نشین متحد  ازسوی    کاهد. ب در 
روسدیگر سال    هی،  اواخر  با    یانامهتوافق   2016در 

سعود عربستان  و  تول  یاوپک  تا  کرد  را   دیامضا    نفت 
ا که  کند  افزاامر    نیمحدود  هر    متیق  شی باعث 

 (.  Mocilnikar, 2018بشکه نفت شد )

روسی درحال فارس    ج یخل  یهانشینشیخ و    هیکه 
جهان بازار  رق   ی در  گاز  و  ا   ؛هستندهم    بینفت    ن یبا 

روس ا رغم  لی ع  هیوجود،  با  با  اختالفو    ران یاتحاد  ات 
کشورها   توانسته   هیسور  یهایریدرگ  رددرمواین 

  . کند جاد یا این کشورهای نفتی با  ی روابط خوب است 
با   از  ش یب  را  یاخ  هیروس توافق  عربستان    پانزده 

ن  ی  سعود ساخت  در    یاهسته   روگاهیازجمله 
را مورد    کشور   ن یفروش سالح به ا   یعربستان و بسته

است داده  قرار  همچنین،  Kabalan,2018)   بحث   .)
روس نفت به ارزش    یسهام شرکت نفت  دیقطر با خر 

روس  دالر   اردیلیم  11.3 اقتصاد   یگذاره یسرما  هیدر 
 .کرده است 

ا روس  ن یبا  روابط  قدرت  هیوجود،    ب یرق  یهابا 
یک  از  اسرا  )ایران  و  سعودی  و  دیگر( ئسو  ازسوی    یل 

م  ومسک   یبرا  یخطر آن    .شودیمحسوب  روابط  اگر 
ا  نشود،  به   ران یبا  حفظ  محتاطانه    ه یروسبرای  طور 

تخر کشورهای  روابط    ب یخطر    ی همکار  یشورابا 
را    جیخل پی  فارس  هدف  در  اتخاذ  دارد.  از  روسیه 

های دوپهلو این است؛ از یک سو این کشور  سیاست
کرد   ا   قیازطرتالش  با  کارت  و    رانی توافق  از  استفاده 

بردن    ن یاز ب  یکاهش و حت  یخود را برا  یبرنامه  ران،یا
  ن یتدو   ی نفت  یهان ینشخ یشسوی  از   ی ناش  یدها یتهد

ا  که  نفوذ  به  تواندی م  امر  نیکند  از  همزمان  طور 
و    کاهد بدر منطقه    هانینشخ یش  ی متحد اصل  کایآمر

دیگر،   پتانس  یرگذاریتأثازسوی  ی  گذاره یسرما  لیبر 
عربی   روسکشورهای  اقتصاد  از    ،هیدر  جلوگیری 

روس  ی سن  یگرااسالم   ی هاجنبش   ک یتحر و    هیدر 
آن  عربی مهار  کشورهای  به  شدن  نزدیک  ازطریق    ها 

تال  حل    ی که برااست    ی کیپلمات ید  یهاش و سرانجام 
سور  در  هدف    هیمنازعات  این  به  نیل  راستای  در 

 ینهیآن در زم  تی، فعالبه این ترتیب.  دهدانجام می 
ژئوپلیانرژ امن  کیتی،  مسائل  خاورم  یتیو   انهیدر 

شده   امور    گاهیجا باعث  در  را  با  این  خود  منطقه 
رق  نیچند وجود   سازد  بیکشور    تثبیت 

(Igor,2018:61  البته آمر(.  دخالت  در    کایکاهش 
سور  ه یروس  هایموفقیت  منطقه،   ی ناسازگار،  هیدر 

غ دولت  ینیبش یپرقابل یو  نگرانی    بودن  و  بایدن 
کشورهای عربی از نزدیکی ایاالت متحده به ایران در  
با   ایران  اجتماعی  مذاکرات  در  احتمالی  توافق  یک 

به ها  نشینشیخ  یزه یانگ،  1+ 4گروه   روسرا   هیسمت 
است داده  بنابرا(Alalkim,2021:36)   سوق  ،  نی . 

  ت یامن  ی اصل  گریعنوان باز را به   هیروس  بحران سوریه،
 .کرد  یمعرف  ی خاورمیانهمنطقهدر 

 یل ئاسرا  5.4
  400-اس  ییدفاع هوا یسامانه نیترشرفتهیپ هیروس

سور در  را  نظر    هیخود  به  اما  است،  کرده  مستقر 
ای نم که  پ  ن ی رسد    یهاجت   هیعل  شرفتهی سالح 

کند  یلیاسرائ که    تناقض  کی   ن ای  .کار  است  آشکار 
رئ اسد،  بشار  متحد  سور   سیمسکو،  به    ه،یجمهور 

م  لیاسرائ علی اجازه  تا  سور   هیدهد  و    هیارتش 
ا  یرانیا  انینظامشبه در  حمالت    نی فعال  کشور 

برتر  ییهوا دهد.  حر  هیروس  یانجام    یی هوا  میبر 
به نفع اسد کمک کرد، پس    یریدرگ  رییبه تغ  ه یسور

خود را بدون    اتیدهد تا عملی م   زهاجا  ل یچرا به اسرائ
دهد؟  انجام  هواپ  28  در  مانع    ی جنگ  ی ماهایدسامبر، 

کانت  لیاسرائ مجتمع  الذق  ینریبه  بندر  در    ه،یدر 
خود    یی ا یدر   ی اصل  گاهیپا   هیکه روس  هیاز سور   ی بخش 

نگ آن  در  کردند   کند،ی م   ی داره را    حمله 
(Mikovic,2022.)  اصابت    یاحمالت به محوطه   نیا

را    یران ی ا  حاتی تسل  یهاشد محموله ی کرد که تصور م
  ل یتالش اسرائچندمین    ن یا اده است.  د  ی در خود جا

از   زتریآمت یمحموله بود. اما ظاهرا  موفق  ی نابود  یبرا
قبلیهوا  یحمله قابل   یی  خسارت  که  به    یتوجه بود 

آورد حادثه م  .بار  وقوع  سامانه  وقع    400-اس  ینه 
سامانه   هیروس نه  هوا   یو    ی تالش  هیسور  ییپدافند 

هواپ  یبرا به  زدن  نکردند.    ی لیاسرائ  یماهایضربه 
دفاع    یهاستمیهرگز س  هیاست که روس  نی ا  قتیحق
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کند. ی فعال نم   یلیاسرائ  یهاجت   هیخود را عل  ییهوا
بر ا    ک یاز   یبخش   یانفعال  ن یاست که چن  نیاعتقاد 

بستردهگ  یمعامله است   نیتر  کشور  از    پس  .دو 
خود    ینظام   ییماجراجو 2015در سال  نیکرمل  نکهیا

سور  در  کرد  هیرا  دولت    (Serhat,2021:7)  آغاز  با 
رس  ی هودی توافق  گزارش دیبه  بر  بنا  اسرائ:   لیها، 

  سات یو تأس  هیشهروندان روس  تیمتعهد شد که امن
سور  ینظام به    هیدر  خود  حمالت  طول  در  را 

نظام  یران یا  انینظامشبه اهداف    ن یتضم  ه یسور  یو 
سالح   کند. از  که  شد  متعهد  مسکو  مقابل،    ی هادر 

برا  اسرائ  یخود  حمالت  نکند  لیدفع    به   .استفاده 
  ی نظام   یترابر  یما یهواپ  کی  ن،یمقامات کرمل  یگفته

پا   هیروس در  آمدن  فرود  حال    م یمیحم  ییهوا   گاه یدر 
  لیبود که حمالت اسرائ  هیالذق  یلومتریک  25حدود    -

شد هوا  ن یبنابرا   ؛انجام  دفع    ی برا  هیسور   یی پدافند 
نش فعال  )حمله  عمل(.  Mikovic,2022د   ات یاگرچه 

سور   هیروس  ینظام از    نی ا   هیدر  که  دارد  را  قدرت 
اهداف ا  لیاسرائ  یحمله   ی ریجلوگ  یو سور  یرانی به 

روس خود    هیکند،  چشمان  رودائما   بر    ت یفعال  یرا 
  ز ین  ه یحمله به بندر الذق  بندد.ی م   هیدر سور   لیاسرائ

 یست.ن  یقاعده مستثن ن یا از

ا   ی برا و  کرملرانیاسد  و    ک یعنوان  به   نی،  متحد 
مرقابل یغ  کیشر عمل  سال  یاعتماد  در  ،  2010کند. 

سامانه فروش  از  هوا  ی هامسکو    300- اس  ییپدافند 
خوددار تهران  ا   رای ز  ؛کرد  ی به  فشار    االت یتحت 

اسرائ و  گرفت   لیمتحده   & Maher)  قرار 
Pieper,2021:955.)   گر ی بار د هی، روس2019در سال  

ا را    400-اس   یهاسامانه  د یخر  ی برا  رانی درخواست 
کرد ا  را یز  ؛رد  که  بود  تنش   ن ینگران    یهافروش 

خاورم  یشتریب در  که    یحتند،  ک  جادی ا  انهیرا  اکنون 
بر   تیامن  یشورا  میتحر متحد  ملل  سازمان 

  یی اجرا  گر ید  رانی متعارف به ا  حاتی تسل  یهامحموله 
ن مشخص  هنوز  است،  آ  ست ینشده  مسکو    ا یکه 

بفروشد    400-اس تهران  به  کرملریخ  ایرا  ظاهرا     ن ی. 
  شرفته یپ  یپهپادها  یبا ارائه  لینگران است که اسرائ

اوکرا  ت  یی جا   ن،یبه  از  که  با  ب یقر  جنگرس  الوقوع 
 .وجود دارد، پاسخ دهد  هیروس

روابط    ی برا  هیروس  ن،ی بنابرا انداختن  خطر  به 
اسرائ با  همکار  احتماال    ل،یخود  تر ق یعم  ینظام  یاز 

ا  کرد  ی خوددار  ران یبا  ظاهرا  خواهد  با    هیروس  . 
ا  دهیعقهم  لیاسرائ که    ی روی ن  کی  رانیاست 

خاورمثباتی ب در  بنابراین  است  انهیکننده  موضع  ؛ 
ا قبال  در  اسرائ  رانی مسکو  تا    ترک ینزد   لیبه  است 

 شود. ی نشان داده می آنچه در انظار عموم 

هوا   هیروس  ی انفعال  موضع  حمالت  قبال    یی در 
سور   لیاسرائ مبه   هیدر  نشان  که  ی وضوح  دهد 

و    هیبه خاطر اتحاد خود با سور   ستین  لیما  نیکرمل
استراتژ ا  کی شراکت  با  با    رانیبالقوه  خود  روابط  به 

   .برساند بیآس لیاسرائ

بزرگ    یجامعه  ی دارا  ن یهمچن  لیسرائا
از  ی روس جماه  انیهود ی زبان  سابق    یشورو  ریاتحاد 

  کند   لیرا تسه ی فرهنگ  یتواند گفتگوها ی است که م
(Vera,2021 .)   روس  لیاسرائ  نیب  روابط ازلحاظ    هیو 

  لیاسرائ  انیدوم، بن  یحول محور جنگ جهان  یخ یتار
مهاجرت   در    در  یزندگ  یبرا  هیروس  انیهودی و  آنجا 

تن است  دهیهم    ی لیاسرائ  ونیلیم  1.5بر    بالغ  .شده 
  ی کنند و برخ ی م  یزندگ  اسرائیلزبان در کشور  ی روس

ال م  ی روس  یهاگارشیاز  و    دمنیفر  لیخائیمانند 
توجه به    با  .اندرا گرفته لیاسرائ  تیخان تابع  ی آلمان

بس ی گارشیال  نکهیا نقش  س  ی مهم  اریها    است یدر 
با    هیروس خوب  روابط  حفظ  مسکو  هدف  و  دارند 

خاورم  گرانیباز   یهمه م  انهیدر  انتظار  رود  یاست، 
حمالت    نیکرمل به  دمشق  پاسخ  از  مانع  همچنان 

)شو   لیاسرائ  یی هوا   ه یسور(.  Mikovic,2022د 
است   لیو اسرائ هیقه در روابط روسحل نیترفیضع

که مسکو    ستین  یتیخود در موقع  یو تهران به نوبه 
بتوانند    رانیا   یابتین  یروهایرا تحت فشار بگذارد تا ن

سور  خاک  پابه   هیاز    لیاسرائ  هیعل  یگاه یعنوان 
کنند ب  هیروس.  استفاده  تعادل  اصطالح    ن یبه  به 

)سور  مقاومت  شبه  ران یا   ه،یمحور    ی ابت ین  انینظامو 
آن  سرسخت  دشمن  و  اسرائتهران(  ادامه    ل یها 

تار روابط  اما  داد.  کنون   ی خ ی خواهد  ا  ی و    ی معن  ن یبه 
 خواهد شد.  شتریب لی است که توازن به نفع اسرائ
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 گیریجهینت 6
سال    ه یدر سور  هیروس  ی نظام  یمداخله نه    2015از 

جستجو  یبخشعنوان  به کشورعمل   ی از  این    ی برا  ی 
و تالش  ی این کشور  و منافع اقتصاد  ی انرژ  ینیبش یپ

نگران   یبرا منطقهی حل  در  بود.  ها  خاورمیانه  از  ی 
به و  شوروي  فروپاشي  از  پس  سقوط  روزهاي  تبع 

بين  نظام  روسيه در  رهبران جايگاه    کرملين بر  الملل، 
بار شدند  به د   آن  روسيه  بزرگ  يگر  قدرتي  عنوان 

را خودش  جايگاه  و  شود    ، بنابراين.  بازيابد  شناسايي 
و  هنگامي   پوتين اقتصاد  تقويت  رسيد  قدرت  به  که 

در را  روسيه  قدرت  در    بازيابي  مسکو  نسبي  مزيت 
کرد    یانرژ  یحوزه تالش  مسکو  پس  آن  از  کرد.  بيان 

مسيرها کشورها  ی انرژ  انتقال   ی بر  انتقال   یو    اصلي 
 کنترل داشته باشد.   یانرژ

بحران اوکراين و اشغال کريمه نشان داد سياست  
کنترل  در  انرژ  روسيه  بوده    یصادرات  موفق  اروپا  به 

با    ؛است مقابله  و  تحريم  در  را  اروپا  توانست  چراکه 
کند  روسيه ميان.  ناتوان  اين  سوريه    ،در  جايگاه 

انرژبه انتقال  مسير  خاورميانه    ی عنوان  اروپا  به  از 
کسب نفوذ و قدرت  ،  مورد توجه قرار گرفت. بنابراين

اين   هر از  معنا  يک  به  سوريه،  در  به    یکشورها 
 بود. یانرژ یکشيدن مسکو در حوزه  شچال

خاورميانه    ی از انرژ  ی غن  یاز منطقه   یانتقال انرژ
  یقدرت شدن در حوزه   ی يا ؤر   پايان   یبه اروپا به معنا

بنابراين  ی برا  ی انرژ بود.  نيز  پوتين    ،روسيه 
بحران از  با    هوشمندانه  تا  کرد  استفاده  سوريه 

بتواند تروريسم  با  مبارزه  نفوذش    سياست  و  کنترل 
بخشد تحکيم  سوريه  در  سوريه،    ؛ را  در  نفوذ  چراکه 

معنا و   قرار  یبه  ايران  روسيه،    دادن  مدار  در  عراق 
مال  کوتاه کردن دست ترکيه از سوريه و از بين رفتن آ

 شدن بود.  یانرژ بر مرکز  یترکيه مبن

نظریه  طبق  قدرت،  بر  انتقال   چیهی 
روشنسلسله خاورم  ی مراتب  در  قدرت  وجود    انهیاز 

آن   در  که  و    ک یندارد  رفتارها  بتواند  مسلط  دولت 
سا تنظ  ریاعمال  را  ازا  میکشورها  که  ازآنجا   ،رون یکند. 

است مستعد    سطحهم  یمنطقه متشکل از رقبا  این
بیشترهایریدرگ در    ب، یترت  ن یهمبه    .باشدمی   ی 

  ر یسا  ، متحده  االتیا  ی با کاهش هژمون  ، یسطح جهان
روس مانند  قدرت  می   هیمراکز    ت یوضع  کنندتالش 

چالش   به  را  ابموجود  نوظهور    ی هاقدرت  ن یکشند. 
  االت یکه در آن ا   نظام جهانی  از ساختار قدرت موجود

پا  زمان  از  برت  ان یمتحده  از  سرد  برخوردار    ی رجنگ 
ناراض  است،    هایی دولت بنابراین،  هستند.    ی بوده 

و  ه،یروس  مانند تصاحب    ی سلطه  ی نیگزیجا   برای 
عرصه  کایآمر در  انتقال قدرت  دنبال  به    ی در منطقه 

ا   یالمللن یب  یاسیس گرفتن  نظر  در  با    ن یهستند. 
روس ارائه   هیهدف،    و   ی نظام  ،یصاد اقت  تی حما   یدر 

 فعال بوده است.  اسد  میاز رژ کیپلماتید

تحل  انتقال    ی تئور  قیازطر  جاری  تیوضع  لیبا 
م در یقدرت  تالش  افتیتوان    ی برا  هیروس  یهاکه 

  لح ص  یبرقرار چندان بهمتحده   االتیا  توازن با جادیا
منجر  جهان  بلکه  در  را تربزرگ   یهایریدرگ  نشده؛  ی 

هم مانند بحران اوکراین و سوریه سبب شده است.  
زمان بنابراین،   آنی تا  سعکه  توازن  یها  قدرت    در 

درگیری  گری کدی باشند،  و  داشته  جهانی  سطح  در  ها 
یک منطقه ظهور  تا  آشکار   ای  مسلط  ادامه    قدرت 

 خواهد یافت. 
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