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 ژئوپليتيک انرژي و مداخله نظامي روسيه در سوريه      
 

 .دانشجوي دککري روابط بين الملل دانشياه تربيت مدرح، ت ران، ايران -زهرا زمردي انباجي     

 .، ايراناسي و روابط بين الملل دانشياه ش يد ب شکي، ت راندانشيار علوم سي - امير محمد حاجي يوسفيدکتر       
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 چكيده

اهلل لبنان به حمايت همراه ايران و حزب (، روسيه به2011)هاي در سوريهاي داخلي و منطقهتبا آغاز رقاب

مسکو وارد تحوالت ميداني سوريه شد.  2015ديپلماتيک و نظامي از دولت بشاراسد مبادرت کرد؛ اما از سپتامبر 

سابقه است؛ بنابراين سوال که ورود روسيه به جنگ سوريه و خاورميانه پس از فروپاشي شوروي بيازآنجايي

ادعاي مقاله «. اسد است؟ از حکومت بشار 2015چرايي حمايت نظامي مستقيم روسيه در سال »در پژوها  مطرح

روسيه به  شدن ترين اهدافا تبديل(، يکي از مهم1999)جمهور روسيه شد پوتين رئيس اين است از زماني که

عاملي ت توانسويژه ترکيه( مياي )بهقهاست. از ديد اين مقاله رقابت بازيگران منطقدرت برتر در حوزه انرژي بوده

با پيشروي نيروهاي تروريستي تحت  2015در سال از اين رو م در عدم دستيابي روسيه به اهدافا باشد؛ مه

سمت دمشق، روسيه تصميم به دخالت مستقيم نظامي در اين کشور گرفت. بنابراين فرضيه حمايت مستقيم ترکيه به

انتقال انرژي  ه با نفوذ ژئوپليتيک در سوريه درصدد کنترل بر يکي از مسيرهاي اصليروسي»مقاله بدين قرار است 

  «.منطقه غرب آسيا و تبديل شدن به قدرت برتر انرژي استدر 
 

  ..، غرب آسياسوريه ، ژئوپليتيک انرژي،روسيه کليدي: هايهواژ
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 مقدمه .1

ب و ويکم دستخوش آشو  وم قرن بيست )غرب آسيا( از روزهاي آغازين نيمه د محيط خاورميانه

نه رسيد.   دگرگوني شده است؛ تحوالتي که از شمال آفريقا آغاز شد و سرانجام به قلب خاورميا     

 ها به آن ســرايت کرد؛ســوريه تحت رهبري بشــاراســد از جمله کشــورهايي اســت که ناآرامي

ضايتي  شت اما با دخالت بازيگران من   نار شأيي داخلي دا اي به امنطقهاي و فرطقههايي که ابتدا من

 المللي تبديل شد.بحراني بين

ــيه از مهم ــپهر ســوريه اســت. از زمان تشــديد بحران در  ترين بازيگران فرامنطقهروس اي در س

  2011هاي اش را در طول سال همراه ايران تمامي تالش ديپلماتيک و سياسي   سوريه، روسيه به  

شار مبذول داشت تا از حمله نظامي مستق   2015 – سد همانند آنچه در ليبي رخ  يم غرب عليه ب ا

بار به قدرت رسيده بود، بارها در براي سومين 2012آورد. پوتين که از سال عملداد، ممانعت به

يان غربي      کنفرانس تا به هم ظامي غرب در ليبي و   هاي خبري و خطاب  قدام ن اش عنوان کرد، ا

اســت و مســکو در تالش اســت طبق  هپيشــتر در عراق و افغانســتان محکوم به شــکســت بود

حلي  وگويي چندجانبه ميان دولت بشــاراســد و مخالفين به راهنامه ژنو و براســاس گفتتوافق

بارها به عدم وجود  2013 – 2012چنين شخص پوتين در فاصله زماني   هم. 1بدسياسي دست يا   

ــترده همکاري ــادي  گس ــال  –اقتص ــوريه در س ــيه و س هاي بعد از تجاري و نظامي ميان روس

شار اسد(    کند روسيه طرفدار رهبري سوريه  ميو نيز تصريح   2دکنفروپاشي شوروي تأکيد مي   )ب

ست توافق ژنو بر روي            ست و اميدوار ا ستيابي به توافقي بلندمدت ا صدد د سکو در ست؛ م ني

سپتامبر  3نماند کاغذ ضور            2015. اما در  صميم به ح سد ت شارا سمي ب ست ر سيه بنا به درخوا رو

ستق  سوريه گرفت و به م شگران بين  يم در تحوالت ميداني  المللي موازنه قدرت  زعم اکثر پژوه

سوال مطرح     سد تغيير داد. بنابراين  شارا سيه تحت رهبري      را به نفع ب ست که چرا رو شده اين ا

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

ــال    ــيه در تالش به  2015 – 2011ي هابه بيان ديگر در تمامي سـ حلي منظور يافتن راه روسـ

                                                           

1.http://en.kremlin.ru/events/president/news/16393, Access on: 08.2019 
2.http://en.kremlin.ru/events/president/news/15525, Access on: 08.2019 
3.http://en.kremlin.ru/events/president/news/15525, Access on: 08.2019 
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تصميم به همکاري نظامي مستقيم در  2015آميز در قبال بحران سوريه بود، اما در سال مسالمت

سوريه با ايران و حزب سوريه گرفت؛ به  شار ااهلل لبنان در برابر مخالفطوريکه در  سد   ن دولت ب ا

ــف ــيه پژوها پياص ــت که رآرايي کرد. فرض ــيه با نفوذ ژئوپليتيک در »و بدين قرار اس روس

صدد کنترل بر    سير  يکي از سوريه در صلي انتقال انرژي در   هايم سيا ا شدن به  و تبديل غرب آ

ست  ستقل پژوها  بدين«. قدرت برتر انرژي ا شدن به قدرت       »ترتيب متغير م ست تبديل  سيا

سته پژوها  « برتر انرژي ستقيم نظامي    »و متغير واب ضور م سال      ح سوريه از  سيه در    2015رو

ــت. « ميالدي ــگران توان دريافت کهمرور ادبيات مي اباس ــت خارجي  پژوهش ــياس در حوزه س

شور را     مهمروسيه   سياست خارجي اين ک شور بازيابي قدرت ترين اولويت  و جايگاها   اين ک

سوي غرب        در نظام بين سيه به عنوان قدرت بزرگ از  سايي رو شنا )آنجال  دانندميالملل و باز

ــتنت ــکين( 2018) 2(، اولوتاس و دورا2016)1اس ــاندر ايرش ــاس اين  (2019)3و الکس (، بر اين اس

شگران در   سوريه    ارتباط با پژوه سيه درقبال بحران  ژئوپليتيک  به عوامل نيز عمدتا رويکرد رو

سالمي اهميت مبارزه با افراطمانند  سکي      گرايي ا سوت ساندر وي  ، تالش پوتين در((2014) 4)الک

سيه به   وادار کردن  شناخت رو سفي و  )حاجي المللعنوان قدرت بزرگ در نظام بينغرب به  يو

هاي  و نيز اهميت پايگاه ((1395سرا )لوحهمصطفي زهراني و تيمور فرجي( و 1396ذوالفقاري )

دميتري  و  (2013)6روي آليســـون، 5جري و فريدمن والنتادر مديترانه ) ســـوريه و دريايي هوايي

سياست خارجي روسيه      . به نظر مياندکرده ( تمرکز(2016) 7ترنين رسد ادبيات موجود در باب 

ضوع که اوالً  سيه قدرت چه عاملي مي به اين مو شد و ثاني   تواند براي رو نقا انرژي و  اًساز با

چنين اند. هماي نداشته اشاره  ،شدن در حوزه انرژي چه ميزان براي مسکو ارزشمند است    قدرت

اند اما  پژوهشگران به عامل انرژي و اهميت آن در سياست خارجي روسيه پرداخته گرچه برخي

 .   انداي نکردهروسيه به سوريه اشارهنظامي ورود در  عامل ژئوپليتيک انرژي به
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 پژوهشروش  .2

ستفاده از يک چارچوب مفهومي به        ست و با ا شي متغير محور ا ضر پژوه سي   پژوها حا برر

ضيه خود مي  سوريه با هدف قدرت        پردازد.فر سيه در  صدد تحليل مداخله نظامي رو مقاله در

شدن در حوزه انرژي از طريق استفاده از چارچوب مفهومي ژئوپليتيک انرژي است. نويسندگان  

ترين علت  توان دريافت که مهماند با اســتفاده از چارچوب مفهومي ژئوپليتيک انرژي ميمدعي

سور    سيه در بحران  شور کمک    يه اهميت مداخله نظامي رو ست که به اين ک ژئوپليتيک انرژي ا

شــود. بنابراين ژئوپليتيک انرژي )با هدف قدرت شــدن در   کند به قدرت برتر انرژي تبديلمي

سته مطرح        سوريه به عنوان متغير واب ستقل و مداخله نظامي در  حوزه انرژي( به عنوان متغير م

ها و شــواهد بيروني به بررســي مشــاهده واقعيتبا کند شــود. بر اين اســاس مقاله تالش ميمي

 باشد.  ها و اطالعات به شکل اسنادي ميروش گردآوري دادهفرضيه خود بپردازد. 

 چارچوب مفهومي .3

 ژئوپليتيک و انرژي 

ــنتي از   يژئوپل ــد. تعريف س ــت که از اواخر قرن نوزدهم ميالدي مطرح ش ــطالحي اس تيک اص

ــي و  ــياس ــطح ملي و بين ژئوپليتيک، در جغرافيايي س المللي همراه بود. با مطالعه قدرت در س

دانان متقدم چون راتزل و مکيندر، مطالعات سياست قدرت را در کانون توجهات  تمامي جغرافي

شور به          شد ک سرزميني و ر سترش  صيه به گ عنوان ارگانيزم  خود قرار دادند که نمود آن در تو

ست       ديده مي سيا سيار بر قدرت و  سوي جغرافي شود؛ تاکيد ب دانان منجر به پيدايا  قدرت از 

مکتب ژئوپليتيک در آلمان شد. از ديدگاه ژئوپليتيک در هر رابطه و مناسباتي، سيمايي از قدرت  

شم مي  سته     به چ سب با خوا سد بايد قدرت متنا صد خود بر هاي  خورد؛ اگر ملتي بخواهد به مقا

ــد و هر ملتي بتواند بيا از ديگران تو  ــته باش ــيعاناييخود داش تري  هاي خود را در مناطق وس

سي خواهد بود. بنابراين ژئوپليتيک حول محور قدرت          سيا شه  سلط در نق اعمال کند، دولتي م

 شکل گرفته است.

ــي در ژئوپل   ــاسـ ــت     ياز اين رو، نکته اسـ  Shams Dowlat)تيک ارزيابي قدرت يک ملت اسـ

Abadi,1392:23) .       ــفر ميان دولت     بنابراين ژئوپليتيک به عنوان بازي با ــل جمع صـ  –حاصـ
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 ,Austvik & Rzayeva)شودديده مي هستند، به دنبال کسب قدرت، نفوذ و امنيتيي که هاملت

يا ژئوپل در مفهوم علمي، حافظ . (2017:450 کند   تيک را در قالب يک مفهوم ترکيبي تبيين مي    ين

سياست داراي خصلتي ذات         صلي يعني جغرافيا، قدرت و  سه عنصر ا شند. وي  ي ميکه در آن  با

ست و کنا    سيا شي   ژئوپلتيک را عبارت از علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت و  هاي نا

 .(Hafeznia,1385:37)دانداز ترکيب آنها با يکديگر مي

بنابراين اگر ژئوپليتيک را روابط ميان هدايت سياست خارجي، قدرت سياسي و محيط فيزيکي      

ل بر منابع انرژي جزء الينفک مالحظات ژئوپليتيک محســوب  بدانيم. مســأله دســترســي و کنتر

شد   شود. قدرت آلمان در قرن هيجدهم و نوزدهم برمبناي کنترل بر منابع انرژي تعريف مي مي

ــابهي    ــت. به طور مش ــته ژئوپليتيک و انرژي اس که خود به معناي روابط نزديک و به هم پيوس

ستيابي      صدد د ستم ميالدي در سرزمين خود بود، که به  آمريکا در قرن بي به منابع نفتي خارج از 

ــد. اوايل دهه  ــلط ژئوپليتيک در ديگر مناطق منجر شـ نيز به جنگ منابع   1980تالش براي تسـ

انرژي در آمريکا شــهرت يافت؛ چرا که درکي از تهديد شــوروي به منظور دســترســي به منابع  

سيم ا    شکل گرفت. همچنين به منظور تر رتباط نزديک ميان ژئوپليتيک و نفت و گاز خاورميانه 

شاره کرد. مکيندر بيان مي انرژي مي صادرات يا   توان به بحث مکيندر ا سيرهاي  کند هرکس بر م

سلط           منابع نفت و گاز هارتلند شد، بر جهان م شته با سياه( کنترل دا شي از درياي  سيه و بخ )رو

 .(Coskun & Carlson,2010:207)شودمي

ژئوپليتيک و انرژي به قرن حاضــر مربوط نمي شــود و دولت ها قرن   به بيان ديگر ارتباط ميان 

سي و نظامي بر         سيا صدد نفوذ  سيرهاي انتقال انرژي در ست که براي کنترل منابع انرژي و م ها

 .  (Austvik & Rzayeva,2017:450)ديگر مناطق و سرزمين ها هستند

يرهاي انتقال انرژي و پس از جنگ ســرد و فروپاشــي شــوروي کنترل بر منابع انرژي و مســ   

ــاد در قدرت و امنيت دولت         ها بيا از پيا اهميت يافت.      درنتيجه اهميت يافتن فاکتور اقتصـ

ــترش کنترل    طوريکه اذعان ميبه ــوي آمريکا، به منظور گس ــود طرح خاورميانه بزرگتر از س ش

ژئوپليتيک   آمريکا بر خاورميانه غني از انرژي با هدف اينکه هيچ قدرت خارجي نبايد بر فضاي 

آن کنترل داشــته باشــد، ارايه شــده بود. بنابراين به ســبب تغييراتي در مفهوم امنيت در نظام     
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سيرهاي         بين سي ايمن به منابع انرژي و کنترل م ستر سرد و اهميت يافتن د الملل پس از جنگ 

 & Coskun)ســازي ارتباط ميان ژئوپليتيک و انرژي ضــروري شــده اســتانتقال انرژي، مفهوم

Carlson, 2010:208)  

ــي کنوني  عنوان يکي از مهمبنابراين منابع انرژي به ــياسـ ترين متغيرهاي ژئوپليتيکي در نظام سـ

ها و فضــاهاي بدون انرژي يا المللي ميان کشــورها و نيز انتقال از مکانجهان در تعامالت بين

ــيرهاي انتقال انرژي و نيز        يازمند انرژي و نيز کنترل منابع توليد و مسـ ها و ابزارهاي    فناوري  ن

کشــيدن  اي و به چالاتوليد، انتقال و حتي مصــرف انرژي براي حفظ ســيادت جهاني و منطقه

صه بين  ست و به همين    رقبا در عر ضايي و يا جغرافيايي ا المللي جملگي داراي ابعاد مکاني، ف

ــت؛      ــوع ژئوپليتيکي مهمي تبديل کرده اسـ مام ابعاد و   زيرا انرژي و ت اعتبار انرژي را به موضـ

ــت مي       جنبه  ــياسـ ــه پارامتر جغرافيا، قدرت و سـ ــاس سـ ــند   هاي آن براسـ  & Moniri)باشـ

Nosrati,2012: 100). 

نابع انرژي و            يه کنترل بر م ــ نه روسـ ماييم چگو يب در اين پژوها برآنيم تبيين ن بدين ترت

داند  لملل مياساز و موجب ارتقاء جايگاها در نظام بينمسيرهاي انتقال انرژي را عاملي قدرت

و در تالش است با نفوذ نظامي و سياسي در سوريه، خاورميانه غني از انرژي و رقيب را تحت      

 کنترل خود درآورد و يک گام به قدرت انرژي شدن در نظام بين الملل نزديک شود. 
 هاي تحقيقيافته .4

شده است.    آوري شده براي پاسخ به سوال محوري مقاله در سه بخا خالصه       اطالعات جمع

ابتدا سياست خارجي روسيه و تالش مسکو براي تبديل شدن به قدرت در حوزه انرژي بررسي  

سکو تبيين مي        مي ستراتژي ژئوپليتيک انرژي م سوريه در ا سپس جايگاه  گردد. به بيان شود و 

ديگر برآنيم چرايي مداخله نظامي روسيه در سوريه را با توجه به سياست قدرت شدن روسيه        

 زه انرژي و جايگاه سوريه در اين سياست بررسي و تبيين نماييم.در حو

 با تأکيد بر استراتژي روسيه در حوزه انرژي سياست خارجي روسيه.1-4

ــوروي به  1990در ابتداي دهه    ــاختار نظام دو قطبي      عنوان يکي از قطب شـ هاي قدرت در سـ

سيه به عنوان ميراث   بين شيد؛ جايگاه رو شور المللي، فروپا الملل تنزل يافت؛  وي در نظام بيندار 
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شت به جايگاه خود در نظام بين      صدد بازگ سيه در ستند.  از آن زمان تاکنون رهبران رو الملل ه

سيه به رهبران کرملين در تالش سايي      عنوان قدرت بزرگ در نظام بيناند بارديگر رو شنا الملل 

هاي  ي گزارشي عنوان کردند ژنرال هاي ناتو ط، ژنرال1990طوريکه در همان اوايل دهه شود. به 

ترتيب رهبران روسيه حول بازگشت   بدين. ( تأکيد دارند1روسي بر مضمون )ما برخواهيم گشت   

اما رهبران حول   (Hedlund,2014:9-11)الملل اجماع نظر دارندبه جايگاه نخســتين در نظام بين

ست و از چه طريق مي   محور اينکه چه عاملي قدرت ست يافت رويکردهاي    توان به آنساز ا د

 متفاوتي داشتند.  

ــت تالش کرد   بيانبه  ــوروي گورباچف آخرين رهبر حزب کمونيس ــي ش ديگر پيا از فروپاش

ــتان ،  منابع تنا ــليحاتي، رقابت در افغانس ــابقه تس ــرق و غرب را همچون مس زا ميان بلوک ش

غم اصــالحات ســياســي و رها را از ميان بردارد؛ علياروپاي شــرقي، آلمان، کوبا و ديگر مکان

به           ــين  يد و يلتسـ ــ ــوروي فروپاشـ ــادي گورباچف نظام اتحاد جماهير شـ عنوان اولين اقتصـ

شد.    رئيس سيه انتخاب  سين آتالنتيک بوريس جمهوري رو منظور  اي بهسابقه گرا، تالش بييلت

وژي  کند ايدئولبهبود روابط و شراکت با آمريکا مبذول داشت. يلتسين همانطور که خود بيان مي

به همراه            کامال از بين برد و  که آن را  يل نکرد بل عد باچف ت کمونيســــت را همچون گور

ندره کوزيرو    يک   2وزيرخارجه آ يدند  بر طبل آتالنت ) ,Donaldson et all:231014 – گرايي کوب

232). 

ست آتالنتيک   سيا ضعف داخلي روسيه     گرايي روسيه و متمايل در واقع  شدن به غرب از نياز و 

ــوروي منتج مي پس از فر ــي ش ــتجوي کمک خارجي براي   وپاش ــکو در جس ــد. رهبران مس ش

ــوري هم  ــيه بودند و هيچ کش ــازي روس ــت. اما  بازس چون آمريکا در چنين موقعيتي قرار نداش

  گرايي يلتسين دوامي نياورد و ثمره اصالحات اقتصادي عدم رضايت عمومي    سياست آتالنتيک  

سيار ناچيزتر از آن بود که انتظار    نيزکمک آمريکا  ؛ در اين ميانبود از شرايط سخت اقتصادي    ب

بر ناکارآمدي اقتصـادي، گسـترش ناتو به شـرق،    عالوه .(Donaldson et all:232-238)رفتمي

( از جمله 1991حمايت از آمريکا در يوگسالوي و نيز حمايت از حمله نظامي آمريکا به عراق )

                                                           

1.We shall be back 
2.Andrei Kozyrev 
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طورکلي ثمره  به باد انتقاد گيرند. بنابراين به گراها يلتســين رامســايلي بود که موجب شــد ملي

ست آتالنتيک   سال      سيا شي روبل در  سين فروپا سوي غرب يلت بود.  1998گرايي و چرخا به 

المللي گمان کردند روسيه ديگر توان بازيابي خودش  ناظران بين 1990طوريکه در اواخر دهه به

جمهوري پوتين و نفوذ وي براي  ســـتاما با آغاز ريا .(Hedlund,2014:56)داشـــت دخواهرا ن

 چند دهه بر سپهر روسيه، معادالت تغيير کرد.

ــيه، چه در دوران  ــين روس ، چه در دوران تزارها پوتين با الهام از پتر کبير و همانند رهبران پيش

عنوان قدرت بزرگ شناسايي شود. شوروي و چه پس از آن بر آن بود که روسيه بارديگر بايد به

ها و شوروي بعد نظامي بدون درنظر گرفتن بعد اقتصادي عامل و شرط کافي  تزارن اگر در دورا

الملل بود و اگر در دوران شـــوروي  براي به رســـميت شـــناختن قدرت روســـيه در نظام بين

لنينسيم توانست بسياري از مردم را در سراسر جهان جذب خود کند؛        –ايدئولوژي مارکسيسم   

شــوروي، نه جذابيت ايدئولوژيک داشــت و نه توان نظامي   اما ديگر روســيه پس از فروپاشــي

ــته  ــاد وراي توان هسـ ــت؛ پوتين  را از عوامل مهم قدرت   اي. بنابراين پوتين اقتصـ ــاز دانسـ سـ

ــادي را نهدغدغه ــيده ژئوپلتيک قلمداد کرد، بلکه موفقيت  تنها مافوق طرح هاي اقتص هاي پوس

اما سوالي که مطرح است     داند.الملل ميظام بيناقتصادي را کليد اصلي ارتقا جايگاه روسيه در ن   

آن است که چه عاملي موجب افزايا قدرت اقتصادي و در نتيجه افزايا نفوذ روسيه در نظام     

صادي        .شود الملل ميبين ضعف اقت شت  سين همانند پوتين باور دا همانطورکه ذکر آن رفت يلت

الملل است. رويکرد يلتسين مشارکت با    روسيه عاملي مهم در تغيير جايگاه روسيه در نظام بين  

سرمايه  غرب به اميد دريافت کمک شدن   هاي گذاريهاي اقتصادي و  شکار  خارجي بود؛ اما با آ

ه تحت رهبري پوتين تالش کرد  مسکو با غرب، روسي   امنيتي و اقتصادي  –سياسي   ي هاشکاف 

 راهي مستقل در پيا گيرد و به مزيت نسبي روسيه توجه نمايد.

دهد. وي اش برنامه اســتراتژيک را ارائه مياز به قدرت رســيدن، پوتين در رســاله دکتريپيا 

سيه مي شرح مي  ست      آميزي کنترلا را بر منابع انرژيموفقيتطورتواند بهدهد رو سيا با ابزار 

کند دولت روسيه بايد بخا انرژي   پوتين تأکيد مي .(Ozpek,2013:363)دخارجي تحکيم بخش 

هاي مواد معدني و که وي مجموعه حمايت از منافع ملي کشــور هدايت کند؛ چرا منظور را به

داند که با بحران عميق اقتصـــادي  اي ميمواد خام روســـيه را عاملي مهم در توســـعه روســـيه
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ست  سيه به کند و تأکيد ميپنجه نرم ميود ست کند اگر هدف رو شين خود در  د آوردن قدرت پي

د، ابزار الزم براي رسـيدن به اين هدف متمرکز شـدن بر بخا    سـطحي جديد و با کيفيت باشـ  

 .(Katusa,2015:123)کليدي انرژي است

ــو بهديگر بيان به ــايد مهمخوبي ميپوتين ازيکسـ ــت يکي از عوامل مهم و شـ ترين عامل   دانسـ

ديگر زمان خدمتا در آلمان  ســويفروپاشــي شــوروي ضــعف و ناکارآمدي اقتصــادي بود؛ از

ــاهده کرده بود. بنابراين با    قدرت گرفتن مجدد ژرمن   راز احتماالً  توجه به تجربه آنکه     ها را مشـ

گرفتن  ديگر قدرتعبارتيگذاري اقتصادي در روسيه و به  ويژه آمريکا خواهان سرمايه غرب و به

سبي روسيه تأکيد کرد؛       ستند، پوتين بر مزيت ن روسيه بزرگترين   کهو از آنجاييمجدد روسيه ني

 Khorammi & Sheikh)ي جهان را دارد و بين ده کشـــور اول دارنده نفت اســـتذخاير گاز

Mohammadi,2017:118)      .ست سلط بر انرژي دان سيه را در ت پوتين  ، پوتين بازيابي قدرت رو

تواند روسيه را  هاي اقتصادي )انرژي( باشد که مي  تاکيد داشت که تمرکز روسيه بايد بر دارايي  

 .(Breslaur,2009:372)الملل کندرتمند در نظام بيندوباره تبديل به خرسي قد

برابري قيمت نفت بين  4بنابراين با چنين فهمي از قدرت بزرگ شــدن، ديري نپاييد با افزايا 

ست تمامي بدهي    (Lo,2015:28)2008 ژوئيهميالدي تا  2004ژوئن  سيه توان هاي خود را تا  رو

صندوق بين  2006 شگاه به  سا  س بپردازدپاري المللي پول و با شد    2010تا  2000هاي لو بين  ر

سازي ارتا را تجربه کند        صادي و باز شرايط اقت سيه پنج برابري بهبود  صادي رو  ,Philips) اقت

ســـاز براي مســـکو در نظام  عنوان عاملي قدرتاهميت جايگاه انرژي به ه بهبا توج. (2018:28

سيه با هد    بين ست انرژي رو سيا شدن در حوزه انرژي را  الملل در ادامه برآنيم  ف قدرت بزرگ 

 شرح دهيم.

سال      سيه در حوزه انرژي تا  ستراتژي کالن رو شد    2003اوت  28در  2020ا صويب  در اين ؛ ت

سند تصريح شده است روسيه منابع مهم انرژي دارد که اساس توسعه اقتصادي و ابزاري براي           

ستند. هم     ست داخلي و خارجي ه سيا سطه نفوذ ژئوپليتيکا   چنين بر نقا دولت بهدايت  ه وا

ــند در بازار جهاني تأکيد مي ــود. بنابراين همانطورکه در س شــود صــنعت تأکيد مي ES2020ش

 :Kuznetsova,2015)انرژي در توسعه اقتصادي و هدايت سياست خارجي نقشي حياتي دارد      

161)  
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ن  پوتي شخصبنابر نقا حائز اهميت انرژي، دولت روسيه و گونه که اوزپک مدعي ست  همان

 ردهم کآنکه نقا دولت را در ساخت سياست انرژي تحکي    اند؛ اولچند سياست را دنبال کرده  

شرکت  سلط بر  هاي نفتي و گازي بازگردانند؛ دومو قدرت دولت را بر  خطوط  آنکه با هدف ت

ار دادند؛ و اي را در دستورکار قر روابط با بازيگران منطقهخارجي توسعه  انتقال انرژي سياست   

سبي تعريف کردند        سياستي بر پايه دستاورد ن سياست انرژي را  . (Ozpek,2013:363)درنهايت 

سيه براي قدرت   بنابراين در ادامه بحث از شاره   شدن در بخا انرژ برتر  يکسو به تالش رو ي ا

عت از ويژه امريکا که درصــدد ممانديگر تالش و رقابت روســيه با غرب بهســويشــود و ازمي

 شود.اشاره مي ،يه بر صادرات گاز به اروپا هستشدن روسقدرت

ــتاي هژموناولين و مهم  ــيه در بخا انرژي، بازگرداندن   ترين اقدام پوتين در راس ــدن روس ش

ــرکت    ثال  به  هاي انرژي بود. کنترل دولت بر شـ با    2003در اکتبر پوتين  عنوان م در مالقات 

صدراعظم آلمان در     صريحا اعالم کرد    شرودر  سيه  تمايل داريم کنترل دولت بر خطوط ما »رو

سيون اروپايي      را باز 1لوله گاز و بر گازپروم سيم نخواهد کرد و کم سکو گازپروم را تق گردانيم. م

اکنون در بخا  هم .(Hedlund,2014:100)«اي براي گازپروم نبايد داشـته باشـد  گونه برنامههيچ

ــد از کمپاني رزنفت   85نفتي،  دولت حدود    ــرکت لوک را از آن  2درصـ نيز   3اويل خود دارد. شـ

سال   شد اما به      2004گرچه در  صي  صو ستقيم تحت نظارت و هدايت دولت  صورت  خ غيرم

ست و منافع دولت لحاظ مي  سهم دولت از گازپ   ا صد تا    38فرمان پوتين از  هوم نيز برشود.  در

 .(Sotiriou,2014)درصد رسيد 50به بيا از  2005سال 

ــيرهاي انتقال انرژي و     هممديد ما    اقدام بعدي که از    ــت، کنترل بر مسـ ترين اهداف پوتين اسـ

خواهد بزرگترين توليدکننده  روســيه مي . بر اين اســاسباشــدهاي صــادرکننده انرژي ميدولت

شورها از طريق    شد و ديگر ک سيه انرژي با ضه کنند  انرژي رو . به نظر  شان را به بازار جهاني عر

سد مي سيرهاي انت    ر سلط بر م ستيابي به بازارهاي مهم انرژي را بازي با  کرملين ت قال انرژي و د

صفر مي حاصل  ستا روسيه از هر تالشي به     بيند.جمع  منظور کنار زدن نقا کانونيا   در اين را

                                                           

1.Gazprom 

2.Rosneft 

3.Lukoil 
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هاي روســيه در اســت. بنابراين در ادامه بحث به تالش در انتقال انرژي به اروپا ممانعت کرده

 شود.به بازارهاي اروپايي اشاره ميحفظ بازيگر اصلي بودن در عرضه انرژي 

ستا       طورکلي  به ستان، آذربايجان و ازبک ستان، قزاق شورهاي حوزه درياي خزر )ترکمن اين ن( ک

ــوند را دارند   ــيه به اروپا ش ــادرات گاز روس ــيل که رقيباني جدي براي ص  ,Likhachev)پتانس

ستان حدود         ؛(2012:3 ستان و ازبک ستان، قزاق شورهاي ترکمن   ميلياردمترمکعب 200 – 150ک

ــيل ذخاير گازي دارند که با حدود دو ــوم پتاس ــيه در طوالني منابع س کند  يمدت برابري مروس

(Hedlund,2014:54).    2000ي تالش مضاعف روسيه در دهه  که بنابراين جاي شگفتي نيست  

ست     سياي مرکزي به اروپا بوده ا صدور گاز آ سي  (Likhachev,2012:3) جلوگيري از   هالبته رو

سياي    شورهاي آ سوي هم مرکزي با چالا در رابطه با ک شد که   رواش روبهتايان غربيهايي از 

 شود؛در فواصل بحث به آن اشاره مي

ستان بود.   ستان داراي   اولين گام مهم پوتين اطمينان از کنترل بر نفت قزاق حوزه نفتي  کشور قزاق

شمين حوزه بزرگ نفتي جهان و حوزه نف   به 1چنگيز ش شاقان عنوان  ش مي 2تي کا شف حوزه  با د. ک

که پوتين به قدرت رســـيد  گردد اما هنگامينفتي چنگيز به پيا از فروپاشـــي شـــوروي بازمي

ــي ابتکار عمل را در اين حوزه در برابر غول   تنها کمپاني  دريافت نه    هاي نفتي چون  هاي روسـ

ست داده  3شورون  ستان و       انداز د سيه با دولت قزاق سي رو سيا سلطان      بلکه روابط  شخص نور

سيده    نظربايف به پايين سطح ر ست. بنابراين  ترين  مطمئن   پوتين به دنبال اين هدف برآمد کها

ــ ــرزمين د با آغاز بهرهوش ــال نفت از س ــورت مي برداري از چنگيز ارس ــيه ص گيرد و هاي روس

سيه باقي مي      شرکت خارجي در مدار رو ستان به همراه هشت  -Hedlund,2014: 51) مانندقزاق

52). 

از آن جهت براي مسکو اهميت   بود. آذربايجان آذربايجان چالا بعدي پوتين وضعيت روابط با

ــت و ثانياً   دارد که اوالً ــتقرار داش ــوروي در باکو اس ــهيالت و تجهيزات توليد در دوران ش   تس

آذربايجان کانون مسير خطوط لوله انتقال انرژي در دوران شوروي بود. به دنبال اتخاذ سياست       

                                                           

1.Tengiz 
2.Khashagan 
3.Chevron 
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 –احداث خط لوله نفت باکو و تصـــميم مبتني بر  آذربايجان ديکي با غرب از ســـوي دولتنز

ــد.       (BTC)جيحون –ليس فت ــيه ايجاد شـ لوله نفت    اين خط تهديد بزرگي براي منافع روسـ

گرجستان  مسيرآذربايجان )بزرگترين خط لوله نفتي جهان بعد از خط لوله دوستي روسيه( را از 

 )BTE(1ارزروم  –ليس فت –عالوه بر خط لوله نفتي، خط لوله گاز باکو . کندميبه ترکيه صــادر 

سال   سيد به بهره 2006در  اين خط لوله، گاز   (Qaderi Hajat & Nosrati,2012:69)برداري ر

 کند.  دنيز به گرجستان و در نهايت به ترکيه منتقل ميآذربايجان را از حوزه شاه

ــدد تنوعميالدي غرب به ر 1990گرچه از دهه  ــازي در گاز دريافتيهبري آمريکا درص ــس ان  ش

ا مناقشه   ب 2007و  2005هاي منظور کاها وابستگي به روسيه از سال   تالش اروپا بههستند اما  

شد       شتر  سالي به اروپا بي سيه و قطع گاز ار کر  ذشايان   ؛(Ivanenko, 2008: 265) اوکراين و رو

سبت  سرد  است آمريکا از زمان ريگان و در دوران جنگ   ستگي اروپا به  ن وروي  ش انرژي به واب

ــتي بر اين باور بودهشـــدار داده بود نفوذ  تواند موجبمي وابســـتگيکه اين  . آمريکا به درسـ

ا اين مســأله ب .(Hedlund,2014:24)گســترده روســيه در اروپا و اســتفاده از اهرم انرژي شــود 

سأله را در بح  درپي روسيه با اوکراين براي اروپا مسجل شد   مناقشات پي    2014ران )اوج اين م

شغال کريمه مي  شاهده کرد( و ا سالي از  ؛ بنابراين باتوان م وي آذربايجان س توجه به اينکه گاز ار

 افزايا اروپا کافي نبود، نقا ترکمنستان برجسته شد. به براي نياز رو

پس از استقالل   ها در دوره شوروي بود؛ترکمنستان بزرگترين صادرکننده گاز به ديگر جمهوري

ست  سيه ماند    و در دوران ريا ست رو ستان دو . با (Hedlund,2014:76)جمهوري نيازوف ترکمن

سپين ، پوتين با امضاي قرارداد ساخت خط لوله پري  مرگ نيازوف ستان و    2کا ستان، قزاق با ترکمن

ستان  سال   ازبک سيه را حفظ کند    2007در  سبي رو افق  اين توبه بيان ديگر ؛ تالش کرد برتري ن

توانســت کنترل مســير انتقال  يکســو مي از شــد چراکهمحســوب مي مهمي براي پوتين پيروزي

از سوي ديگر کنترل   و دست گيرد  را به خزر  سواحل شمالي درياي  انرژي از آسياي مرکزي و  

 .(Hedlund,2014:78-79)دکنتضمين را  مرکزي انرژي آسياي روسيه بر عرضه

ها ميان روسيه و اوکراين و قطع ارسال    دگي نبود؛ با تشديد درگيري سا  اما رقابت براي پوتين به
                                                           

 .به خط لوله  قفقاز جنوبي نيز شناخته مي شود. 1
2.Pre Caspian Line 
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به اروپا، غرب دو پروژه خط   له ترنس  انرژي  ــپين لو باکو  1کاسـ يت       2و نو تأمين امن به منظور  را 

ــتورکار قرار داد. در اين اثنا        ــي به انرژي در دسـ ــترسـ ــيه و تنوع در دسـ انرژي در برابر روسـ

ــتان به علت ذخاير گازي       ــان حوزه گازي      برآوردق )طبعظيما ترکمنسـ ــناسـ   3ولوتنيکارشـ

ــد.(  چهارمين يا پنجمين حوزه بزرگ گازي دنيا مي     طلب جديدش     جمهور جاه و نيز رئيسباشـ

بنابراين همزمان با تالش اروپا و آمريکا در  گزينه مناســـبي براي همکاري در پروژه نوباکو بود.

ــافه ــتان به خط اض ــپينو ترنس لوله نوباکوکردن ذخاير عظيم گازي ترکمنس ــيه نيز  کاس ، روس

شت    شا را براي تطميع قربانعلي بردي محمدوف مبذول دا صادرات      .تال سيه قول افزايا  رو

  .Hedlund,2014:124)داد  را گاز ترکمنستان به چين را  با قيمتي باالتر

قيب روسيه  ره آباد افزايا صادرات گاز و انتقال آن به دو خط لول اينکه رويکرد عشق باتوجه به

ستان   با مدتي بعدبود،  ستان  –انفجاري در خط لوله ترکمن شق   ازبک صادرات گاز ع مختل   آباد، 

از براي  گازپروماما روســـيه با رد اين اتهام، پيشـــنهاد آباد گازپروم را متهم کرد، عشـــق شـــد.

ستان را مطرح کرد  سرگيري واردات   شق گاز از ترکمن ستناد به کاها  و ع ضا و تآباد را با ا  قا

شار قرار داد. ا ، ها در بازار اروپاييقيمت ستان ا  ز آنجا که اگر گازتحت ف سيه  ترکمن ز طريق رو

شور    صادر نمي  ضرر مي  1 حدود ماهيانهشد اين ک س      کردميليارد دالر  شار رو ست ف سيا يه به ، 

 .(Hedlund,2014:126)نتيجه رسيد

دد رهاي آسياي مرکزي، مسکو درص   عالوه بر تالش روسيه در کنترل صادرات نفت و گاز کشو   

سکو از      ستا م سيرهاي انتقال انرژي نيز برآمد. در اين را سو به دليل   کنترل بر م ستگي به  ويک اب

و  رآمدبند، به دنبال مسيرهاي جايگزين بودسو با غرب کشورهاي اقمار شوروي که متحد و هم

ــوي ــدد  ديگر با احداث خطوط لوله جديد )بهازس ر بازار را ب خود کنترل آمدبرويژه گاز( درص

سيه بر کنتر انرژي اروپا حفظ کند. در ادامه بحث برآنيم به طور مجزا تالش سيرهاي   هاي رو ل م

 انتقال گاز و نفت را بررسي کنيم. 
سيبري، اورال و ولگا به     1980 - 1970ي از دههشوروي   شف منابع عظيم گاز در مناطق  با ک

                                                           

1.Trans – Caspian Pipeline 

2.Nabucco 

3.Yoloten  
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ــد. م ــلي گاز تبديل ش ــوروي، خط لوله همتوليدکننده اص ترين خط لوله انتقال گاز در دوران ش

ست که     1دروژبا ستي ا صل مي     يا دو شرقي مت تا اروپاي غربي  کند و سيبري غربي را به اروپاي 

ــتي، خط لوله برادري   عالوه (.,Hedlund:432014)ادامه دارد  ــيرهاي    2بر خط لوله دوسـ از مسـ

  1967زيت گاز را از اوکراين به اروپا در سـال  اصـلي انتقال گاز در دوران شـوروي بود که تران  

گاز کوچکتر نيز از بالروس عبور مي  . آغاز کرد  ند از     کردهمچنين دو خط لوله  بارت خط که ع

به    ــوم  له موسـ مال      و )Northern Lights( لو يا له  پا  –خط لو له       3ارو با خط لو که موازي 

(Northern Lights)  ــتان و آل ــير بالروس به لهسـ  ,Hedlund)کند  مان منتقل مي گاز را از مسـ

2014: 81-82). 

اتکا روســيه به آنچه درباره خطوط لوله گاز احداث شــده در دوران شــوروي مشــهود اســت،  

. اما با توجه به رقابت آمريکا و روسيه باشدمسيرهاي انتقال گاز از طريق اوکراين و بالروس مي

ست    براي شد واب سيه  نفوذ در اوکراين و بالروس، پوتين برآن  بنابراين در  .را کاها دهدگي رو

ترين خط لوله زير دريا در دنيا در ســال  عنوان طوالني به 4نورداســتريمنخســتين اقدام خط لوله 

ــتريم دو خط لوله   ؛(Oliker et al,2009:92)برداري شــدبهره 2002 ــايان ذکر اســت نورداس ش

بر عالوه .(Katusa,2015:151)تکميل شــد 2012موازي اســت که دومين بخا آن در ســال  

ستريم،     سيه  ساخت نوردا سال  رو ميليارد دالر از  2.5 به قيمت را 5گازلوله بلتران خط 2013در 

سفيد     سيه  ست    دولت رو شهود ا ستريم و بلتران   خريداري کرد. همانطورکه م دو خط لوله نورد

 .(Katusa,2015:151-152)معناي دسترسي آسان روسيه به مسير امن انتقال انرژي استگاز به

براينکه روسيه درصدد کاها اتکايا به مسيرهاي انتقال انرژي از کشورهاي تحت نفوذ     عالوه

ست، هم  ساخت خطوط لوله جايگزين خطوط لوله رقيبي چون      آمريکا ا صدد  سکو در چنين م

که گاز را ( بود 2003) 6خط لوله بلواستريم کاسپين است. نخستين اقدام ساخت     نوباکو و ترانس

کند. همچنين در وب روســيه در امتداد درياي ســياه به ترکيه و از آنجا به اروپا حمل مي از جن
                                                           

1.Druzhba 
2.Brotherhood 

3.Yamal- Europe 
4.Nord Stream 

5.Beltran Gas 

6.Blue Stream 
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توافق کردند که مقرر شد گاز روسيه را به    2استريم پوتين و اردوغان حول پروژه بلو 2005سال  

  1«انيشرکت ايتاليايي  »گازپروم و  2007در ژوئن  .),Hedlund:822014(جنوب اروپا منتقل کند

ــاوت  طرح خط ــتريملوله سـ که قرار بود از طريق    را براي مرکز و جنوب اروپا ارائه دادند    2اسـ

سد             سلووني و در نهايت اتريا بر ستان، ا ستان، مجار صرب ستان،  سياه به بلغار توافق   .درياي 

سال    شد  2009ساخت اين خط لوله در  سال    (Hedlund,2014:84)نهايي  شد تا    2018و قرار 

ــد. به بهره ــال برداري برس ــيه، دولت    2014هر چند در س ــط روس ــغال کريمه توس بعد از اش

صميم به         شد ت سوب مي  سبب اين که اين قرارداد نقض قوانين اتحاديه اروپا مح ستان به  بلغار

 (. Katusa,2015:161)لغو قرارداد گرفت

ستان  اتحاديه اروپا نه ستريم    براي لغو قرارداد را تنها دولت بلغار ساوت ا شويق  خط لوله  کرد  ت

آناتولي  قرارداد طرح احداث خط لوله گاز ترانستصميم به اجرايي کردن  2014بلکه در سپتامبر 
اين مي کرد، گرفت. در آذربايجان را به ترکيه و ســپس به اروپا منتقل  2دنيزکه گاز منطقه شــاه 3

ستان   يمه و عزم  متعاقب بحران کرو ميان ترکيه و آذربايجان امضا شده بود    2012قرارداد در تاب

ستگي ب اي اروپا بر صويب مجلس و رئيس   هکاها واب سيه به ت سيد رو هم چنين جمهور ترکيه ر

 برآمد.خط لوله نوباکو به دنبال احياي آناتولي، بر پروژه ترانس اتحاديه اروپا افزون

ساوت شدن قرارداد خط لوله ترانس دنبال اجراييبه ستريم، پوتين در  آناتولي و لغو قرارداد  اول  ا

ــامبر  ــفر کرد 2014دس ــنهاد  به ترکيه س خط لوله جديدي براي برآورده کردن نياز  داد تا و پيش

زمان هم .4به انرژي ساخته شود و از اين طريق مازاد گاز نيز به اروپاي جنوبي منتقل گردد  ترکيه 

سفر پوتين  شت تفاهمي ميان   با  کيه  شرکت خطوط لوله نفت و گاز تر  وگازپروم به ترکيه ياددا

ستريم با ظرفيت ساالنه    منظور ساخت خط لوله جديدي به نام ترکيا  به 5(بوتاش) ميليارد   63ا

يونان و از درياي سياه به اروپا منتقل   –و مقرر شد گاز روسيه از مرز ترکيه شد مترمکعب امضا 

کيا  ر. تتوانســت قوانين اتحاديه اروپا را دور بزندبا احداث اين خط لوله ميروســيه شــود. 

                                                           

1.ENI 

2.South Stream 
3.Trans Anatolian Pipeline 

4.http://en.kremlin.ru/events/president/news/47126, Access on: 08.2019 
5.Botas 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/47126
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ساوت    ستريم جايگزين  شد و در مقابل پروژه ترانس   ا ستريم   Ediger and)آناتولي قرار گرفتا

Durmaz,2017:148.)         بنابراين همانطورکه مشهود است سه خط لوله بلواستريم، ساوت استريم

 و ترکيا استريم نشان از تالش مسکو براي کنترل بازارهاي اروپا را دارد. 

دي درصدد کنترل بر مسيرهاي انتقال نفت به اروپا نيز برآمد. به عبارت  ميال 2000مسکو از دهه 

ــتي به عنوان بزرگترين خط لوله نفتي در جهان   1خط لوله دروژبا 2000در ســـال ديگر  يا دوسـ

خط لوله دوســتي در زمان  . مســير اصــلي صــادرات نفت خام روســيه به بازارهاي خارجي بود

ــوروي  ــلي ش ــوعات اص ــا منازعه يکي از موض ــوروي هم آمريکا و اروپا بود. در دوران پس ش

ــورهاي ترانزيت ــيه به محل مهم بالروس و اوکراين، مولداوي،  يعني کش منازعه امريکا و روس

 ,Hedlund) به طوريکه روســـيه درصـــدد برآمد مســـيرهاي ديگري را جايگزين کند درآمدند

بود که  2001در سال   (BPS-1)سيستم خط لوله بالتيک    در اين مسير  اولين قدم. (2014:80-81

از منازعه با بالروس در  دومين تالش روســيه پسبه معناي کنار گذاشــتن لتوني و ليتواني بود. 

ــال  ــد،  2007س ــور   که به قطع جريان نفت به اروپا منتهي ش ــت کش ــورت گرفت و توانس ص

ــاخت  ــپتام 2011در اکتبر  بالتيک دو خط لولهبالروس را دور بزند؛ س به  2012بر آغاز و در س

سيد بهره ضه        عالوه .(Hedlund,2014:186)برداري ر صادرات و عر سکو در کنترل  بر تالش م

شد بي  انرژي )به شرقي و به       ويژه گاز( به بازارهاي اروپايي، با ر سياي  صاد در آ تبع  سابقه اقت

ستورکار        شرق را نيز در د سيايي به انرژي، کرملين نگاه به  شورهاي آ ضاي روزافزون ک قرار   تقا

سکو،     ستاورد بزرگ م شرقي    خطوط لولهداد. اولين د ست  اقيانوس آرام -سيبري  که از اوايل   ا

مذاکراتي حول احداث    چنين هم. (Katusa, 2015:144)انتقال نفت به چين را آغاز کرد     2010

شـــکل گرفت؛ هدف از ســـاخت اين خط لوله انتقال گاز  2012خط لوله گاز آلتاي در ســـال 

ست  روسيه به چين   ساخالين      (Katusa,2015:152)ا ساتي در پروژه  سي به منظور   2هم چنين تأ

ساالنه     سال  براي فروش به چين، ژاپن و کره جنوبي احداث   (LNG)ميليون تن گاز مايع  10ار

ميليون تن گاز مايع   60چنين پوتين تصريح کرده است ظرفيت اين تأسيسات به     شده است؛ هم  

 . (Katusa, 2015: 154)يابدافزايا مي 2020ديگر تا سال 

                                                           

1.Druzhba 
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دارد  وسيههاي تجاري رهاي نوين روسيه در منطقه شرق آسيا نشان از انگيزه پروژه بدين ترتيب

سکو به منظور  و نيز  سيا در برابر    حاکي از تالش م شتن کارت آ ست دا سيه  ؛ چراکه راروپا ا و

ــکو جز بازارهاي اروپا بازارهاي ديگري هم دا  ــان دهد مس ــت نش ــدد اس  ,Hedlund) رددرص

  به اين مهم صــريحا اشــاره شــده اســت.  2030انداز ويژه آنکه در ســند چشــمبه .(2014:188

المنافع  شترکمبازار انرژي اروپا و کشورهاي در عين حال که تأکيد دارد طوريکه در اين سند، به

اها  کبا توجه به  اما باقي خواهند ماند؛ صــادرات انرژي روســيهبازارهاي اصــلي فروش براي 

ژي در شرق   سهم صادرات انرژي روسيه به بازار اروپا، نگاه به شرق و صادرات به بازارهاي انر     

سيا    شورها در مناطق آ سفيک   -چون چين، ژاپن، کره جنوبي و ديگر ک شور  کمورد توجه اين پا

 .(Ministry of Energy of the Russian federation,2010: 22-23) قرار دارد

به  2015اوت  20روسيه نيز از رقابت با آمريکا در امان نمانده است؛ در   آسيايي  هايپروژه البته

صــادرات،  هرگونه هايي را بر گازپروم اعمال کرد. واشــنگتن ، آمريکا تحريمدنبال بحران کريمه

  2در درياي اختســک 1کرينســکوي-يوژنو نفتي –بازصــادرات و انتقال تکنولوژي به حوزه گازي 

  بوده است.  2014از اشغال کريمه در سال    پس ديدترين تحريم عليه روسيه تحريم کرد که ش را 

را هدف قرار داده است  هاي سودآور روسيه از صادرات گاز مايع پروژهبه بيان ديگر اين تحريم 

(Shima,2015).  تحريم امريکا حاکي از دو نکته اســت: اول تالش آمريکا در از ديد نگارندگان

ستگي اروپا   و سيه در حوزه انرژي؛  شدن رو ممانعت از قدرت دوم آنکه آمريکا مالحظات و واب

سيه را درنظر گرفته   ست.         به رو سيه در حوزه انرژي ا شکنندگي اروپا در قبال رو شان از  که ن

ستراتژي ژئوپليتيک       سوريه در ا شد، در ادامه برآنيم جايگاه  بنابراين باتوجه به آنچه تاکنون بيان 

 ماييم.انرژي روسيه را تبيين ن

 . جايگاه سوريه در استراتژي ژئوپليتيک انرژي روسيه2-4

ــد در تمامي دهه       ميالدي پوتين و ديگر رهبران کرملين تالش کردند    2000همانطورکه بيان شـ

ويژه گاز تبديل شود؛ چراکه با هژمون شدن روسيه در    روسيه به قدرت برتر در حوزه انرژي به 

ــيه در نظام      يابد. اما آنچه در اين بخا از پژوها      الملل ارتقا مي  بينحوزه انرژي جايگاه روسـ

                                                           

1.Yuzhno- Krinskoye 
2.Okhotsk 
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سيه مي       ستراتژي ژئوپليتيک انرژي رو سوريه در ا شاره کنيم جايگاه  شد. به بيان  برآنيم به آن ا با

ديگر با توجه به اينکه فرضــيه مقاله، ســوريه را از مســيرهاي مهم انتقال انرژي در منطقه غرب  

ــيا مي ــيه را در حوزه انرژي  يداند که کنترل بر آن مآس ــدن روس تواند روند قدرت و هژمون ش

تکميل کند، حال سوال آن است نقا ژئوپليتيک سوريه در تکميل روند قدرت شدن روسيه در 

 باشد؟حوزه انرژي چه مي

به منظور بررسي جايگاه ژئوپليتيک سوريه براي روسيه ذکر اين نکته ضروري است که سوريه         

ــه همفي ــيرهاي انتقال انرژي براي  اين، بالروس يا آذربايجان که از مهمچون اوکرنفس ترين مس

باشد بلکه نقا سوريه در رقابت    منابع نفت و گاز شوروي و سپس روسيه به اروپا هستند، نمي    

عنوان يکي با ديگر بازيگران دارنده ذخاير قابل مالحظه انرژي در منطقه غرب آســيا و ترکيه به

ــيرهاي مهم انتقا ــخص مياز مس ــيا به اروپا مش ــود. به بيان ديگر ل انرژي از منطقه غرب آس ش

هنگامي که از رقابت ميان روسيه و ديگر بازيگران حول کنترل بر بازار تشنه اروپا سخن به ميان  

شود. مسکو گرچه با ديگر بازيگران    آيد، براي روسيه بازي با حاصل جمع صفر تعريف مي   مي

ميالدي تالش کرد از هرگونه   2000کند اما در طول دهه    ري ميدر اين حوزه چون ترکيه همکا  

اي که دست برتر را از روسيه در انتقال گاز به اروپا بگيرد، ممانعت به عمل   ساخت خطوط لوله 

شورهاي دارنده          شان چون ترکيه و يا ديگر ک شتن غرب و متحدان ست برتر دا آورد. بنابراين د

سيا در   صفر براي         منابع انرژي در منطقه غرب آ صل جمع  سوريه به معناي بازي با حا سپهر 

ست. اين مهم با توجه به خطوط لوله رقيب پيا    سکو در حوزه انرژي ا شده براي انتقال   بينيم

يابد که در فواصل بحث هاي پيا از بحران سوريه نمود بيشتري ميگاز از مسير سوريه در سال

 شود.حول بحران سوريه به هريک اشاره مي

ــايتي  2010ازين روزهاي دهه   در آغ  ــپس       ميالدي موجي از نارضـ ــمال آفريقا و سـ ها ابتدا شـ

هاي عمومي در امان  خاورميانه را در برگرفت. سوريه تحت رهبري بشار اسد از موج نارضايتي    

شأت   نماند. ناآرامي ست ن ست   ها گرچه در وهله نخ سيا شروع   گرفته از  هاي داخلي بود اما با 

ــد.    به بحراني بين  2011اي از اوت اي و فرامنطقه منطقه هاي بازيگران   دخالت   المللي تبديل شـ

اي در بحران سوريه است که ورود   ترين و تأثيرگذارترين بازيگران فرامنطقهروسيه يکي از مهم 

و حمايت نظامي از دولت بشــاراســد موازنه   2015اش در اين کشــور در ســال مســتقيم نظامي
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ــمين کرد. بنابراين در ادامه به تبيين    قدرت را به نفع وي برهم زد و تداوم حکومت وي را تضـ

با تأکيد   2015سوال اصلي اين مقاله مبني بر چرايي حضور مستقيم روسيه در سوريه در سال          

 پردازيم.بر جايگاه سوريه براي استراتژي ژئوپليتيک انرژي روسيه مي

سال    هنگامي سوم در  ش  2012که پوتين براي بار  سال رئيس جمهور   – 2012هاي د، در طول 

اي را در برابر بحران سوريه درپيا گرفت. پوتين از يکسو ضمن مالمت     سياست دوگانه   2013

علت اقدامات نامناسب و نابخردانه در ليبي، عراق و افغانستان تأکيد کرد روسيه طرفدار  غرب به

آوردن دولت هميه گرددادن به خشونت در سور  و تنها راه منطقي پايان 1شخص بشار اسد نيست    

ها خود بايد براي ســرنوشــتشــان تصــميم هاي مخالف پاي ميز مذاکره اســت و ســوريو گروه

ــال 2بگيرند ــوي ديگر در طول اين س ــکو در تالش بود که موازنه به زيان دولت ؛ اما از س ها مس

سال      سد برهم نخورد. به بيان ديگر در طول  شار ا سد پ به نظر مي 2015 – 2012هاي ب وتين  ر

گرچه در تالش بود تا مانع از ســقوط بشــار اســد و تکرار ســناريو ليبي شــود اما در عين حال  

سد را محتمل مي     شار ا سقوط ب ست بنابراين بر مذاکره حول   پوتين فردي پراگماتيک بود که  دان

 . (Katusa,2018:226)توافق ژنو تأکيد داشت

وکراين و سپس اشغال کريمه توسط روسيه در     رسد با آغاز مناقشه ميان روسيه و ا   اما به نظر مي

اي پوتين  فصــل جديدي از تقابل ميان غرب و روســيه و به تبع رويکرد خاورميانه 2014ســال 

سال     شد. به بيان ديگر در  شديدش به واردات گاز     2014آغاز  ستگي  غرب بارديگر متوجه واب

ستگي جزم کرد     شد و عزما را براي مرتفع کردن اين واب ؛ درنتيجه با توجه به کنترل  از روسيه 

روسيه بر کشورهاي آسياي مرکزي، منطقه خاورميانه غني از انرژي مورد توجه جدي اروپا قرار  

ــمال آفريقا از طريق                 ــوريه در انتقال نفت وگاز خاورميانه و شـ گرفت. در اين ميان جايگاه سـ

ــت که به  ــپس اروپا حائز اهميت اس ــخطوط لوله به ترکيه و س ت هر بازيگري بر معناي آن اس

تواند قدرت شدن روسيه در حوزه انرژي را به چالا بکشد. بنابراين در    سوريه تسلط يابد مي  

ــوريه که مي      ادامه ابتدا به موقعيت هريک از بازيگران منطقه         توانند   اي خاورميانه در بحران سـ

شاره مي        شند، ا سيه در بخا انرژي را به چالا بک شدن رو سپس با توج   قدرت  ه به شود و 

                                                           

1.http://en.kremlin.ru/events/president/news/15525, Access on: 08.2019 
2.http://en.kremlin.ru/events/president/news/16393, Access on: 08.2019 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/15525
http://en.kremlin.ru/events/president/news/16393
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درصــدديم نشــان دهيم پوتين چگونه با  2015موقعيت و شــرايط هريک از بازيگران در ســال 

وجودآمده در سپهر سوريه، توانست موقعيتا را    المللي بهاي و بينهاي منطقهاستفاده از فرصت  

 در حوزه انرژي بيا از پيا ارتقا دهد.  

ــمت نگاه 2011همانطور که ذکر آن رفت از اوت   ــوريهها به سـ ــوريه و بحران داخلي سـ   سـ

سوريه برآ    اي و فرامنطقهچرخا کرد و بازيگران منطقه مدند.  اي هريک درصدد کسب نفوذ در 

شيه خليج فارس، به همراه غ     شورهاي حا ستان، اردن و ديگر ک رب يک در اين ميان ترکيه، عرب

ــخن گفتند؛ اما ايران به همراه حزب صــدا از کناره ــد س ــار اس نان و عراق تمامي  لب اهللگيري بش

ــد به کار گرفتند. به بيان ديگر ايران که پس از    ــان را براي تداوم حکومت اس ــش يروزي  پتالش

سالمي )  ست، هنگامي     1979انقالب ا سوريه در منطقه ا صلي  هاي  هکه پاي( تاکنون از متحدين ا

سرايت ناآرامي      سد با  شار ا سوريه به لرزه درآمد اقدام به کمک حکومت ب سي،   س هاي ها به  يا

. اما با وجود (Haji-Yousefi,2017)ديپلماتيک و بعدا مستشاري نظامي از دولت بشار اسد نمود

سال    هاي حزب اهلل و ايران به نظر ميتمامي تالش سد در  عف ض جبهه مقاومت دچار  2015ر

هزار   80 – 70به حدود  2011هزار نفر در سال   325نسبي شده بود؛ اول آنکه ارتا سوريه از    

 ,Philips)رســيده بود که بخا اعظم آن به علت فرار نظاميان ســوري بود  2015ر در ســال نف

ــالمي عراق و (2018:150 ــکيل دولت اسـ ــترش نفوذ داعا در عراق و تشـ ؛ دوم آنکه با گسـ

نکه در سال   نهايت اي شامات، شبه نظاميان عراقي براي مبارزه با داعا به عراق بازگشتند؛ و در   

 ي ميان شورشيان به رهبري ترکيه شکل گرفت.  ائتالفي داخل 2015

ــال هارويپيا به عبارت ديگر ــيان    2015 - 2014ي س ــورش به علت ائتالف جديدي ميان ش

ــرف   ــوم به جيا الفتح براي تصـ ــط موسـ احرار،   گروه هايي چون  ادلب بود. اين گروه توسـ

ترين نيروي  ل شد. مهمالمسلمين و ارتا آزاد سوريه متحد با معتدلين تشکي النصره، اخوان جبهه

ترکيــه   . در واقعترکيــه بودترين حــاميا کــه مهمالفتح، احرار بود در جيا کننــدهيرهبر

بر کمک لجستيک و نظامي به   عالوه ه بود.هاي لجستيک و نظامي بسياري به احرار کرد  حمايت

ســـلمان توجه به قدرت رســـيدن ملک  با عربســـتان با خود را احرار، ترکيه تالش کرد روابط
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سالم به رهبري زهران علوش      تقويت کند شور در ترغيب جيا اال ضايت اين ک   1و در نتيجه ر

براي پيوستن به ائتالف شورشيان به رهبري احرار را جلب نمايد. بنابراين در نتيجه اين ائتالف     

صره قرار گرفت. افزون بر اين تصرف صحراي پالميرا توسط         سقوط کرد و درعا در محا ادلب 

سد          داعا  سيد  بود حکومت ا سد وارد کرد. به نظر مي ر شار ا ضربه بزرگي به حکومت ب نيز 

 . (Philips,2018:2014-16)درحال سقوط بود

سال     ضعيت بازيگران در  شد، اوال ايران، حزب اهلل ل  2015بنابر آنچه که از و بنان و عراق  بيان 

تحمل  هايي را مشکست 2015تالش کردند مانع از سقوط بشار اسد از قدرت شوند اما در سال 

ــدند؛ ثانيا تمام تالش ترکيه به همراه متحدان منطقه ــد بود و در ش ــاراس ــقوط بش ــال   ايا س س

شيان در يک ائتالف، به هدف    2014 -2015 شور شده     با گردآوردن  شان بيا از پيا نزديک 

سوريه              ستقيم در  ضور نظامي م صميم به ح سيه ت ست چرا رو سوال مطرح ا بودند. حال اين 

ا آنچه  گرفت؟ براي پاســـخ به اين مهم بايد موقعيت هريک از بازيگران در بحران ســـوريه را ب

  حاصلا دستاورد نسبي مسکو از اين موقعيت حول قدرت شدن در حوزه انرژي است، تحليل      

سير انتقا   کنيم. از اين رو بحث را با ترکيه به عنوان يکي از مهم شورهاي م ل انرژي آغاز  ترين ک

 کنيم.مي

ــت؛ به  م ــيا و اروپا قرار داده اس وقعيت جغرافيايي منحصــربه فرد ترکيه ، آنکارا را پلي ميان آس

فارس  ز خليجاانرژي طوري که اين کشور را مي توان يکي از استراتژيک ترين مسيرهاي انتقال    

ــاس موقعيت ژئوپلتيک خود    ترکيه مي  .(Yıldız:16)نام نهاد  و درياي خزر به اروپا     تواند براسـ

هاي احداث شــده نه نتها  گيري از خط لولها کشــوري کريدور را بازي کند و حتي با بهرهنق

ــادي خود را افزايا دهد  -Krauer-Pacheco,2011:10)امنيت انرژي بلکه قدرت و نفوذ اقتص

هاي آمريکا و اروپا به منظور مقابله با کنترل روسيه بر  ترکيه با سياست   1990. در طول دهه (16

ــيرهاي ا  بعد   ميالدي به  2000دهه  از اما   (Kardas,2012:82) کردنتقال انرژي همراهي مي مسـ

ست خارجي    ترکيه  سيا سو در پروژه   در  شي دوگانه براي خود تعريف کرد؛ از يک سير   نق هاي م

سيه و متنوع     شتن رو صدد کنارگذا ست، نقا      انتقال انرژي که در صادراتي به اروپا ا سازي گاز 

                                                           

1.Zahran Alloush 
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 کندهاي مهم انتقال انرژي به ترکيه و اروپا همکاري ميروسيه در پروژهدارد و از سوي ديگر با 

(Ediger & Durmaz,2017). 

تالش هر دو طرف  نامنظم و ســرگردان ترکيه و روســيه حاکي  روابط طبيعتبه نظر مي رســد  

  کارداس . همانطورکه(Özbay,2011: 69)شــان اســت کســب حداکثر ســود در روابط دو جانبه

صريح مي  سير انتقال انرژي ببيند، رقيب مي      کندت شتر از اينکه کشوري م داند  روسيه، ترکيه را بي

انع  مبدين سبب است که روسيه مي خواهد     عمدتاًهستيم   و اگر شاهد همکاري روسيه با ترکيه  

ــا  نابراين با   . (Kardas, 2012:96)در حوزه انرژي گردد ري ترکيه با اروپا    از همکاري انحصـ ب

سوريه پل ورود ترکيه       توجه به اينکه ت شود و  صلي انتقال انرژي  ست کريدور ا رکيه در تالش ا

ــوريه براي پوتين      ــد کنترل ترکيه بر س ــت، به نظر مي رس ــار از انرژي اس ــرش به خاورميانه س

سأله هنگامي پر رنگ    شايند نبود. اين م شود که به خط لوله گاز عرب به منظور انتقال   تر ميخو

ه و شــمال آفريقا اشــاره نماييم که براي ســوريه جايگاهي محوري در انرژي از منطقه خاورميان

شــناخته   1مشــرق –ترانس اين پروژه تعريف شــده بود. به بيان ديگر خط لوله گاز عرب که به 

سال کند. اين         سپس به اروپا ار سوريه، لبنان و ترکيه و  صر را به اردن،  شود، قرار بود گاز م مي 

توانســت اولين پروژه حمايت شــده از ســوي اتحاديه  ورد، ميکليد خ 2003پروژه که در ســال 

شروع خيزش   شد. گرچه پروژه با  سوريه   هاي عربي ناتمام ماند اما به نظر مياروپا با رسد نقا 

ــر به اروپا به       ــف ميدان جديد گازي ظهر      در انتقال گاز مصـ   2.2با ذخاير حدود     2ويژه با کشـ

سال   ست چرا     از اهميت  2011تريليون متر مکعب در  شده ا شتري برخوردار  سوريه به   بي که 

ست         سپس اروپا حائز اهميت ا صر به ترکيه و  صال م صلي ات  & Taliapietra)عنوان کريدور ا

Mattei,2013:6-8) عالوه بر کشورهاي حوزه منطقه شامات، قرار بود قطر به    تس الزم به ذکر ا

سومين دارنده ذخاير گازي بزرگ جهان به خط لوله گاز ع  شود. به طوريکه     عنوان  صل  رب مت

گذشت   اي که از مسير عربستان، اردن، سوريه مي   ميالدي ساخت خط لوله  2009دوحه در سال  

سپس اروپا منتقل مي  سد      و گاز قطر را به ترکيه و  شار ا شنهاد داد که البته با مخالفت ب کرد را پي

 (. Northrup,2013) رو شدروبه

                                                           

1.Trans- Mashreq Gas Pipeline 

2.Zohr 
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ــير   در رابطه با ايران به عنوان دارنده  ــوري مهم در مس بزرگترين منابع نفتي و گازي و البته کش

انتقال انرژي، شرايط متفاوت است. براي سه دهه ايران و سوريه با درکي مشترک از تهديدات        

سط دهه      منطقه شدند و در اوا ستراتژيک تبديل  همراه با  2000اي و فرامنطقه اي به متحداني ا

دهند. درک تهران از سقوط اسد، ضعف حزب اهلل و  حزب اهلل توانستند محور مقاومت را شکل

ست          ستي ا صهيوني شدن آمريکا و رژيم  سور  ست    ج که تهديدي عليه امنيت وجودي ايران ا

(Milani,2013:85.)   نابراين به نظر مي ــوريه و        ب يه با ورود نظامي به بحران سـ ــ ــد روسـ رسـ

وزه کنترل بر انرژي نگاه دارد. کم در حتواند تهران را در مدار خود دست آرايي با ايران ميصف 

ــيه در انتقال انرژي )به          ويژه گاز( از طريق خطوط   به بيان ديگر، تنها ترکيه و قطر رقيب روسـ

لوله به اروپا نيستند. ايران کشوري با موقعيت جغرافيايي منحصربه فرد و دارا بودن ذخاير عظيم  

عرصه انرژي باشد. اين مهم با توجه   تواند تهديدي بالقوه براي قدرت شدن روسيه درانرژي مي

به خط لوله اسالمي که طبق توافق ايران و سوريه قرار بود گاز ايران را به عراق، لبنان، سوريه و 

يابد. بنابراين مســکو با کنترل متحد اصــلي و از قبرس به اروپا منتقل کند، اهميتي مضــاعف مي

 هاي ايران در حوزه انرژي را کنترل کند.  ستتواند سيااستراتژيک خود يعني ايران در منطقه مي

گرايي اســالمي را براي  هاي امنيتي ناشــي از افراطظهور گروه تروريســتي داعا گرچه دغدغه

تنها وارد روسيه پديد آورد، اما فرصتي را پيا پاي روسيه نهاد تا با شعار مبارزه با تروريست نه  

شود بلکه رواب      سوريه  ستقيم نظامي در  طا با دولت عراق را پس از يک دهه ترميم  عمليات م

کند. به عبارت ديگر، پس از سرنگوني صدام توسط آمريکا نفوذ روسيه در عراق به پايان رسيد؛  

سال      شغال نيمي از عراق در  سرزمين عراق و ا سکو فرصت را    2014اما با خيزش داعا در  م

شمرد   در بنابراين هنگامي که  (.Haji-Yousefi et al ,2019)براي توسعه روابط با عراق غنيمت 

داعا بخا وســيعي از عراق را تصــرف کرد، حيدرالعبادي رييس جمهور جديد   2014ســال 

ــورهاي منطقه و نيز اياالت     ــرزمينمتحده براي بازپس   عراق از تمامي کشـ هاي عراق   گيري سـ

ــت پيا  ــکو بود که از فرص ــت اما اين مس ــتر در عرکمک خواس اق  آمده براي نفوذ هرچه بيش

سيه در عراق در           سفير رو سال کرد.  سلحه ار ستفاده کرد و بدون هيچ تعللي به دولت بغداد ا ا

در مصــاحبه با اينترفاکس نيز تاکيد کرد که ارســال ســالح به عراق تعهد بلندمدت   2014فوريه 

ايم که حاضريم به اين کشور به انواع مختلف به منظور     ما هميشه گفته "دهد: مسکو را نشان مي  
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يه  ت ــليحاتيا کمک کنيم   قويت بن ظامي      .(Mamedov,2018)"ي تسـ با اين قرارداد ن عاقب  -مت

را آغاز   2اويل توليد نفت در حوزه قرنه غربي شرکت نفتي لوک  2014مارس  29تسليحاتي در  

 .(Russia Beyond,2014)کرد

صتي براي نقا       سوريه و عراق، فر ستي در  شد گروه هاي تروري سيه در  آفريني ربنابراين با ر و

سد          شار ا شد داعا و اينکه دولت ب سترش تهديد روبه ر سکو به بهانه گ خاورميانه پديد آمد. م

آرايي کرد و مانع از سقوط   تنها ارتا قانوني است چراکه با داعا مبارزه مي کند، با وي صف  

سد دولتي ک        شارا سد شد. به بيان ديگر، با توجه به تحوالت ميداني سوريه، با سقوط دولت ب ه ا

  2014 – 2011هاي پوتين که در طول ســالرســيد، ترکيه بود. به برتري نســبي در ســوريه مي

بدين علت که سقوط بشار اسد را موجب تضعيف       خواندمي ک روسيه ترکيه را همکار استراتژي 

ق و حزب اهلل  منافع ژئوپليتيک انرژي خود تلقي مي کرد در مقابل ترکيه با کشورهاي ايران، عرا 

ــف  دارند   گونه که جري و فريدمن والنتا اذعان مي همان (. Özbay,2011:73)آرايي کرد لبنان صـ

هاي انتقال  شد و خواهان توجه به خط لوله روي صداهايي شد که از مسکو شنيده مپوتين دنباله

سوريه بود        سواحل  سي ژئوپليتيک به  ستر  (.Valenta,2016:7)انرژي در خاورميانه افزون بر د

سي  سوريه مي بنابراين رو ست همزمان ترکيه، ايران، عراق، و حتي قطر   ه با کنترل و نفوذ در  توان

 را کنترل کند.  

 گيريتحليل و نتيجه.5
الملل، رهبران از روزهاي پس از فروپاشي شوروي و به تبع سقوط جايگاه روسيه در نظام بين

و جايگاه خودش را عنوان قدرتي بزرگ شناسايي شود کرملين برآن شدند بارديگر روسيه به

تواند جايگاها در نظام بازيابد. اما هريک از رهبران حول آنکه روسيه چگونه بارديگر مي

گرا بر طبل مشارکت با غرب با هدف الملل بازيابد اختالف ديدگاه داشتند. يلتسين آتالنتيکبين

قتصادي گذاري خارجي کوبيد اما ماحصل آن ضعف اهاي اقتصادي و جذب سرمايهکسب کمک

ويژه آمريکا در کمک اقتصادي به روسيه بود. بنابراين پوتين ميلي غرب بهو آشکار شدن بي

که به قدرت رسيد گرچه همانند يلتسين بر تقويت ابعاد اقتصادي به منظور بازيابي قدرت هنگامي

در  الملل صحه گذاشت اما عامل تقويت اقتصاد و بازيابي قدرت روسيه راروسيه در نظام بين
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مزيت نسبي مسکو در حوزه انرژي بيان کرد. از آن پس مسکو تالش کرد بر مسيرهاي انتقال 

 انرژي و کشورهاي اصلي انتقال انرژي در آسياي مرکزي کنترل داشته باشد. 

به خوبي نشان داد سياست روسيه در کنترل  2014بحران اوکراين و اشغال کريمه در سال 

بوده است چراکه توانست اروپا را در تحريم و مقابله با روسيه  صادرات انرژي به اروپا موفق

صدا خواهان کاها ناتوان کند. بنابراين جاي شگفتي نبود که رهبران اروپا و آمريکا بارديگر هم

وابستگي به نفت و گاز روسيه شدند. ازآنجايي که کرملين براي دو دهه تالش کرده است کنترلا 

کند، خاورميانه غني از انرژي کانون توجه غرب شد و کشورهاي را بر آسياي مرکزي تثبيت 

ايران، قطر و عراق به عنوان صادرکنندگان انرژي )به ويژه گاز( از طريق خطوط لوله و نيز ترکيه 

به عنوان کشوري مهم در ترانزيت انرژي به نقا بالقوه مهمي در رقابت با روسيه دست يافتند. 

ه عنوان مسير انتقال انرژي از خاورميانه و نيز شمال آفريقا به ترکيه در اين ميان جايگاه سوريه ب

و سپس اروپا بيا از پيا مورد توجه قرار گرفت. بنابراين کسب نفوذ و قدرت هريک از اين 

 کشورها در سوريه، به معناي به چالا کشيدن مسکو در حوزه انرژي بود. 

اي در سپهر سوريه دريافتيم که در ن منطقهدر اين پژوها با بررسي موقعيت هريک از بازيگرا

ترکيه دست برتر را در تحوالت ميداني سوريه داشت و بشار اسد و متحدانا )ايران،  2015سال 

عراق و حزب اهلل لبنان( دچار ضعف نسبي شده بودند. از آنجايي که اوال ترکيه کريدوري مهم 

آفريقا به اروپا است و سوريه نقطه تالقي  در انتقال انرژي از آسياي مرکزي، خاورميانه و شمال

هاي تحت نتيجه سقوط بشار اسد توسط گروه باشد؛ درترکيه به خاورميانه و شمال آفريقا مي

حمايت ترکيه به معناي نفوذ حداکثري ترکيه در آينده سياسي سوريه و تبديل شدن آنکارا به 

انرژي خاورميانه به اروپا به معناي پايان  مرکز انتقال انرژي بود. انتقال انرژي از منطقه غني از

روياي قدرت شدن در حوزه انرژي براي روسيه نيز بود. بنابراين پوتين هوشمندانه از بحران 

روي گروه تروريستي داعا استفاده کرد تا با سياست مبارزه با تروريسم بتواند سوريه و پيش

در سوريه، به معناي قراردادن ايران و  کنترل و نفوذش را در سوريه تحکيم بخشد. چراکه نفوذ

عراق در مدار روسيه، کوتاه کردن دست ترکيه از سوريه و از بين رفتن آمال ترکيه مبني بر مرکز 

 انرژي شدن بود.
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 قدرداني.6

بدين وسيله از داوران ناشناسي که مقاله را مطالعه کرده و با نظرات ارزشمندشان در ارتقاي مقاله 

 نماييم.تشکر ميدخيل بوده اند، 
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