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 چکيده
ای در قبال این بحران به دو بخش مخالف و موافق  با آغاز بحران سوریه مواضع بین المللی و منطقه

جدید چند قطبی در عرصه بین آور شکل گیری نظام  تقسیم شد تا این شکاف در مواضع در پی خود پیام

به این سوال اصلی پاسخی علمی و متقن بررسی بحران سوریه با مقاله کنونی درصدد است تا .المللی باشد

جمهوری اسالمی ایران، عربستان سعودی، ترکیه، قطر و )ارائه کند که دیپلماسی قدرت های منطقه ای

در قبال ( ایاالت متحده و اتحادیه اروپا و چینروسیه، )و قدرت های فرامنطقه ای( رژیم اشغالگر قدس

بحران سوریه به چه منوال بوده است؟ به بیانی دیگر، از آنجا که بر بسیاری از تحلیل گران سیاسی داخلی 

این موضوع شفاف می باشد که ایران و روسیه نقشی بازدارنده و بقیه قدرت ها نقشی فزاینده در ایجاد 

بحث اصلی این مقاله پیرامون تبیین این موضوع می باشد که دیپلماسی بحران سوریه دارند، لکن م

. قدرت های بازدارنه و تشدید کننده در بحران سوریه مبتنی بر چه مولفه ها و شاخص هایی بوده است

توصیفی  -فرمول سه گانه امنیتی باری بوزان و نیز بهره گیری از روش تحلیلیمقاله حاضر با استفاده از 

 .  یین این موضوع می باشددر پی تب

 بحران، سوریه، امنیت، قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، مدیریت بحران :يديکل واژگان
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 مقدمه
های بحران سوریه را باید بروز شکاف در عرصه بین المللی در خصوص نحوه تعامل با این بحران بهه شهمار    مهمترین بازتاب   

داری و کمونیسهم   کننده روزها و مرحله جنگ سرد در اذهان و تعدد محورهای بهین شهرو و غهرب و سهرمایه    آورد و این تداعی 

این درحالی است که تا پیش از آغاز بحران سوریه برای دو دهه شاهد حاکمیت آمریکا بر عرصه بهین   .(Nasser,2012:25)بود

از  های بهزر  در عرصهه بهین المللهی حاصهل شهود       ای بین قدرت نهالمللی بودیم و آغاز بحران سوریه عاملی شد تا بار دیگر مواز

شکافی که هم اکنون عرصه بین المللی شاهد آن است، به این معنا نیست کهه آمریکها در آسهتانه عقهی نشهینی از      سویی دیگر، 

خیر درگیر آن بوده و از های ا هایی که واشنگتن طی سال عرصه بین المللی و سپردن زمام امور به نیروهای دیگر است، اما بحران

توان به جنگ این کشور در افغانستان و عراو اشاره کرد، همچنین بدهکار بودن خزانه دولت موجی شد تها دولهت    جمله آنها می

های بین المللی و در راس آنهها روسهیه، چهین و گهروه      های خود عقی نشینی کند و این به نیروها و قدرت آمریکا از برخی برنامه

ازه داد تا در عرصه بین المللی بار دیگر خود و موضع و دیدگاه خود را مطرح کرده و هشدار دهنهد کهه جههان تغییهر     بریکس اج

آید و این موضوع را بهه شهکلی    کرده و سیاست یک قطبی دیگر از هم اکنون در عرصه بین الملل سیاست کارآمدی به شمار نمی

ایهن شهکاف و تقسهیم تنهها      .(Mehchy&Schiffbauer,2013:73)ردتوان مالحظه که  عیان و ملموس در بحران سوریه می

بلکه چنین شکاف را نیز در جهان عربی شاهد بودیم که با نحوه تعامل و برخورد  شد که ذکر آنها رفت محدود به کشورهایی نمی

اری به گهوش رسهید کهه    اتحادیه عرب با بحران سوریه با احتیاط برخورد کردند و چه در خفا و چه به صورت علنی سخنان بسی

ههای غربهی و    ریزی شده از سوی طهرف  کرد، برخی از کشورها توان مخالفت و مقابله با فشارهای سازمان یافته و برنامه اظهار می

ای به رهبری عربستان سعودی و قطر سرانجام  های منطقه این طرف.های عربی حوزه خلیج فارس علیه نظام سوریه را ندارند رژیم

این کشور را از  "ائتالف معارضان سوری"ضویت سوریه در اتحادیه عرب و دادن کرسی این کشور به کمیته موسوم به با تعلیق ع

های تروریستی و افراد مسلح ضمن اینکهه خهود را درگیهر     های مالی و نظامی به گروه عرصه جهان عرب دور کنند و با ارائه کمک

های صورت گرفته از سوی آنها برای بهین المللهی کهردن ایهن بحهران و بهه طهور         شبحران کنند، به آن دامن بزنند، اما تمام تال

های بین المللی از جمله سازمان ملل به عرصه بحران از طریق کسی موافقت آن برای اشهغال   مشخص کردن وارد کردن سازمان

با این مقدمات اجمالی، نویسندگان مقاله کنونی در پی ارائه تحلیلهی علمهی   .(Ismail,2013:103)نظامی با شکست مواجه شد

و ( همچهون ایهران و روسهیه   )سوریه از سوی قدرت ههای منطقهه ای و فرامنطقهه ای بازدارنهده    بدین سوالند که مدیریت بحران 

بتنی بر چه مولفه ها و شاخص ههایی  م( ترکیه، عربستان سعودی، قطر، رژیم صهیونیستی، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا)فزاینده

 بوده است؟

  :چارچوب نظري، فرمول هاي سه گانه امنيتی -1

ها کتاب و مقاله معتبر و موثر نگاشته و  او طی سی سال اخیر ده. باری بوزان، از نظریه پردازان پرآوازه امنیت بین الملل است

به یکی از نکتهه ههای عمیهق     مقاله،در این . نده ای داشته استدر بنیانگذاری مکتی کپنها  و مکتی انگلیسی، نقش تعیین کن

هها و   بوزان این نکات را پنج سال پیش گفته است، اما گهذر سهال  . ویژه شرو خاورمیانه می پردازیمه بوزان در باب خاورمیانه و ب

واسطه پاره ای ه ست خاورمیانه، باو معتقد ا. مرور تحوالت پنج سال اخیر، اهمیت و عمدتاً صحت تحلیل بوزان را نشان می دهند

درک ریشه و شیوه این منازعه، مستلزم توجه به سه فرمول به هم پیوسهته زیهر   می آید، ذاتاً منازعه پرور است وزیر که در عوامل

 .می باشد
 1عمها باری بوزان تصریح می کند که امنیهت در خاورمیانهه یهک م   : خاورمیانه منطقه ای است با چندین کانون متخاصم -الف
برخالف معنای متداول معما در زبان فارسی، بوزان بر آن است که یک موضوع یا حرکت، هنگهامی   .(Buzan,2006:174)است

بر ایهن اسهاس بهوزان تدکیهد دارد بهر اینکهه در خاورمیانهه،        . معماست که پیگیری آن یا اندیشه به آن، نتیجه عکس داشته باشد

به عنوان مثال نزدیکی ترکیه بهه اسهراییل، حتمهاً    . دیگر استدوستی یک بازیگر با بازیگر دیگر، حتماً متضمن خصومت با بازیگر 
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موجی تضعیف سوریه و ایران است یا نزدیکی ایران به عربستان سعودی، لزوماً موجی طرد اسهراییل و دیگهر بهازیگران کوچهک     

کی فرانسه به هلند حتماً به در اتحادیه اروپا اینگونه نیست که نزدی. به باور بوزان، این خصیصه، ویژه خاورمیانه است.منطقه است

منازعهه و   از اینهرو فرمهول اول بهرای درک   . معنای تضعیف آلمان باشد یا نزدیکی انگلیس به آلمان موجی تضعیف فرانسه شهود 

در قالهی  . هر حرکتی متضمن بازتابی ضد امنیتهی اسهت  پرماجرا،خاورمیانه این است که در این منطقه تعامالت خصومت آمیز در

 :های تحوالت زیر را مورد توجه قرار داد ی توان بازتاباین فرمول م
 ائتالف ژئواستراتژیکی ایران، حزب اهلل لبنان، عراو و سوریه،عکس العمل کشورهای منطقه نسبت به 

 عکس العمل کشورهای منطقه نسبت به تشکیل شورای همکاری خلیج فارس
 سوریه -روسیه– عکس العمل کشورهای منطقه نسبت به پیوند استراتژیک ایران

 اسراییل -عکس العمل کشورهای منطقه نسبت به نزدیکی ترکیه 
او بهه درسهتی تصهریح نمهوده     . های منطقه در خالل یک دهه اخیر، نشان از تشخیص دقیق بهوزان دارد  مرور مناسبات دولت

یه کشور اخیر مهی شهود و ایهن    است که تصمیم کشورهای منطقه به ارتقای امنیت خود، سبی تولید نا امنی و چه بسا پاتک عل

 نتیجه فرمول اول، این است که ههر بهازیگری بایهد بازتهاب    . امر، به دلیل مدت، شدت و تنوع خصومت بین بازیگران منطقه است

 (.Ibid:178-183)های تصمیم و رفتار خود را محاسبه کند و اساساً انتظار همراهی بازیگران رقیی را نداشته باشد

امنیتی کردن یا امنیتهی دیهدن موضهوعات در خاورمیانهه تهابعی از      :سیاسی دیدن کمتر-بیشتر، اجتماعی 2نامنیتی دید -ب 

به سر می برند و این نخبگان بنا به دالیل متعدد، کشهور و یها حکومهت خهود را در       درک نخبگانی است که عمدتاً در مرحله بقا

بهازیگرانی کهه دغدغهه بقها دارنهد، معمهوالً از       . اشغال کرده است معرض خطر می بینند و اندیشه بازدارندگی سراسر ذهن آنها را

بوزان تصریح می کند که طهی شصهت سهال اخیهر،     . اجتماعی دیدن موضوع باز می مانند -های آتی و سیاسی اندیشیدن به افق

جنگهها و اسهتعداد    وقوع پی در پهی . خاورمیانه شاهد هفت جنگ مهیی بوده است که هر کدام نتایج تعیین کننده ای داشته اند

سبی شده اند بازیگران منطقه ای همهدیگر را امنیتهی ببیننهد و چنهین       شگرف تجاوز به سرزمینهای دیگر یا سالخی مخالفین

ذهنیت امنیتی همچون سایه سنگینی است که موجهی رشهد انهدک و    . ذهنیتی تشکیل و تقویت پیوندها را منتفی ساخته است

ههای خاورمیانهه بواسهطه گذشهته و      طبق تحلیل بوزان، دولهت . بالندگی و پیچیدگی باز می داردناقص گیاه می شود و آن را از 

تجربه خود، تحوالت و تحرکات داخلی و خارجی را به راحتی امنیتی می کنند و همین امنیتی کردن، مدارهای منازعهه و تهنش   

 .(Buzan,1998:36-38)را پررنگ تر می سازد
در مطالعات امنیتی و روابط بهین الملهل    بوزان واضع نظریه مجموعه های منطقه ای:امنیت  ایی بافتار منطقه: فرمول سوم -ج

. از سوی ساموئل ههانتینگتن مطهرح شهد     199ها دارد که در سال  این نظریه او شباهت زیادی به نظریه رویارویی تمدن. است

د که هر منطقه ای فرمهول امنیتهی ویهژه خهود را دارد و     بوزان، جهان را به هفت منطقه جداگانه تقسیم کرده ه تصریح می نمای 

رو، خاورمیانهه ماننهد منطقهه آمریکها، اروپها، آسهیای        از این. بین مناطق، از یکی به دیگری قابل تعمیم نیست  شیوه حل منازعه

بسیار پر رنگ می بیند و معتقد او مشابهت های درون منطقه ای را . فرمول ویژه امنیتی دارد... شرقی، آفریقا، آمریکای جنوبی و 

های قومی، ملی، دینی، مذهبی و بین المللی، با سرعت و به سههولت، خاورمیانهه را نظهاره     است که مقوالتی چون تداخل جریان

های متداخل خاورمیانه بی  توصیه بوزان در این باب آن است که فرمول غرب برای حل بحران. های خونین ساخته است گر نزاع

مخاطی متون بوزان بالفاصله کنجکاو می شود تا فرمول خاورمیانهه ای درک و حهل بحهران را    . حتی تشدید کننده است معنی و

دریابد اما او با توسل به تاریخ نیم قرن اخیر، مخاطی خود را ناامید می سازد، چرا که به باور او، خاورمیانه منطقهه ای کشهمکش   

های دیگر نیهز رخصهت مهی دههد      های متخاصم است و همین کشمکش به قدرت روهها و گ ساز و محل دائمی نزاع بین قدرت
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 .(Buzan, 2003 :18-21)ود را به این منطقه انتقال دهندمیدان منازعه خ

 :اي اي و فرامنطقه تنيدگی بحران سوریه با ساختار منطقه -2

ساختار نظام بین الملهل اسهت کهه نشهان دهنهده      یکی از مباحثی که همیشه در عرصه بین المللی مورد توجه بوده، شناخت 

ساختار، قواعد بهازی و نهوع رفتهار    . چگونگی تقسیم قدرت و سلسله مراتی حاکم میان اعضای اصلی جامعه بین المللی می باشد

کهه در  . دیکی از نمونه های عینی آن، نظام دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم بو. بازیگران بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد

ساختار نظام بهین الملهل حهالتی     .آن زمان نوع رفتار و عملکرد هر کشور در چارچوب بلوک بندی شرو و غرب تحلیل می شد

برای . ایستا و ثابت ندارد بلکه در دوره های مختلف، بسته به تحوالتی که در عرصه بین المللی رخ می دهد دچار تغییر می گردد

ز به وقوع نقاط عطف تاریخی است که نیازمند وقوع حوادث مهم است تا بر اثر آن سهاختار کهالن   شکل گیری چنین تحوالتی نیا

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نمونه ای از این نقاط عطهف تهاریخی   . نظام بین الملل تحت تاثیر قرار گرفته و دچار تحول گردد

بین الملل را وادار کرد تا در خصوص وضعیت جدید به فکهر فهرو    بود که ساختار نظام دو قطبی را پایان داد و اندیشمندان روابط

بود که شرایط را برای یکجانبهه   2001سپتامبر  11حادثه دیگری که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد حمالت تروریستی . روند

ی فراهم ساخت تها جهورج دبلیهو    ایده مبارزه با تروریسم جهانی، فضایی را در عرصه بین الملل. گرایی ایاالت متحده فراهم ساخت

بوش با اقدامات یکجانبه، و در مواردی بدون مجوز سازمان ملل، به سایر مناطق جههان همچهون افغانسهتان و عهراو لشکرکشهی      

. کنهد  شرایط موجود عده ای را به این تصور واداشت که جهان به سوی نظام تک قطبی به رهبری ایاالت متحده حرکت مهی .کند

توان قدرت نمایی خود را در عرصه بین الملل از دست داده و سایر کشورها نیز یارای حضور موثر بهین المللهی را   چرا که روسیه 

کنند و به جنبه اقتصهادی   البته در این میان کسانی هستند که ساخت قدرت را صرفا از بعد کالسیک نظامی ارزیابی نمی. ندارند

  .(Jebaie,2015:43-48)و نرم آن نیز توجه می کنند
به لحاظ توازن قدرت منطقه ای، ایران توانسته با بهره گیری از فرصت عراو جدید، جایگاه خود را نسبت بهه رقیهی دیرینهه اش    

ارتقا دهد و با برقراری روابط گسترده، این کشور را در جرگه دوستان نزدیک منطقه ای خود قرار داده و با پیونهد آن  ( عربستان)

از این زاویه، ظهور آسهیا و چهین، اروپهای    .تژیک، یعنی لبنان و سوریه قدرت منطقه ای خود را ارتقا دهدبا سایر محورهای استرا

اما به نظر می رسد که آزمون گهذار بهه سهاختار جدیهد     . نوین و حتی امریکای التین شرایط را برای تکثر قدرت فراهم می نماید

له ای که شاید بتواند نظام بهین الملهل را از حالهت    ئمس. عطف است نظام بین المل، نیازمند شکل گیری تحوالت شگرف و نقطه

شاید هم کلیت موضوعی بنام ساختار نظام بین الملل را به چالش بکشد و .بالتکلیفی خارج نماید و دوران گذار آن را خاتمه دهد

ا این پیش فرض، می بایست بهه دنبهال   ب. این مفهوم کالسیک را زیر سوال ببرد و ابعاد جدیدی از فضای بین المللی را عیان کند

بررسی تحوالت بین المللی و جستجوی یک حادثه شگرف بود که هم از بعهد گسهتردگی و ههم از بعهد نفهوذ، از سهایر حهوادث        

که دارای اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک می باشند، مستعد زایهش چنهین    یعنی معموال مناطق خاصی از جهان. متفاوت باشد

به عنوان مثال حوزه بالکان و یا منطقه خاورمیانه چنین استعدادهایی دارند که بتواننهد حهوادث درونهی خهود را     .ندحوادثی هست

علی رغم تی و تاب همیشگی که در خاورمیانه وجود دارد، در یکی دو سهال اخیهر ایهن منطقهه آبسهتن حهوادث       . جهانی سازند

تحوالتی را تجربه کرده اند که با وجهود ویژگهی   . . . مصر، بحرین، سوریه و کشورهایی همچون لیبی، تونس، . متعددی بوده است

له سوریه را مهی  ئمس.در این میان سوریه به لحاظ اهمیت با سایرین متمایز است. های مشترک، تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند

در عرصه های مختلف بین المللی، منطقه ای  این کشور. توان در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار داد

از جهت داخلی به حوزه منازعات دورنی میان گروه های مختلف درون حکومتی و برون حکومتی . و داخلی، شرایط ویژه ای دارد

در یک سوی طیف، طرفهداران حکومهت هسهتند و در سهوی     . تبدیل شده است که طیف گسترده ای از نیروها را شامل می شود

در میانه .طیف افراطیون سلفی قرار دارند که نه تنها با حکومت، بلکه با اشکال عمومی تمدن جدید نیز سر ناسازگاری دارند دیگر

این طیف گسترده، نیروهای فعال متعددی قرار دارند که از لحاظ نوع ایدئولوژی،هر کهدام از قهدرت ههای منطقهه ای بهه دنبهال       
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 . (Slim&Trombetta,2014:136)در سوریه هستند دستیابی به اهداف خاص و وضعیت ویژه

هدف و .دخاصی به منافع منطقه ای خود دار در این میان ایران به دلیل داشتن روابط دیرینه و استراتژیک با این کشور، توجه

ه داخلهی، بهه   لهذا شهرایط پیچیهد   . ابزار عملکرد با یکدیگر اختالفات زیادی دارند که این تعدد بر پیچیدگی بحران افهزوده اسهت  

در سهطح منطقهه   . مجادالت حالتی ایدئولوژیک و خشونت بار بخشیده و آن را تبدیل به وضعیتی مشابه جنگ داخلی کرده است

ای حتی شرایط پیچیده تر از سطح داخلی است، چرا که این کشور، نه تنها طعمه رقابهت منطقهه ای شهده، بلکهه قهدرت ههای       

در ایهن  .اند وارد عمل شوند و حوزه نفوذ خود را افهزایش دهنهد   که با خالء قدرت مواجه شدهمنطقه ای در تالشند تا در مناطقی 

سطح کشورهای ترکیه، ایران، عربستان و رژیم اشغالگر قدس قرار دارند که بصورت بنیادی دشمن و یا رقیی یکدیگر به حسهاب  

ختالفات باعث شده که در خصوص چگهونگی مواجههه بها    این ا. می آیند و در حوزه های موضوعی گوناگون اختالفاتی باهم دارند

این بحران، اختالف نظر منطقه ای وجود داشته باشد و راه حل های پیشنهادی توسط کشورهای منطقه ای، نهه تنهها مسهاله را    

ر حضور در ویژه پس از شکل گیری عراو جدید، رقابت بر سه مثال در سال های اخیر، ب.کند بلکه بر شدت آن می افزاید حل نمی

موفقیت ایران در رقابت منطقه ای و کسهی جایگهاه   . این کشور، یکی از مسایل اختالف برانگیز میان ایران و عربستان شده است

اش بها توجیههاتی    اگهر ایهاالت متحهده و متحهدان غربهی     .ویژه در معادالت سیاسی عراو، مخالفت عربستان را در پی داشته است

ایی و یا حمایت از غیرنظامیان، در سوریه مداخله نظامی کند، ولهو اینکهه از مشهروعیت سهازمان     همچون استفاده از سالح شیمی

بطور کلی هر کدام از قدرت های منطقهه  .ملل متحد برخوردار باشد، نشان دهنده تداوم یکجانبه گرایی در سطح بین المللی است

در این میان ایهران بهه دلیهل داشهتن روابهط دیرینهه و       . دای به دنبال دستیابی به اهداف خاص و وضعیت ویژه در سوریه هستن

چرا که سوریه را در حوزه منافع اسهتراتژیک خهود و محهور    . استراتژیک با این کشور، توجه خاصی به منافع منطقه ای خود دارد

از دیربهاز ایهن   .یه استدر راس هم پیمانان عربی خودبه دنبال دستیابی به جایگاه نبوده خود در سور  عربستان. مقاومت می داند

کشور در سوریه چندان نفوذی نداشته است و همیشه به دنبال این بوده تا از طریق توسل به تغییهر معهادالت منطقهه ای، نفهود     

 . خود را که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی با جوامع عربی منطقه متفاوت است، افزایش دهد

تر است و آنچه که عربستان به  فرهنگی، سوریه از سایر جوامع عربی مترقی الزم به ذکر است که به لحاظ سیاست اجتماعی و 

این امر در چگهونگی حمایهت ایهن کشهور از گهروه ههای       . دنبال تحقق آن می باشد، کهنه تر از وضعیت فعلی سوریه خواهد بود

عنی گرایش به سهمت غهرب، در   در این میان، ترکیه بر اساس استراتژی قدیمی خود، ی.مخالف سلفی به وضوح مشاهده می شود

ترکیهه از اولهین   . کنهد   اتخاذ سیاست خارجی خود که نمونه نخ نمای آن، تالش برای الحاو به اتحادیه اروپها اسهت، عمهل مهی    

کشورهایی بود که در خصوص وضعیت جاری موضع گیری کرد، که بیشترین نزدیکی را با مواضع کشورهای غربی مانند بریتانیها  

اما در سطح نظام بین الملل باید به چگهونگی تعهامالت   . مرور زمان تعدیالتی در شدت مواضع خود انجام داده است البته به. دارد

پس از فروپاشی شوروی، نظام قدرت جهانی بیشتر به سمت غرب سنگینی کرد و نقش شهرو  .میان قدرت های جهانی توجه کرد

ش کرد تا با توسعه اقتصادی، در تقسیم کار جهانی نقش پیدا کنهد کهه   چین با تغییر استراتژی تال. و روسیه و چین کاهش یافت

اما فرسودگی ساختار روسیه اجازه نداد تا خود را با وضعیت جدید سازگار کند، لذا با تاکیهد بهر همهان    . تا حدودی هم موفق شد

سهپتامبر و لشهکر کشهی     11از  اما شرایط پس.عناصر کالسیک قدرت، تالش می کند تا در سیاست بین الملل نقش آفرینی کند

غرب به افغانستان و عراو، باعث شد که شرو در خصوص نقش بین المللی خود احساس خطر کند بهه همهین دلیهل در تهالش     

در واقع سطوح سه گانه مهذکور  .است تا موقعیت باقیمانده خود را حفظ کرده و اجازه گسترش نفوذ به رقبای سنتی خود را ندهد

اما باید به یاد داشهت  . ا یکدیگر دارند و تحول در هر کدام از آنها می تواند بر روی سطوح دیگر تاثیرگذار باشدارتباط مستقیمی ب

که سیاست در کشورهای جهان سوم، برعکس کشورهای توسعه یافته، از سطح بین المللی بهه سهطح داخلهی جریهان پیهدا مهی       

در ایهن  . دستیابی به اهداف خاص و وضعیت ویهژه در سهوریه هسهتند    بطور کلی هر کدام از قدرت های منطقه ای به دنبال.کند

چرا که سوریه را . میان ایران به دلیل داشتن روابط دیرینه و استراتژیک با این کشور، توجه خاصی به منافع منطقه ای خود دارد
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وح مذکور ارزش و اعتبهار یکسهانی   یعنی نمی توان برای هرکدام از سط.در حوزه منافع استراتژیک خود و محور مقاومت می داند

 (. Hinnebusch, 2014:98-104) قائل شد

هنگامی که یک کشور توسعه نیافته است، نقش نظام بین الملل در تعیین سرنوشت آن، از نقش نیروهای داخلهی بهه مراتهی     

در داخل سوریه بخشی از مخالفان دولت، در سطح منطقه ای، ترکیه از یک سهو، و عربسهتان از سهوی دیگهر، و در     . بیشتر است

این طیهف بها یهک سهری اختالفهات      .قرار می گیرند( در یک طیف)ط ارتباطیسطح جهانی ایاالت متحده و انگلستان، در یک خ

زیرا آنچه که . جزیی، در چگونگی حل بحران اشتراک نظر دارند اما در خصوص وضعیت آینده سوریه، دیدگاه های متفاوتی دارند

در مقابهل دولهت سهوریه در    . عربستان و طیف متحدان عربی به دنبال آن هستند، متفاوت از دیدگاه های کشورهای غربی اسهت 

ترکیه بر اساس استراتژی قدیمی خود، یعنی گرایش به سمت غرب، در اتخاذ  داخل، ایران و لبنان در سطح منطقه ای، و روسیه

در سهطح جههانی در خهط    .کنهد  سیاست خارجی خود که نمونه نخ نمای آن، تالش برای الحاو به اتحادیه اروپا است، عمل مهی 

موفقیت هرکدام از خطوط ارتباطی و سطوح سه گانه، ممکن است هم وضعیت سهوریه را تعیهین کنهد،    . ار دارنددیگر ارتباطی قر

از نظر منطهق سیاسهت بهین الملهل،     .هم ترتیبات منطقه ای را متحول کند و هم ساختار قدرت جهانی را تحت الشعاع قرار دهد

زمانی است که قدرت یکجانبه گرایی کم کم رو بهه تحلیهل مهی    یکجانبه گرایی به طور طبیعی در یک جا متوقف می شود و آن 

البته ممکن است کهه یکجانبهه گرایهی بهه     . رود و سایر قدرت ها از عملکرد آن کالفه شده و بر علیه آن دست به ائتالف می زنند

افزایش نمی دههد، بلکهه   یعنی به این آگاهی دست پیدا کند که عملکردش نه تنها قدرت او را . صورت آگاهانه خویشتن دار شود

زیرا اوال هزینه های یکجانبه گرایی افزایش مهی یابهد و ثانیها محبهوبیتش در     . باعث تضعیف آن نسبت به سایر قدرت ها می شود

براین اساس، گروه روسیه در تالش است تا زنجیهره یکجانبهه گرایهی را قطهع     . سطح افکار عمومی جهان با خطر مواجه می شود

ترین این حلقهه   شاید در نظر روسیه، بحران سوریه یکی از مناسی. ه امکان پذیر باشد این کار را انجام می دهدکند و هر زمان ک

از نظر سیاست داخلی، در ایاالت متحده قدرت در دست دموکرات ها است، که نسبت بهه جمههوری خواههان کمتهر بهر      .ها باشد

واهان در قدرت بودند تهاکنون اقهدام نظهامی یکجانبهه انجهام داده      شاید اگر جمهوری خ. طبل جنگ و مداخله نظامی می کوبند

پس حضور دموکرات ها، فضای داخلی و بین المللی مناسبی را در خصوص وادار کردن ایاالت متحده بهه خویشهتن داری   . بودند

 ای ایهن کشهور موقعیهت و   اگر گروه روسیه بتواند در جلوگیری از اقدام یکجانبه غرب در سوریه موفق شود بهر . فراهم کرده است

  (.Adams,2015:37-44)دامتیازات مناسبی را فراهم می کن
امها  . چین با تغییر استراتژی تالش کرد تا با توسعه اقتصادی، در تقسیم کار جهانی نقش پیدا کند که تا حدودی هم موفهق شهد  

با تاکید بر همان عناصر کالسیک قهدرت، تهالش    فرسودگی ساختار روسیه اجازه نداد تا خود را با وضعیت جدید سازگار کند، لذا

چرا که روسیه می تواند تا حدودی قدرت مانور خود را در سطح بهین المللهی   .می کند تا در سیاست بین الملل نقش آفرینی کند

در سطح  بازآفرینی کند، یکی از مهمترین حوزه های منافع خود را حفظ کرده و مشروعیت داخلی خود را ارتقا دهد و هم چنین

بهرعکس اگهر اقهدام یکجانبهه و غیهر      .ساختار نظام بین الملل، یکجانبه گرایی تا حدی به سوی چندجانبه گرایی سوو پیدا کنهد 

دیپلماتیک در سوریه رخ دهد، روسیه یکی از مهمترین مناطق نفود خودرا، که ارتباط ژئوپلتیکی با سرزمینش دارد، از دست می 

بین المللی با شکست مواجه شده و پوتین در سطح افکار عمومی داخلی نیز با مشکل مواجه می اش در سطح  دهد، نقش آفرینی

اش خهورده   لذا این بازی بهرای روسهیه اهمیهت زیهادی دارد و نمهی خواههد بهه ههیچ وجهه برچسهی بازنهده بهر پیشهانی             . گردد

  (.Cushman,2014:3-5)شود
به لحاظ توازن قدرت منطقه ای، ایهران  . له سوریه جدای از سطح بین المللی، در معادالت منطقه ای نیز دارای اهمیت استئمس

توانسته با بهره گیری از فرصت عراو جدید، جایگاه خود را نسبت به رقیی دیرینه اش ارتقا دهد و بها برقهراری روابهط گسهترده،     

منطقه ای خود قرار داده و با پیوند آن با سایر محورهای استراتژیک، یعنی لبنان و سوریه این کشور را در جرگه دوستان نزدیک 

این شرایط باعث شده که عربستان با هم قطاران عربی خود، عدم رضایت خود را اعالم نمایند .قدرت منطقه ای خود را ارتقا دهد

ایهن مسهاله در موضهع گیهری ایهن کشهورها در       . شهوند  و حتی برای تغییر وضعیت جاری، متوسل به قدرت های فرامنطقهه ای 

آنها با ارسال انواع کمک ها، از نیروهای مخالف دولت سوریه حمایهت مهی کننهد تها     . خصوص بحران سوریه بی تاثیر نبوده است
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فهع ترکیهه،   ای بهه ن  اگر چنهین اتفهاقی رخ دههد، معهادالت منطقهه     .بتوانند حکومت این کشور را تغییر داده و در آنجا نفوذ کنند

اما اگر عکس این قضیه اتفهاو  . عربستان و اسراییل تغییر کرده و محور قدرت منطقه ای ایران را، در موضع ضعیفی قرار می دهد

بیفتد و بحران از طریق دیپلماسی منطقه ای و فرامنطقه ای حل شود، محور منطقه ای که خواهان راه حل نظامی اسهت نقهش   

دهد و محور ایران و روند دیپلماسهی تقویهت شهده و مشهروعیت مهی یابد،کهه تحمهل آن بهرای          منطقه ای خود را از دست می

به طور کلی به نظر می رسد که چگونگی گهذار از بحهران سهوریه، معهادالت     .عربستان و به ویژه اسرائیل بسیار سخت خواهد بود

و بین المللهی پهس از بحهران سهوریه، متفهاوت از      منطقه ای و حتی فرامنطقه ای را تحت تاثیر قرار می دهد و فضای منطقه ای 

 .9وضعیت فعلی خواهد بود

 :باتوجه به دیپلماسی قدرت هاي منطقه اي وفرامنطقه اي الگوي تحليل بحران سوریه-3

اما از زوایای گوناگونی، به بررسی ماجرای اعتراضات جامعه سهوریه پرداختهه   محدودهای گذشته اگرچه به صورت  طول ماهدر

ههای   مقابله قهدرت  راناشی از المللی، بحران مذکورهای ارائه شده، با اولویت دادن به نقش عوامل بیندر اغلی تحلیل. شده است

 فهوو  تمرکهز  فهوو،  ساحتی تک تحلیل نتیجه. اندکرده صهیونیستی ارزیابی داعضای جبهه مقاومت ض یکی از گرخارجی باسلطه

اگرچه نوشتار حاضر بهه  . افزاری بوده استگرایش ناخواسته به تجویز راهکارهای سخت و امنیتی و اطالعاتی راهبردهای بر العاده

 مذکور هایدشمنی دامنه  این باور است کههیچ روی درصدد تکفیر اهمیت این سطح از بحران نیست، اما براساس الگوی زیر بر 

ای از مسهائل سیاسهی، اقتصهادی، اجتمهاعی و     پیچیهده  ترکیی و نگردیده محدود خارجی سطوح به صرفا سوریه سیاسی نظام با

پیدایش، تهداوم و در صهورت غفلهت    : المللی، زمینه سازای و بینسطح از فضای داخلی، منطقه سه که در ( فرهنگی)ایدئولوژیک

رغم اعتراف نویسنده به صعوبت تحلیل ماجرا از منظهر پیشهنهادی فهوو و ضهرورت     علی.باشندمی مذکور بحران توسعه و تشدید

تر از پارامترهای الگوی پیشنهادی زیر، به جهت مجهال محهدود ایهن    ها و عواملی گستردهتوسعه دامنه عوامل تاثیرگذار به عرصه

تهر بررسهی و تحقیهق، در ادامهه بها      ل متغیرهای مستقل و وابسته در قلمروههای گسهترده  نوشتار و دشواری رهگیری فرایند تعام

محهیط  "بحران سوریه، در قالی پارامترهای پیشنهادی"تاثیر پذیر -تاثیرگذار"سطح از پارامترهای  سهبررسی مختصر و تیتر وار 

در فضای بحرانی سوریه در حهال وقهوع اسهت، خهواهیم     تری از آنچه  ، به بررسی نسبتا جامع"انواع تعامل"و "بازیگران"، "تعامل

اما در مجال محدود این نوشتار تحلیلی، ابتدا الگوی حاکم بر سطوح بحران سوریه، ترسیم گردیهده و سهپس بها معرفهی     .پرداخت

 .است اجهه با بحران مذکور پیشنهاد شدهعناصر و نحوه عملکرد الگوی مذکور، راهبردهای مو

 

                                                           
9-

Jihad Yazigi, Syria’s war economy,Policy Brief, European Council on ForeignRelations, 7 April 2014, 1, 

available at: http://www.ecfr.eu/publications/ summary/syrias_war_economy.  
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 :يل دهنده الگو عناصر تشک( الف

 .محیط تعامل، بازیگران و انواع تعامل قابل تجزیه است: سطح از پارامترهای سهبحران سوریه به  -1

و گاه به صورت موازی فضای ( سلسله مراتبی)صورت خطی ه شود که اغلی بپارامتر محیط تعامل، به چند الیه تقسیم می -2

 .نمایندحاکم بر بحران را صورتبندی می

کنش جمعی گرانی که به دو روش کنش مستقل وبازی. شودتقسیم می« رقیی»گروه از بازیگران  دوپارامتر بازیگران نیز به  - 

 .پردازندبه تعقیی اهداف خود در محیط بحرانی سوریه می

نهوع  دودر میان بازیگران اشاره دارد که به نوبه خهود، بهه   « های جمعیکنش»پارامتر انواع تعامل نیز به اشکال مختلفی از  - 

تا همکاری نسبی، بهه تبیهین کیفیهت تعقیهی      کنش جمعی همسو و جمعی ناهمسوتقسیم شده و بر روی طیفی از تقابل نسبی

 .پردازداهداف بازیگران در فضای بحرانی سوریه می

 :نحوه عملکرد الگو ( ب

-الیه زیر قابل تجزیه است که در صورت حرکت از فوقهانی   مل یا همان محیط بحران سوریه، به محیط تعا:محیط تعامل -1

 :ترین سطح، عبارتند از
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اصهالح نظهام    -سهرنگونی )سطح متعهارض از مطالبهات سیاسهی     دوتظاهرات اعتراضی مردم سوریه، :مردم سوریه اعتراضات - 

به سمت خارج از چارچوب نظام سیاسی، متمایهل    کت مطالبات مذکورشود که با تشدید بحران، جهت حررا شامل می( سیاسی

-مهی ( زیهرین )کارگزار دارد که در تبیین الیهه بعهدی    -ای از پارامترهای ساختاراعتراضات مذکور ریشه در مجموعه. خواهد شد

 .رنگ آبی، مشخص شده استو ( و)در الگوی ارائه شده، الیه اعتراضات مردم سوریه با حرف  .بایست مورد بررسی قرار گیرد

اعتراضات مردم سوریه دارای دالیهل متعهددی از نظهر سیاسهی،      :مبانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک اعتراضات-

توان به مواردی کلی نظیر؛ غیر رقابتی بودن فضهای تعهامالت در نظهام    اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک است که برای نمونه می

و غلبهه کمهی و کیفهی جوانهان در     ( سال 9/21)ناکارآمدی ساختار اقتصادی، پائین بودن میانگین سنی جامعه سیاسی، ضعف و 

در قبال نحوه تعامهل بها یکهدیگر، اشهاره     ( نظام و معترضان)متعارض هر یک از طرفین   فرایند اعتراضات، و رویکردهای حذفی و

 .و رنگ نارنجی، مشخص شده است( د)الیه از بحران با حرف در الگوی باال، این  .(van Wilgenburg,2015:7-9 )کرد

عملکرد نظام سیاسی سوریه در قبال تحوالت جاری نیز، یکی دیگر از سهطوح تشهکیل دهنهده محهیط     :نظام سیاسی سوریه -

-ورد ارزیابی قرار میهای تاثیرگذار بر بحران، عملکرد این پارامتر، در این بخش مباشد که بدلیل تعامل آن با سایر الیهبحران می

نخسهت  . قابلیت عمهده نظهام سیاسهی وابسهته اسهت      دوالبته تعامل موفقیت آمیز نظام سیاسی سوریه با بحران جاری، به  .گیرد

به هنگام ... ( اتخاذ مواضع صحیح، اصالح رفتارهای غلط، قابلیت تغییر رفتار و )میزان مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی سوریه

نشینی سهوریه در برابهر مطالبهات    المللی برای مقابله یا عقیها یا فشارهای بینلبات معترضان و دوم میزان حمایتمواجهه با مطا

 .و رنگ زرد، مشخص شده است( ج)در الگوی فوو، این الیه از بحران، با حرف . مخالفان

های عربی  بش بیداری اسالمی، جنبشجن: های اخیر خاورمیانه که با تعابیر مختلفی چونجنبش:های بیداری منطقهجنبش-

البتهه تعهابیر متفهاوتی    . های تاثیرگذار و تشکیل دهنده بحهران سهوریه اسهت   شود، یکی دیگر از الیهو یا بهار عربی از آنها یاد می

هوری اسالمی توان به اختالف دیدگاه جمشود که برای نمونه میدرباره نحوه اثرگذاری این الیه از بحران بر سطوح دیگر ارائه می

در الگهوی فهوو، ایهن     .ایران با بازیگران غربی بر سر نسی شناسی بحران سوریه و کیفیت تعامل آن با جنبش بیداری، اشاره کرد

 .و رنگ سبز، مشخص شده است( ب)الیه از بحران با حرف 

برای به نظم کشیدن مجموعهه تحهوالت   المللی ها و یا استفاده از گفتمانهای غالی بینسازیگفتمان:المللیهای بین گفتمان-

هریک از بازیگران رقیی در . های تاثیر گذار تشکیل دهنده بحران سوریه استنامنظمی که در حال وقوع است، یکی دیگر از الیه

الیهه از  در الگهوی بهاال، ایهن    . مانع از تحمیل فرایند مورد نظر رقیی، بر بحران مذکور گردند تالشند تا با طرح رویکردهای بدیل،

 .و رنگ بنفش، مشخص شده است( الف)بحران با حرف 

کهنش   روش دوبهازیگرانی کهه بهه    . شهود تقسیم می گروه از بازیگران رقیی دوپارامتر بازیگران بحران سوریه به :بازیگران  -2 

ه بهه آن بخهش از   اشهار  مراد از کنش مسهتقل . پردازندمی به تعقیی اهداف خود در محیط بحرانی سوریه مستقل و کنش جمعی

عبهارت  . برنهد تعامالتی است که هریک از بازیگران، مستقل از سایر بازیگران رقیی و یا همسو، برای تامین اهدافشان، به کار مهی 

و ( های خهودی و رقیهی  با مجموعه)صورت همسو  دوکنش جمعی نیز به تعامالتی اشاره دارد که بازیگران با همکاری یگدیگر به 

الزم به ذکر است که بنا به ضرورت تحدید قلمروی عوامل تاثیرگهذار، بهازیگران   . دهندمی  انجام( های رقییوعهبا مجم)ناهمسو 

 :اندشده  حاضر در الگوی فوو بر مبنای زیر انتخاب

 دوه خود به این بازیگران به نوب. المللیهای عضو شورای امنیت به عنوان بازیگران قادر به اتخاذ راهکارهای الزامی بین دولت -

 شوند؛بندی میچین، طبقه -و روسیه( آمریکا، انگلیس و فرانسه)اروپایی -گروه آمریکا

 جمهوری اسالمی ایران به عنوان متحد استراتژیک سوریه در منطقه؛ -

 صهیونیستی به عنوان دشمن استراتژیک و همجوار سوریه در منطقه؛رژیم -

با توجه به نقش محوری آمریکا در میهان مجموعهه بهازیگران گهروه      :ی شورای امنیتآفرینی آمریکا و اعضای اروپاینقش( 1-2

ههای اسهالمی منطقهه، مجموعهه     های نیکوالس سارکوزی و دیوید کامرون از مواضع آمریکا دربهاره جنهبش   اول و حمایت دولت

شود که این امر به معنای غفلت از های بازیگر آمریکایی مطرح می صرفا به جهت اختصار با تمرکز بر سیاست -مطالی این بخش
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ههای  الیهه   با« جمعی»و « کنش مستقل»نقش مستقل بازیگران اروپایی دارای حق وتو نیست، چراکه بازیگران مذکور به هنگام 

برای مثهال دولهت سهارکوزی بهه دلیهل نقهش       . باشندهای خاص خود نیز میپنجگانه فوو، مایل و قادر به تعقیی اهداف و برنامه

به دلیل تاثیرجدی تحوالت سهوریه   -های قومی و سیاسی لبنان، در ماجرای سوریه نیزیخی فرانسه در حمایت از برخی اقلیتتار

های مستقل و جمعهی  ای از کنشلذا با این توضیح به تبیین گوشه. به دنبال تامین منافع خاص خود خواهد بود -بر فضای لبنان

های بیهداری اسهالمی در منطقهه    دولت آمریکا پس از مقاومت اولیه در برابر جنبش.پردازیمبازیگر آمریکایی در بحران سوریه می

، به سرعت کوشید تا با تحمیل چارچوب گفتمانی خود بر روند تحهوالت مهذکور، اوالً آنهها را در    (در ابتدا مصر، و تاکنون بحرین)

بهه عنهوان     ستیز حاضر در تحوالت مهذکور را اسالمی و غرب مسیر ارزشهای آمریکایی معرفی نموده و ثانیا بدین وسیله جریانات

و « مسهتقل »ههای  کهنش  های خود را در قالهی بازیگر آمریکایی، این بخش از کنش. اقلیتی ناچیز معرفی کرده و به حاشیه براند

ین سطح از بحران، بهازیگر  در ا. های اسالمی منطقه آغاز کردپیرامون جنبش« المللیگفتمانهای بین»و با ورود به الیه « جمعی»

ههای  در فهرسهت اههداف جنهبش   « بشهر حقوو»و « دمکراسی»آمریکایی کوشیده است تا با تاکید بر اولویت ارزشهای آمریکایی 

در الیهه  .ها را منزوی نمایهد ستیز فعال در جنبشمنطقه، مطالبات اجتماعی معترضان را مصادره کرده و جریانات اسالمی و غرب

نیز آمریکا کوشیده است با ارائه پوشش خبری گسترده به مطالبهات همسهو، طرفهداران مطالبهات     « اری منطقههای بیدجنبش»

سهاز مشهروعیت بخشهی بهه     زمینهه     موفقیت در این سهطح  . های منطقه، معرفی نمایدمذکور را بخش اصلی و هدایتگر جنبش

ههای  ای کهه بها عرضهه گزینهه    الیهه . خواهد شهد  « یاسی سوریهنظام س»راهبردهای آتی آمریکا در قبال دولت بشار اسد در الیه 

ای جهز تسهلیم دولهت سهوریه در برابهر نظهام       چاره -بر اساس ارزشهای آمریکایی -به داوری افکارعمومی( سخت یا نرم)برخورد 

کوشیده است تا دالیهل  « مبانی اعتراضات»بازیگر آمریکایی در ادامه با ورود به الیه . سیاسی و ارزشی غرب باقی نخواهد گذاشت

بر اساس اسهتراتژی   -ضعف و ناکامی دولت بشار اسد در تامین مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه سوریه را 

به  -های مقاومت اسالمی و حمایت از آرمان ملت فلسطینناشی از همسویی سوریه با جنبش -های خاورمیانه بزر  و نوینطرح

بهازیگر آمریکهایی بهه    . معرفی نمایهد  -لت اسد برای انحراف افکارعمومی جامعه متبوع خویش از مطالبات داخلیعنوان راهکار دو

( در مقابهل بقهای نظهام   )نیهز از گزینهه برانهدازی    « اعتراضات مردمی»هنگام مواجه با نتایج مورد انتظار معترضان سوری در الیه 

رسد حمایت آمریکا از گزینه اگرچه به نظر می. کندبات مردم سوریه معرفی میحمایت کرده و دولت اسد را ناتوان از تامین مطال

مشروط  -بویژه در مناطق همجوار با اراضی اشغالی فلسطین -براندازی، بدلیل پیامدهای نامطلوب آن در تشدید بحران خاورمیانه

 .و میان مدت است

ای، مخالفهت اخیهر آنهها بها     روسیه و چین در قبال مسائل منطقهرغم اختالف مواضع علی :آفرینی روسیه و چین نقش( 2-2 

      تصویی قطعنامه شورای امنیت علیه تحوالت سوریه، نشان داد بازیگران مذکور در قبال سوریه از اتحادی استراتژیک پیهروی 

ههای  یه، به تحلیل کنشبه جهت اختصار در مباحث مطروحه، همانند گروه نخست با محوریت بخشیدن به مواضع روس. کنندمی

رغم تغییر جهت سیاستهای روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و علی. پردازیممستقل و جمعی بازیگران گروه دوم می

های جنگ سرد با آمریکا، حاکمان جدید روسیه، به سهرعت دریافتنهد کهه بهرای تهامین      سیاست  خروج دولت فعلی از چارچوب

به همهین دلیهل   . المللی خویش در عرصه رقابت با آمریکا ندارندبین ود، راهی جز تقویت دوباره جایگاهللی خالممنافع ملی و بین

روسیه به مقاومت در برابر استیالی ارزشهای آمریکایی بهر منطقهه و جههان تمایهل     ( المللیگفتمانهای بین)در اولین الیه بحران 

کننهد، در همهان الیهه    ه به شدت از ناحیه ارزشهای آمریکایی احساس خطر مهی ی ک( ان)به عنوان بازیگر( و چین)روسیه . دارد

ای و اند تا از تبدیل شدن ارزشهای آمریکایی به معیاری برای ارزیابی و سهنجش صهحت و سهقم مسهائل منطقهه     نخست کوشیده

ههای  رگهرفتن در فهرسهت نظهام   متهم شدن سالیانه چین و روسیه به نقض حقهوو بشهر و قرا  . المللی، ممانعت به عمل آورندبین

در .های غیردمکراتیک، یکی از عوارض حاکمیت ارزشهای آمریکایی برای بازیگران روسی و چینی بهوده اسهت  سیاسی حامی رویه

رسهد در واکهنش بهه    نیز روسیه کوشیده تا از روند تحوالت جاری، به دور نباشد اما به نظر می« های بیداری منطقهجنبش»الیه 

سیاست روسیه را با مفاهیم و واژگانی چون . گرفته استای را درپیشر، موضع صریحی نداشته و گاه سیاست دوگانهتحوالت اخی

اگرچه، روسیه کوشیده است تا ضمن تداوم روابط خهود بها دولهت ههای     . اندانفعالی، محدود، و یا دوگانه و متناقض توصیف کرده
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اما چرا روسیه که طبیعتا بایستی از بهه ههم خهوردن معهادالت     . نیز قرار نگیردهای مردمی منطقه، در عین حال در برابر جنبش

کنهد؟ در پاسهخ بهه پرسهش     چنین نسبت به این تحوالت از سر بد بینی و واهمه برخورد مهی غربی و امریکایی استقبال کند، این

های اسالمی و افزایش احتمال به قدرت نگرانی از گشایش فضای سیاسی برای جریان: توان متغیرهای زیر را مطرح کردفوو، می

رسیدن آنها در کشورهای منطقه؛ به مخاطره افتادن منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی روسهیه در برخهی از کشهورهای منطقهه؛     

های غربی و نقش آنها در تحوالت منطقهه؛ بهه مخهاطره افتهادن هرچهه بیشهتر       اعتمادی بنیادین روسیه نسبت به رفتار دولتبی

ههای مردمهی   پیمان، و تهاثیرات الههام بخهش حرکهت    های همیم و اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولتمفاه

طلبان چچنی، مخالفان دولت روسیه و ملتهای تحت کنترل متحدان اقتدارگرای روسهیه در  جدایی: خاورمیانه بر گروههایی چون

امهور   در  چین ضمن مخالفت با تشهدید سهرکوب مخالفهان سهوری، مداخلهه       نیز روسیه و« نظام سیاسی سوریه»در الیه .منطقه

بهازیگران گهروه دوم بهه    . دانندمیای  منطقه فجایع  داخلی و پدید آمدن  جنگ  تنها موجی  سوریه را اشتباه دانسته و آن را  داخلی  

سطوح متعارض »اتخاذ نکرده و در مواجهه با  گروههای سوری،« مبانی اعتراضات»دلیل رویکرد انفعالی، مواضع روشنی در قبال 

 .کنندجامعه مذکور نیز، از گزینه بقای نظام سیاسی سوریه و انجام اصالحات تدریجی حمایت می« مطالبات سیاسی

ههای متحهدان غربهی خهود در     رغم همسویی استراتژیک اسرائیل با اهداف و برنامهعلی :آفرینی رژیم صهیونیستی نقش( 2-  

: کنهد کهه عبارتنهد از   دسته از اهداف تخاصمی را در کنش مستقل با بحران سوریه تعقیهی مهی   دوانه، رژیم صهیونیستی خاورمی

ههای  ، با هدف تضعیف یا سرنگونی یکی از دشمنان مهم و همجوار، و دوم کهنش (با سوریه)های تخاصمی مستقیم نخست؛ کنش

در مناطق ( ایران، سوریه، حزب اهلل و حماس)پاشی جبهه مقاومت اسالمیبه منظور تضعیف و فرو( با ایران)تخاصمی غیرمستقیم

ههای بحهران سهوریه نیهز     های مستقل و جمعی زیر را بها هریهک از الیهه   اما اسرائیل به منظور تحقق اهداف فوو، کنش. همجوار

صهیونیسهتی بهه شهکل سهنتی از     م، رژیه «المللیگفتمانهای بین»رغم حمایت اسرائیل از اهداف غرب در الیه علی.کندتعقیی می

در رویکهرد مهذکور اسهرائیل از یکسهو بها      . کنهد رویکرد متناقضی در مواجهه با گردش آزاد قدرت سیاسی در منطقه، تبعیت مهی 

کنهد،  یاد می« های مستبد عربدولت»در میان کشورهایی که از آنها با عنوان « دمکراسی خاورمیانه»معرفی خود به عنوان تنها 

یگانه نماینده جهان غرب در خاورمیانه معرفی کرده و از سوی دیگر بدلیل نگرانی راهبردی از جایگزینی شرکای مسهتبد  خود را 

های مردمی در منطقه، نگران تکرار تجارب ناگواری چون راهیابی اسالمگرایان به قهدرت در صهورت برگهزاری انتخابهات     با دولت

نیهز  « ههای بیهداری منطقهه   جنهبش »در الیهه  .اسهت ( و جنبش اخوان اسالمی مصر اهلل لبناننظیر موفقیت حماس، حزب)آزاد، 

ای، تمهامی  بطوریکه در نخسهتین ماهههای تحهوالت منطقهه    : اسرائیل تجارب مشابهی با بازیگر آمریکایی را پشت سر نهاده است

اما پس از ناکامی و . به کاربرد  -مصربویژه در  -های همسوتالش خود را به صورت آشکار و پنهان برای ممانعت از فروپاشی نظام

تشدید پیامدهای منفی راهبرد مذکور، درصدد تبعیت از راهبرد آمریکا در زمینه تحمیل و انحراف ارزشههای غربهی بهر تحهوالت     

( حهرین ب)ای ای نسبت به تحوالت مشهابه منطقهه  اگرچه در این زمینه نیز همانند بازیگر آمریکایی از مواضع دوگانه. مذکور برآمد

تهوان  ترین مواضع خصمانه را اتخاذ نمهوده اسهت کهه مهی    روشن« نظام سیاسی سوریه»صهیونیستی در الیه رژیم.کندپیروی می

های مجازی حامی معترضان سهوری و تهالش بهرای سهازماندهی آنهها در      ردپای آن را در تخصیص سرورهای پرسرعت به شبکه

نیز از راهبرد امریکا در طرح خاورمیانهه بهزر  مبنهی بهر     « بانی اعتراضات سوریهم»اسرائیل در تحلیل . فضای وب، مالحظه کرد

راهبرد کشورهای عرب و ناتوان منطقه برای انحراف افکارعمومی جوامع خهود از  »به عنوان « استراتژی مقاومت اسالمی»معرفی 

رسهد ایهن رژیهم از    حاکم بر سوریه، به نظر میرغم تالش اسرائیل برای تغیر نظام سیاسی علی. کنداستفاده می« مطالبات داخلی

فروپاشی سریع حکومت اسد حمایت نکرده و بدلیل نگرانی از پیامدهای منفی آن در مناطق همجهوار، بیشهتر از تطویهل بحهران     

 .کندمی مدت استقبالسوریه و تغییرات اساسی در میان 

رسد مخالفت با مواضع بازیگران آمریکایی و اروپایی بحران می رغم آنکه به نظرعلی:آفرینی جمهوری اسالمی ایران نقش( 2- 

سوریه، جمهوری اسالمی ایران را به همسویی با مواضع روسیه و چین سوو داده است، اما با نگاهی از نزدیک به بحهران سهوریه،   

هیچ روی با مواضع منفعالنه  های بحران سوریه بهرسد که موضع فعال جمهوری اسالمی در قبال هریک از الیهچنین به نظر می

های انقالب اسهالمی، تهالش   جمهوری اسالمی ایران، از ابتدای حیات خویش، با اتکاء به آموزه.چین و روسیه قابل مقایسه نیست
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گفتمان انقالب اسالمی در شرایطی بهه بلهوو و منزلهت     .ای را برای نقد گفتمانهای حاکم و خلق گفتمانی بدیل آغاز کردگسترده

جهدایی  )و سکوالریسهتی ( اصالت انسهان ) ، اومانیستی(اصالت ماده) رسید که جهان، تسلیم نگاه ماتریالیستی( سیادت)ونیک هژم

اما با ظهور گفتمان انقهالب  . ترین روایت، متعلق و محصور به حوزه خصوصی بودشده و دین در محترمانه( دین از عرصه عمومی

و ( ایهستی شناسی خدا محور یها خیمهه  )احیا شد  ت جهان هستی و زندگی انسانهااسالمی، محوریت خدا و معنویت در مناسبا

در چنین شهرایطی، انقهالب اسهالمی بهه طهرد و نفهی آن       . به نام دین و برای دین، زمینه ساز جنبش و خیزش اجتماعی گردید

. یهارای تصهوری خهالف آن نبهود    چیزی همت گمارد که به عنوان اصول خدشه ناپذیر نظری و سیاسی، پذیرفته شده و کسی را 

تا پیش . ماتریالیسم، اومانیسم و سکوالریسم، به عنوان گفتمانهای غالی آن روزگار، از سوی گفتمان نوظهور به چالش گرفته شد

ر، گری، نژاد پرستی، عقالنیت غیر دینی، حقوو بشر و دموکراسی غربی، امپریالیسم، استکبالیبرالیسم، اباحه: از آن عناصری نظیر

به عنوان بزرگتهرین مخهالف حضهور دیهن و رویکردههای       -سکوالریسم « دال مرکزی»حول ... اصالت فرد، وابستگی، خشونت و 

دادند، اما با ظههور  گفتمان مذکور را تشکیل می« ماهیت سلبی»یا « زنجیره تمایز»جمع شده و با هم  -مذهبی در حوزه سیاسی

های جمعی اقدام و عمل سیاسی پیرامون آنها نیهز بهه چهالش    مذکور گسسته، بلکه نظام گفتمان انقالب اسالمی، نه تنها زنجیره

خاورمیانه نیز بدون آنکه مرعوب تبلیغات غرب درباره ماهیت « های بیداری منطقهجنبش»در الیه  جمهوری اسالمی.کشیده شد

این اقهدام  . از الگوی انقالب اسالمی نموده استبا الهام  های مذکور گردد، اقدام به صورتبندی گفتمان خویشغیرمذهبی جنبش

عالوه بر تامین ابتکار عمل الزم برای مواجهه با تبلیغات غرب، نقش تاثیرگذاری در احیاء رویکردهای اسالمی و انتقهادی نسهبت   

ان متحهد  جمهوری اسهالمی ایهران بهه عنهو    .به سرسپردگی سیاسی و فکری فعاالن جنبش در برابر گفتمانهای غربی داشته است

نخسهت  . های مستقل را در دستور کهار خهود قهرار داده اسهت    دسته از کنش 2نیز « نظام سیاسی»استراتژیک سوریه، در سطح 

. های مالی و فنی به اقتصاد سوریهکارانه آمریکا و اسرائیل در عرصه مقاومت فلسطینی و دوم ارائه کمکمقابله با ابتکارات سازش

سوریه نیز، ضمن انحرافی خوانهدن مبهانی غربهی مطالبهات مهذکور، بهر       « مبانی اعتراضات جامعه»ا جمهوری اسالمی در تعامل ب

بهه همهین دلیهل    . اهداف آمریکا برای تضعیف این کانون ضد صهیونیستی در جوار اراضی اشغالی فلسطین، تاکیهد نمهوده اسهت   

، تاکیهد بهر   «سقوط نظام سیاسهی »سوریه مبنی بر  راهبرد جمهوری اسالمی ایران در قبال مطالبات برخی از گروههای اجتماعی

در پایان این بخش و به منظور مقایسهه مواضهع و اههداف    .باشدبازگشت آرامش و عدم مداخله خارجی در امور داخلی سوریه می

 :های بحران سوریه، جدول متقاطع زیر طراحی گردیده استبازیگران رقیی در هریک از الیه
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 (یافته های مقاله) یگران تاثیرگذار بر بحران سوریهجدول تطبیقی مواضع باز

این پارامتر از آنجا حهائز  . دهدبازیگران تشکیل می« انواع تعامل»سومین پارامتر تاثیرگذار بر بحران سوریه را :انواع تعامل (   

بر بحران سوریه، مهانع از   ذار در روابط میان بازیگران تاثیرگ( کنش جمعی ناهمسو)اهمیت است که با ایجاد اختالفات راهبردی 

ای از مسهائل  با این حال اشتراکات نظری و عملی بازیگران رقیی پیرامون پهاره . گردداجماع آنها پیرامون تصمیمات پر هزینه می

لذا درادامه بهه اختصهار، مهمتهرین موضهوعات     . استنیز، موجی کاهش دامنه اختالفات گردیده( کنش جمعی همسو)ای منطقه

 .گروه از بازیگران رقیی بررسی خواهد شد 2معی همسو و ناهمسو در بحران سوریه، در سطح کنش ج

های جمعی همسو به منزله اهداف مشترک بازیگران فعال در بحران، زمینه ساز نزدیکی کنش :های جمعی همسو کنش(  -1

اصهل مشهترک و     تهوان بهه   ایهن رابطهه مهی    در. مواضع و کاهش دامنه اختالفات راهبردی در میان بازیگران رقیی خواهد شهد 

 .برجسته زیر اشاره کرد

 ؛«لزوم تامین امنیت ذخایر انرژی در منطقه»اشتراک نظر درباره  -

 مقابله با گسترش تروریسم ؛ -

 .ایمنافع منطقه( با قدرت)توزیع متناسی  -

تحدید قلمهروی عوامهل   ( پژوهشی)به قاعده بدیهی است؛ تحدید دامنه اصول مشترک به موضوعات فوو، صرفا به جهت التزام

 .تاثیرگذار، صورت گرفته است

اههداف و برنامهه   ( یها متعهارض  )ههای متمهایز  های جمعی نا همسو نیز به منزلهه جنبهه  کنش:جمعی ناهمسو  هایکنش ( -2

هبهردی در میهان بهازیگران    بازیگران فعال در بحران سوریه بوده و به نوبه خود موجی دوری مواضع و افزایش دامنه اختالفات را

 :زمینه اختالف برانگیز زیر اشاره کرد  توان به در این رابطه نیز می. رقیی خواهد شد
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 های راهبردی طرف مقابل؛تالش هریک از طرفین برای تضعیف ائتالف -

 ای؛و تعقیی مسائل منطقه( ارزیابی)تالش برای تحمیل گفتمانهای مطلوب خویش بر فرایند تحلیل -

 بر منطقه؛... تالش برای دستیابی به استیالی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و  -

 :توان به چند نکته برجسته زیر اشاره کردبر بحران سوریه، می( انواع تعامل)در ارتباط با اهمیت این سطح از عوامل تاثیرگذار 

گیری و دلیل نقشی که در تطویل پروسه تصمیمهای جمعی ناهمسو، بهای جمعی همسو و کنشموازنه مطلوب میان کنش -

 .اجرای سیاستها از سوی بازیگران دارد، مانع از اتخاذ مواضع غافلگیرکننده، توسط ائتالفهای رقیی خواهد شد

المللی بر نظام سیاسی سوریه، مجال بیشتری بهرای  تر شدن پروسه اعمال فشارهای بینلذا در صورت تداوم موازنه و طوالنی -

 .های اصالحی وجود خواهد داشتین و طراحی سیاستتدو

مداخله نرم افزاری آنها از مدتها پهیش از تظهاهر بحهران    )افزاری بازیگران متخاصم از سوی دیگر تعویق زمان مداخله سخت -

 .ردبازگشت را متزلزل خواهد کمحاسبات وعزم بازیگران متخاصم داخلی، برای توسل به اقدامات بی( صورت گرفته است

ای از نتایج راهبهردی الگهوی پیشهنهادی فهوو، برخهی از احتمهاالت و       در خاتمه، با طرح پاره:های راهبردینتایج و توصیه(  

 :های راهبردی در زمینه مواجهه با بحران مذکور، مطرح گردیده استتوصیه

ر و تشهدید بحهران سهوریه، سهطوح     متعهددی بهر ظههو   ( هها و بهازیگران  الیه)رغم تاثیرگذاری عواملعلی:سطوح داخلی(  -1 

جهویی بیشهتری   از اولویهت رسهیدگی و چهاره   ( مطالبات جامعه و توانمندیها و عملکرد نظهام سیاسهی حهاکم بهر سهوریه     )داخلی

 :پردازیمبرخوردارند که در ادامه به بررسی آنها می

سطح از راهبردهای بلندمهدت، میهان      ، به(های مستقل نظام حاکم بر سوریهیا کنش)راهبردهای داخلی مواجهه با بحران  -

 .رسد ترکیی متناسبی از آنها برای مواجهه با بحران الزامی استشوند که به نظر میمدت و کوتاه مدت، تقسیم می

بلندمهدت تها   )بنهدی اجرایهی آنهها    و زمان...( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، انتظامی و)ارتباط معناداری میان انواع راهبردها  -

همچنانکهه  . لذا توسل نظام سیاسی سوریه به راهبردهای انتظهامی، در بلندمهدت پرهزینهه خواههد بهود     . وجود دارد( مدت کوتاه

نیهز  ( اقتصهادی و اجتمهاعی  )به بهانه انجام اصالحات بلند مدت ( انتظامی و سیاسی)متوقف کردن سایر برنامه کوتاه و میان مدت

 .باشدمنطقی نمی

المللی ای و بینهای داخلی بحران، نوبت به سطوح منطقهپس از مواجهه با عوامل و زمینه:المللینای و بیسطوح منطقه(  -2

های مستقل و جمعی آنها با بحهران سهوریه، مهدیریت آن، بهه     رسد که بدلیل تعدد عوامل و بازیگران اثرگذار و نیز تنوع کنشمی

 :توان به نکات برجسته زیر اشاره کردسطوح از بحران نیز میدر این . تر و دشوارتر از سطوح داخلی استمراتی پیچیده

هها،  هیچگاه نباید از نقش تهاجمی گفتمانهای تحمیلی غرب، برای شستشوی افکار عمهومی منطقهه، بواسهطه ارائهه تحلیهل      -

مهانع از فروپاشهی روانهی    های گفتمانی انقالب اسالمی، لذا باید با تجهیز توانمندی. ارزشها و هنجارهای مبارزه سیاسی، غافل شد

توان از مصادره و منحرف در صورت موفقیت در این عرصه، می. افکارعمومی منطقه و سوریه در برابر بازیگران متخاصم غربی شد

 .های منطقه، توسط بازیگران غربی ممانعت کردشدن جنبش

. ستهای غافلگیرکننده کاهش خواهد یافهت های جمعی همسو و ناهمسو، امکان اتخاذ سیابا حفظ موازنه مطلوب میان کنش -

 .بایست به صورت همزمان از سوی سوریه و متحدان آن، تعقیی گرددانجام این مهم می

های متعدد بحران و خنثی نمودن هر تعداد از آنها، بهدلیل تطویهل فراینهد    های مستقل بازیگران رقیی با الیهتوجه به کنش -

 .فراهم خواهد کرد( المللیداخلی و بین)را جهت انجام اقدامات ضروری   زمان الزمهای جمعی همسو، حرکتی به سوی کنش

ههای  ، نقش موثری در تخریی کنش(روسیه و چین)افزایش تعامالت دیپلماتیک سازنده با قدرتهای همسوی دارای حق وتو  -

 .جمعی بازیگران متخاصم ایفا خواهد کرد

های بحران، از اهمیتهی حیهاتی بهرای سهوریه و متحهدانش      یل با هریک از الیههای مستقل اسرائرصد کردن و تضیف کنش -

 .باشد که به هیچ روی نباید از آن غفلت نمودبرخوردار می

متحهدانش، نقهش مهمهی در کنتهرل و خنثهی      ( در مرحله بعهد )سوریه و ( در وهله نخست)افزایش توان دیپلماسی عمومی  -
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 .گران متخاصم در قبال افکار عمومی منطقه و جهان خواهد داشتنمودن تهاجمات گفتمانی و سیاسی بازی

البته نباید از ایهن  . نقش چشمگیری در حفظ موازنه ایفا خواهد کرد( نه واکنش منفعالنه)ای فعال در این رابطه کنش رسانه -

. از اصول رفتاری قابل دفاع است ای فعال با بحران سوریه، مستلزم پیروی نظام سیاسی سوریهنکته نیز غافل شد که تعامل رسانه

 .ای بازیگران متخاصم، همواره بر پایه واقعیات جامعه هدف استوار نیستاگرچه جنگ رسانه

 :حاصل سخن

بدون تردید سوریه با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئو استراتژیک خود همواره در طول تاریخ کانون توجه کشورهای بزر  و 

های بین المللی را فریی داد تا بها بههره بهرداری از     کنونی که هم اکنون درگیر آن شده بسیاری از طرف استعمارگر بوده و بحران

را  مهمترین اهداف این نیروهها .های مورد نظر خود را در این کشور محقق کنند حوادث خونین جاری در سوریه اهداف و خواسته

 :می توان به صورت ذیل تبیین نمود
ای آن را تضعیف و ارتش این کشور را تفکیک و منحل کند و هم پیمانهان   کند، سوریه و نقش منطقه میآمریکا تالش :آمریکا

 .این کشور در محور مقاومت را تحریک و وادار به واکنش کند و مهمتر از آن امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی را تامین کند
خاورمیانه به دست آورند و سرآغاز این ایفهای نقهش در سهوریه    کنند تا نقشی در  این دو کشور تالش می: انگليس و فرانسه

دهد، ذخایر نفتی قابل توجهی در دریای مدیترانه وجهود دارد و بهالطبع    است، به خصوص آنکه اطالعاتی وجود دارد که نشان می

دیگر اهداف انگلیس و  تامین امنیت و محافظت از موجودیت رژیم صهیونیستی به عنوان حافظ و حامی منافع غرب در منطقه از

 .آید فرانسه به شمار می

های ارتش سوریه و سرنگونی نظام در سهوریه و   هدف اصلی اسرائیل از دامن زدن به بحران سوریه تضعیف توانمندی:اسرائيل

لبنان ، رئیس جمهوری این کشور برای ضربه زدن به محور مقاومت در منطقه است که از ایران و سوریه و «بشار اسد»همچنین 

کنهد، بهه    و فلسطین اشغالی تشکیل شده و این رژیم چه به صورت علنی و آشکار و چه به صورت غیر علنی و مخفیانه تالش می

 .اهدافی که در باال ذکر آنها رفت دست یابد و آنها را محقق کند

 مسهیر  ای از از یابهد و بهه گونهه   کند تا شکوه و عظمت امپراتوری عثمهانی را به   ترکیه از طریق بحران سوریه تالش می :ترکيه

 بهازیگر  عنهوان  بهه  را خهود  و محقق را خود های خواسته و منافع طریق این به تا کند پیدا عرب جهان به ورود برای راهی سوریه

 .کند مطرح منطقه در مصر و سعودی عربستان نقش افول راستای در ای منطقه تاثیرگذار و مهم

ههای قهدیمی بها     از دامن زدن به بحران سهوریه و دخالهت در آن تسهویه حسهاب     هدف عربستان سعودی:عربستان سعودي

ها و راهکارهای سیاسی برای حل بحران این کشور و از بین بردن پل ارتباطی بین ایران  رهبران سوریه و از بین بردن تمام گزینه

 .های مقاومت در منطقه است و جنبش

کالن خود طی بحران سوریه تالش کرد تا طی بحران سوریه نقشی بسیار فراتهر  های مالی و نفتی هنگفت و  قطر با ثروت:قطر

ای بازی کند و تمام تالش خود را برای اجرای اهداف آمریکا و اسرائیل در منطقه بهه کهار    از حجم و اندازه خود در عرصه منطقه

ح سیاسی خود برخیزد، اگرچهه ایهن موضهع    برای تحقق طر« تکفیری جهادی» های گروه برد و در این راه به حمایت از برخی از

 .قطر در تعارض با مواضع شماری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی داشت

تهوان بهه کشهور ایهران و کشهورهای       در برابر این کشورها و نیروها، کشورها و نیروهای مقابل قرار دارند که از میهان آنهها مهی   

روسیه و چین اشاره کرد که دو کشور اخیر مقابل تالش برای هدف قرار دادن نظام سوریه ورود بهه  مجموعه بریکس و همچنین 

عرصه بحران سوریه از طریق شورای امنیت همچون لیبی و صدور قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه دمشق مقابله 

 .و آمریکا را در این امر ناکام گذاشتندهای کشورهای غربی  و با حق وتویی که از آن برخوردار بودند، تالش

داند و ایهن   های آزاد می مسکو، سوریه را هم پیمان استراتژیک خود و دروازه ورود این کشور به دریای مدیترانه یا آب: روسيه

بحهران  به همین دلیل روسهیه وارد  . جدای از منافع اقتصادی است که این کشور در این منطقه داشته و در صدد تحقق آن است
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ای  ههای مسهلح تروریسهتی مهورد حمایهت ترکیهه، آن را قضهیه        سوریه شد و به خصوص در راستای افزایش قدرت و نفوذ گهروه 

های مسلح تروریستی از نوع جهادی تکفیری آن را  سرنوشت ساز برای خود به شمار آورد، به ویژه آنکه این کشور خطر این گروه

لئونیهد سهاوین، کارشهناس روسهی مرکهز تحقیقهات اسهتراتژیک اتحهاد         .کند بی درک میهای قفقاز به خو در آینده در جمهوری

پس از حهوادث و انقهالب   : گوید وگو با شبکه المنار درباره موضع روسیه در قبال بحران سوریه چنین می اروسیای روسیه در گفت

خارجه روسیه آشهکارا اعهالم کهرد کهه مسهکو       اند و سرگئی الوروف، وزیر لیبی رهبران روسیه دریافتند که مورد فریی واقع شده

اصول و مبادی که سیاست خارجی روسیه بر پایهه آن  : وی در ادامه افزود.تواند، اجازه دهد، چنین فریبی بار دیگر تکرار شود نمی

مهه بهر   های سیاست روسیه در قبال این منطقه، افزون بر اصول و مبادی حاکم بر مجموعه بریکس ه بنا شده و خطوط و گرایش

ها در شورای امنیت برای کسی موافقت  کنند که روسیه در مواضع خود ثابت است و راه را به روی تمام تالش این نکته تاکید می

به اعتقاد ساوین، آنچه موجی نزدیکی موضوع مسهکو و دمشهق شهده اسهت، روابهط دوسهتانه       .با دخالت خارجی در سوریه ببندد

گردد و همه از مشروح این روابط به خوبی آگهاه   اریخ آن به زمان اتحاد شوروی سابق باز میچندین ساله این دو کشور است که ت

کند که  اشاره می« طرطوس»این کارشناس روسی در این خصوص به وجود پایگاه نظامی دریایی روسیه در بندر .و مطلع هستند

ده و هرگونه قصد روسیه مبنی بر انتقال آن بهه مکهان   معتقد است، این پایگاه موجی برقراری نوعی ثبات و استقرار در منطقه ش

سهاوین توضهیح   .ها پیش در این بندر حضور داریم و به خوبی با منطقه آشنا هسهتیم  ما از سال: گوید کند و می دیگری را نفی می

را تقویهت کنهد و    دهد که در روسیه این دیدگاه وجود دارد که مسکو باید حضور خود در مناطقی خود پیشتر حضور داشته با می

شود که روابط دوستانه سنتی و طوالنی مهدت مسهکو را    گیرد، بلکه شامل کشورهایی می ها را در برنمی این موضوع تنها اقیانوس

در این خصوص باید به اقدام روسیه در نصی ایستگاه راداری : افزاید این کارشناس در ادامه می.کند به کشورهای دیگر مرتبط می

داث پایگاه لوردیز اشاره کنیم که واقعا از حیث پوشش راداری این توانایی را داشت که نیم کره شمالی زمین را رصد در کوبا و اح

توان به پایگاه کمرن در ویتنام اشاره کنیم که روسیه از آن خارج شد و اینها موضوعات و قضایایی است کهه بهار    کند، یا اینکه می

کند که با توجه به تمام مسهائل و   ساوین تاکید می.مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته استدیگر میان رهبران روس مطرح شده و 

قضایای مطروحه روسیه باید بار دیگر اقدام به توسعه و گسترش حضور و نفوذ خود از دریای مدیترانه تا افریقا کنهد، چهون ایهن    

ههای ههم پیمهان خهود      بلکه از منافع دیگر کشورها و طهرف  انجامد، حضور نه تنها به حمایت و محافظت از منافع ملی روسیه می

 .محافظت و حمایت کند

کنهد و ایهن ایفهای     شاید این اولین بار است که چین در منطقه خاورمیانه ایفای نقش می:چين و ورود به منطقه خاورميانه

هها و مشهابه آن    ها و تحریم مال مجازاتتوان به شکل استفاده چندین باره از حق وتوی خود در شورای امنیت علیه اع نقش را می

چین این موضع را براساس مالحظات خاص خود طی بحران سوریه اتخاذ کرد که مهمترین آنها منهافع  .علیه سوریه مالحظه کرد

اقتصادی و در راس این منافع اقتصادی نفت قرار دارد، به همین دلیل سرنگونی نظهام در سهوریه بهه دسهت محهور غهرب و ههم        

ن عربی آنها به معنای تهدید منابع انرژی در راستای تسلط و حاکمیت آمریکا و کشورهای غربی بر نفت خلیج فهارس و در  پیمانا

همچنهین  .کنهد  این اواخر لیبی است و این موضوعی است که پکن به آن به عنوان تهدید منافع و مصالح اقتصادی خود نگاه مهی 

ههای آمریکها بهرای نفهوذ در      ود با کشورهای منطقه به هر طریق ممکن با تالشکند که از طریق تحکیم روابط خ چین تالش می

منطقه خاور دور مقابله کند، به خصوص پس از اینکه واشنگتن اعالم کرد که قصهد دارد، در سیاسهت خهارجی جدیهد خهود بهه       

عادلهه جدیهد منطقهه را از طریهق     کند، جایگاه خود در م از اینجاست که چین تالش می.منطقه آسیا و اقیانوس آرام اولویت دهد

 .عدم دادن اجازه به سرنگونی نظام در سوریه تثبیت و تحکیم کند

از همان اولین لحظات آغاز بحران سوریه رهبران ایران بر اهمیت اجرای اصالحات در سوریه و گشودن درهها  :ایران و سوریه

وگو و مذاکره جههت   ها به حضور پای میز گفت ها و گروه جریانای و دعوت همه  ها از طیف و طایفه ها و گروه به روی تمام جریان

ای و عربهی بهه خهط     های غربی و منطقهه  حل اختالفات تاکید کردند، اما با تشدید اوضاع امنیتی و نظامی در سوریه و ورود طرف
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دن دمشق است تا ضمن در هم ای برای هدف قرار دا بحران در این کشور، تهران به این نتیجه و باور رسید که این طرح و توطئه

ای بهه نهام    انکه در ایهن میهان قضهیه    شکست شکوه و اقتدار سوریه، این کشور را از محور مقاومت و قضیه فلسطینی دور کند، بی

آنچه این باور و احساس ایران در خصوص وجهود  .برقراری دمکراسی و آزادی و انجام اصالحات و مشابه آن در سوریه مطرح باشد

ههای   وگو و مذاکره با نظام سهوریه از سهوی طهرف    نقشه برای سوریه را تقویت کرد، رد مستمر برگزاری هرگونه گفت یک طرح و

ای برای خروج این کشور از بحرانی است که در آن گرفتار آمده و صرف تکیه بهر گزینهه    های منطقه معارض سوری و دیگر طرف

وگهو جههت    بهرای گفهت     حال ایران درهای خود را به روی کشورهای منطقهبا این .مسلحانه برای سرنگونی نظام در سوریه است

های غرب در این کشور اعالم کرد و در این راستا از تشکیل  ها در سوریه و دور کردن دخالت یافتن راه حلی برای توقف خونریزی

 .کرد که چند ماه پیش در قاهره برگزار شد ابراز را سعودی عربستان و ترکیه ، کمیته چهار جانبه متشکل از مصر ، ایران

 :توان در موارد زیر خالصه و مالحظه کرد دیدگاه ایران برای حل بحران سوریه را می

 های مسلحانه توقف نبردها و عملیات -

 های معارض سوری وگوی میان نظام سوریه و جریان گفت -

 ی سوریهحفظ وحدت و یکپارچگی و تمامیت ارضی و بافت و ساختار مل -

هها و   های بهین المللهی و مشهارکت و حضهور تمهام طهرف       برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نظارت سازمان ملل و طرف -

اما طرح ایران  ها در آن و سر فرود آوردن در برابر خواست و اراده مردم و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن در این انتخابات جریان

وگو و مذاکره بین نظام و معارضان مورد قبول و پهذیرش واقهع نشهد و تنهها بهر       های گفت نشستهای تهران به برگزاری  و دعوت

طبیعی بود کهه تههران   .های تروریستی و افراد مسلح تاکید شد ای از گروه های منطقه گزینه نظامی و حمایت مالی و نظامی طرف

ی که در محور مقاومت دارد، رد کند، لحن سخنان خود های صورت گرفته برای هدف قرار دادن سوریه را به خاطر جایگاه تالش

شهاید  .را تند کند و نسبت به هرگونه دخالت نظامی در سوریه هشدار دهد که موجی وقوع جنگ فراگیر در منطقهه خواههد شهد   

ی رژیهم  ای در برابر هرگونه نیت و قصد حمله خصمانه علیهه سهوریه، بهه خصهوص از سهو      بتوان گفت تهدید ایران سپر بازدارنده

به اعتقاد جمهوری اسالمی ایران مهمترین دالیهل  . صهیونیستی بود که دارای منافع بسیار در حوادث جاری در سرزمین شام بود

 :شود دامن زدن به بحران سوریه در موارد زیر خالصه می

 نابودی سوریه و غارت آن -الف
 تضعیف ارتش سوریه و تجزیه و تقسیم آن -ب
 ستراتژیک در میان رهبران کنونی سوریههای ا تغییر گزینه-ج
 در هم شکستن محور مقاومت که از ایران تا سوریه و از سوریه تا لبنان و فلسطین کشیده شده است -د
 سرنگونی سوریه منجر به سهولت حمله به عراو و ایران خواهد شد -م
هبی که تماما به سود رژیم صهیونیستی اسهت  ای و مذ های منطقه تجزیه و تکه تکه کردن منطقه و وارد کردن آن به جنگ-ن

به دلیل تمام آنچه گذشت، تهران بر ضهرورت  .تا زمینه ساز تاسیس وطن جایگزین برای فلسطینیان را فراهم و آن را توجیه کند

رعهالی  ، دبی«سهعید جلیلهی  »ای که علیه سوریه و منطقه تدارک دیده شده بود، تاکید کرد و چه بسا ایهن سهخن    مقابله با توطئه

شورای امنیت ملی ایران در دیدار با رئیس جمهوری سوریه بیانگر دیدگاه ایران در قبال حوادث جاری در سوریه باشد که گفتهه  

دهد، قضیه داخلی نیست، بلکه نزاع بین محور مقاومت و دشهمنان ایهن محهور در منطقهه و جههان       آنچه در سوریه روی می :بود

دهد، محور مقاومت که سوریه  دمشق در محور مقاومت است و ایران به هیچ وجه اجازه نمیاست و هدف آن ضربه زدن به نقش 

 .کند، در هم بشکند در آن نقش اساسی را ایفا می

وگو با شبکه المنار با اشاره به اینکه  ، نایی رئیس پارلمان سوریه در گفت«خالد العبود»برای فهم بهتر سیاست خارجی سوریه 

و فکر سیاسی که نظام سهوریه را در    اندیشه: ین واشنگتن و دمشق در آینده نزدیک تضعیف خواهد شد، گفتروابط استراتژیک ب

های گذشته اداره کرد، موجی شکل گرفتن مجموعه روابطی شد که در واقهع معهادالت سیاسهی مهمهی بودنهد کهه تهالش         سال
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روابهط مثبهت و مسهتحکمی و    : العبود در ادامهه افهزود  .داشتند، به هر طریق ممکن مانع شکست و فروپاشی نظام در سوریه شود

ای که میان سوریه و ایران برقرار شد، تا حدود زیادی موجی تقویهت سهوریه و ایهران توامهان شهد و ایهن شهکل گیهری          گسترده

عبود توضیح ال.مجموعه معادالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بین دو کشور به دنبال داشت که همه به تقویت سوریه انجامید

دهد که مجموعه روابط استراتژیکی که سوریه با محیط پیرامون خود برقرار کرد، تمامها در بلنهد مهدت بهه افهزایش قهدرت و        می

درباره روابط سوریه با دیگر کشورها و به خصوص روسیه العبود اعتقاد دارد که رابطه بین مسکو و دمشق بهر  .اقتدار آن منجر شد

توان رابطه مسهکو بها دمشهق را     تواند منافع سوریه را حفظ کند و چگونه می ار است که دمشق چگونه میاساس این معادله استو

نایی رئیس پارلمان سوریه در ادامهه گفهت   .ها به حمایت از آنها برخیزد حفظ کرد، به نحوی که روسیه برای حفظ کرامت سوری

ضایت و حمایت یک کشور یها طهرف بهین المللهی نکنهد و ایهن       که نظام سوریه موفق شد تا حمایت از خود را محدود به جلی ر

ها در سهطح بهین    مرهون روابط گسترده و عمیقی بود که دمشق با روسیه و چین و کشورهای بریکس و برخی از نیروها و قدرت

کم با این کشورها همه و المللی برقرار کرده بود که دارای روبطی غیر ثابت و غیر مستقر با آمریکا بودند و این روابط پویا و مستح

مهمتر از همه اینکه موضع روسیه و به همراه آن چین نتیجه رابطه بین آنها نبود .همه از نظام در سوریه حمایت و پشتیبانی کرد

ای بود که این دو کشور با سوریه داشتند و بدون تردید اگر مقاومت و ایستادگی دمشق طی بهیش از دو سهال    بلکه رهاورد رابطه

ماند و این صرف نظر از مقاومت و ایسهتادگی محهور مقاومهت     گاه بر موضع خود پایبند و ثابت قدم نمی ه نبود، روسیه هیچگذشت

در پایان برای همه آشهکار شهد کهه سهوریه تنهها و تنهها بهر        .کرد بود که موضع مسکو و پکن را در محافل بین المللی تقویت می

طول این مدت همواره همراه آن بوده و از رابطه بها آمریکها دوری گزیهد چهون بهه       پیروزی بر این بحران شرط بسته است که در

کند و دلیل این مدعا بسیار است، شهاه   خوبی دریافته بود که آمریکا حتی خیلی زود از هم پیمانان و ایادی خود چشم پوشی می

 .ایران، شاه تونس، دیکتاتور مصر از جمله این موارد مورد ادعا هستند
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