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ه را در خاورميانه و شرق اروپا  در معرض خطر هاي سوريه و اوکراين منافع و امنيت فدراسيون روسيبحران  

هاي نظري که سعي بر قرار داده است، به همين دليل اين کشور گريزي از مديريت تحوالت ندارد. از زمره مدل

آن است تا ادراک و الگوي مديريتي فدراسيون روسيه بر اساس آن تحليل شود، مکعب بحران است. نوشتار حاضر 

هاي پرسا است که با توجه به مدل مکعب بحران، ادراک فدراسيون روسيه نسبت به بحراندر پي پاسخ به اين 

ي سه مؤلفه سوريه و اوکراين چگونه بوده و با استفاده از چه سازوکارهايي اقدام به مديريت تحوالت کرده است؟

ن هنگام رويارويي با مقدار آگاهي است. از سوي ديگر کنشگرا تهديد، زمان و محوري مدل مکعب بحران، عنصر

کنند. فرضيه افزاري و هوشمند را گزينا ميافزاي، سختهاي بحراني غالباً سه الگوي مديريتِ نرموضعيت

 گويي کمبوده، زمان پاسخ پژوها اين است که با توجه به اينکه در بحران اوکراين از جانبي سطح تهديد شديد

 مکعب مورد تهديد جدي Aهاي اساسي روسيه در نقطه لذا ارزش و ميزان غافلگيري در سطح بااليي قرار دارد،

باشد، از همين روي الگوي مديريتِ هوشمند با تأکيد بر رويکرد تهاجمي و نظامي در دستور کار قرار گرفته مي

 C شود و در نقطهبطئي تعريف مي کند يا هاياست.از سوي ديگر بواسطه اينکه تحوالت سوريه ذيل بحران

قرار است و البته ميزاني از  بوده، زمان زيادي جهت پاسخگويي در اختيار ار دارد، ميزان تهديد خفيفمکعب قر

هاي حياتي فدراسيون روسيه به صورت مستقيم تحت غافلگيري نيز وجود دارد، لذا امنيت سرزميني و ارزش

ي انتخاب شده است. اين پژوها به افزارهاي نرمخطر نيست، بنابراين الگوي مديريتِ هوشمند با تمرکز بر اهرم

 اي است.ها، اسناد و منابع معتبر کتابخانهبه داده روش تطبيقي صورت گرفته و محل رجوع
 

 مديريت بحران. فدراسيون روسيه، اوکراين، سوريه، مکعب بحران، کليدي: هايهواژ       
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 مقدمه .1

آفريني برخي کنشگران و تالش ديگر الملل بحرانهاي اصلي و پايدار نظام بينيکي از معضل

جهت حفظ صلح و ثبات در جغرافيايِ سرزميني متحدان است. در همين رابطه بايد  کشورها

ها نيستند، بلکه مواردي بيان داشت که در عرصه جهاني کشورها به يک ميزان قادر به مهار بحران

ه کانون بحران و سطح روابط نظير وجود پتانسيل سياسي، نظامي و اقتصادي، نزديکي يا دوري ب

ها است. کنا يا رويکرد ي توانايي و موفقيت آنها در کنترل و مهار بحرانکنندهکشورها، تعيين

ها تا حدي زيادي با ادراک و فهم فعاالنه و واکنا يا نگرش انفعالي در هنگام وقوع بحران

گويي، حياتي خود، زمان پاسخهاي نفع و ذي نفوذ نسبت به ميزان تهديد عليه ارزشکنشگران ذي

پذيري يا غافلگيري، پيوند تنگاتنگ و معناداري دارد. دو کشور اوکراين و سوريه بينيميزان پيا

اند و تاکنون دچار نا آرامي شده 2010هاي سنتيِ نفوذ فدراسيون روسيه از سال به مثابه پايگاه

 ير داده است. از سوي ديگر مجموعهاين کشور را در معرض تهديدات جدي قرا اين مسئله منافع

هايي غرب به ويژه آمريکا و کشورهاي اروپايي نظير فرانسه و انگلستان بواسطه اينکه چنين بحران

تر اينکه به لحاظ مالي براي آنها کند و مهمبه صورت مستقيم منافع و سرزمين آنها را تهديد نمي

ها را سناريوي مطلوبي قلمداد ع در روند بحرانهايي را نيز در پي دارد، امتداد و تسريآورده

کنند. از همين روي است که فدراسيون روسيه گريزي از انجام اقدامات هوشمندانه و پرهيز مي

ها بيا چرا که فرسايشي شدن درگيري از رويکرد انفعالي در راستاي مديريت تحوالت ندارد؛

شايان ذکر است که از جمله دالئل مهمي  کند.از هر چيزي خسارات زيادي بر روسيه تحميل مي

که باعث شده تا نگارنده فدراسيون روسيه را جهت مطالعه موردي انتخاب کند، ذي نفع و 

فتارهاي رنفوذ بودن اين کشور در هر دو بحران است، همچنين وجوه اشتراکِ فراواني از نظر ذي

خورد، ايي دو کشور به چشم ميفرهنگي ـ اجتماعي، ساختار سياسي، اقتصادي و گستره جغرافي

هاي جالب توجهي قابل احصاء ها نيز مشابهتدر خصوص بسترها و دالئل شروع و تداوم بحران

و تبيين است. منتها بايد توجه داشت که تحوالت حادث در دو کشور به صورت يکسان براي 

کند که حکم ميهاي تاريخي ها و عبرتبلکه منطق امنيتي و درس روسيه حائز اهميت نيست،

هاي امنيتي هاي پيراموني و به تعبيري پوياها اهميت به مراتب بيشتري براي سرزمينروس
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شرق اروپا، آسياي مرکزق و قفقاز قائل باشند. نوشتار حاضر در پي پاسخگويي به اين سؤال 

و  هاي سوريهاست که با توجه به مدل مکعب بحران، ادراک فدراسيون روسيه نسبت به بحران

 اوکراين چگونه بوده و با استفاده از چه سازوکارهايي اقدام به مديريت تحوالت کرده است؟

شود، سپس سازماندهي پژوها به اين صورت است که در وهله اول ادبيات نظري ارائه مي

هاي سوريه و اوکراين، متغيرهاي اصلي پژوها از جمله علل مبنايي شروع و تداوم بحران

هاي ميت کشور سوريه و اوکراين براي روسيه و ادراک و الگوي مديريتي بحرانمصاديق اصلي اه

گيرند، در مبحث آخر نيز با فوق توسط روسيه با رويکرد تبيين محور مورد شرح غني قرار مي

تنا به الگوي مکعب بحران و نگرش تطبيقي، موارد اختالف و افتراق سياست خارجي روسيه عا

 ردد.گدر دو بحران، احصا مي

 روش تحقيق.2

جا که در پژوها حاضر از نوع کيفي و بر اساس تطبيق موارد انتخاب شده با نظريه است. از آن

ه اولويت مطالعات تطبيقي توصيف غني رويدادها و مسائل، بر تبيين و تطبيق موارد انتخاب شد

داقه و مليلي ي توصيفي ـ تحدارد، لذا در اين پژوها ذيل فراز اول متغيرهاي اصلي به شيوه

افتراق  شوند، سپس با تمرکز بر رويکرد تطبيقي، کشف و معرفي موارد اختالف وشرح داده مي

محور  گيرد. الزم به ذکر است کهسياست خارجي روسيه در دو بحران در دستور کار قرار مي

قيق و روزآمد ي دهااي و اطالعات و دادهها نيز اسناد و منابع معتبر کتابخانهاصلي گردآوري داده

 است.

 نظري مباحث .3 

 مكعب بحران.3-1

ها هاي فهم بحرانيکي از روش 1المللي بر اساس مدل نظري مکعب بحرانهاي بينتحليل بحران

در اين مدل از يک سو کنا و  است.  2شارح اصلي اين مدل چارلز هرمان رود.به شمار مي

گيرد، از جانب ديگر نوع واکنا رار مينفوذ مورد مطالعه قنفع و ذيواکنا کنشگرانِ ذي

                                                           

1.Crisis Cube 

2.Charles Hermann's 
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ها از وضعيت حادث شده بستگي دارد. در گيرندگان نيز به خوانا، ادراک و تصورات آنتصميم

مورد توجه قرار   1زمان سه ويژگي تهديد، آگاهي و زمانمدل معکب بحران به صورت هم

زياد يا خفيف و شديد  و در خصوص عنصر تهديد از دو متغير کم (.Herman,1969:55)گيردمي

هاي مورد تهديد مهم به اين معنا که آيا تهديد کم است يا زياد؛ هر چه ارزش .شوداستفاده مي

تر و تهديد متوجه آن نيز شديدتر باشد، احتمال بحراني تلقي کردن يک حادثه نيز بيشتر خواهد 

بسزايي در تخمين بود. در مکعب بحران سطح آگاهي به رخداد و معضله رخ داده نيز نقا 

شود. الزم به استفاده مي يا غافلگيري بينيبرآورد خطر دارد. در اين خصوص از دو قابل پيا

اي رخ دهد و زماني ذکر است که غافلگيري شکافي بين زماني است که بازيگر انتظار دارد حادثه

ما انتظارش را  که آن حادثه واقعاً رخ خواهد داد يا به تعبير ديگر وقوع تهديد هنگامي که

ايم اين است که تهديد منظور از اينکه در برابر تهديد غافلگير شده (.Hosseini,2006:26)نداريم

اينکه ممکن است  يا توسط بازيگري غير از آنکه ما انتظارش را داشتيم، به اجرا درآمده است،

ن ممکن است تهديد شده باشد، همچنيکرديم مورد تهديد واقعبيني ميآماجي غير از آنچه پيا

توان موضوعات مطرح طور کلي ميبه  داديم بروز يافته باشد.با ابعادي غير از آنچه احتمال مي

 با چه عنصري(، همراه با کدام متحد)گونه بيان کرد که کدام بازيگريدر مؤلفه غافلگيري را اين

ه شيوه، ابزاري، با چه شدت تا چه مدتي و کدامين ارزش ما را با چ افزايي(، کي، کجا،عناصر هم)

ي زمان  نيز از در مدل مکعب بحران مسئله (.Hosseini,2006:35)کند؟و ابعادي تهديد مي

مقصود از زمان محدوديت و کمبود وقت جهت  اي برخوردار است.کنندهاهميت تعيين

وضعيت  کننده است. زمان موسع، بحراني تلقي کردن يک گيري و مقابله با وضعيت تهديدتصميم

را به ميزان زيادي کاها خواهد داد و بالعکس به هر مقداري که کنشگران در تنگناي زماني 

 نشان دهنده نمودار وضعيت بحران است. (1شکل)کند. قرار گيرند هراس آنها افزايا پيدا مي

 

 

 
                                                           

1.Threat,Consciousness and Time 
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  (: نمودار مكعب بحران1شكل)

 
Source: (Herman,1969:417) 

 1وضعيت کامالً بحراني .2-3

تهديد  معرضا و يا اطراف آن قرار دارد، منافع و اهداف حياتي بازيگر ر بحراني که در اين نقطه

مشورت  جهت زمان مدت گردد.ميدر مورد آن اتخاذ  گيريتصميمقرار داده و سطوح بلند جدي 

 شده آمادهبل و اقدامات بوروکراتيک وجود ندارد و بازيگران با فقدان اطالعات مؤثق و طرح از ق

 جهت کنترل بحران مواجه هستند.

 2نوظهور هايبحران .3-3

به دليل اينکه  منتها ،دهدميمنافع و اهداف بنيادين بازيگر مورد تهديد قرار هايي در چنين بحران

سطوح مياني و ت و در دست اسزياد  هاي راهبرديگزينه وقت کافي در اختيار بازيگران است،

رسيدن به اجماع  ،هانبحرادر اين نوع  کنند.ميسطوح بلند اقدام  با مشورت با گيريتصميمخرد 

 مشکل است. پيچيده و هاها و گزينهتعدد طرحبه دليل 

 3يا بطئي بحران کند .4-3

به  توانندميآنان  است، گيرندگانتصميمدر اختيار  کافي به دليل اينکه وقتها بحراندر اين نوع 

م براي هبه دليل اينکه تهديد خفيف است و زمان  ست بزنند.د ياقدامات بوروکراتيک و مشورت

زياد  هايطرحشده و  رد و بدلاين موضوع طي اقدامات بوروکراتيک  ،است بلند گيريتصميم

 شوند. مطرح مي

                                                           

1.Crisis Situation 

2.Innovation Crisis 

3.Inertial Crisis 
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 1بحران ويژه يا موردي .5-3

ي ،از سوداردمشورت وجود ن کافي جهتو زمان  شدهتهيهاز قبل  هاطرح هاييدر چنين بحران

اين است که  هابحرانهدف اساسي در مديريت اين نوع  دست آيند.ه اطالعات بايد زود ب ديگر

وع نسرعت عمل در مديريت اين  بايد طوري مديريت شوند تا به مرحله بعد صعود ننمايند.

و بايستي قبل از اينکه اوضاع بحراني و پيچيده  روداي به شمار ميکنندهاصلي تعيين هابحران

 (.Ghaempanah,2006:25)تصميم اتخاذ شود شود،

 2بحران انعكاسي.6-3

 از قبل وجود دارد؛ هاآنبراي مديريت  هاييتهديد شديد است،اما طرحها بحراندر اين نوع 

کردند که با چنين مي بينيپيارفتاري خاص، از قبل  هايشاخصيعني بازيگران با توجه به 

مديريت اين اند. ساختهمديريت آن جهت  هاييطرحدليل بحراني مواجه خواهند شد و به همين 

ورد تهديد يعني منافع و اهداف حياتي بازيگر را م است؛ هاي شديدهمانند بحران هانوع بحران

براي مشورت  زمانمدت کنند.در مورد آن تصميم اتخاذ مي گيريتصميمقرار داده و سطوح بلند 

سطوح مياني و  گيرندگانتصميمبه  ،هابحراناين نوع و اقدامات بوروکراتيک وجود ندارد.در 

 شودميشود؛ البته در مرحله تدوين طرح که قبل از بحران طراحي خرد نيز نقا داده مي

.(Herman,1969:418-419) 
 3اييا برنامهبحران عمدي  .7-3

آن وجود  براي مديريت شده آمادهطرح از قبل  شديد است و هابحراندرجه تهديد در اين نوع 

کان مشورت ام دارد.به دليل اينکه بازيگر فرصت و زمان کافي براي مديريت آن در اختيار دارد،

 وجود دارد. نيزو بررسي جوانب آن 

 4بحران عادي .8-3

هم  هاييطرحبلند است و  گيريتصميمدرجه تهديد خفيف و زمان براي هاي عادي بحراندر

                                                           

1.Circumstantial Crisis 

2.Reflexive Crisis  

3.Deliberative Crisis  

4.Routinized Crisis  
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 با اين نوع وضعيت مواجه هستند. روزه همهياستمداران براي مديريت آن از قبل وجود دارد.س

 از تجارب قبلي طرف متوليان امر يک از وجود دارد هاآنبراي مديريت  حلراهنوع  دوعموماً 

پايا و و  شودميبا توجه به زمان و شرايط، طرح جديد ريخته  کنند و دوم اينکهاستفاده مي

 شود.انجام ميپويشي جدي جهت يافتن راهکارهاي جديد 

 1بحران اداري .9-3

از هاي طرح اندک است و گيريتصميم جهتدرجه تهديد خفيف و زمان هاي اداري در بحران

 و به همين کنندميناحساس تهديد  گيرندگانمضاف اينکه تصميمو موجود است  شدهتهيه قبل 

تا اين بحران  گرددميبب س .بايد توجه داشت که همين مسئلهزننددست به اقدام نمي سريع خاطر

در (Herman,1969:416-420). يابدو بعدها به سمت شدت بيشتر تهديد انتقال  شده فراموش

 احصا کرد. (1توان در جدول)را مي مکعب بحران احتمالي وضعيت مجموع هشت
 مكعب بحران احتمالي وضعيت هشت (:1)جدول

 زمان اقدام تهديد سطح بحران نوع بحران رديف

 

 يآگاه

 غافلگيري کم شديد A وضعيت بحراني شديد 1

 غافلگيري زياد يدشد B بحران نوظهور 2

 يريغافلگ زياد خفيف C بحران کند 3

 غافلگيري کم خفيف D بحران مبتني بر وضعيت 4

 بينيقابل پيا کم يدشد E بحران انعکاسي 5

 ينيبياقابل پ زياد شديد F ايبحران برنامه 6

 ينيبياقابل پ يادز خفيف G بحران عادي 7

 ينيبياقابل پ کم خفيف H بحران اداري 8

Source: (Hermann,1969:415) 

نفوذ غالبتاً سه شيوه نفع و ذيي تهديد، زمان و ميزان آگاهي،کنشگرانِ ذيبر اساس سه مولفه

 اي،و منطقه الملليهاي بينگري کشورها به صورت منفرد يا از طريق سازمانميانجي)2يافزارنرم

هاي اقتصادي، مذاکرات ديپلماتيک رسمي و غيررسمي دوجانبه فشارهاي غيرنظامي چون تحريم

                                                           

1.Administrative Crisis  

2.Software 
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و فنون  اي(هاي تبليغي و رسانههاي قومي،زباني و مذهبي، اهرمو چندجانبه، تحريک اقليت

 عيار و مداخله نظامي و برخوردهاي کوچکآميز مانند جنگ تمامطرق خشونت) 1يافزارسخت

استفاده )هاي تسليحاتي، لجستيکي واطالعاتي( و تلفيقي يا هوشمندکمک و کم دامنه نظامي،

هاي سياسي و کنار استفاده از کانال زمان از ابزارهاي سخت و نرم نظير مداخالت نظامي درهم

ها برند. کشورها بر حسب امکانات، محدوديتبه کار مي 2ديپلماتيک( را جهت مديريت بحران

ها گزينا ها را جهت کنترل بحراناي، طيفي از اين اهرماي و فرامنطقهورات داخلي، منطقهو مقد

 (.Dayton,2009:2)کنندو انتخاب مي

 ادبيات و پيشينه پژوهش.4

هاي ضروري است که هدف از بررسي و ارائه آن آشنايي با روش ادبيات پژوها يکي از بخا

هاي سوريه و اوکراين باشد. در خصوص بحرانفته ميهاي صورت پذيرکار و نتايج ديگر پژوها

توان در  منابع داخلي مي اي صورت گرفته است.و سياست خارجي روسيه در آن تحقيقات عمده

 – 2012پيامدها: و اهداف ها،ريشه:سوريه بحران قبال در روسيه خارجي به سياست

2011(Adami and Akharalldin,2013) .(2011 -2014) سوريه نبحرا در روسيه راهبرد( 

Sotoudeh and Ismaili,2016)سوريه بحران در روسيه حضور علل ، واکاوي(Kiani and Khan 

Mohammadi,2013)، بحران قبال روسيه در فدراسيون هايسياست و نقا آفريني واکاوي 

 :اوکراين قبال در روسيه خارجي سياست، (Sheikh al-Islam and Beigi,2013)سوريه

 اوکراين بحران قبال در روسيه خارجي سياست تبيين ،(Daheshyar,2014)بحران ناپذيريگريز

 روسيه خارجي سياست تبيين ،(Torabi and Kiani,2014)تدافعي ساختاري گراييواقع منظر از

اشاره داشت، و  (Torabi and Saremi,2016)کالسيک رئاليسم منظر از اوکراين بحران قبال در

سال روابط بين روسيه و  75جي منابعي همچون از جنگ سرد تا جنگ شهري: ذيل ادبيات خار

 Popescu)ي شني خواهد ساختآيا قلعه ، بازگشت روسيه به خاورميانه:(Lund,2018)سوريه

and Stanislav,2018)، روابط روسيه و سوريه در طول بحران سوريه(Borah,2017) در سايه ،

                                                           

1.Hardware 

2.Crisis Management 
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، روابط روسيه و غرب در پرتو بحران (Kainikara,2018)خرس: مداخله روسيه در سوريه

 Paskov)، تنا بين روسيه و اوکراين در چارچوب تغييرات ژئوپليتيکي(Alcaro,2015)اوکراين

et al,2017)ها که پوتين را تحريک ، چرا غرب مقصر بحران اوکراين است:توهمات ليبرال

ها بر ين است که غالب اين پژوهامطالعه ادبيات پژوها نشاگر ا (.Mearsheimer,2014)کرد

و به  هاي سوريه و اوکراين و چرايي مداخله روسيه تمرکز نمودهيابي و دالئل بحرانروي علت

اند، نکته ديگر سازي آن تأکيد کردهميزان کمتري بر روي الگوي مديريتي اين کشور و نحوه پياده

ص مکعب بحران و بررسي تحوالت اي در خصواينکه در منافع بررسي شده کار پژوهشي عمده

گيري از اين رويکرد تحليلي انجام نشده است، نکته ديگر اينکه تاکنون در منابع مذکور با بهره

هاي سوريه و اي، سياست خارجي روسيه در بحرانداخلي و خارجي با نگرش تطبيقي و مقايسه

به دليل تأکيد و تمرکز  به همين خاطر پژوها حاضر اوکراين مورد مداقه قرار نگرفته است.

سازي الگوي مديريتي زمان روي سه موضوع مکعب بحران، مطالعه تطبيقي وچگونگي پيادههم

 روسيه، جديد و متفاوت با ساير تحقيقات است. 

 ي تحقيقهايافته.5

 . بحران سوريه5-1

ه آسيا، آفريقا عنوان مرکز ارتباطات سه قارشده و به ي آسياي غربي واقع کشور سوريه در منطقه

موقعيت ژئوپليتيکي سوريه،اين کشور را در نقطه اتصال خاورميانه  شود.و اروپا شناخته مي

خيز با اروپاي صنعتي تبديل نموده است.کشور سوريه بازيگري ذاتاً ژئوپليتيک محور است نفت

ره شرقي درياي شدن در منطقه استراتژيک خاورميانه، قرار گرفتن بر کناواقع که تالقي سه عامل،

فلسطين، لبنان، عراق و ترکيه، به  کيلومتر ساحل و همسايگي با 186مديترانه و برخورداري از 

المللي را بين اي ووضوح اهميت ژئوپليتيکي و نقا راهبردي اين کشور در مناسبات منطقه

 ترين کشوربزرگ»المللي، سوريه را سازد.به همين دليل بسياري از کارشناسان بيننمايان مي

منتها اين کشور اکنون دچار بحران گرديده است.  (.Ajorloo,2011:56)نامندمي «کوچک جهان

 هاي قشر پايين وآموز از خانوادهجرقه بحران سوريه از جايي زده شد که طي آن تعدادي دانا

عا و حکومتي بر در و ديوارهاي چند شهر از جمله درفقير جامعه با نوشتن شعارهاي ضد عموماً
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. پيرامون ((Xing,2012:1اطالعاتي و امنيتي با آنان شد هاي نظامي،برخورد دستگاه موجب ادلب

 1کيسينجرشود.افرادي همچون هنريماهيت بحران بر دو متغير داخلي و خارجي تأکيد مي

معتقدند اين بحران صرفاً داراي ماهيت داخلي بوده است و جنبه سياسي و بين الملي نداشته و 

دهد که اما قرائن نشان مي (؛Kissinger,2013)طلبانه داردفاً ماهيتي قومي، مذهبي و جداييصر

بديهي است که  با اين تفاسير اي ايفا نموده است.کنندهمتغير خارجي نقا پر رنگ و تعيين

ترديد در وهله اول منشأ اين بحران به سطح خرد شخصيتي و ملي در ابعاد چندگانه نظير بي

و  گردداقتصادي سوريه باز مي اجتماعي و مدي و تنگناهاي سياسي ـ امنيتي، فرهنگي،ناکارآ

. همين مسئله زمينه مداخله کنشگران خارجي و در نتيجه امتداد بحران را فراهم ساخته است

 دهنده شبکه پيچيده بحران سوريه است.نشان (2شکل)
 (: نمودار شبكه پيچيده بحران سوريه2شكل)

 
 

Source:  ) Maclean S Research,Graphics:Ahmad Shendurk,2018) 

                                                           

1.Henry Kissinger 
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 . دالئل اهميت سوريه براي فدراسيون روسيه5-2

 سياسي .5-2-1

عربي  ورود به جغرافياي ديگر کشورهاي مسئله واقف هستند کهبه اين  ها امروزه نسبتروس

ت بشار اسد و سقوط دول ؛ در صورتنيست ريپذامکان يراحتکه اکثراً متحد آمريکا هستند به

از اين نظرگاه  تر خواهد شد.نفوذ اين کشور در خاورميانه تنگ گرا،روي کارآمدن نظام غرب

  (.Malashenko,2013:3)گرددحفظ نظام فعلي سوريه سبب تداوم نفوذ در گستره خاورميانه مي

 .امنيتي5-2-2

 Koulaei)افزايا داده است المللي راهاي بينمسائل امنيتي انگيزه و توجيه روسيه براي اقدام 

and Abedi,2017:20).  حضور مبارزاتي از اياالت خودمختار روسيه نظير چچن و داغستان در

گسترش  ، هراس مقامات کرملين ازدمشقدولت مرکزي سقوط سوريه در کنار نگراني از 

ا به هلذا روس مرکزي را دو چندان ساخته است.آسياي  يسوهاي سلفي و تکفيري بهانديشه

ي امنيتي در جاي پيکار با اين عناصر در جغرافياي پيراموني، در تالش هستند تا با اين معضله

 خاورميانه مبارزه کنند. 
 يكيراتژتو اسنظامي .5-2-3

و استقرار ناوگان  1توان از لحاظ پايگاه نظامي طرطوساهميت نظامي سوريه براي مسکو را مي

کيلومتري  25بندر طرطوس واقع در درياي مديترانه تقريباً در  دريايي روسيه در اين بندر دانست.

آيد که تنها پايگاه دريايي روسيه در خاورميانه به شمار مي اين بندر مرز سوريه با لبنان قرار دارد.

 (.Harmer,2012:1)شده استپس از فروپاشي شوروي تاکنون حفظ

 .مديريت بحران سوريه5-3

زمان سه مولفه ميزان تهديد، ها همها هنگام مديريت بحرانسمطابق الگوي مکعب بحران رو

و زمان و مکان دقيق عمليات رقبا  ها و استراتژيزمان در اختيار و سطح آگاهي نسبت به تاکتيک

هاي تهديد و زمان تمرکز دارند و دهند. منتها در وهله اول روي مؤلفهرا مورد کنکاش قرار مي

                                                           

1.Tartus 



941399 پاييزوم، سدهم، شماره شانز فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

ي عدم وجود تهديد مستقيم عليه امنيت ا بحران سوريه به واسطهاز اين نظرگاه هنگام سنج

سرزميني اين کشور و وجود زمان زياد به منظور پاسخگويي به بحران، در ابتدا الگوي مديريت 

نرم افزاري و حل سياسي بحران را مطلوب قلمداد کردند. منتها وجود عنصر عدم آگاهي کامل 

روريستي که بعضاً تا سرحد عمليات نهايي جهت سقوط هاي تاز طرح عمليات رقبا و گروهک

هاي بشار اسد در دمشق پيا رفتند، مديريت نرم را کافي ندانسته و ضمن جلوگيري از اعزام يگان

ي نبرد تن به تن، هاي پرمخاطرهپياده نظام خود به صورت گسترده و پياده سازي آنها در صحنه

زير بحران سوريه را  به طور کلي روسيه به چهار طريق. تهاجم هوايي را در دستور کار قرار داد

 مديريت نموده است:
 ـ ديپلماتيک سياسي.5-3-1

هاي ديپلماتيک و اهرم گيري ازروسيه از زمان آغاز بحران سوريه تالش کرده تا از طريق بهره

داخلي له ها، بحران مزبور را يک مسئهاي درگير، ضمن متقاعد کردن آنگري بين طرفميانجي

ونه مداخله آنها هرگ تا از اين طريق جلوي مداخله نظامي غرب در اين کشور را بگيرد. جلوه دهد

اديق مهم مص اند.هاي تروريستي و خشونت را محکوم نمودهفعاليت افکني مذهبي،تفرقه نظامي،

 از:ديريت سياسي ـ ديپلماتيک عبارتندم

رهبران سياسي سوريه براي کنترل  ل:ي شوراي امنيت سازمان ملهاقطعنامهوتوي الف(

ها از المللي برخوردار باشند. اين گونه حمايتهاي بينکنند تا از حمايتتهديدات تالش مي

المللي به ويژه در شوراي امنيت سازمان ملل انجام طرف روسيه و چين در سطح بين

ويژه به زمان ملل متحداز اين نطرگاه اقدامات روسيه در سا (.Mossalanejad,2014:90)گرددمي

شود. بحران سوريه محسوب مي مصاديق برجسته مديريت سوري، از هاي ضدمخالفت با قطعنامه

ي غرب در امور سوريه و سرنگوني روسيه از ابتداي بحران، مخالف جدي دخالت مجموعه

وريه سو به زيان دولت مرکزي سساختن دولت بشار اسد بوده است؛ زيرا اين موضوع را از يک

ها در همين راستا روس کند.ي خاورميانه قلمداد ميو از سوي ديگر به زيان منافع خود در منطقه

و بار دوم در تاريخ  2011اکتبر  4در  بارنويس دو قطعنامه ضد سوري را يکبه همراه چين پيا

ين خصوص نقا مسکو در ا جانبه و غير متوازن دانست.ها را يکوتو کرده و آن 2012 ژانويه 4
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شود که بدانيم شوراي امنيت سازمان ملل متحد با استفاده روسيه و چين از زماني برجسته مي

 (.Lynch,2012:4)اي عليه سوريه نشده استامتياز حق وتو تاکنون موفق به اقدام نظامي گسترده

نويس پيا» گويد که:معاون وزير امور خارجه روسيه مي  1گنادي گتيلف در همين راستا

چنانچه آن را به رأي  هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي ما غيرقابل قبول است وقطعنامه

برانگيزترين نکته در . بحث (Thegurdian,2012)«بگذارند، بدون شک ما آن را وتو خواهيم کرد

شرقي دمشق  هاي شوراي امنيت پس از وقوع حمالت شيميايي در منطقه غوطهمورد قطعنامه

اوت  21که در تاريخ  بودشيميايي  حمالت سري يک 2013در سال   2غوطه يافت. مسئلهعينيت 

از جمله  سوري ضدبسياري از بازيگران . رخ داد استان ريف دمشقدر  غوطهمنطقه در  2013

 اي ذيل فصلقطعنامه با تصويبدرصدد بودند طلبي و آمريکا با به راه انداختن موج جنگفرانسه 

 .اخذ کنند راعليه سوريه حربه نظامي و مجوز استفاده از زور متحد،  هفتم منشور سازمان ملل

آمريکا و متحدانا  متحدهدر راستاي مخالفت با طرح حمله نظامي اياالت  3والديمير پوتين

 روي کنيم،قانون هنوز قانون است و ما بايد از آن دنباله» گويد:جهت اقدام نظامي در سوريه مي

بر طبق قوانين  و از آن خوشمان نيايد. انگيز باشدچه براي ما مطلوب باشد و چه براي ما نفرت

گيري از زور فقط بايد در جهت دفاع از خود و يا بايد با تصميم شوراي امنيت المللي بهرهبين

سازمان ملل متحد صورت پذيرد.در غير اين صورت هرگونه اقدامي خارج از چارچوب منشور 

درخور  .(Putin,2014)«آيدحساب ميقبول نبوده و عملي تجاوزکارانه بهسازمان ملل متحد قابل

حمدبن جاسم بن جبرآل  در حاشيه يکي از جلسات مجمع عمومي هنگامي کهتوجه است که 

 گويد:سفير روسيه در سازمان ملل پرداخت، مي 5با صداي بلند به انتقاد از ويتالي چورکين 4ثاني

 گوييم قطر در نقشه جهاندا ميما نيز از فر اگر شما مرتبه ديگر با اين لحن با من صحبت کنيد.»

زمان روسيه درباره عامالن اين حمالت اسنادي را در هم (.Malashenko,2013:13)«جايي ندارد

                                                           

1.Gennady Gatilov 

2.Ghouta 

3.Vladimir Putin 

4.Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani 

5.Vitaly Churkin 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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گرديد. بر طبق  هاآنتغيير مواضع اوليه  که باعث سکوت و قرار داداعضاي شوراي امنيت  اختيار

تحت  که دمشقه دوما در حومه پرتاب دو موشک حامل مواد شيميايي از منطقاسناد منتشر شده 

مقامات کرملين بر اين اعتقادند که  .به منطقه الغوطه آشکار است شتسيطره مخالفان قرار دا

هاي وسيله شورشيان بوده وحمايت شده بهريزيحمالت غوطه شرقي اقدامي از پيا برنامه

مي عليه سوريه خارجي از جانب برخي کشورها جهت ايجاد دستاويزي در راستاي تهاجم نظا

بود روسيه مبتکر اصلي طرح نابودي سالح شيميايي سوريه لذا  پشت سر اين حمالت قرار دارد.

، دولت سوريه را از شيميايي هايسالحديپلماسي روسي با پيشنهاد طرح مصادره  حقيقت و در

يت زني اين کشور در مديرقدرت چانه . اين مسئله در افزايانجات داد خطر سقوط احتمالي

بحران سوريه تأثير بسزايي گذاشت و به عالوه نشان از موفقيت الگوي روسيه در حفظ حکومت 

رسد که اين رخداد هر چند سوريه را از داشتن يکي از به نظر مي .(Azizi,2018:98)سوريه دارد

هاي هاي قدرت خود محروم ساخت منتها به واسطه اينکه پيشگام در نابودسازي سالحاهرم

ساز و مبتکرانه براي سوريه و اقدام و کنا مشروعيت 1ي تحت اختيار شد، يک پيروزيشيمياي

 (.Al-Azm,2013)و حاميان آن از جمله روسيه بود

حلي به منظور يافتن راه  2دوستان سوريهموسوم به گروه کنفرانس  تحريم نشست تونس:ب(

در کشور  2012 فوريه 24روز در  کشور جهان 70بحران با حضور نمايندگان  جهت خاتمه

 نمودند.نمايندگان قطر و تونس پيشنهاد مداخله نظامي را مطرح  اجالسدر اين تونس برگزار شد.

جانبه بودن اجالس و عدم دعوت از دولت مقامات سياسي ـ امنيتي فدراسيون روسيه به دليل يک

ها بر . روس(Kucukkeles,2012:13)سوريه اين نشست را تحريم کرده و در آن شرکت نکردند

ريزي شده که با حمايت تسليحاتي و اين نشست توسط کنشگراني طرح که اين اعتقاد بودند

 توان و اشتباه است،کنند و بنابراين نميسوريه کمک مي اطالعاتي از مخالفان به روند تجزيه

يا پ از بيا موجبات گسترش اجالس دوستان سوريه نام نهاد، لذا اين گروه چنين نشستي را

                                                           

1.victory 

2.Friends of Syria Group 
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سخنگوي وزارت   1در همين رابطه الکساندر لوکاشوويچ آورد.المللي را فراهم ميتروريسم بين

معلوم  روسيه تمايل ندارد در نشست دوستان سوريه شرکت کند.» گويد:امور خارجه روسيه مي

هاي مخالف در نشست مسئله مهم اين است که گروه نيست هدف واقعي از اين کنفرانس چيست.

ها در حال رسد که آنبه نظر مي اما از نمايندگان دولت سوريه دعوت نشده است. ارند،حضور د

المللي به منظور حمايت از جنگ بر ضد سوريه هستند. در صورتي دهي يک ائتالف بينسازمان

 .(Bryanski and Ben,2012) «که طبق اصول بشر دوستانه بايد سازوکارهاي بهتري اتخاذ شود

رغم شد. علي در پاريس برگزار 2012جوالي  6اين نشست در تاريخ پاريس: تحريم نشست ج(

نسبت  شرکت نخواهند کرد و آنها اعالم کردند که در اين اجالس نيز ها،دعوت رسمي از روس

از شرکت در آن  آميزهاي اعتراضباشند.از اين رو با صدور اعالميهبين نميبه موفقيت آن خوش

 قانوني براي اين نشست بود، ها به منزله قائل نشدن اعتبارکت روسخودداري کردند. عدم شر

روسيه » گونه در پي داشت:وزير امور خارجه آمريکا را اين موضوعي که واکنا هيالري کلينتون

ها انديشيگونه چاره ها و ايجاد مانع در مقابل پيشرفت ايننکردن در نشست بايد بهاي شرکت

 (.Weaver and  Whitaker,2012:9)«را بپردازد

هاي ارتا روسيه و باز متعاقب پيروزي هاي آستانه و سوچي:شرکت فعال در نشست د(

گيري شهر راهبردي حلب به عنوان دومين شهر بزرگ سوريه، روسيه به همراه دو کشور پس

دور جديدي از گفت و گوهاي صلح سوريه را آغاز کردند که  2016ايران و ترکيه در دسامبر 

 3پايتخت قزاقستان برگزار شده و يک دوره نيز در شهر سوچي 2آستانهدور آن در  10کنون تا

 وابسته هيئت متحد، ملل سازمان ايران، و ترکيه روسيه، کشور سهروسيه برگزار گرديده است. 

سوري، بازيگران اصلي شرکت کننده  مخالفين هايگروه به وابسته هايهيئت و سوريه دولت به

 دنبال پيدا کردن به آستانه صلح ضامن کشورهاي عنوان به کشور سه اين بودند.در اجالس 

                                                           

3.Alexander Lukashevich 

1.Astana 

2.Sochi 
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 موافقان و مخالفان اندو توانسته بودند سوريه در ساله هشت جنگ وفصلحل جهت حليراه

 .کنند جمع يکديگر کنار  1ـ سوري  سوري گوهايوگفت نشست قالب در را سوريه دولت

کرات در سوچي برگزار گرديد. مقامات روسيه در طول اين به ابتکار روسيه دهمين دور مذا 

بس و گسترش مناطق کاها منازعه نشست تالش زيادي به منظور برقراري آتا

 شرکت هايکيد طرفأت سوچي مذاکرات در ملأت قابل نکته (Kurtzer et al,2018:20).داشتند

 و جبهۀالنصره داعا، نهايي نابودي و به صورت ويژه تالش جهت تروريسم با بر مبارزه کننده

در خور  .بود داعا يا القاعده به وابسته هايموجوديت و هاتشکل ها،گروه افراد، ديگر همۀ

توجه است که نشست هاي آستانه و سوچي سوريه را قادر ساخت  تا به دستاوردهاي نظامي 

ز پيا محکم جديدي در عرصه نبرد ميداني نائل آيد و از اين طريق موقعيت خود را بيا ا

و   2مناطق کاها تنا هايي با عنوانها با ايجاد بخااين نشست  ).,2018:2Russell(سازد

تالش کرد تا ضمن کاها دامنه کشتارها و فرسايا نيروهاي ارتا سوريه   3مناطق غيرنظامي

ري هاي تروريستي بکاهد و توان خود را در مناطق اصلي درگيهاي درگيري با گروهاز تعداد جبهه

 گرديد.   4گيري شهر راهبردي ادلبمتمرکز نمايد، اين موضوع نهايتاً منجر به باز پس

اند که تحوالت سوريه منجر به نوعي به خوبي درک کرده هاروس ي:سازائتالفاتحاد و ذ(

در همين  ندارند. هاائتالفاز اين رو گريزي از ورود به نظام اتحاد و  ي شده است،بندجناح

ها را متقاعد ساخت تا روس اف اطالعاتي و عملياتي ايران بر صحنه ميداني سوريه،راستا اشر

 صورتبهايران  هاآن زعم به که چرا گيري بهتر به اتحاد با ايران بپردازند؛کسب نتيجه منظور

ي ي حلقهمثابه بهتواند يژه حضور زميني اين کشور ميو بهو  دارند سنتي در اين گستره حضور

ته ارتا سشنهاي بازيکي از فرمانده 5جک کين قلمداد شود. هاآنکننده عمليات هوايي ليتکم

در قدرت بازي  ييردهندهنظر راهبردي تغ ائتالف روسيه و ايران از»آمريکا معتقد است که: 

                                                           

3.Syrian-Syrian Dialogue 
1.De-Escalation Zones 

2.Demilitarised Zone 

3.Idlib 

4.Jack Keane 
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اين ائتالف بر تمام کشورهاي خاورميانه اثر گذاشته و احتماالً نفوذ آمريکا را از  خاورميانه است.

اي در پازل مديريت بحران سوريه يژهوها نقا ينيچاز سوي ديگر  .(Pletka,2015)«ردبن ميبي

ي در شوراي امنيت متمرکز ضد سوري هاقطعنامهي اين کشور در وتوي نقا عمده اند.داشته

جلوگيري از تسلط آمريکا بر سوريه و کل منطقه خاورميانه وجه اشتراک ميان روسيه و  است.

در تحوالت به  هاآنهمين مسئله انگيزه زيادي جهت همکاري ميان  ساخته است. چين برقرار

 بندي نظام اتحادها در بحران سوريه است. نشانگر خوشه (3شکل) وجود آورده است.

 سازي در  بحران سوريه(: نظام ائتالف3شكل)

 
Source  ) Https://Www.Reddit.Com/R/Syriancivilwar/Comments/49dd29) 

ها به صورت فرسايشي و پيشروي بيا از نا آرامي با ادامه روند هاي مالي و اقتصادي:کمکر(

اقتصادي، سياسي و فناورانه  هايهاي تروريستي از يک سو و شدت گرفتن تحريمپيا گروه

هاي مالي و اقتصادي حاميان دولت سوريه به ويژه عليه سوريه از سوي ديگر، صحبت از کمک

هاي اقتصادي تا جايي که بسياري از کارشناسان بر اين اعتقادند که کمک آمد.روسيه به ميان 

 است نمودهروسيه به دمشق يکي از موارد مهمي بوده که به ابقاي بشار اسد کمک 

(Lund,2014:1). هاي با بازپرداخت هاي مالي واقتصادي فراواني در قالب وامروسيه کمک

https://www.reddit.com/r/syriancivilwar/comments/49dd29/overview_of_the_relations_between_factions_in_the/
https://www.reddit.com/r/syriancivilwar/comments/49dd29/overview_of_the_relations_between_factions_in_the/
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مواد دارويي زيادي را در اختيار دولت سوريه  مواد غذايي و تجهيزات حوزه انرژي، بلندمدت،

مسکو سازوکاري را  با تحريم بخا انرژي سوريه و بسته شدن باب فروش انرژي، گذاشت.

ساخت تا نفت سوريه را دريافت و سپس در بازارهاي جهاني به فروش برساند و نهايتاً فراهم 

هاي اروپاي و چند هفته پس از تحريم دهد.پول حاصل از فروش آن را در اختيار دمشق قرار 

هاي وي چندين حساب را نزد بانک بانک مرکزي روسيه، 2011 آمريکا عليه سوريه، در دسامبر

ها، به رغم تحريمتا سوريه علي اين اقدام باعث شد باز کرد.  1وگازپروم بانک يوي اي ب تي بي،

ها،واريز وخارج کردن اين حساب المللي خود ادامه دهد. هدف اصلي افتتاحمبادالت مالي بين

تحت چنين  .(Yazigi,2014:4)زي سوريه نزد مؤسسات اروپايي بودهاي بانک مرکدارايي

المللي قرار داشت شرکت نفت وگاز روسيه در هاي بينهجمه تحريمشرايطي که سوريه مورد 

 ميليون دالري جهت اکتشاف وتوليد نفت با سوريه امضا کرد 90 يک قرارداد 2014 دسامبر

Saul,2014).) ذخاير ارزي سوريه در حال تمام » گويد:هيالري کلينتون در اين خصوص مي

بشار اسد ميلياردها دالر ضرر کند و توانايي خود  بود که هاي نفتي موجب شدهشدن بود. تحريم

آنچه تاکنون موجب باقي ماندن وي در قدرت  را جهت تأمين مخارج مالي جنگ از دست داد.

ها باعث ايجاد مانع جدي جهت اين کمک هاي مالي شناور روسيه و ايران است.کمک گرديده،

 (.Weaver and Whitaker,2014:4)«گرددها مياثربخاِ تحريم به موقع و تأثيرگذاري
 اطالعاتي، نظامي ـ تسليحاتي.5-3-2

ي تسليحاتي ـ نظامي به رژيم هاکمکي سياسي ـ ديپلماتيک، ارائه هاتيحماروسيه متعاقب 

 ها شدت گرفته بود و از طرف ديگرچرا که تحريم ؛قراردادبشار اسد را در دستور کار 

ي هاجبههين جهت تأمين کامل تسليحات مورد نياز  هاي ارتباطي کشورهاي ايران و چمحدوديت

 ژهيوبه هاي تکفيري، بقاي دولت بشار اسد را با خطر جدي مواجهه ساخته بود،نبرد عليه گروه

ي تروريستي هاگروهکاينکه آمريکا اطالعات بسياري از مراکز نظامي ارتا سوريه را در اختيار 

 هايريتکفي رزمي هاگانتحويل ي ي رااشرفتهيپي هاحسال هاآنو به منظور تقويت  داديمقرار 

را در سوريه مستقر  300سامانه دفاعي فوق پيشرفته اس داده بودند. در چنين شرايطي روسيه 

                                                           

1.Gazprombank 
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روسيه تحويل » کند که:اشاره مي  1همين راستا سرگئي الورف در .(,2012:2Rojansky)ساخت

راستاي تأمين  در سليحاتاين ت دهد،انجام مي يللالمنيسوريه را با رعايت معاهدات ب هاسلحه ب

 .زنديتعادل نيروها در منطقه را برهم نم اين کشور نبوده و مخالفان برتري نظامي دولت سوريه بر

جنبه  گونهچيهاست و منحصراً دفاعي  ،شوديکه به سوريه تحويل داده م ييهاتسليحات سامانه

ارتا سوريه بر طبق نيازسنجي صورت گرفته سفارش  (.Www.Pe.Ria.Ru)«تهاجمي ندارند

 مسلسل، ذخيره، تعداد زيادي ميليون خشاب 20هزار کالشينکف به همراه  20ساخت 

 آبارون روس يشرکت دولترا به  ديده يهانيو دورب راندازيتتک يهاانداز، تفنگخمپاره

خواستار تحويل ن نظامي سوريه مسئوالداده است.  جنگي يهاسالحسازنده به عنوان   2اکسپورت

 نيترشرفتهيپتعدادي از  هاروسهمچنين  .اندزمان ممکن شده نيترعيها در سراين سالح

ي بردارلميفاين هواپيماها با  ه است.قراردادهواپيماهاي بدون سرنشين را در اختيار ارتا سوريه 

هاي روي يگاننقا زيادي در کمک به پيش هاآنتحت کنترل  ناطقو م هااز محل اختفاي تکفيري

درخور توجه است که  (.Grove,2012)اندداشته شدهاشغالگيري مناطق نظامي سوريه و بازپس

با درخواست دولت سوريه از طريق حمالت هوايي مواضع  2015روسيه از سپتامبر و اکتبر سال 

 (.karimi and Gholami,2017:190)داده است گروه هاي تروريستي را مورد حمله قرار
 ايرسانه.5-3-3

از طرفي ايجاد فضايي جهت مشروعيت بخشي به  ها در بحران سوريهکارکرد مهم رسانه

راهبردهاي مسکو در راستاي ترغيب افکار عمومي جهان بود. از سوي ديگر سعي کردند تا 

ي جلوه دهند که در آينده لليِ بدون مرزالمهاي بيناز تروريست گروهي متشکل از مخالفان را

هاي کانال ها،خبرگزاري هاي ملي،رسانهباشند. در طول بحران نزديک تهديدي براي کل جهان مي

از تالش فرواني در حمايت از بشار اسد به عمل آوردند.هاي راديويي ايستگاهو  تلويزيوني

 کردندمي يروزشبانهي هاگزارشره مخاب هاي روسي که اقدام به رصد وخبرگزاري نيترمهم

پر با راشاتودي اشاره داشت. و  اينتر فاکس راديوي اسپوتنيک، ايتارتاس، به ريانووستي، توانيم

                                                           

2.Sergey Lavrov 

1.Rosoboronexport 

http://www.pe.ria.ru/


1021399 پاييزوم، سدهم، شماره شانز فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

اي تصاوير ماهواره ي با انتشارهاي روسرسانه شيميايي، هايسالحاستفاده از شدن موضوع  رنگ

سوريه دولت  سمت را ازي از اتهامات ناشتا بار رواني  اين جنايات، سعي کردند عامليناز 

هاي تروريستي را بانيان اصلي معرفي کنند. به عنوان نمونه خبرگزاري ايتارتاس گروه بردارند و

ي شيميايي مانور هاسالحبعد از حمالت شيميايي و مثمر ثمر بودن طرح مسکو جهت امحاي 

هاي قطعنامهها و جلوي تحريمروسيه با ديپلماسي مناسب خود » بيان داشت که: و زيادي داد

 (.Heintz,2013)«استکننده از مخالفان دولت بشار اسد ايستاده بشري و حمايتضد

 بحران اوکراين .6

 1ويکتور يانکوويچ 2013نوامبر  21نقطه شروع بحران اوکراين به اين صورت بود که در 

ري و همکاري با اتحاديه اروپا تجا نامهتوافقکرد که مراحل انعقاد  اعالم اين کشور، جمهورسيرئ

را رها کرده و حاضر به اجراي آن نيست. توافقي که قبالً بارها تأکيد کرده بود به دنبال انعقاد آن 

با خشونت  هايآرامنانوامبر اين  30از در پايتخت آغاز شد.  هايآرام نابه دنبال اين خبر  است.

 6در  .(Watanabe,2014:1)افزايا يافتمعترضان اه شد وتقابل فيزيکي ميان پليس و همر

در مورد  هاآني ميان مذاکرات دسامبر در جريان مالقات يانکوويچ و پوتين در سوچي،

صورت گرفت. متعاقب اين ديدار معترضين مجسمه لنين در مرکز کيف  ي استراتژيکهايهمکار

راردادي را منعقد نمود. در اواسط همين ماه يانکوويچ به روسيه سفر کرد و ق را پايين کشيدند.

ميليارد  15متعهد شدند از طريق خريد اوراق قرضه دولت اوکراين  هاروسبه موجب اين قرارداد 

همچنين مقرر شد قيمت گاز صادراتي روسيه به اوکراين،  گذاري کنند.دالر در اين کشور سرمايه

 (.Shapouri,2014:23)دکنکاها پيدا  دالر 268به ازاي هر هزار متر مکعب به  دالر 400از 

از اين مسئله خشمگين شدند  ي قومي ضد روسي بودند،هاايگرامخالفان يانکوويچ که داراي 

و فراخوان تشديد تظاهرات دادند. در ادامه درگيري ميان طرفداران روسيه و اوکراين و کشته و 

ي پارلمان أزمان رسابق از زندان و هم ريوزنخست  2آزادي يوليا تيموشنکو زخمي شدن تعدادي،

                                                           

1.Viktor Yanukovych 

2.Yulia Tymoshenko 
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مقامات کرملين را  ، 1ي وي با الکساندر تورچينفنيگزيجانهايتاً  ومبني بر برکناري يانکوويج 

ي شکلي از کودتاي غربي اعالم ها اين رخداد را به مثابهخشمگين ساخت.روس بيا از پيا

 کنند.مي ياد انقالب عنوان با تحوالت اين از اوکراين جديد در مقابل مقامات دولت کردند،

 يل اهميت اوکراين براي روسيهدال .7

رغم فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سردمداران روسيه کماکان کشورهاي واقع در خارج به

نگاه استراتژيکي براي آن قائل هستند.  دانند ورا به عنوان جزئي از قلمرو خود مي 2نزديک

هاي شرق و غرب بلوک باز ميدان رقابتترين کشور اروپاي شرقي است که از ديراوکراين مهم

در صورتي که رقباي  رقباي خود در اوکراين بوده است. 3ها همواره نگران نفوذبوده است.روس

هاي امنيتي و زني مسکو در عرصهيف را برقرار نمايند از قدرت چانهروسيه کنترل خود بر کي

ميزان قابل توجهي کاسته خواهد  الملل بهاقتصادي در شرق اروپا و حتي در سطح نظام بين

ي شد.مقامات فدراسيون روسيه هر گونه تحرک و تحولي در اوکراين را خوانشي از توطئه

ترين داليل اهميت اوکراين عليه منافع خود در اين کشور مي دانند. به طول کلي مهم  4خارجي

 اند از:براي مسکو عبارت

 استراتژيكي ـ امنيتي  .7-1

:يکي از طريق گسترش باشنديماز دو طرف در حال محاصره شدن  کنند کهميها احساس روس

ي هادروازهسازمان پيمان آتالنتيک شمالي وديگري از طريق اتحاديه اروپا که هر دو به طرف 

اند که در صورت از ها درک کرده. روس(Asgarkhani,2014:9)هستندروسيه در حال گسترش 

 5اصره غرب قرار خواهند گرفت. اوکراين عمق استراتژيکيدرحلقه مح دادن اوکراين دست

هاي درازمدت اتحاديه اروپا جهت سد بزرگي در برابر برنامه مثابه به شود وروسيه محسوب مي

دژ به عنوان  گسترش به سمت شرق و رسيدن به مرزهاي اين کشور است. از اين منظر اوکراين

                                                           

3.Oleksandr Turcinov 

1.Near Abroad 

2.Penetration 

3.Foreign Conspiracy 

4.Strategic Depth 
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 1«سرِ ديوِ» شود. به سخني اوکراينمحسوب مي سيهدر مرزهاي غربي رو ديوار دفاعيمستحکم و 

 گردد.يا سرزمين روسيه منجر مي 2«فتح تنه»سرزمينِ پهناور روسيه است و تسخير اين دژ به 

 3«تنه و سرِ»المللي منجر به جدايي روسيه با نفرين جغرافيايي روبرو است که ترسيم مرزهاي بين

 گوياي اين مهم است. (4ه)از همديگر گشته است. نقش اين سرزمين
 (: نقشه موقعيت جغرافيايي روسيه و اوکراين4شكل)

 
Source:)www.En.Ria.Ru) 

مشرف  4جزيره کريمهافزون بر اين اوکراين مدخل زميني براي جنوب غربي روسيه است و شبه

. ناوگان درياي سياه (AmirAhmadian,2005:56)بر ساحل محدود روسيه در درياي سياه است

ريزي قدرت در درياي مديترانه است بر مبناي قرارداد اجاره بلندمدت بزار روسيه جهت طرحکه ا

يره کريمه از نظر ژئوپليتيکي و استراتژيکي منطقه جزشبه در شهر سواستوپلِ کريمه قرار دارد.

ي آيد.ي قدرت در درياي سياه به شمار ميجريان موازنه درمهمي   5زبيگنيو برژينسک

                                                           

5.Head Of Dave 

6.Conquering The Trunk 
1.Trunk And Head 

2.Crimean Peninsula 

3.Zbigniew Brzezinski 
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در صورتي که روسيه کريمه را » گويد:، مي 1ست و مشاور امنيت ملي جيمي کارتريژئواستراتژ

 (.shori,2014:53)«از دست بدهد کل اوکراين را از دست خواهد داد

 

 

 يک وترانزيتيژئواکونوم. 7-2

اوکراين  گذرد و به همين دليلحجم بااليي از گاز صادراتي روسيه به اروپا از اوکراين مي 

 Khorammi and Sheikh)رودير ترانزيتي گاز به اروپا به شمار ميترين مسمهم

Mohammadi,2015:122.)  درصد  75درصد از گاز طبيعي و  80اين کشور محل ترانزيت حدود

ريق طدرصد کاالها و مصنوعات ساخت روسيه از  70نفت خام روسيه به اروپا است و همچنين 

و  استي روسيه مسير برا نيترصرفه بهو  نيترکوتاهمسير اوکراين  شوند.اوکراين ترانزيت مي

 23حدود  بسيار سخت و پرهزينه است. نباشد، رممکنيغيافتن جايگزيني براي آن اگر چه 

ناسبي براي گيرد و بازارهاي اوکراين محل مدرصد از تجارت خارجي اوکراين با روسيه انجام مي

خطوط انرژي نقشه  (5شکل) .(Market Realist,2015)ديآعرضه کاالهاي روسي به حساب مي

 .دهدعبوري روسيه از خاک اوکراين را نشان مي
 ي گازيِ از مسير اوکراين(: نقشه خطوط لوله5شكل)

                                                           

4.Jimmy Carter 
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(Source: Http://Whtt.Org/2014/03/06/The-Meaning-Of-Russia-,2014) 

 

 مديريت بحران اوکراين .8

 . نظامي ـ تهاجمي8-1

از اين رو جهت  در بحران اوکراين رويکرد تهاجمي و واکنا سخت مسکو دور از انتظار نبود. 

هاي رهيافت روسي جهت مديريت بحران فوريت از خود واکنا نشان دادند.مهار بحران به 

انگيزه تهاجمي  ت خطرناک و تهاجمي است.شدخلوت،به  ي موسوم به حياطحادث در منطقه

سرزميني و مداخالت  در اتخاذ اين نوع استراتژي ميل به گسترش ارضي و سرزميني، مرزي،

ها در اين نظامي در کنار احساس تهديد از محاصره شدن توسط رقبا است. عالوه بر آن روس

 (.Miler,1997:4)وسل شدندبه زور مت ديپلماتيک زنيحوزه به محض مشاهده ضعف در امر چانه

ي سرزميني اين گستره بيرون از محدوده ي خارج نزديک بايد گفت که اگر چهدر خصوص منطقه

اندازي انگارد وهرگونه دستمي منتها مسکو آن را حوزه حياتي وسنتي روسيه قرار دارد،

 الحاق .(,1572010Nuri:)نگردهاي خارجي به خارج نزديک را همچنان به ديده تهديد ميقدرت

http://whtt.org/2014/03/06/The-Meaning-Of-Russia-,2014
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جزيره يند الحاق شبهآفر ترين اقدام روسيه در طول بحران اوکراين است.جزيره کريمه برجستهشبه

اضطراري نشست  در  1سرگئي آکسينوفران جريان اين بحکريمه بدين صورت بود که در 

که به  آکسينوف وزير جمهوري خودمختار کريمه انتخاب شد.پارلمان کريمه به عنوان نخست

 دانداعالم کرد که دولت جديد اوکراين را غيرقانوني مي بالفاصله داردجناح هوادار روسيه تعلق 

 وي تي از دولت کريمه دستور بگيرند.بايس جزيرهحاضر در شبه امنيتي ـ تمام نيروهاي نظامي و

پارلمان  2014مارس  1در  درخواست کمک کرد.از روسيه  حفظ صلح و آراماجهت  همچنين

پس  .داد تا از نيروهاي نظامي روسيه در اوکراين استفاده کنداجازه  والديمير پوتينروسيه هم به 

هاي جنگي وسربازان نظامي کشتي واحدهاي توپخانه و دفاع هوايي، بالگردها، از دستور پوتين،

در (Norberg and Westerlund,2014:4). باش درآوردجزيره به حالت آمادهشبه جهت الحاق

 وها فرودگاه ها،ايستگاه ، 2به مردان سبزملقب  ارتا روسيهنيروهاي نظامي  2014 فوريه 28

لساختمان الکساندر  ند.درآورد را به تصرف 3هاي واقع در دو شهرسواستوپل وسيمفروپ

 و خوانده يرقانونياعتبار و غآکسينوف را بي راتجمهور موقت اوکراين صدرئيس تورچينوف

روسيه  خارجه وزير منتها .به خاک اوکراين اعالم کرد مستقيم تجاوزحضور نيروهاي روسي را 

هاي کامالً مطابق با توافقنامهدر درياي سياه  نيروي دريايي روسيهتحرکات نظامي  کهاعالم کرده 

کريمه  جزيرهشبهنمايندگان پارلمان  2014مارس  6در تاريخ  .است ميان مسکو وکيفاصولي 

اعالميه استقالل کريمه  2014مارس  11در  دادند. رأيبه اتفاق آرا به پيوستن به روسيه 

به منظور اعالم نظر  از مردم کريمه  4پرسيهمه طي يک مارس 16منتشر شد و در  وسواستوپل

 کنندگانشرکت درصد 93نظر سنجي شد. بر اساس نتايج حاصله پيوستن به روسيه  خود جهت

در ادامه  رأي مثبت دادند. ،از اوکراين و الحاق به روسيه جزيرهشبهاين  جداييپرسي به همهدر 

 والديمير پوتينجدايي از کشور اوکراين را صادر نمود.  مجلس کريمه نيز رأي به استقالل و

کريمه  و کردسند الحاق کريمه به روسيه را امضا  رسماًمارس  18روسيه در روز  جمهوررئيس

                                                           

1.Sergey Aksyonov 

2.Green Men 

1.Simferopol 

2.Référendum 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%A6%DB%8C_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%A6%DB%8C_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
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وي در سخنراني خود در دوماي روسيه اينگونه  .روسيه خواندناپذيري از خاک جدايي بخارا 

 .(Putin,2014)«تاسشهر روسي کريمه يک سرزمين ازلي روسي و سواستوپل يک » گويد:مي

در آينده  داديم،چنانچه ما هيچ کاري انجام نمي» کند که:يمپوتين همچنين در جاي ديگر اشاره 

هاي اين سازمان در بندر سواستوپل يعني افتاد و در آن صورت کشتياوکراين به دام ناتو مي

 (. Putin,2014)«انداختندلنگر مي محل استقرار ناوگان دريايي روسيه،

 .سالح انرژي8-2

ي حوزه وابستگي زيادي به واردات نفت وگاز از روسيه دارند. کشورهاي اروپايي و اوکراين، 

روسيه با استفاده گيري است. و امتياز 1زنيسالح سياسي مؤثري جهت افزايا قدرت چانهانرژي 

تا  75رصد نفت و د 90تا  85از انرژي در پي بازسازي امپراتوري خود است.اين کشور حدود 

 گويد:در اين رابطه مي  2توماس فريدمن دهد.درصد گاز وارداتي اوکراين را پوشا مي 80

هاي فوق پيشرفته اين کشور هاي گاز روسيه بر اروپا بسيار بيشتر از موشکاکنون تأثير لولههم»

بخشي از  عنوانهايي که بهها تخفيفدر جريان بحران اخير، روس (.Kempe,2018:9)«است

 با اوکراين براي اجاره پايگاه دريايي خود در بندر سواستوپل داده بود را ملغي نمود. توافقنامه

جمهور روسيه درصدي بهاي گاز صادراتي به اوکراين شد.رئيس 26اين موضوع باعث افزايا 

ود را در هاي معوق خبه منظور اعمال فشار بيشتر بر اوکراين اعالم کرد که اوکراين بايد بدهي

پرداخت خرد پياچنين دولت اوکراين بايد بهاي گازي را که ميهمان ماه پرداخت نمايد و هم

کند بلکه در راستاي مديريت تهاجمي کند. البته روسيه در هر بحراني از کارت انرژي استفاده نمي

 برد.هم در مواقع اضطراري اين حربه را به کار ميآن ها وبحران

 بانيقومي ـ ز .8-3

هاي قومي و زباني مبني برحضور اهرم همواره از 1991روسيه پس از استقالل اوکراين در سال  

در طول  بهره برده است.  3کارت بازي روس تبارها در مناطق شرقي اين کشور به عنوان يک

در طلبان از اين کارت بهره برده است. بحران اخير نيز با حمايت و تحريک مخالفان و جدايي
                                                           

3.Bargaining Power 
4.Thomas Friedman 
1.Cardgames 
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هر گونه حمله به شهروندان روس در قلمرو » ين راستا سرگئي الوروف اعالم نمود که:هم

به عالوه  (.Voskresensky,2014)«گرددبه مثابه حمله به فدراسيون روسيه تلقي مي اوکراين

هاي زمين به هوا موشک اندازها،ها، خمپارهتانک هاي رزم انفرادي،ترين سالحکرملين با پيشرفته

روس تبارهاي  ـ ارتباطي،هاي اطالعاتيآموزش نيروهاي داوطلب در کنار کمک زمين، ن بهو زمي

که   1در همين رابطه طرفداران مسکو در شهر لوهانسک طرفداران خود را تسليح کرده است.

هاي روسيه را در دست داشتند، پس از تصرف اماکن دولتي با سردادن شعارهايي خواهان پرچم

سي و پيوستن اين ناحيه به روسيه شدند. مخالفان در شهر دونتسک نيز همين پربرگزاري همه

در شهر  .هاي دولتي قرار دادندگرفته و پرچم روسيه را بر فراز ساختمانسياست را در پيا

ف ا2خارکي  الحاق به روسيه برگزار نيز تظاهراتي جهت جدايي از اوکراين و 3و اودس

  (.Grider,2014:1)شد

 ـ ديپلماتيکسياسي . 8-4

 4ژنو يک و دوکنفرانس .1-4-8

 هدف اصلي اين نشست، در ژنو سوئيس برگزار شد. 2014اين مذاکرات در هفدهم آوريل  

 تالش جهت حل و فصل تضاد منافع ميان شرق و غرب و در نتيجه خاتمه بحران اوکراين بود.

هاي خليه سازمانت هاي غيرنظامي،در اين نشست بر روي مواردي همچون خلع سالح گروه

مساعي سازمان امنيت و همکاري شده، عفو عمومي از سوي دولت اوکراين، تشريکدولتي اشغال

دور دوم اين مذاکرات به صورت  وگو شد.گفت هااروپا به منظور جلوگيري از گسترش تنا

 2015در دوم مارس  روسيه واوکراين، نشستي سه جانبه ميان وزراي خارجه سه کشور آمريکا،

شد.الوروف در اين ديدار دولت اوکراين و حاميان اروپايي ـ آمريکايي آن را به نقض  برگزار

اوضاع  تعهدات ژنو يک محکوم نمود و هشدار داد چنانچه دست از اين سياست خود بر ندارند،

 (.Tran,2015)در اوکراين غيرقابل کنترل خواهد شد

                                                           

2.Luhansk 
1.Kharkiv 

2.Odessa 

3.Geneva I and Ii  Conference 
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 دو . مذاکرات مينسک يک و2-4-8

را با هدف مذاکره   1ه، اوکراين، آلمان و فرانسه گروهي موسوم به گروه تماسکشورهاي روسي 

پايتخت بالروس تشکيل دادند. طي نشست ميسنک  پيرامون بحران اوکراين در شهر مينسک،

خبر داد تا به حال تعدادي زيادي  يک پروشنکو روسيه را متهم به فرستادن نيرو به اوکراين کرد و

اند. پوتين نيز اين شايعات را يک کمدي سياسي ارزار روسيه کشته شدهاز سرباز روسيه در ک

برشمرد و تأکيد کرد که روسيه طرف جنگ نيست، بلکه کنشگران ديگر را بايد به عنوان بانيان 

گيري جدي و با اعالم يک پيام مهم در همين رابطه پوتين در يک موضع اصلي جنگ شناخت.

 .(Gregory,2015:1)«ا ضعيف درگير نخواهد شدروسيه هيچ وقت با يک ارت» گفت:

 42نرماندي نشست .3-4-8

 چهار خارجه وزاري حضور با بود، مينسک توافق کامل تحقق آن هدف که نشست اين 

 از هدف شد. برگزار برلين در 2018 ژوئن 11 تاريخ در آلمان و روسيه فرانسه، کشوراوکراين،

 کامل تحقق بس وآتا جهت برقراري اوکراين رد کنوني اوضاع تحليل نشست، اين برگزاري

 (.Diplomatie.Gouv,2018)بود زندانيان تمامي آزادي مينسک به ويژه توافق مندرج در تعهدات

 اي. رسانه8-5

 ها،خبرگزاري تلويزيون، هاي خود در بخا راديو،تمامي ظرفيت در طول بحران اوکراين روسيه 

دو بخا صورتي و تصويري را به کار گرفت  درها ب سايتو اينترنت، اي،هاي ماهوارهشبکه

تا مواضع اعالمي و اقدامات اعمالي خود در طول مديريت بحران را موجه و مشروع جلوه دهد. 

 777اشاره داشت. بعد از سقوط بوئينگ   3تاس به خبرگزاري رسمي روسيه يعني ابتدا بايد

صورتي که طرفين همديگر را مظان اتهام خطوط هوايي مالزي در شهر دونتسک اوکراين، در 

هواپيماي مسافربري مالزيايي اعالم کرد که خبرگزاري تاس با انتشار اسناد مختلف  قرار دادند،

 امباک  ارتا اين کشور به نام هايقرار گرفت که از سامانه ييهابر فراز اوکراين هدف موشک

                                                           

4.Group Contact 
1.Normandy Fou 

2.Tass 
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اي ايفا کرد. به ول بحران نقا برجستهنيز در ط  2خبرگزاري اسپوتنيکاست.  شده کيشل  11

نماينده لهستان   3اسپوتنيک اعالم کرد که يانوش کورين ميکه 2015آوريل  21عنوان نمونه در 

يف در جريان حوادث فوريه تيراندازان در ميدان استقالل کي» اعتراف کرده که:  4در پارلمان اروپا

در لهستان  جمهور اوکراين منجر شد،سکه منجر به وقوع کودتا و سرنگوني رئي 2014 سال

نفر از تظاهرکنندگان و  40 هاتروريست در ميدان تيراندازي کردند. افراد ما آموزش ديده بودند.

ها در کيف را تحريک نفر از مأموران پليس را در ميدان تيرباران کرده و به اين ترتيب ناآرامي 20

  .((Sputniknew,2015«نمودند

 ل .تجزيه و تحلي9

مديريتي فدراسيون روسيه « الگوي»و « ادراک»توان ذيل دو بحث تجزيه و تحليل پژوها را مي

هاي سوريه و اوکراين مورد واکاوي قرار داد. به واسطه اينکه امنيت در مناطق جغرافيايي در بحران

شورها المللي شده است، لذا کي جغرافيايي ديگر بينشرق اروپا و غرب آسيا بيا از هر گستره

المللي ربط وثيقي با اي و بينهاي منطقهمحور به اين مناطق دارند. بحراننيز عمدتاً نگاهي امنيت

نفع در اين مناطق دارند. از اين نظرگاه نوع ادراک نفوذ و ذينوع ادراک و خوانا کشورهاي ذي

افع خود را در خارج الملليِ بزرگ که عالوه بر مناطق همجوار پهنه منروسيه به عنوان قدرتِ بين

کند. رفتارشناسي روسيه در طول از مرزهاي رسمي تعريف کرده است، اهميت زيادي پيدا مي

بحران سوريه از ابتداي تحوالت تاکنون نشانگر اين است که به دليل مسافت طوالني و اينکه 

ندارند، تهديدات حادث در سوريه به سهولت قابليت تسري به چهارچوب سرزميني اين کشور را 

هاي سياسي و ساز و اجرايي کرملين در پرتو در اختيار داشتن زمان کافي، گزينهلذا تيم تصميم

نظامي مختلف را گزينا کرد، از همين روي در ابتداي بحران تمرکز روسيه بر عدم مداخله 

ي بحران معطوف بود. هر چند هاي سياسي جهت خاتمهگيري راه حلنظامي مستقيم و بهره

يه منافع زيادي از جمله حفظ سوريه به مثابه آخرين پايگاه عربي در خاورميانه جهت توازن روس

                                                           

3.Buk-M1 

4.Sputnikagency 

5.Janusz Korwin-Mikke 

6.Europeparliament 
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قوا در مقابل غرب دارد، منتها اين کشور از مستقر ساختن نيروهاي پياده نظام خود به صورت 

هاي هوايي خود به گسترده ممانعت به عمل آورده است و تنها در شرايطي اقدام به اعزام يگان

ه کرد که شواهد و قرائن ميداني  حاکي از بر هم خوردن توازن ميداني بر ضرر بشار اسد سوري

رسد که روسيه حتي در صورت پديدار شدن وضعيتي که نشانگر سقوط احتمالي بود. به نظر مي

بشار اسد در آينده باشد از درگيرسازي نيروهاي خود به صورت نبرد تن به تن و تشکيل 

ترده در سراسر سوريه جلوگيري نمايد. از اين رو بحران سوريه براي مقامات هاي زميني گسجبهه

هاي کند و بطئي تعريف شده و مطابق اين نوع خوانا، الگوي هوشمند کرملين ذيل بحران

افزاري  و حمالت هوايي بدون درگيرسازي گسترده هاي نرمگيري از اهرمبحران با اولويت بهره

الگوي سياسي در دستور کار قرار داده است. در مقابل به خاطر اينکه زميني را به عنوان مکمل 

بحران اوکراين در حياط خلوت و خارج نزديک روسيه به وقوع پيوسته است، لذا امنيت اين 

کشور را در معرض تهديد قريب و فوري قرار داد، از همين روي ادراک و الگوي مديريتي اين 

باشد. فدراسيون روسيه ادراکي به شدت تهديد محور مي کشور متفاوت از مورد بحران سوريه

نسبت به هر گونه تحول، درگيري و بحران در اوکراين دارد. نگراني روسيه از اين مسئله را 

هاي توسعه طلبانه اتحاديه اروپا و ناتو بينانه مبني بر سياستتوان به مصاديق ملموس و واقعمي

ديکي به مرزهاي روسيه هستند. روسيه اوکراين را به سمت شرق مستند ساخت که درصدد نز

کند. هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي غرب قلمداد ميبه عنوان سرزمين حائل بين خود و مجموعه

به همين خاطر پيامدها و نتايج بحران اوکراين به شدت مقامات روسيه را نگران ساخت، مقامات 

سازي به منظور اتخاذ شدن روندتصميمطوالني توجه وکرملين آگاهي داشتند که در صورت عدم

الگوي مديريتي مناسب جهت مهار بحران، زمان را از دست خواهند داد، از اين رو بدون 

افزاري و تهاجمي به منظور مقابله با شرايط تهديد کننده بحران کوچکترين ترديد الگوي سخت

ها برخالف ور کار قرار دادند. روسکردند، در دستاي از جانب غرب معرفي ميکه آن را توطئه

 آفريني در گستره اوکراين وبحران سوريه حاضر و قادرند که به منظور حفظ نفوذ و تداوم نقا

داشتن اين کشور به عنوان حائل بين خود و غرب، يک جنگ سخت و نظامي به صورت  نگه

امات روسيه با آگاهي نسبت به هاي تهديد کننده را آغاز کنند. در ادامه مقمدت با پيشرانطوالني
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گيري افزاري و نظامي آنها مفيد فايده واقع شده است، سعي در بهرهاين مسئله که الگوي سخت

به صورت تطبيقي  (2)افزاري به عنوان اهرمي مکمل داشتند. جدولهاي سياسي و نرماز اهرم

 دهد.شان ميهاي سوريه و اوکراين را نادراک و الگوي مديريتي روسيه در بحران
 هاي سوريه و اوکراينادراک و الگوي مديريتي روسيه در بحران(: 2)جدول

 بحران اوکراين بحران سوريه شاخص رديف

 اروپاي شرقي خاورميانه قلمرو 1

 شديد خفيف تهديد 2

 کم زياد زمان 3

 باال باال غافلگيري 4

 شديد کند و بطئي نوع بحران 5

 هوشمند با اولويت حربه سخت مند با اولويت حربه نرمهوش الگوي مديريت بحران 6

 امتداد بحران امتداد بحران وضعيت بحران 7

توان ادراک و الگوي مديريتي مي (2)در جدول هاي مندرج مؤلفه با توجه به اطالعات و

 اخت.هاي سوريه و اوکراين را بر روي مدل مکعب بحران مشخص سفدراسيون روسيه در بحران

 «A»وي نقطهمکعب قرار دارد و بحران اوکراين نيز بر ر «C»اساس بحران سوريه در نقطه  بر اين

 قرار گرفته است. 

ل مكعب هاي سوريه و اوکراين بر روي مد(: نمودار ادراک و الگوي مديريتي فدراسيون روسيه در بحران6شكل)

 بحران
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 گيرينتيجه.10

ها ارائه شده نگي واکنا کنشگران در بحرانهاي نظري زيادي جهت واکاوي چرايي وچگومدل

ي تهديد، زمان مکعب بحران از جمله الگوهاي نظري است که با مطرح ساختن سه مؤلفه است.

و مقدار آگاهي، سعي در ارائه بينشي روشن در اين خصوص دارد. کنا و واکنا بازيگران غالباً 

کشورها  گانه فوق الذکر است.سهها نسبت به شدت و ضعف عناصر ت گرفته از ادراک آنأنش

افزاري و هوشمند را به منظور سخت افزاري،هاي نرميکي از الگوي ها،هنگام رويارويي با بحران

کنند. اين پژوها درصدد پاسخ به اين سوال بود که با توجه به مدل کنترل تحوالت اتخاذ مي

از طريق چه  اين چگونه بوده واوکر هاي سوريه ومکعب بحران، ادراک روسيه نسبت به بحران

هاي پژوها حاکي از اين است که به دليل سازوکارهايي تحوالت را مديريت کرده است؟يافته

ادراک مقامات  حادث شدن بحران اوکراين در عمق استراتژيک و حياط خلوت فدراسيون روسيه،

مکعب  Aدر نقطه واقع  يشديد را پرخطر و لذا بحران اين کشور، به شدت تهديدآميز بوده،

هاي عملي مواجهه هستند ها با فشار زماني زيادي جهت اقداماز طرفي روس قلمداد کردند،

منتها به زعم مقامات روسيه،  هراس قرار داد. فشار و ها را تحتوعنصر غافلگيري راهبردي نيز آن

 تهديد شديد وو  مکعب قرار دارد Cو بطئي يا در نقطه  هاي کندبحران سوريه در طيف بحران

رو تهديد اندک است؛ از اين هاي حياتي وسرزميني روسيه مترتب نيست،مستقيمي عليه ارزش

اين مسئله به دليل وجود عناصر تروريستي در اياالت خودمختار نظير چچن و داغستان و همچنين 

جهت  از سوي ديگر فرصت زيادي باشد،نگراني از بر هم خوردن موازنه قوا در خاورميانه مي

بيني را کننده نيز کماکان عنصر غافلگيري و پيا هاي عناصر تهديدمنتها تاکتيک اقدام دارند،

ي محوري مکعب بحران يعني سطح داشت سه مؤلفه برجسته ساخته است. از اين رو با نظر

تهديد، ميزان زمان و مقدار آگاهي، برحسب اينکه بحران در چه گستره جغرافيايي از کره خاکي 

الگوي مديريتي اين کشور نيز متفاوت  داده باشد و اينکه روسيه در آنجا چه منافعي دارد، رخ

داده، تأکيد  خلوت رخ هايي نظير اوکراين که در منطقه موسوم به حياطاست.روسيه در بحران

هاي تهاجمي قرار داده گيري از اهرماصلي را بر روي مديريت هوشمند بحران با اولويت بهره
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هاي گيري از حربهبندي شده شامل بهرهي اقدامات روسيه به صورت اولويتلذا دامنه ،است

هاي روسي، ساز وکارهاي سياسي ـ يتاقلسالح انرژي، تحريک وتسليح   نظامي ـ تهاجمي،

از سوي  باشد.يماي ي رسانهمينسک يک و دو و نرماندي چهار(وحربه يک و دو،ژنو ديپلماتيک)

سوريه به دليل اينکه تهديد مستقيمي متوجه سرزمين روسيه نيست و خارج از  ديگر در بحران

وقوع پيوسته، الگوي مديريت هوشمند بحران را با تأکيد  ي امنيت پيراموني اين کشور بهحلقه

اند. از اين رو خط سير اقدامات روسيه در بحران تر يافتههزينهکم بر استفاده از سازوکارهاي نرم،

هاي بندي شده و با قيد عدم فوريت حمله نظامي همه جانبه ازحوزهصورت اولويتسوريه به 

 تحريم نشست تونس، ي شوراي امنيت سازمان ملل،هاقطعنامهـ ديپلماتيک شامل وتوي  سياسي

 ي،سازائتالفو  اتحاد هاي آستانه وسوچي،شرکت فعال در نشست تحريم نشست پاريس،

اي امتداد يافته ـ تسليحاتي و رسانه نظامي هاي اطالعاتي،يتحماتا  ي مالي واقتصاديهاکمک

 است.  

 قدرداني.11

  مطلوب وعالمه طباطبايي بواسطه فراهم ساختن بستر مطالعاتي نسبتاً و هاي شاهداز دانشگاه

محمد رحيم  همچنين از دکتر کنيم.تشکر مي ايميسر بودن شرايط استفاده از امکانات کتابخانه

قدرداني  هاي ارزندهزاده به دليل راهنماييدکتر غالمعلي چگني تر حسين دهشيار ودک عيوضي،

 کنيم. مي
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