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چكيده

تروریسم تكفیری پدیده ای است كه طی بیش از یك دهه اخیر سیاست خارجی كشورهای مختلف را تحت تاثیر 

قرار داده و آنها برای مقابله با این تهدید راهبردهای مختلفی را دنبال نموده اند. روسیه از مهترین كشورهایی است 

كه در محیط های داخلی و خارجی با این تهدید روبه رو است. با توجه به تابعیت روسی بسیاری از تروریست هایی 

امنیت ملی  به سرزمین اصلی و تهدید  آنها  بازگشت  نگرانی روسیه  فعالیت دارند، عمده  كه در سوریه و عراق 

این كشور است. سوال اصلی مقاله این است كه مهترین متغیرهای موثر بر سیاست خارجی روسیه در مقابله با 

تروریسم تكفیری در سوریه چیست و چگونه می توان آن را تحلیل نمود؟ یافته های مقاله حاكی از آن است كه 

سیاست خارجی روسیه در مقابله با تروریسم تكفیری در سوریه در قالب سطح تحلیل داخلی )متغیرهای سطح 

تصمیم گیری( و همچنین سطح تحلیل كالن )متغیر نظام بین الملل( قابل تحلیل می باشد؛ بدین ترتیب كه در 

این رابطه تحت تاثیر متغیرهای فردی، نقشی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی قرار دارد. این مقاله در قالب روش 

توصیفی – تحلیلی به این موضوع پرداخته است.

تصميم گيری،  متغيرهای سطح  تحليل سياست خارجی،  تكفيری،  تروريسم  روسيه،  كليدی:  واژگان 

متغير نظام بين الملل.
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مقدمه
از  بعد  دوره  در  است.  بین الملل  نظام  در  برای كشورها  مهم  آن چالشی  با  مبارزه  و  تروریسم 
11 سپتامبر 2001 با توجه به تغییرات ژئوپلیتیك در مناطق جغرافیایی، نوع خاصی از تروریسم 
معروف به تروریسم تكفیری1 گسترش یافته است. این نوع از تروریسم از بطن تعریف خاص گرایانه 
از مذهب زاده شد كه یك گروه، سایر گروه ها را در قلمرو ایدئولوژیك خود ندانسته و حكم به نابودی 
از مهترین كشورهایی است كه  آنها می دهد )هدایتی شهیدانی و مرادی كالرده، 1393(. روسیه 
طی سال های اخیر در مقابله با تروریسم تكفیری گام برداشته است. موضوع مبارزه با تروریسم در 
دهه های اخیر برای فدراسیون روسیه دارای حساسیت زیادی بوده است. سنت امپراتوری روسیه 
همواره در قبال شورش های داخلی و جنبش های جدایی طلب، اتخاذ واكنش های تند و خشن بوده 
و سیاست فعلی مسكو نیز در قبال تروریسم مشابه همین سیاست سنتی است )بزرگمهری و آزادی، 
1391: 43(. در مورد سیاست خارجی روسیه در مقابله با تروریسم تكفیری تاكنون آثار چندی به 

رشته تحریر درآمده است. 
آدمی و آخرالدین )1392( در مقاله »سیاست خارجی روسیه در قبال بحران سوریه: ریشه ها، 
اهداف و پیامدها« سیاست خارجی روسیه را درگیر نوعی امنیت محوری پنداشته و یكی از مهترین 
دالیل حضور نظامی روسیه در بحران سوریه را نگرانی از گسترش گروه های تكفیری می دانند. از 
نظر نویسنده در صورت به قدرت رسیدن این گروه ها، نفوذ ژئوپلیتیك روسیه در سوریه از میان 

خواهد رفت.
واحدی )1394( در مقاله ای با عنوان »همكاری های ایران و روسیه در حل مناقشات منطقه ای« 
با تروریسم  به بررسی رویكرد سیاست خارجی روسیه در مقابله  از منظر سطح تحلیل منطقه ای 
تكفیری پرداخته است. این مقاله فعالیت گروه های اسالمی افراطی را تهدید مشتركی برای دو كشور 

ارزیابی می كند كه طرفین برای از بین بردن آن با یكدیگر همكاری می كنند.
گرانمایه و لیك2 )2016( در مقاله »زوج جدید قدرت: روسیه و ایران در خاورمیانه« به تشكیل 
ائتالف از سوی ایران و روسیه برای مقابله با گروه های تكفیری، مانند داعش به ویژه در بحران سوریه 

1. Excommunication Terrorism.
2. Elli Geranmayeh and Kadri Liik.
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اشاره دارد كه نشان دهنده سیاست های واقع گرایانه دو كشور است. نویسنده رویكرد ائتالفی روسیه 
را بخشی از دستور كار بین المللی مسكو علیه سیاست های آمریكا ارزیابی می كند.

بالدونی1 )2016( در مقاله »تحلیل تئوریك سیاست خارجی روسیه؛ تغییرات دوره پوتین« به 
تهاجمی شدن سیاست خارجی روسیه متاثر از بحران های منطقه ای اشاره می كند. از نظر نویسنده 
سیاست خارجی روسیه پس از روی كار آمدن مجدد پوتین بیش از پیش صورتی تهاجمی به خود 
گرفته است. از نظر نویسنده دلیل این رویكرد، بحران های منطقه ای نظیر گروه های تكفیری است 
كه زمینه های حضور آمریكا را در مناطق پیرامون روسیه فراهم می سازد و تهدیدی امنیتی برای 

این كشور به شمار می رود.
درمجموع چنانچه می بینیم، این آثار با رویكردی تك بعدی، سیاست خارجی روسیه در مقابله با 
تروریسم تكفیری را اغلب در سطح قالب تحلیل كالن و با توجه به تحوالت منطقه ای و بین المللی 
مورد بررسی قرار داده اند. متغیرهای داخلی روسیه را كه بر سیاست خارجی این كشور نیز دارای 
تاثیر است، نادیده می گیرند. بر همین اساس، پژوهش حاضر سعی دارد در قالب نظریه پیوستگی 
بپردازد كه هم  تكفیری  تروریسم  با  مقابله  از سیاست خارجی روسیه در  به تحلیل جامعی  روزنا 

متغیرهای سطح داخل و هم متغر كالن بین المللی را نیز در بر می گیرد.
 

يك. چارچوب نظری
ابزارهای  و  به واسطه ماهیت تحول پذیر  از آن دسته مفاهیم سیالی است كه  سیاست خارجی 
باعث  كه  به خود می گیرد؛ مسئله ای  متعددی  تعاریف  دولت ها،  اقدامات  نیز گستردگی  و  متعدد 
شده است تا نوعی از ایستارهای باثبات نسبت به صحنه بین الملل فرض شود كه طرح های ذهنی یا 
عینی كشورها نسبت به روابط شان با دنیای خارج را می سازد )واالس، 1384: 15(. یكی از مهمترین 
موضوعات پیرامون سیاست خارجی، اهمیت تحلیل آن است كه درواقع همان بررسی، اداره و اجرای 

روابط میان كنش گران مختلف به ویژه دولت ها در نظام بین الملل است.
تحلیل سیاست خارجی به مثابه یك حوزه مطالعاتی، با تمركز بر چگونگی اداره روابط بین دولتی 
و نگرش هنجاری آن در رشته روابط بین الملل توسعه یافته است )میرمحمدی و خسروی، 1393: 
1. Baldoni.
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13-12(. فرضیه مقدماتی بیشتر تحلیل های سیاست خارجی این است كه دولت به عنوان یك نهاد 
اجتماعی در دو محیط داخلی و خارجی دارای موجودیت است. در سیاست داخلی، دولت پس از 
تصمیم گیری درباره راهكار، هم اجازه عمل و هم ابزار انجام آن را دارد؛ اما در سیاست خارجی چنین 
نیست و نتایج حاصل تصمیم مشترك هستند. اینكه دولت ابزار رسیدن به مقصود خود را دارد یا نه 

مشروط است )براون، 1383: 124-125(.
یك راه كاربردی در تحلیل سیاست خارجی، بهره گیری از سطوح تحلیل است. سطح تحلیل 
منظری است كه پژوهشگر از آن به واقعیات بیرونی نگاه می كند. سطح تحلیل به ما می گوید مشاهده 
خود را از كجا آغاز كنیم و با چه روشی مطالعه كنیم )خسروی و میرمحمدی، 1393: 81(. در 
ارزیابی سیاست خارجی دولت معموال دو سطح تحلیل قابل شناسایی است. 1. سطح تحلیل خرد كه 
بر ویژگی های داخلی اعم از ساختار قدرت، ویژگی های تصمیم گیرندگان و ساختار اجتماعی كشور 
نظر دارد؛ 2. سطح تحلیل كالن كه بر ساختار نظام بین الملل و نوع صورتبندی آن توجه دارد. در 
سطح تحلیل خرد به این موضوع توجه می شود كه وجود كشورها با وجوه مختلف، شاخصه ای متمایز 
را به وجود می آورد كه به طرقی بر چگونگی رفتار سیاست خارجی تاثیر می گذارد. رهیافت خرد در 
بطن خود به نقد فرضیه توپ بیلیاردی برمی خیزند. درنتیجه این متفكرین فرض می نمایند كه وجود 
مختلف الوجوه كشورها موجب ارایه بروندادهای گوناگون می شود كه به عنوان درونداد نظام بین الملل 
عمل می كنند )سیف زاده، 1385: 300(. رویكرد بارز بررسی این رهیافت نظریه تصمیم گیری و نقش 
تئوری تصمیم گیری  اهمیت است كه  دارای  این دلیل  به  یا تصمیم گیر  افراد است. تصمیم گیری 
بلكه  نمی كند؛  توجهی  انتزاعی  موجوداتی  به عنوان  مجریه  قوه  چون  نهادهایی،  یا  و  دولت ها  به 
در پی تشخیص چگونگی شكل بخشی رفتار تصمیم گیران به رفتار حكومت ها است. تصمیم گیران 
از  ناشی  حقوقی  هنجارهای  و  سیاسی  اجتماعی،  تجویزی  رفتارهای  تحت تاثیر  خارجی  سیاست 
مسئولیت ها قرار دارند. سیاست گذاران فارغ از شخصیت روانی و ویژگی فردی، هنگام عهده داری 
نقش خاص، تصمیم و رفتارشان بر اساس انتظاراتی كه از آن نقش می رود، شكل می گیرد؛ بنابراین 
تصمیم گیرندگان سیاست خارجی باید خود را با الزامات، ضروریات و شرایط خاص نقش و مسئولیت 

وفق داده و طبق آن عمل نمایند )دهقانی فیروزآبادی، 1396: 180-200(.
هالستی در زمینه تاثیرات عوامل درونی بر حوزه تصمیم گیری معتقد است كه نوع رژیم اقتصادی 
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و سیاسی كشور نقش قاطعی در تهاجم كشورها ایفا می كند. دلیل آن این است كه كشورهای با 
نظام های بسته با دست كاری افكار عمومی بسیار آسانتر می توانند حمایت گسترده مردم را جلب 
نمایند. اقدامات سیاست خارجی تهاجمی معموال ناشی از بی ثباتی داخلی است؛ چرا كه در موارد 
متعدد قدرت های خارجی به هنگام بروز جنگ داخلی و شورش اقدام به دخالت كرده اند. از نظر 
با استفاده از متغیرهای روانی می توان استدالل كرد كه در رژیم های دارای رهبری فره وشی  وی 
تصمیمات خودسرانه احتماال موجب تمجیدهای شخصی گسترده ای می شود. تصمیم گیری سیاست 
خارجی همیشه با آگاهی از توانایی های بالقوه یا فوری كشورها نسبت به دستیابی به اهداف صورت 
می گیرد. بدین لحاظ در حوادث بسیاری وسیله بر هدف تاثیر می گذارد. میزان و نوع توانایی ها اعم 
از پرسنل دیپلماتیك، كاالهای اقتصادی، تسهیالت حمل و نقل یا نیروی نظامی امكان موفقیت در 
یك وضعیت خاص را نشان می دهد. همچنین اثر طرز تلقی ها و افكار عمومی در انتخاب اهداف و 
تصمیم گیری ممكن است به گستردگی مردم و نوع موضوع مرتبط باشد )هالستی، 1384: 161-

.)150
برخالف سطح تحلیل خرد، سطح تحلیل كالن به كل نظام بین الملل و مفروضه ها و قضایای 
ورودی های  بر  مبتنی  نظریه پردازان كالن  برای  اطالعات  بررسی  مرجع  دارد.  تاكید  كلی  انتزاعی 
زمینه ساز محیط بین الملل، عوامل تعدیل بخش و صحنه های پذیرنده سیاست خارجی ناشی از كل 
نظام بین الملل است. آنها با بی توجهی یا كم بها دادن به نقش كشور به عنوان زیر مجموعه نظام 
بین الملل در شكل گیری و اجرای سیاست خارجی، توجه خود را به مسایلی مانند تركیب ساختاری 

قدرت معطوف می كنند. نظام های موازنه قدرت، بحران زا- بحران زدا، كشاورزی- صنعتی، متعادل-
نامتعادل و شش مدل وتوی واحدها- موازنه قدرت- دو قطبی منعطف- دو قطبی متصلب- سلسله 
مراتبی- نظام عالمگیر جهانی و نوواقع گرایی ساختاری نمونه هایی از نظریه های سطح تحلیل كالن 
خروجی  تابع  را  كشورها  رفتاری  شاخصه  بین الملل،  نظام  سطح  بر  تكیه  با  نظریه ها  این  است. 
از شكل گیری در سطح كالن نظام می دانند كه به طور جبری به عنوان ورودی بر دستگاه  حاصل 
اثر می گذارد؛  آنها  بر رفتار خارجی  تصمیم گیری واحدهای عضو در نظام بین الملل حاكم شده و 
بنابراین كشورها در تصورشان به عنوان واحدهای عضو مانند توپ های بیلیارد هستند. پژوهش گران 
با فراموش كردن تفاوت های بازیگران عضو نظام بین الملل نوعی همگونی برای آنان  این رهیافت 
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قایلند، تمایزهای بین واحدها و بازیگران نظام را نادیده گرفته و دولت های ملی را واحدهایی مشابه 
می دانند. درنتیجه در مدل های آنها نقش نظام ارزشی و پویش های داخلی بازیگران در رفتار سیاست 
خارجی ناچیز محسوب می شود. به رغم این، از اوایل دهه 1960 اقداماتی جهت ارایه رهیافت سوم 
كه دو سطح تحلیل كالن و خرد را بهم اتصال دهد، آغاز شد. جیمز روزنا1 از دانشمندانی است كه 
با ارایه مدل پیوستگی سیاست خارجی، در این راه گام برداشت )سیف زاده، 1385: 363(. بر اساس 
مدل وی، رفتار سیاست خارجی كشورها نوعی واكنش به محرك های داخلی و خارجی است كه در 

قالب متغیرهای زیر، مانند حلقه های زنجیر با هم ارتباط دارند:
1. متغیر فرد: ویژگی های اختصاصی تصمیم گیرندگان سیاست خارجی مانند استعدادها، تجربه ها 

و ارزش ها است كه آنها را از دیگر متمایز می سازد؛ 
2. متغیر نقش: ارزیابی متغیر نقش بدون توجه به ویژگی های شخصیتی افراد انجام می گیرد و 

عبارت از محدودیت هایی است كه نقش های مختلف بر سیاست گذار خارجی تحمیل می كنند؛
3. متغیرهای حكومتی: ویژگی هایی از سیستم حكومت، مانند نوع نظام سیاسی و تاثیر قوای 
حكومتی كه با تحدید یا گسترش گزینه های سیاست گذار، باعث محدودیت یا ارتقاء اقدامات سیاست 

خارجی می شود؛
مانند  بر رفتار سیاست خارجی،  از حكومت موثر  به بخش های خارج  اجتماعی:  4. متغیرهای 

خصوصیات ارزشی، گروه های فشار و تركیب جمعیتی اشاره دارد؛
بر  كه  جامعه  یك  محیط  از  خارج  محدودیت آفرین  ویژگی های  بین المللی:  محیط  متغیر   .5
تصمیم گیری سیاست خارجی موثر است. هدف كلی روزنا از ارایه این طرح، تبیین علی سیاست 

.)Rosenau, 1971( خارجی و سنجش نقش متغیرهای فوق بر آن است

دو. روسيه و تهديد تروريسم تكفيری
روسیه همانند هر كشور دیگر، در محیط های داخلی و خارجی با تهدیدات مختلفی مواجه است 
نیز،  كشور  این  ملی  امنیت  استراتژی  اسناد  در  است.  تكفیری  تروریسم  آنها  مهترین  از  یكی  كه 
سازمان های تروریستی به عنوان تهدیدی فراروی روسیه محسوب شده است )امیری، 1394: 98(. 
1. James Rosenau.
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سازمان امنیت فدرال روسیه در گزارشی در زمینه مطالعه تیپ شناسی اقدامات تروریستی، شش تیپ 
ترور را معرفی كرده است كه شامل ناسیونالیستی، افراط گرایان چپ، افراط گرایان راست، ترورهایی با 
پشتیبانی دولت، مذهبی و آنارشیستی هستند. اقدامات تروریستی تكفیری در گروه ترورهای مذهبی 
به اهداف می دانند.  از گروه های وهابی، تروریسم را موثرترین وسیله رسیدن  قرار دارد و بسیاری 
به طور كلی وهابیت در سال های اخیر در روسیه با مبارزه با دولت مركزی روسیه درآمیخته است؛ 
به نحوی كه گروه های وهابی تالش زیادی برای ایجاد هرج و مرج در داخل روسیه كرده اند )پسندیده، 

.)3-5 :1393
برای روسیه در آسیای مركزی، قفقاز جنوبی و شمالی و خاورمیانه  تهدید گروه های تكفیری 
آسیای  تروریسم،  مسئله  درگیر  و  مسكو  نفوذ  تحت  مناطق  از  یكی  دارد.  وجود  بالقوه  به صورت 
مركزی است. اندیشه وهابیت نخستین بار در سال 1912 به آسیای مركزی معرفی شد. این اندیشه 
در بحبوحه فروپاشی شوروی و بعد از 70 سال محرومیت مذهبی ناشی از سلطه كمونیسم، به عنوان 
جنبشی كه هدف آن آموزش سنت های اسالمی به اهالی بومی بود، به سرعت گسترش یافت. فعالیت 
گروه های تكفیری كه پس از حمله آمریكا به افغانستان در سال 2001 سرعت بیشتری گرفت، ایجاد 

چالش  برای روسیه را به عنوان یك هدف اصلی در نظر داشت.
تروریسم تكفیری در قفقاز جنوبی نیز، تهدیدی برای روسیه محسوب می شود. وهابیت به ویژه 
در جمهوری آذربایجان رشد داشته است؛ در حالی كه قاطبه مردم با رشد افراط گرایی دینی مخالف 
هستند. وهابیان از 1997 پایگاه هایی در آذربایجان تاسیس كردند. گفته می شود تعداد سلفی های 
آذربایجان حدود 50 هزار نفر است كه به چهار گروه خوارج امروز، جماعت هجرت، تكفیر و اخوان 
روسیه، در جمهوری های  برای  تكفیری  تروریسم  تهدید  بیشترین  این وجود،  با  تقسیم می شوند. 
بارز آن  مثال  دارد كه  قره چای وجود  و  اینگوشیا  قفقاز شمالی شامل داغستان، چچن،  چهارگانه 
یافت  تغییر  تكفیری  افراط گرایی  به  استقالل طلبی  آرمان  از  از 1996  بعد  است كه  بحران چچن 

)هدایتی شهیدانی و مرادی كالرده، 1393: 247-248(.
به   1998 سال  در  را  تروریسم  با  مبارزه  فدرال  قانون  روسیه  دولت  تحوالت چچن،  درنتیجه 
تصویب رساند. این قانون طرح رژیم قانونی عملیات ضدتروریستی را تعیین و مبنایی را برای عمل 
سازمان های ضدتروریستی روسی فراهم آورد. روسیه در سال 1999 وارد دومین نبرد با شورشیان 
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چچن شد. در واكنش به موج تروریسم، پوتین رییس جمهور این كشور به مردم قول داد كه ساختار 
امنیتی روسیه را اصالح كرده و روشی را برای هماهنگی فعالیت سازمان های ضدتروریستی ایجاد 
كند. بدین ترتیب حضور نظامی در قفقاز شمالی افزایش یافت. در سال 1999 قانون فدرال جدید 
ضدتروریسم تصویب شد كه استفاده از نیروهای مسلح را علیه تروریسم در داخل و خارج از كشور 

.)Omelicheva, 2009: 3�5( قانونی كرد
در عین حال، بیشترین درگیری روسیه با گروه های تكفیری در خاورمیانه است. مسكو بعد از 
كنار رفتن نفوذ غرب گرایان در سیاست خارجی این كشور، توجه خاصی را به خاورمیانه معطوف 
كرده و همچنین دو كشور ایران و سوریه از جایگاه مهمی در سیاست خارجی این كشور برخوردارند. 
روسیه در جریان تحوالت بیداری اسالمی، به عنوان یكی از بازیگران فرامنطقه ای، سیاست خاصی 
را اتخاذ كرد. درواقع، وقوع انقالب های عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا، قدرت بازیگری روسیه را 

افزایش داد و سبب شد تا نقش موثری را در آن ایفا نماید )سهرابی، 1393: 134(.
از همه در سوریه  بیش  تكفیری در خاورمیانه  با گروه های  مقابله  سیاست خارجی روسیه در 
درگیر بوده است. سوریه، از معدود كشورهای خاورمیانه است كه همواره روابط نزدیكی با روسیه 
ارتش  بود و  تا 1980، مهترین متحد مسكو در منطقه  اواخر دهه 1950  از  داشته است. دمشق 
سوریه توسط مدرن ترین جنگ افزارهای روسی تسلیح می شد. در سال های پس از فروپاشی شوروی 
نیز روسیه برای حل مسایل جهانی نزدیكی با روسیه را دنبال نمود كه شركت مسكو در روند تعدیل 
و حل و فصل  مسكو  از سوی  سوریه  نظامی  برنامه های  كنترل  صهیونیستی،  رژیم  و  سوریه  روابط 

مسایل مرتبط با چچن از طریق سوریه مهترین محورهای آن بودند )عابدی، 1388: 121-122(.
كرد  ارزیابی  كشورها  دیگر  از  متفاوت  را  سوریه  وضعیت  اسالمی،  بیداری  تحوالت  در  روسیه 
بازیگران خارجی آن را مشابه سایر بحران ها جلوه داده است. به همین دلیل، حمایت  كه حضور 
موجب  سوریه  بحران  در  كه  موضوعاتی  مهترین  از  كرد.  اعالم  اسد  بشار  دولت  از  را  خود  قاطع 
نگرانی روس ها شد، شیوع تروریسم تكفیری است. روس ها معتقدند كه حضور نیروهای افراطی و 
شبه نظامیان از چچن و بالكان تنها محدود به سوریه نبوده و بعد از سوریه، آنها عزم قلمرو روسیه 

خواهند نمود )قاسمیان، 1392: 156-157(. 
بخش اعظمی از تروریست ها در سوریه، تابعیت روسی دارند. آمار موسسه سوفان آمریكا، این 
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تعداد را بیش از 3000 نفر تخمین زده است كه بیش از 400 تن از آنها تاكنون به روسیه بازگشته اند 
و  فرماندهان  سطوح  در  سوریه  شمال  در  حمالت  كه  می دهد  نشان  شواهد   .)Barrett, 2017: 7(
جنگجویان نبردی كامال چچنی بوده است. تصادفی نیست كه سه فرد چچنی، یعنی صالح الدین 
چچنی، معاونش محمد و ابوموسی چچنی به ترتیب فرماندهی نبردهای حلب و كسب را بر عهده 

داشتند. 
و  تروریستی  باورهای  از  تركیب خطرناكی  بازمی گردند،  خانه  به  كه  مسكو شورشیانی  نظر  از 
تجربه نبرد را به همراه دارند. آنها آموخته اند كه در شرایط شورش و نبرد چگونه عمل كنند. تحت 
تجارب  انتقال  قابلیت  به ویژه  بود.  خواهد  كار سختی  كرملین  برای  افراد  این  كنترل  شرایط  این 
تروریستی به دیگران، برای مسكو در قفقاز شمالی كه وضعیت امنیتی شكننده ای دارد، یك خطر 

بالقوه محسوب می شود )پسندیده، 1393: 5(.
سوریه،  در  تروریست ها  رسیدن  قدرت  به  نیز  منطقه ای  حوزه های  در  داخلی،  ابعاد  بر  عالوه 
قدرت  به  صورت  در  كه  است  واقف  امر  این  بر  روسیه  دارد.  روسیه  برای  جبران ناپذیری  عواقب 
رسیدن مخالفین، سوریه از حوزه قلمرو ژئوپلیتیك روسیه خارج می شود. بر همین مبنا مسكو در 
پـي ثبات سازی در خاورمیانه است و می كوشد روابط متوازني را با كشورهاي منطقه برقرار سازد؛ 
چرا كه از این طریق می تواند جایگـاه خـود را در منطقـه تقویت كند )آدمی و آخر الدین، 1392: 

.)63-68
بر این اساس، سیاست خارجی مسكو در قبال سوریه تركیبی از علقه های ژئوپلیتیك در كنار 
منافع امنیتی است. روسیه پس از مشاهده استقامت دولت اسد با حمایت های ایران، از اواسط سال 
2015 حضور فعالی در مقابله با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره داشته است. نقش بارز 
روس ها در این مبارزه، پشتیبانی هوایی و اطالعاتی از ارتش سوریه بوده است. روسیه در سپتامبر 
2015 حمالت هوایی به مواضع تروریست ها در سوریه را آغاز كرد؛ گرچه هدف فوری این حضور، 
اما اكثر تحلیل گران اهداف اصلی  جلوگیری از سرنگونی رییس جمهور اسد توسط شورشیان بود؛ 
این حمالت را تایید دوباره وضعیت قدرت بین المللی روسیه، حفاظت از امنیت روسیه از تروریسم 
جهادی، اجتناب از تحكیم اصل مسئولیت حمایت به عنوان یك اصل حقوق بین الملل و نشان دادن 
.)Baldoni, 2016: 5�9( قدرت نظامی مسكو و جذب مشتری برای سالح های روسی ارزیابی كرده اند
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سه. تحليل سياست خارجی روسيه در قبال تروريسم تكفيری
سیاست خارجی روسیه فرایندی است كه بر اساس راهبردهای عمل گرایانه، منفعت محور و در 
بین المللی شكل گرفته است )همت وویچ، 1397(. روسیه  قواعد  بر  و مبتنی  عین حال مسئوالنه 
مانند هر كشوری برای رفع تهدیدات و حفظ امنیت خود اولویت خاصی قایل است. این امر به لحاظ 
آنكه روسیه در پی فروپاشی شوروی درصدد تنظیم روابط خارجی خود بر مبنای جدیدی برآمده، از 
اهمیت بیشتری برخوردار است )نوری، 1389: 157(. بر این اساس، در سیاست خارجی روسیه در 
مقابله با تروریسم تكفیری، متغیرهای زیر موثر بوده اند كه در اینجا به تحلیل آنها پرداخته شده است. 

1-3. متغير فردی
پوتین1  والدیمیر  مشخص  به طور  و  روس  نخبگان  روانشناسی  و  عالیق  به  باید  سطح  این  در 
رییس جمهور این كشور پرداخت. وی كه طی سال های )2008-2000( و )2016-2012( سكان 
با اكثریت آرا مجددا به  نیز  انتخابات سال 2017  ریاست جمهوری روسیه را بر عهده داشته و در 
بااراده و مغرور به نظر می رسد. ژست های بدنی خاص او در  این سمت دست یافت، فردی شجاع، 
اسبق  نخست وزیر  بلر3  تونی  همسر  بلر2  است. چری  موضوع  این  بارز  نمود  مختلف،  موقعیت های 
انگلیس كه با پوتین دیدار داشته، در كتاب خاطراتش می نویسد: »پوتین برای قوت فیزیكی ارزش 
بسیار زیادی قایل است، چه برای خودش و چه برای كشورش. او مردی نیست كه شما بخواهید از 
او عبور كنید«. تونی بلر هم در اولین مالقات با پوتین، می نویسد: »رفتار او مانند تزارها بود«. جورج 
بوش4 نیز در خاطراتش با اشاره به اینكه بیش از 40 بار با پوتین مالقات داشته، در مورد شخصیت وی 

می نویسد: »او بعضی وقت ها جسور و از خود راضی، بعضی وقت ها جذاب و همیشه سرسخت بود«.
این موارد نشان می دهد كه مرد شماره یك روسیه، دارای روحیاتی از جنس روحیات سیاست مداران 
و به خصوص تزارهای سابق روس است، تزارهایی كه اشتهای سیری ناپذیری به فتح و غلبه داشتند 
با  اما نباید چنین پنداشت كه پوتین  و برای شمایل فیزیكی روسیه اهمیت بسیاری قایل بودند؛ 
مقتضیات دنیای كنونی بیگانه است. مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه اسبق آمریكا در مورد دیدار 

1.Vladimir Putin.
2. Cherie Blair. 
3. Tony Blair.
4. Goeorge Bush.
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با پوتین در سال 2000 می نویسد: »پوتین در نگرش و چشم انداز، جوان تر و مدرن تر از یلتسین و 
پریماكوف است«. از این گذشته به لحاظ سیاسی نیز پوتین شخصیتی ملی گراست كه سیاست های 
غرب گرایانه روسیه در دهه 1990، را به خوبی به خاطر دارد. پوتین كه معتقد است روسیه بعد از 
فروپاشی شوروی غارت شده است، تمام تالش خود را برای بازگشت روسیه به جایگاه اصلی خود در 
ساختار بین الملل انجام داده است. دو ویژگی مهم پوتین، تالش وی برای عظمت و بزرگی روسیه و 
عمل گرا بودن اوست. نیكالس برنز دیپلمات آمریكایی در این باره می گوید: »به جای گوش دادن به 

حرف های او، بهتر است به آنچه انجام می دهد، توجه شود« )شاپوری، 1393: 43-47(.
پوتین همانند سایر روس ها، نوعی هراس تاریخی از جهان خارج دارد. دیمیتری ترنین1 تحلیل گر 
ارشد كارنگی2 می گوید: »پوتین تنها راه تضمین امنیت روسیه را داشتن كشوری قدرتمند می داند 
كه می تواند نیروی خود را برای دفاع بسیج كند. بررسی تاریخی نشان می دهد كه در طول حكومت 
تزاری رومانوف ها، دوره های لنین و استالین تا به امروز، حكومت شخصی گرایانه در روسیه حاكم 
بوده و بخش قابل توجهی از قدرت در دست یك فرد متمركز بوده است.« فیونا هیل همكار ارشد 
برنامه سیاست خارجی موسسه بروكینگز پا را از این نیز فراتر گذاشته و شش مولفه »شخصیت 
تاریخی، انسان زنده، نجات دهنده، بیگانه ستیز، بازاری آزاد و افسر امور« را برای پوتین قایل است. 
هیل معتقد است كه این شش مولفه، نقش مهمی در شكل گیری اولویت های سیاست خارجی و 
اهدافی كه پوتین برای روسیه شناسایی كرده و نیز روش هایی كه او برای پیاده سازی سیاست های 

.)Baldoni, 2016: 12( خود و رسیدن به آن اهداف تعیین می كند، دارند
مهترین تاثیر متغیر فردی بر سیاست روسیه در مقابله با تروریسم تكفیری، شخصیت جنگنده و 
سیاست خارجی تهاجمی پوتین و حضور مستقیم در سوریه است. این مسئله كه ناشی از ویژگی های 
عمل گرایی، برتری جویی و احیای عظمت روسیه توسط پوتین است، به ویژه در مقاومت مستقیم 
در تقابل با رویكرد جنگ نیابتی آمریكا مشاهده می شود؛ به گونه ای كه اقدام نظامی بی سابقه این 
كشور در سوریه، روسیه را از وضعیت منفعل در خاورمیانه به وضعیت مبتكر نسبی ارتقاء داد. پوتین 
در سخنرانی خود در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2015 گفت: »روسیه 

1. Dimitri Trenin.
2. Carnegie Endowment for International Peace.
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همواره با تمام اشكال تروریسم مخالف است. ما به كمك های نظامی و فنی به عراق، سوریه و سایر 
كشورهای منطقه ای برای مبارزه با گروه های تروریستی ارایه می دهیم. این اشتباهی بزرگ است كه 
به همكاری با نیروهای دولتی سوریه كه با شجاعت با تروریست ها مبارزه می كنند، بی اعتنا باشیم« 

.)Putin, 2015: 1(
نظرسنجی ها   ،2015 سال  در  تروریست ها  علیه  روسیه  حمالت  آغاز  زمانی  بازه  در  عالوه،  به 
حكایت از افزایش بی سابقه میزان محبوبیت پوتین در بین مردم روسیه دارند. نظرسنجی كه توسط 
انجام گرفت،  انجام حمالت هوایی در سوریه  از  موسسه »VTSIOM« در 130 بخش روسیه پس 
میزان محبوبیت پوتین را 89,9 درصد اعالم كرد. این مركز دلیل چنین ركورد باالی محبوبیتی برای 
 .)Reuters, 2015: 1�2( پوتین را انجام حمالت هوایی علیه مواضع تروریست ها در سوریه اذعان كرد
به عالوه، بر اساس نظرسنجی سایت لوادا در مارس 2018، 58 درصد شركت كنندگان در جواب این 
سوال كه آیا روسیه در مسیر درستی در سیاست ها و اهداف خود قرار دارد، پاسخ مثبت دادند، 27 
درصد پاسخ منفی و 16 درصد نیز از پاسخ دهی امتناع كردند )Levada, 2018:1(. محبوبیت داخلی 
پوتین ناشی از مبارزه با تروریسم، موجب شد تا او در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، جایگاه 

.)Lazarev and Biryukova, 2016: 2( ویژه ای را در بین جمعیت مسلمانان این كشور به دست آورد
2-3. متغير نقش

در بررسی این متغیر بر سیاست خارجی روسیه، باید به تمركز قدرت ایجاد شده در دستگاه های 
دولتی روسیه پس از به قدرت رسیدن پوتین اشاره كرد. پوتین تالش كرد ضمن ایجاد یك نظام 
سلسله مراتبی انعطاف ناپذیر، كلیه نهادهای مرتبط با این حوزه را در خدمت اجرای اهداف تعیین 
شده قرار دهد و مجال رفتارهای مستقالنه را در حوزه خارجی محدود كند. وی موفق شد تا اجماع 
اجرای سیاست خارجی شكل دهد. در  اهداف و سازوكارهای  پیرامون  نهادی  را در حوزه  داخلی 
بررسی سیاست خارجی روسیه در مقابله با تروریسم تكفیری بر مبنای متغیر نقش، می توان تاثیر 

نقش های رییس جمهوری، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع اشاره كرد. 
جایگاه برتر رییس جمهور در ساختار سیاسی روسیه به لحاظ امتیازات ویژه ای است كه در قوانین 
اساسی و فدرال برای او در نظر گرفته شده است. بسیاری از امور مربوط به سیاست خارجی از جمله 
برقراری، بسط و قبض روابط با كشورهای خارجی و اعالم مواضع كشور پیرامون تحوالت بین المللی 
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به صورت مستقیم زیر نظر رییس جمهور است. تحلیل گران به واسطه نقش مسلط رییس جمهور در 
قانون  )نوری، 1389: 115(.  اساس »ریاستی« می دانند  در  را  این حوزه  سیاست گذاری خارجی، 
اساسی روسیه در 1993 نیز به رییس جمهور اجازه می دهد تا سیاست خارجی كشور را اداره كند.

پوتین حدود دو دهه در قدرت سیاسی حضور دارد. وی برخالف سایر رهبران روس، از قدرت 
شخصی بسیاری برخوردار است. این قدرت تا حدود زیادی بر اعتماد باالی روس ها به وی به عنوان 
است  مبتنی  شوروی  دوره  ثروت  و  قدرت  الیگارشی  با  مبارزه  و  اقتصادی  فساد  از  روسیه  ناجی 
)Baldoni, 2016: 12(. رییس جمهور، مهترین متغیر نقشی موثر بر سیاست خارجی روسیه در مقابله 
با تروریسم را دارد. پوتین در سخنرانی سالیانه در مجمع فدرال روسیه به طرح گزاره هایی، چون 
»مسئولیت تاریخی روسیه در جهان بی ثبات رو به افزایش است« و »روسیه یكی از تضمین كنندگان 

مهم ثبات منطقه ای و جهانی است« پرداخت )نوری، 1394: 38-39(.
وزیر امور خارجه نیز در سیاست خارجی ضدتروریستی مسكو نقش مهمی دارد كه به ویژه در 
همكاری با سایر بخش های امنیتی و نظامی مشاهده می شود. سرگئی الوروف1 وزیر امور خارجه 
روسیه معتقد است كه »آینده جهان با توجه به نوع چگونگی شكل گیری شرایط جدید در سوریه 
پدید می آید«. وزیر خارجه روسیه تاكنون دیپلماسی فعالی را در شورای امنیت سازمان ملل دنبال 
كرده و به ویژه از ایجاد محدودیت برای دولت سوریه در مقابل معارضین جلوگیری نموده است. نقش 
مهم وزیر خارجه روسیه در ابتكار مذاكرات صلح آستانه و ژنو در همكاری با همتای ایرانی برای اتخاذ 

یك دیپلماسی فعال در مقابله با تروریست ها قابل ذكر است. 
مبارزه با تروریسم در بند 14 سند مفهوم سیاست خارجی روسیه سال 2016 نیز مورد توجه 
قرار گرفته است: »تهدید رو به رشد تروریسم بین المللی یكی از خطرناك ترین واقعیت ها در جهان 
امروز است. گسترش ایدئولوژی گروه های تروریستی در خاورمیانه و شمال آفریقا، منجر به تخریب 
است.  بزرگ شده  مقیاس های  تسلیحات  در  غیرقانونی  و گسترش  سازوكارهای سنتی حكومت ها 
نیروهای تروریستی برای ترویج خشونت، از تحریف ارزش های مذهبی بهره برداری می كنند. در بند 
15 این سند نیز آمده است: »تهدید جهانی تروریستی با ظهور داعش و گروه های مشابه... به سطوح 
باالیی رسیده است. آنها خواهان ایجاد دولت خود و تقویت نفوذ خود از سواحل اقیانوس اطلس تا 
1. Sergei Lavrof.
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.)Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 2016: 3( پاكستان هستند
نقش نظامیان نیز در سیاست خارجی روسیه در مقابله با تروریسم تكفیری پررنگ بوده است. 
بحران های امنیتی پیچیده و چندالیه در خاورمیانه نظیر بحران تروریسم، به سیاست خارجی روسیه 
رنگ و بوی امنیت محور بخشیده و نقش پررنگ نظامیان را در سیاست خارجی این كشور در پی 
داشته است. الزام نوسازی ارتش سوریه و بكارگیری سالح های تاكتیكی در مبارزه با تروریست ها 
نیز این نقش را ارتقاء بخشیده است. روسیه تاكنون در مبارزه با تروریست ها، مدرن ترین سالح های 
خود را بكار گرفته است. سامانه های پدافندی دفاع ضدهوایی اس- 400، تانك های تی 90، موشك 
به قوی سفید  TU160 معروف  توپولف  TOW، جنگنده های سوخوی 35، بمب افكن های  ضدتانك 
حامل بمب های هدایت  شونده، موشك اندازهای TOS�1A معروف به آتش خورشید و موشك های 
كروز كه از كشتی های موشكی روسیه در دریای خزر شلیك می شوند، بخشی از این سالح ها هستند 

.)Sputnik News, 28.02/2016(
3-3. متغير حكومتی

در این سطح با تاثیر نظام سیاسی و اقتصادی روسیه بر سیاست خارجی این كشور در مبارزه 
با تروریسم روبه رو هستیم. در نظام سیاسی جدید روسیه از ابتدای تشكیل به واسطه عدم شفافیت 
چگونگی تفكیك قوا و حوزه های اختیار قوای مقننه و مجریه، روابط قوای حكومتی دستخوش تحوالت 
زیادی شده است )نوری، 1389(. ساختار سیاسی در روسیه به صورت جمهوری فدرال نیمه ریاستی با 

نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی است كه در بین آنها قدرت رییس جمهور فزاینده است. 
نظام سیاسی روسیه از قوای اجرایی، تقنینی و قضایی تشكیل شده است و تاثیر این نهادها در 
سیاست خارجی ضدتروریستی روسیه دارای سابقه تاریخی است. در بحران چچن نیروهای واحدهای 
نظامی از وزارتخانه های دفاع، امور خارجه و خدمات مرزی در شناسایی و نابودی تروریست ها نقش 
خارجی  سیاست  در  موثر  نهادهای  از  یكی  پارلمان   .)Omelicheva, 2009: 8( داشتند  گسترده ای 
ضدتروریستی روسیه است. نهاد پارلمان در روسیه از مجالس دوما و شورای فدراسیون تشكیل شده 
و به جمع این دو مجمع فدرال گفته می شود. دومای روسیه طبق قانون اساسی می تواند در مواردی 
بر فراگرد سیاست گذاری خارجی موثر باشد كه یكی از مهترین آنها تایید و یا رد بكارگیری نیروهای 

نظامی در خارج از كشور است )نوری، 1389: 68-69(.
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مهترین نقش پارلمان روسیه تصویب حضور نظامی دایمی در سوریه برای مقابله با تروریست ها 
است. مجلس دوما توافقنامه ای را كه به حضور نظامی روسیه در پایگاه هوایی حمیمیم در استان 
ساحلی الذقیه سوریه رسمیت می بخشید، به تصویب رساند. این توافقنامه در 26 اوت 2015 در 
دمشق به امضای مقامات روسی و سوری رسیده بود و برای تصویب به دومای روسیه ارایه شد. پس 
از تصویب دوما، مجلس سنا )شورای فدراسیون( نیز آن را به تصویب رساند كه با امضای پوتین 
به اجرا گذاشته شد. بر طبق این توافق طرف روس ماموریت های پدافند هوایی و حفاظت داخلی 
سوریه را بر عهده می گیرد. مدت این توافق 49 سال خواهد بود و در صورتی كه هیچ كدام از طرفین 
قصد خروج از آن را نداشته باشند، امكان تمدید آن برای چندین مرحله كه هر كدام 25 سال است، 

وجود دارد. 
وزارت خارجه نیز نقش مهمی در سیاست خارجی ضدتروریستی روسیه داشته است. پوتین بر 
اساس رویكرد تمركز قدرت خود و برای جلوگیری از رفتار مستقل این وزارتخانه، با انجام تغییرات 
گسترده در كابینه و وزرا، اداره وزارت خارجه را مستقیما به عهده گرفت. وزارت خارجه مهترین 
نقش را در هماهنگ سازی سیاست خارجی روسیه با سایر كشورها در مقابله با تروریسم داشته است. 
نقش این وزارتخانه به ویژه در سروسامان دادن به راهبردهای ائتالفی این كشور در مبارزه با تروریسم 

بیش از پیش مشهود است.
در سیاست خارجی روسیه در مقابله با تروریسم تكفیری، نقش نهادهای نظامی به ویژه وزارت 
دفاع و ارتش نیز بارز است. نقش و جایگاه وزارت دفاع در دوره پوتین به نحو ملموسی متحول شد. 
وزارت دفاع در فرایند ترمیم كابینه در مارس 2004 از جمله پنج وزارتخانه ای بود كه پوتین نظارت 
مستقیم بر آن را به دست گرفت. اصالحات نظامی پوتین تاثیر مستقیمی بر نحوه دخالت وزارت دفاع 
و نظامیان در فرآیند سیاست گذاری خارجی داشت؛ به نحوی كه در دوره پوتین باالترین اقتدار در 
امور نظامی نیز به وزیر دفاع محول شد )نوری، 1389: 53-52(. نقش وزارت دفاع و ارتش به ویژه از 
سال 2015 با حضور مستقیم این كشور در سوریه تعیین كننده شده است. نیكوالی پانكوف1 معاون 
وزیر دفاع روسیه در این رابطه اعالم كرد كه كشورش طرح هایی را برای از سرگیری حضور نظامی 
در كشورهایی، مانند ویتنام و كوبا كه مسكو قبال در آنها پایگاه نظامی داشت، در دست بررسی دارد. 
1. Pankov Nikolai.
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به نظر می رسد كه یكی از مهترین دالیل این امر نگرانی روسیه از تهدیدات ناشی از تروریسم است.
عالوه بر متغیرهای سیاسی، متغیرهای اقتصادی نیز در سیاست خارجی ضدتروریستی روسیه 
موثر هستند. به واقع تروریسم تهدیدی جدی برای رشد و توسعه جامعه روسیه و دستیابی به سطح 
قابل قبولی از مناسبات اقتصادی با سایر كشورها محسوب می شود. صادرات روسـیه به سـوریه قبل 
از بحران این كشور به مرز 20 میلیارد دالر رسید كه اكثر این سرمایهگذاريها در قالـب پـروژههـاي 
حفـاری نفـت و گـاز و استخراج آن بود. همچنین سوریه از خریداران بزرگ تسلیحات روسی است؛ 
به طوري كه سیستم ارتش سوریه بر طبق تجهیزات و مدل روسي سازماندهي شده است. در اثنای 
بود؛  جریان  در  آمریكا  فشارهای  به رغم  كشور  دو  نظامی  همكاری های  نیز  سوریه  كنونی  بحران 
به حدی كه روسیه در سال 2012 معادل یك میلیارد دالر سالح به سوریه فروخت )كوشكی و 
طاهری بزی، 1394: 50-49(. الوروف وزیر خارجه روسیه در كنفرانسی خبری در پاسخ به انتقادات 
مقام های غربی گفت كه كشورش ناقض هیچ قرارداد بینالمللـي نیـست و تحـریمهـای یك جانبه 

براي كشورهایي است كه آنها را وضع كرده اند.
4-3. متغيرهای اجتماعی

متغیرهای برآمده از ساختار اجتماعی نیز بر سیاست خارجی روسیه در مقابله با تروریسم موثر 
بوده است. مهترین این متغیرها را طبقات مسلط در روسیه، جمعیت مسلمان، مشكالت ناشی از 
مناطق و ... تشكیل می دهند. حمایت از اتباع روسیه و روس تبارها در سوریه كه تعداد آنها بین 10 
تا 40 هزار نفر متغیر است، از مهترین دالیل حضور نظامی مسكو در سوریه در مقابله با تروریسم 
است )قربانی، 1392: 2-1(. متغیراجتماعی دیگر، برخورداری روسیه از مناطق متعدد است. روسیه 
متشكل از 83 واحد جغرافیایی به عالوه شبه جزیره كریمه است. موضوع حوزه اختیارات و نحوه 
توزیع قدرت بین مركز و مناطق از ابتدای تشكیل روسیه جدید محل كشمكش بود كه در موضوع 

چچن به تقابل نظامی نیز منجر شد.
اتخاذ  برای  را  فراوانی  علقه های  اخیر  سال های  در  روسیه  فدرالی  مناطق  چارچوب،  این  در 
سیاست های مستقل از مسكو نشان داده اند. به عالوه تمركز بیش از پیش قدرت در دوره پوتین 
زمینه های حفظ استقالل طلبی را در مناطقی ، مانند چچن فراهم كرده است و فرصت های بی شماری 
برای رشد فعالیت های تروریستی در آنها فراهم آید. این روند در سال های اخیر در مناطق تاتارستان 
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قرار  را تحت تاثیر  با تروریسم  یافته و سیاست خارجی روسیه در مبارزه  نیز گسترش  و داغستان 
داده است؛ بنابراین، یكی از عمده ترین تاثیرات ساختار داخلی روسیه بر سیاست خارجی این كشور 
در مقابله با تروریسم، وجود علقه های فراملی و ایدئولوژیك در مناطقی از روسیه به ویژه در قفقاز 

شمالی است.
بازگشت تروریست ها به روسیه عالوه بر ایجاد ناامنی، بر وضعیت اقتصادی و نیز جایگاه روسیه 
در عرصه انرژی نیز تاثیر دارد كه پای الیگارشی موجود در جامعه روسیه به ویژه طبقه نوظهور را 
به میان می كشد كه میخاییل خودوركوفسكی1 آن را »طبقه خط لوله« می خواند. این طبقه ارتباط 
مستقیمی با مسئله انرژی در روسیه دارد و خواستار مقابله با تروریسم برای حفظ سهم روسیه در 

بازارهای جهانی انرژی است )كوالیی، 1394: 82(. 
مسیحیان  و  مسلمانان  سوی  از  به ویژه  مذهبی  حمایت های  رابطه  این  در  دیگر  مهم  موضوع 
از مقابله مستقیم روسیه با تروریست ها در خارج از مرزها است. با وجود اینكه از جمعیت 15 تا 
تروریست ها در  به  اما حمالت مسكو  قاطع سنی هستند؛  اكثریت  20 میلیونی مسلمانان روسیه، 
سوریه مورد استقبال آنها قرار گرفت. نظرسنجی بنیاد غیردولتی مبارزه با فساد روسیه نشان داد 
كه مسلمانان بخش های داغستان و تاتارستان از كمك  های روسیه به اسد در جنگ علیه تروریسم 
است،  سوریه  علوی های  از  برآمده  كه  را  اسد  از  پوتین  حمایت  همچنین  آنها  می كنند.  حمایت 
به عنوان دخالت فرقه ای نمی بینند. همچنین بیشتر پاسخ  دهندگان وضعیت كنونی سوریه را مبارزه 
 Lazarev( با گروه های تروریستی، مانند داعش و مقابله ژئوپلیتیكی علیه نفوذ غرب ارزیابی كردند
Laruelle, 2016: 5 ؛ and Biryukova, 2016: 4(. در طرف دگیر، كلیسای ارتدوكس روسیه نیز حضور 

نظامی روسیه در سوریه را »جنگ مقدس علیه تروریسم« اعالم كرد و به ویژه به دفاع از مسیحیان 
 .)Weir, 2015: 1�2( سوریه پرداخت

5-3. متغير محيط بين الملل
تكفیری،  تروریسم  با  مقابله  در  روسیه  خارجی  سیاست  بر  خارجی  محیط  تاثیرات  مهترین 
همكاری و تعارض منافع این كشور با سایر بازیگران است. ایران مهترین كشور همكار روسیه در 
مقابله با تروریسم است. الكساندر دوگین معمار سیاست خارجی نوین روسیه، ایران را از مهمترین 
1. Mikhail Khodrokovsky.
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متحدان روسیه در جنگ علیه جهان تك قطبی می داند )دیپلماسی ایرانی، 1393/06/24(. به عالوه 
برای روسیه تشكیل كمربندی از كشورهای دوست، پیرامون مرزهای مسكو و كوشش در نابودی 
تنش و پیش گیری از پیدایش مشكالت در مناطق نزدیك، یك هدف اصلی سیاست خارجی است و 

ایران نقش ممتازی در این راهبرد دارد )اصولی، 1392: 2(. 
به  ورود  عدم  مبنای  بر  پوتین  دوره  در  را  روسیه  خارجی  سیاست  گفتمان  باید  وجود  این  با 
ائتالف های بلندمدت قرار داد. عدم اعتقاد به ائتالف خارجی بلندمدت و تاكید بر اثرمندی بیشتر 
ابزار به جای شریك، نه تنها در كالم سیاسیون روس؛ بلكه در منابع سیاست خارجی این كشور و این 
كلیشه معروف رئالیستی كه »در عرصه بین المللی دوست و دشمن وجود ندارد؛ بلكه فقط منافع 
وجود دارد« نیز به چشم می خورد )نوری، 1394: 35(. بر همین اساس همكاری های تهران و مسكو 
بیش از همه در مقابله با تهدید مشترك گروه های تروریستی و حفظ نظام اسد به صورتی تاكتیكی 
در سال 2015 شكل گرفت )Geranmayeh and Liik, 2016: 2(. در این سال، پوتین برای اولین بار در 
گفتگویی تلویزیونی، عنوان شریك را برای ایران بكار برد؛ در حالی كه روس ها قبل از این تنها آمریكا 
و تا حدی اروپا را شركای خود می دانستند. روسیه و ایران در جریان سفر ژانویه 2015 وزیر دفاع 
روسیه به تهران، موافقتنامه همكاری نظامی امضا كردند كه یكی از مهترین زمینه های آن شامل 

توسعه همكاری های دوجانبه بر ضد تروریسم بود )امیری، 1394: 91(.
بدین ترتیب همان طور كه بحران های سوریه و داعش بهم وصل شدند، ایران و روسیه هم به یك 
دستور كار مشترك در سوریه دست یافتند. در وهله اول، این رویكرد ایران، یعنی مبارزه با تروریسم 
و حفظ نظام سیاسی سوریه مورد توجه قرار گرفت. دو كشور حمایت از نظام سیاسی سوریه را یك 
تنها در  را  زمینه  این  بازیگران غیردولتی در  نقش آفرینی  و  دانسته  با داعش  مبارزه  برای  اولویت 
خدمت تقویت دولت سوریه پذیرفتند. در ادامه، نگاه دو طرف به مبارزه هم زمان با تروریست ها و 
مخالفان دولت سوریه بهم نزدیك شد. روس ها زمانی قایل به گفتگو با مخالفان میانه روی اسد بودند؛ 
اما به تدریج به این نتیجه رسیدند كه تروریسم خوب و بد ندارد و باید با همه آنها با یك نگاه مبارزه 

كرد )برزگر، 1394: 2-5(.
با عنایت به این همگرایی ها، روسیه و ایران به این جمع بندی رسیدند كه همكاری آنها برای 
هواپیماهای جنگنده  اقدام  همكاری ها  این  از جمله  دارد.  در سوریه ضرورت  اسد  موقعیت  حفظ 
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نیروی هوایی ایران در اسكورت بمب افكن های روس برای مقابله با تروریست ها و همچنین اجازه 
ایران به روسیه برای استفاه از فضای خود جهت شلیك موشك از دریای خزر به مواضع تروریست ها 
از  كه  گفت  باید  راهبردی  تحلیلی  قالب  در  درمجموع   .)93-94  :1394 )امیری،  بود  سوریه  در 
سال 2015 به این سو، ایران هدایت عملیات زمینی و روسیه نیز عملیات هوایی و اطالعاتی علیه 

تروریست ها را بر عهده دارند. 
روسیه در مبارزه با تروریسم همچنین با تركیه، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و آمریكا 
به عنوان حامیان گروه های تكفیری نیز مواجه بوده است. تركیه در سال های اخیر ضمن حركت به 
سمت ایجاد تنش در منطقه، به حامی جدی گروه های تكفیری تبدیل شده است. تركیه به سوریه 
اول منطقه می نگرد )زارع و احمدی، 1395(.  به قدرت  برای تبدیل  به عنوان سكوی پرتاب خود 
تركیه همچنین به نیابت از سیاست های منطقه ای آمریكا از الگوی مقابله با دولت اسد برای كاهش 
با منافع امنیتی و ژئوپلیتیكی روسیه در  قدرت منطقه ای ایران بهره می گیرد. این رویكرد تركیه 

تعارض است و روابط مسكو- آنكارا را تحت تاثیر قرار داده است. 
اردوغان  عالقه  و  سابق  شوروی  نفوذ  تحت  مناطق  در  نفوذ  احیای  به  پوتین  تمایل  به عالوه، 
رییس جمهور تركیه به بازگشت نفوذ تركیه در مناطق تحت سلطه امپراتوری عثمانی در استمرار این 
 .)Flangann, 2013: 4�5( شد )تنش نقش داشت و موجب افول روابط دو كشور طی )2017-2015
نقطه عطف روابط روسیه و تركیه در این ارتباط، هدف گیری هواپیمای سوخوی 24 روسیه در مرز 
سوریه توسط جنگنده های ترك بود. در شرایطی كه تركیه مدعی شد هواپیمای روسی حریم هوایی 
این كشور را نقض كرده است، پوتین با رد این ادعا گفت كه این هواپیما در عمق چهار كیلومتری 
 Selim( خاك سوریه سقوط كرده و این عمل تركیه را به خنجر زدن از پشت به روسیه تعبیر كرد

.)Ozertem, 2017: 124

روسیه در مقابله با تروریسم تكفیری در برابر رژیم صهیونیستی نیز قرار گرفت. رژیم صهیونیستی 
از مهترین حامیان گروه های تكفیری به شمار می رود و هم تكمیلی قابل مالحظه ای بین منافع این 
رژیم و گروه های تكفیری در ایجاد چالش برای ایران و محور مقاومت در عراق و سوریه به چشم 
می خورد )Martinez, 2016: 5). در عین حال، سیاست خارجی روسیه در مقابل این رژیم بر اساس 
اصول چندجانبه گرایی و منفعت محوری شكل گرفته است. مسكو در عین حال كه به روابط راهبردی 
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نمی پذیرد.  را  تروریست ها  از  تل آویو در حمایت  ادامه می دهد، سیاست های  رژیم صهیونیستی  با 
پوتین در مقابل سخنان نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در سفر آگوست 2017 به روسیه كه گفت از 
حمایت از ایران در سوریه دست بردارد، پاسخ داد: »اسراییل یك كشور دوست برای روسیه است؛ 

.)Rosenberg, 2017: 1( »اما ایران متحد استراتژیك ما در منطقه به شمار می رود
عربستان دیگر كشوری است كه روسیه در این مسئله در برابر آن قرار دارد. ریاض به واسطه 
رسمیت فرقه وهابیت در آن به عنوان اصلی ترین منبع تغذیه گروه های تكفیری محسوب می شود. 
ابزارهای  مهترین  از  یكی  به عنوان  وهابیت  ایدئولوژی  از  اخیر  سال های  در  همچنین  كشور  این 
سیاست خارجی خود استفاده می كند. روند حمایتی ریاض از گروه های تكفیری، عالوه بر تهدیدهای 
مستقیم برای روسیه، استمرار حضور آمریكا در مناطق نزدیك این كشور، مانند آسیای مركزی و 

قفقاز را به همراه دارد كه متغیری تهدیدزا علیه امنیت ملی روسیه است. 
درنهایت باید به تضاد سیاست های ضدتروریستی روسیه با آمریكا نیز اشاره كرد. از نظر روس ها 
ابزاری  ائتالف ضدداعش و استفاده  با تروریسم در قالب  از مبارزه  رویكرد آمریكا طی این سال ها 
از تروریست ها در نوسان بوده است. از طرفی یكی از مالحظات جدی روسیه در بكارگیری قدرت 
نظامی در سوریه این بود كه حجم و گستره عملیات به حدی باشد كه قدرت چانه زنی این كشور 
دیگر،  طرف  از   .)1395/03/24 )حسینی،  ببرد  باال  درگیر  طرف های  سایر  و  آمریكا  مقابل  در  را 
سیاست های آمریكا، مانند تشكیل ائتالف ضدداعش مورد انتقاد روسیه قرار دارد. در بند 15 سند 
مفهوم سیاست خارجی روسیه با انتقاد ضمنی از تشكیل این ائتالف آمده است: »تالش اصلی در 
مبارزه با تروریسم باید با هدف ایجاد یك ائتالف وسیع بین المللی ضدتروریستی بر پایه قانون و بر 
مبنای همكاری موثر میان دولت ها بدون هیچ گونه مالحظات سیاسی یا استانداردهای دوگانه انجام 

.)Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 2016: 7( »شود

نتيجه گيری
تروریسم تكفیری یكی از پدیده هایی است كه طی بیش از یك دهه اخیر تاكنون سیاست خارجی 
اغلب كشورها را تحت تاثیر قرار داده است. روسیه از مهترین كشورهایی است كه تحت تاثیر این 
پدیده قرار گرفته و سعی در مقابله با آن دارد. از آنجا كه روسیه نگران سرایت این پدیده از مناطق 
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مختلف به ویژه خاورمیانه به محیط داخلی و منطقه ای خویش است، به صورت فعالی در مقابله با آن 
گام برداشته است. سیاست خارجی روسیه در این رابطه، مستلزم واكاوی متغیرهای مختلف است 
كه می توان در قالب طرح پیوستگی روزنا در چارچوب متغیرهای فردی، نقشی، سیاسی، اجتماعی 
و محیط بین المللی به تحلیل آن پرداخت. در حوزه تاثیرات متغیر فردی، شخصیت جنگنده پوتین 
در  كه  دارد  برتری جو  و  عمل گرا  پوتین شخصیتی  است.  روسیه  سیاست  بر  موثر  متغیر  مهترین 
پی احیای عظمت روسیه است. ابتكار حضور نظامی و مقابله مستقیم وی با تروریست ها در برابر 
ارتقاء  قابل توجه است.  از گروه های تروریستی در سوریه  حمایت های همه جانبه آمریكا و سایرین 
چشم گیر میزان محبوبیت پوتین پس از تصمیم به مقابله مستقیم با تروریست ها در سوریه، شاهد 

بارز این امر است.
قدرت  تمركز  به  باید  روسیه،  در سیاست خارجی ضدتروریستی  نقش  متغیر  تاثیر  بررسی  در 
ایجاد شده در دستگاه های دولتی روسیه پس از به قدرت رسیدن پوتین اشاره كرد. جایگاه برتر 
قوانین اساسی و فدرال  امتیازات ویژه ای كه در  به لحاظ  رییس جمهور در ساختار سیاسی روسیه 
برای او در نظر گرفته شده نقش مهمی در این امر داشته و همواره بر مسئولیت خطیر روسیه برای 
مقابله با بی ثباتی ناشی از تروریسم تاكید كرده است. وزیر امور خارجه نیز دیپلماسی فعالی به ویژه 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد و مذاكرات مختلف دیگر، از خود به نمایش گذاشته و از ایجاد 
محدودیت برای دولت های درگیر مقابله با تروریسم نظیر سوریه توسط كشورهای معارض جلوگیری 
همراه  به  در سوریه  امنیتی چندالیه  بحران های  به واسطه  نیز  نظامیان  نقش  به عالوه  است.  كرده 
ضرورت نوسازی ارتش این كشور برای مبارزه با تروریسم، در سیاست خارجی این كشور پررنگ 

به نظر می رسد.
به  فدراسیون  و شورای  دوما  مجالس  از  متشكل  روسیه  پارلمان  متغیرهای حكومتی،  بین  در 
اتفاق آرا به تصویب توافقنامه ای رای دادند كه به حضور نظامی روسیه در سوریه رسمیت بخشید. 
از طرف دیگر، وزارت خارجه نیز نقش هماهنگ سازی سیاست خارجی روسیه با سایر كشورها و نیز 
شكل دهی به راهبردهای ائتالفی مسكو علیه تروریسم را بر عهده داشته است. وزارت دفاع و سایر 
نهادهای نظامی نیز در عملیاتی  ساختن حضور نظامی مسكو در سوریه نقش كلیدی ایفا نمودند. 
از سوی دیگر در زمینه های اقتصادی نیز از آنجا كه تروریسم تهدیدی جدی برای اقتصاد روسیه 
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است، مسكو قراردادهای تسلیحاتی مختلفی را با كشورهای درگیر مبارزه با تروریسم از جمله سوریه 
منعقد كرد.

در  روسیه  نظامی  از دالیل حضور  یكی  اتباع روس  از  اجتماعی، حمایت  متغیرهای  زمینه  در 
سوریه است. متغیر دیگر، برخورداری روسیه از مناطق مختلف است كه علقه های فراوانی در حمایت 

سیاست های مستقل از مسكو نشان دادند.
تمركز قدرت و ابالغ سیاست های مناطق از مسكو، با حفظ زمینه برای رویكرد استقالل طلبانه در 
مناطقی، مانند چچن، فرصت را برای رشد تروریسم در این مناطق فراهم كرد. این روند در سال های 
با  مبارزه  یافته و سیاست خارجی روسیه در  نیز گسترش  و داغستان  تاتارستان  اخیر در مناطق 
انرژی در روسیه دیگر  الیگارشی و طبقات حاكم بر بخش  تروریسم را تحت تاثیر قرار داده است. 
متغیر اجتماعی موثر در این رابطه است؛ چرا كه بازگشت تروریست ها به روسیه بر جایگاه روسیه 
مقابل  در  روسیه  خارجی  در سیاست  مهم  اجتماعی  متغیر  دارد.  تاثیرات سوئی  انرژی  عرصه  در 
تروریسم تكفیری را حمایت های جمعیت مسلمان و مسیحی این كشور از حضور نظامی برای مقابله 

با تروریست ها در خارج از مرزهای روسیه، تشكیل می دهد. 
درنهایت، متغیر محیط بین المللی نیز در سیاست خارجی ضدتروریستی روسیه موثر بوده است. 
این متغیر درواقع به رقابت و همكاری روسیه با سایر كشورها به ویژه در موضوع حضور نظامی در 
بحران سوریه اشاره دارد. مهترین كشور همكار روسیه در مبارزه با تروریسم، ایران است و هم تكمیلی 
منافع قابل مالحظه ای بین دو كشور در این رابطه طی سال های اخیر شكل گرفته است. در مقابل، 
این رویكرد روسیه در تقابل با سیاست كشورهایی چون تركیه، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی 

و ایاالت متحده قرار گرفته است.
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