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 چکیده

بحران سوریه مجموعه ای از بازیگران منطقه ای و جهانی را در خود درگیر نموده است که هر یک از بازیگران در دو 

جناح یا بلوک موازنه ای قرار گرفته اند.در بعد جهانی  ایاالت متحده ی آمریکا در تقابل با روسیه و چین قرار گرفته است و در 

، اسرائیل و ترکیه قرار دارد.براین اساس سوال اصلی پژوهش ما این است که بحران یران در تقابل با عربستانی نیز ابعد منطقه ا

سوریه در ارتباط با بحث موازنه ی منطقه ای و جهانی چه جایگاهی برای ایران دارد.فرضیه ی ما این است که  تالش اصلی 

منطقه ای ، سوریه را در جهت مقابله با بلوک منطقه ای مخالف حفظ ایران در این بحران این است که  در قالب موازنه ی 

 نماید و در قالب موازنه ی  جهانی نیز چین و روسیه را در تقابل با آمریکا حفظ کند.

 

 ، ایران موازنه ی منطقه ای موازنه ی جهانی، بحران سوریه، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ران یجمله ا از کشورها را من یاریبس یاست خارجین کشور سیحران در او بروز ب 1122ه از سال یتحوالت سور

ک یت استراتژیاز موقع یران از یک سو ناشیا یه برایسور یت بحران و جنگ داخلیر خود قرار داده است اهمیشدت تحت تاث به

 یبا کشورها یگیساترانه و همیمد یایدر یه در سواحل شرقیانه است، قرار گرفتن سورین کشور در منطقه خاورمیا

شده  یران بعنوان یک قدرت منطقه ایا ین کشور برایک ایژه ژئوپلتیت ویه و عراق سبب اهمیترک ،، لبنانیاشغال نیفلسط

ران به یا ین کشور برایت ایپنج سال گذشته بر دامنه اهم ی وه در سیران  با کشور سوریگر روابط خاص اید یت و از سوسا

، دولت یبود که پس از انقالب اسالم یین کشورهایه از اولیادالت منطقه افزوده است. سوردر مع یدیکل یعنوان کشور

م یران از رژیه ایعراق عل یلیبود که در جنگ تحم یعرب یت شناخت و از معدود کشورهایرا به رسم ی ایراناسالم یجمهور

ل، یم اسرائیمقابله با رژ یاست راهبردیخاذ سران پرداخت. اتیا جمهوری اسالمی ت ازیت نکرد بلکه به حمایحما حسین صدام

ک یه از متحدان استراتژین اساس سوریبر ا .ران، حزب اهلل، و حماس بعنوان محور مقاومت قرار داده استین کشور را در کنار ایا

د و ییران بر خالف تاین موضوعات سبب شد که دولت ایاست. ا شدهو پنج سال گذشته  یران در طول سیاجمهوری اسالمی 

ن کشور یت از دولت حاکم در ایبر حما یرا مبتن یاست متفاوتیه سیانه، در رابطه با بحران سوریر خاورمیت از تحوالت اخیحما

ل و استنباط یکه در تحل یاز موضوعات یقت یکیدر حق د.یآنها اتخاذ نما یحام یه و کشورهایمواضع مخالفان دولت سور یو نف

 یت جمهوریحما ییرد چرایق و مداقه قرار گید مورد تعمیه بایال بحران سوربران در قیا یاسالم یجمهور یاست خارجیس

براین اساس ما در این پژوهش در چارچوب بحث موازنه ی  ه است.یران از دولت بشار اسد بعنوان دولت حاکم بر سوریا یاسالم

ه دو جناح موازنه ای جهانی و منطقه ای شکل منطقه ای و جهانی به پرسش مذکور پاسخ می دهیم. در واقع در بحران سوری

گرفته است که درجناح جهانی آمریکا در تقابل با روسیه و چین قرار دارد و در جناح منطقه ای نیز ایران در مقابل عربستان، 

وک مقابل در اسرائیل و ترکیه قرار گرفته است. در چارچوب بحث موازنه، هدف ایران این است که سوریه را برای مقابله با بل

منطقه و جهان حفظ کند. بنابراین در این پژوهش ابتدا بلوک های موازنه ای جهانی و منطقه ای را توضیح داده و سپس 

 داده ایم که حفظ سوریه برای ایران در جهت  مقابله با بلوک جهانی و منطقه ای مخالف خود بوده است. نشان

 هانیبحران سوریه و موازنه ی قوای منطقه ای و ج

 قانونی بی و نظمی بی دچار کامال سیاست، جهان که کنند می فرض چنین گرایان در حوزه ی روابط بین الملل واقع

 نظیر المللی بین بازیگران دیگر. است اصلی بازیگر دولت،. ندارد وجود جهانی دولت یا برتر قدرت آن در که نظامی. است

 خارجی، سیاست غایی مقصود و هدف مهمترین. دارند ناچیزی اهمیت. .. و لتیغیردو سازمانهای المللی، بین سازمان اشخاص،

 در قدرت مراتب سلسله بلکه نیستند، برابر ها دولت اما. است سیاست جهان در ها دولت ملی منافع از دفاع و طرح

 نظر از و شوند می شناخته بزرگ قدرتهای عنوان به سیاست جهان در ها دولت مهمترین. دارد وجود المللی بین نظام

 سعید حسین)است.  امنیت و سلطه برای بزرگ قدرتهای میان ستیز دربرگیرنده الملل بین روابط اساسا   گرایان واقع

 اصل این بر این اساس است که اصل توازن قوا در جهت حفظ امنیت و بقا معنا می یابد. موازنه ی قدرت بر (2831کالهی؛
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 به دولتی هیچ که باشد شده توزیع نحوی به نظامی قدرت که یابد می افزایش زمانی یالملل بین امنیت که است استوار

 یک اگر که کند می بینی پیش نظریه این نباشد. قدرتمند باشد، نداشته را ها دولت دیگر بر آمدن تفوق توانایی که ای اندازه

 امر این. کند می حمله ضعیف کشورهای به و کند می استفاده خود قدرت از باشد داشته زیادی العاده فوق قدرت دولت،

 از برخی. کنند پیدا انگیزه تدافعی ائتالفهای به پیوستن برای هستند خطر معرض در که هایی دولت شود می موجب

 را آن و کند می جلوگیری تجاوز از که چرا شود بیشتری ثبات موجب تواند می امر این که هستند عقیده این بر گرایان واقع

در رابطه با بحران سوریه نیز بحث .باشد برقرار قدرت تعادل رقیب ائتالفهای میان اگر البته دهد می نشان ابغیرجذ

قوا از اهمیتی اساسی برخوردار است به نحوی که بحران سوریه موجب درگیری دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای  ی موازنه

 مطلق قدرت ابر سطح در» خارجی کشورهای سوریه مورد آن هستند. دردر جهت حفظ موازنه ی قوا به نفع خود یا برهم زدن 

 در چه و... و فرانسه و روسیه و چین مانند جهانی و نسبی بزرگ قدرتهای سطح در چه و آمریکا متحده ایاالت مانند جهانی

 تا خویشند ملی هدافا گیر پی و مؤثر آن در«اسرائیل و جمهوری اسالمی ایران مانند منطقه نسبی متوسط قدرتهای سطح

بازیگر جهانی اصلی یعنی آمریکا، روسیه و  سهدر بحران سوریه  (76 2838 زاده، سیف) گردند. پیروز خود رقیبان بر بتوانند

حالت  دوبازیگر منطقه ای شامل ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل مد نظر هستند. به عبارتی این وضعیت شامل  چهارچین و 

ی روسیه و چین برعلیه ی آمریکا و موازنه ی منطقه ای عربستان ،ترکیه و اسرائیل بر علیه ی ایران می باشد. موازنه ای جهان

تالش اصلی ایران در جهت حفظ سوریه مبتنی بر حفظ موازنه ی جهانی چین و روسیه و موازنه ی منطقه ای خود با سوریه  

ش بعدی این پژوهش به بررسی منافع هر یک از گروه های باشد. در بخ علیه ی عربستان، ترکیه و اسرائیل می بر

پردازیم و سپس بررسی می کنیم که دولت ایران در پی حفظ سوریه در  جهانی و منطقه ای در بحران سوریه می ای موازنه

 جهت حفظ موازنه ی منطقه ای و جهانی به نفع خود است.

 بازیگران منطقه ای  در گیر در بحران سوریه

  یسعود عربستان  .1

 هیسور دولت و عربستان رابطه که چرا ندارد یریتأث یسعود یپادشاه میرژ تیامن بر میمستق طور به هیسور در بحران

 مرگ زمان از ها یسعود زین یطرف از. ستین کیاستراتژ و کینزد رانیا یاسالم یجمهور با کشور نیا رابطه برخالف

 یها استیس از تر مستقالنه اریبس اسد بشار رایز نداشتند، هیسور به یمساعد نگاه اسد بشار آمدن کار یرو و اسد حافظ

 عرب جهان یکل یپلماسید دهندگان جهت هیسور و مصر عربستان، مثلث 01 ۀده در مثال یبرا. کرد عمل یعرب یا منطقه

 نیا اسد، بشار دنیرس قدرت به زمان از اما. شد یم فیتعر مثلث نیا چارچوب در عرب جهان یها بحران و مشکالت و بود

 و رانیا مشخصاً آن محور کی که شد میتقس محور دو به و شد یفروپاش دچار کامل طور به 1112 سال از و شد فیتضع مثلث

 یبرا یخوب فرصت طیشرا نیا و نداشته اسد حافظ از بعد هیسور نظام به یمساعد نگاه عربستان رو نیا از. است هیسور

 (.2801،یرمک) است نموده فراهم عربستان

 یها یدگرگون و تحوالت کنند یم توجه آن به خود یا منطقه استیس در عربستان گذاران استیس که یا نکته   

. دارد اریبس تیاهم یسعود عربستان یا منطقه اهداف و منافع منظر از که است عراق در انیعیش یابی قدرت چون یا عمده

 انیز به یا منطقه قدرت توازن خوردن برهم جهت در که شده منجر ربستانع یا منطقه طیمح در یراتییتغ به تحوالت نیا
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 بحران تیهدا و کنترل در فعال نقش یفایا و یسور نیمعارض از تیحما با عربستان. شودیم ریتعب رانیا سود به و کشور نیا

 آنان به ها یسلف خصوص به و یسن تیجمع انیم در نفوذ اعمال با و دهد ارتقاء کشور نیا در را خود گاهیجا دارد یسع هیسور

 انیعیش انیم در خصوص به رانیا یا منطقه نفوذ نگران شدت به عربستان .رندیگ دست به کشور نیا در را قدرت تا کند کمک

 یسن و عهیش نیب نزاع ینوع به را هیسور در یریدرگ دارد یسع عربستان. دهد کاهش را آن نفوذ و نقش تا کندیم تالش و است

 که ندینما یم وانمود نگونهیا واقع در یسعود رهبران. ردیگ برعهده را سنت اهل استیر و یرهبر قیطر نیا از و دهد نشان

 کشور نیا دولت ان،یعیش نماد عنوان به هیسور حکومت یمعرف با کنندیم تصور و است عربستان ۀفیوظ بشار مخالفان از تیحما

 را خود و آورد بوجود یمذهب جنگ بتواند و بدهد قرار دهندیم شکل را کشور تیجمع از %61 که هیسور یهای سن مقابل در را

 . دارد مصون اعتراضات موج از

 آمریکا متحده االتیا خصوص به یغرب یکشورها تیحما از منطقه در خود اهداف برد شیپ یبرا عربستان حکومت

 توسط منطقه در عرب جهان تحوالت موج با رابطه در کایآمر ی دولتها استیس از یبخش گفت بتوان دیشا. است برخوردار

 االتیا متحد نیکترینزد به عربستان ،رانیا در 2060 سال پس از سقوط رژیم پهلوی در. گردد یم اجرا یسعود عربستان

 داتیتهد با مقابله: جمله از گرفت صورت یا گسترده و متنوع یهانهیزم در کینزد اتحاد نیا. شد لیتبد منطقه در متحده

 نییپا یبرا اوپک به فشار و لبنان در مذهب یسن یها گروه سلطه یمنطق شیافزا منطقه، در موجود وضع حفظ ران،یا

 یپادشاه میرژ و دولت تیامن حفظ بر یمبتن و انهیعملگرا عموماً عربستان یخارج استیس جهینت در).نفت متیق نگهداشتن

. ردیگ قرار واشنگتن با تقابل در ناچار به اضیر زمان گذار در دیشا که ددارن وجود غرب در دگاههاید یبرخ البته( است بوده

 در کشور دو نیا حال هر به اما. است اضیر بشر حقوق و کیدمکرات یارزشها به مربوط یبحثها کایآمر چالش نیمهمتر

 تالش سعودی عربستان ،سوریه خصوص در. داد خواهند ادامه روابط تیتقو به خود کیاستراتژ یهایهمکار ساختار چهارچوب

 به گزارشهای برخی در همچنین. نماید حمایت سوریه المسلمین اخوان مانند سنی گرایی اسالم جریانات از که است کرده

 که شده گفته جمله از شده اشاره مبارز مسلح  گروههای از مالی حمایت و سوریه به اسلحه ارسال در سعودی عربستان نقش

 در همچنین و سوریه شرق و جنوب، اردن، عربستان، شمال در آن اعضای که شمر قبیله سراغ به یسعود اطالعاتی نهادهای

 اینها بر عالوه. کنند ور شعله دیرالزور و حوران منطقه در را اعتراضات تا کرده تالش و رفته هستند ساکن عراق غرب

 دولت سرکوبهای به اعتراض در است، شتهدا یمن و بحرین مردم سرکوب در توجهی قابل نقش خود که سعودی عربستان

 سوریه اخیر تحوالت به نسبت سعودی عربستان سیاست وجوه مهمترین سنی گرایان اسالم از تسلیحاتی و مالی حمایت سوریه،

 (.16 ،2801 فنایی،)است بوده

  لیاسرائ   .2

 یگروهها شرق غالب سو کی از است هداشت هیسور ریاخ تحوالت به دیام و میب بر یمبتن یا گانه دو نگاه لیاسرائ میرژ

 گرا اسالم یستیترور یها گروه افتنی قدرت واهمه زمان هم اما داندیم رانیا انیز و خود نفع به را اسد دولت سقوط و معارض

  جمهوری نفوذ استقرار و افتنی قدرت منزله به را اسد دولت بقا و غلبه گرید یسو از آورد، یم شمار به خود یبرا دیتهد را

 نسبت میرژ نیا زیآم تناقض و متفاوت یبرخوردها سبب لیاسرائ متضاد نگاه دو نیا آورد، یم شمار به منطقه در رانیااسالمی 

 مجامع در هاآن بیتعق یا تحریم امکان که ،یردولتیغ یستیترور یهاگروه حمالت از ترس.است بوده هیسور ریاخ تحوالت به
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 ۀسای در تواندیم اتفاق این. است نگران آن به نسبت آویو تل که است تهدیدهایی جمله از ندارد، وجود یالملل نیب یحقوق

 در هابرخی. دهد رخ اسرائیل مرزهای مجاورت در درست کرده، سقوط دولتی به آن تبدیل و سوریه در ثباتی بی شدن حاکم

 در. کردند ارزیابی آینده در حمالت از دست ینا وقوع احتمال از ای نشانه را 1122 سال ژوئن و مه هایماه حوادث اسرائیل

 وارد و کرده عبور جوالن هایبلندی ۀمنطق در سوریه یمرزها از کردند تالش فلسطینی ۀآوار صدها حوادث، این جریان

 دولت تضعیف عده، این زعم به. گذاشت جای بر مجروح و کشته چندین حرکت این اثر در مرزی هایدرگیری. شوند اسراییل

 هایسالح نگران اسرائیل این، بر افزون.شد حادثه این ساز زمینه مرزی، مناطق بر دولت این کنترل نبود و سوریه کزیمر

 القاعده مثل غیردولتی مبارز هایگروه دیگر و اهلل حزب دست به که است یشیمیای و متعارف یهاسالح از اعمّ سوریه ۀپیشرفت

 اسد بشار رژیم با اش رابطه از است ممکن اهلل حزب و،یآو تل مقامات نظر به. شود برداری رهبه اسرائیل علیه هاآن از و قرارگیرد

 .بفرستد لبنان در هایشپایگاه به را پیشرفته هایسالح این و کند استفاده سوریه مرج و هرج پوشش تحت اسلحه قاچاق برای

 اردن، در. دارند اهمیت اسرائیل برای که کشوری دو باشد؛ نانلب و اردن بر سوریه حوادث تأثیرات ۀآماد باید اسرائیل همزمان،

 سقوط صورت در احتماالً اعتراضات نیا. دهدیم ادامه یطوالن یعموم اعتراضات با ۀمواجه به که هاستمدت یهاشم رژیم

 ترین مهم از یکی ،موارد این ۀهم بر عالوه .کند تزلزل دچار را آویو تل دیگر متحدان از یکی و شود تشدید ،اسدبشار رژیم

 از و است اسدبشار حکومت یبرانداز خواهان سو کی از لیاسرائ. است سوریه به القاعده پای شدن باز لیاسرائ رژیم هایدغدغه

 رژیم سقوط که است این حقیقت. کند یم یزندگ هیسور در تندرو و یسلف یهاانیجر آمدن کار یرو میب با گرید یسو

 از ملهَم عناصر یبرا را امکان نیا تواندیم زمان هم اما کند وارد اهلل حزب و ایران به یشدید ۀضرب تواند می چه اگر اسد بشار

 ای آیینه به را منطقه این کرده، مستقر جوالن هایبلندی در اسرائیل -سوریه مرز امتداد در را خودشان که سازد فراهم القاعده

 که ه،یسور النصره ۀجبه .نمایند تبدیل است، متمرکز یلیاسرائ اهداف بر القاعده تیفعال ۀعمد که جایی سینا، ۀجزیر شبه از

 رسماً بیترت نیا به و کرده عتیب القاعده رهبر ،یالظواهر منیا با یرسم طور به است، کشور نیا دولت مخالف یسلف گروه کی

 جبهه» و« عراق یاسالم دولت» نام شدن برداشته از نیز عراق ۀالقاعد رهبر. است شده لیتبد القاعده یها شاخه از یکی به

 ییبرپا ه،یسور در القاعده عناصر این هدف نیاول. داد خبر« شام و عراق یاسالم دولت» عنوان با هاآن یگذار نام و« النصره

 هاآن که نجاستبدا تا هدف نیا تیاولو و تیاهم. است شده اعالم( نیفلسط و اردن لبنان، ه،یسور) شام بالد در یاسالم خالفت

 یکلید ۀصحن را سوریه الظواهری .هستند دیجد یا هیسور جادیا و آن مردم و هیسور ینابود به حاضر آن، تحقق یبرا اندگفته

  ساقط را سوریه رژیم تا کنند کمک یمحل مجاهدین به و بروند سوریه به خواست جهان سراسر مسلمانان از و برشمرده جهاد

 علیه اقدام برای را خود عزم متعدد، موارد در و یتلق منطقه به امپریالیسم خارجی واردات عنوان به ار اسرائیل وی. نمایند

 و نموده تشویق را اسرائیل گازی خطوط علیه مکرر حمالت و سینا در یتروریست فعالیت او. است کرده ابراز اسرائیل موجودیت

 .کندیم تأکید اسرائیل نابودی و المقّدس بیت و جوالن هایتپه دنکر آزاد تا سوریه در مبارزه اهمیت بر هایشبیانیه در

 مرزهای مجاورت در درست که دهدیم هشدار باره این در اسراییل ینظام اطالعات ۀفرماند ،یکوخاف آویو ژنرال

 سراسر از ار رادیکال مسلمان یجو جنگ هزاران که است یجهاد یهافعالیت قطب به شدن تبدیل حال در سوریه اسراییل،

یاسالم حکومت یک تشکیل که اسد، بشّار یسرنگون تنها نه شان، هدف مبارزان نیا و کشاندیم خود سمت به جهان و منطقه

 گزارش به. کندیم کمک القاعده به وابسته نظامیان شبه به اسرائیل ارتش که است این از یحاک خبرها حال همین در اما .است

 مسلح ینیروها مجروحان که نموده برپا جوالن مرز در را بزرگ یصحرای بیمارستان یک اسرائیل ،دبکافایل یاسرائیل پایگاه
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 این به بنا. شوندیم بازگردانده نبرد میدان به الزم یهامعالجه از پس و گرفته قرار معاینه مورد آن در سوریه دولت مخالف

 فرستاده حیفا یا صفد در یاسرائیل بیمارستان ترین دیکنز به وارده جراحات بودن شدید صورت در مجروحان این گزارش،

 کرده یآور جمع سوریه خاک به ورود از پس یاسرائیل نشان و نام یب ینظام یخودروها را مجروحان این از یتعداد. شوند یم

 .کنندیم منتقل بیمارستان به

 یسع گرید یسو از و است نگران هیسور در القاعده گرفتن قدرت از یستیونیصه میرژ سو کی از رسدیم نظر به

 به را النصره ۀجبه غرب، که است نیا قتیحق. دارد نگاه دور شان بیآس از را خود ممکن یجا تا هاآن از تیحما با تا کند یم

 تعامل القاعده و النصره ۀجبه با میمستق شکل به تا نکرده یسع غرب البته. باشد هاآن گاه قتل تا است کرده تیهدا هیسور

 را نیازشان مورد حاتیتسل یا گونه به خود هاآن تا کرده یسع یمال یهاکمک با واسطه یکشورها قیطر از بلکه باشد، داشته

 به هیسور تحوالت کشاندن با غرب افغانستان، از یآمریکای نیروهای خروج برای مقرر موعد به شدن نزدیک با.آورند دست به

 دشمنان از گروه دو ،یسن انیادگرایبن و عهیش رانیا و اهلل حزب کرد یسع عمالً نآ نمودن یطوالن در یسع و خشونت سمت

 از بیترت نیبد. بکاهند هم توان از برده، نیب از را گریکدی طرف دو تا دهد قرار هم مقابل در را هاآن کشانده، هیسور به را خود

 یروهاین یکمتر ۀنیهز با 1122 سال در تواند یم و شود یم آسوده القاعده فشار از یحدود تا افغانستان در کایآمر طرف کی

 عالوه که چرا است؛ لیاسرائ سود به تینها در هم با گروه دو نیا بار خشونت و ینظام تقابل گرید طرف از. سازد خارج را خود

 ریدرگ زین را اهلل حزب یرزم و یدانیم یروهاین لبنان، به رانیا یاسالم یجمهور یدسترس نمودن سست و بشّار فیتضع بر

 همین در.کاست خواهد لبنان داخل در آن یاسیس تیمشروع و اجتماعی پایگاه و عرب جهان در اهلل حزب محبوبیت از ساخته،

 یسور مسلّح مخالفان برای سالح ارسال بر یمبن آمریکا ۀمتحد ایاالت تصمیم از یصهیونیست رژیم رئیس پرز، شیمون راستا

 ندارد راهی هیچ آمریکا دولت گفت و خواند هوشمندانهیاقدام را واشنگتن اقدام این رویترز با مصاحبه در یو. کرد حمایت

 (.بانیت یخبر تیسا) کند تأمین را یسور مبارزان نیاز مورد یهاسالح که این جز

 هیترک .3

با  توانیم ار ارتباط نیا یشکنندگ ملموس یهانهیزم میکن یبررس را هیترک کشور با هیسور روابط میبخواه اگر

 :چون ییهانهیزم. کرد درک های زیر زمینه

 .فرات رودخانه آب میتقس سر بر اختالف -

 .سمیترور با مبارزه و صلح جمله از انهیخاورم مسائل در کایامر با هیترک یهمراه  -

 .لیاسرائ با کیاستراتژ و یتیامن ارتباط -

 .(1PKK) کردستان کارگران حزب از هیسور تیحما -

                                                           
2. Partiya Karkerên Kurdistanê   ( یکردبه)  
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 هیسور از را هیترک تیعصبانی  نهیزم PKK از هیسور یآموزش ،یمال ،یاطالعات یتهایحما یعنی آخر نهزیگ امر اهرظ در

 خشونت حمالت ریدرگ که PKK یروهاین اعزام و آموزش س،یتأس هشتاد، دهه از که بود مشخص رایز است آورده وجود به

 یکردها ،یا هیترک ضد یکیچر و ینظام تشکل نیا یروهاین درصد 12 یقول به و دهیگرد شروع هیسور از است هیترک با زیآم

 زاده، فیس)  است کرده ثابت را ادعا نیا ظاهراً مخالفان، توسط هیسور نینش کُرد یشهرها هنگام زود تصرف و هستند هیسور

 کرد تالش ابتدا در شورک نیا. شود یم محسوب یا منطقه تحوالت عرصه در رگذاریتاث گرانیباز گرید از هیترک(. 238 ،2838

 مهاجرت که هیسور در رهایدرگ و اعتراضات موج گرفتن باال از پس یول دینما بیترغ اصالحات به را اسد بشار حکومت تا

 از هیترک عمالً  که یطور شد یتحوالت و رییتغ دچار زین کشور نیا موضع داشت، یپ در را هیترک خاک به هیسور مردم از یبخش

  قدرت از دیبا هیسور حکومت که است کرده انیب خود ریاخ مواضع در هیترک. است کرده دفاع هیسور در حکومت رییتغ

 یمختلف اجالس کنون تا اساس نیبرا باشد یسور ونیسیاپوز اناتیجر یرایپذ تا کرده یسع نیهمچن هیترک. کند یریگ کناره

  نیالمسلم اخوان جمله از یسور ونیسیاپوز اناتیجر از یرایبس حسنه روابط به دیبا انیپا در. است شده برگزار کشور نیا در

 اعمال هیسور هیعل یغرب گرانیباز با یهمکار در کجانبهی صورت به را ییهامیتحر هیترک حاضر حال در. نمود اشاره هیترک با

 مرکز جمله از است مطرح زین هیسور یهایآرام نا گشترش در هیترک نقش خصوص در ییهاگزارش نیا از گذشته. کند یم

 و یثبات یب  و یناآرام جادیا جهت در هیترک و 2(Nato) ناتو نقش با رابطه در یمدارک که کرده اعالم هیروس یجهان مطالعات

 بر و شده رانیا یاسالم یجمهور ینگران باعث هیسور با رابطه در هیترک ریاخ نقش. دارد دست در هیسور در ینظام مداخله

 رابطه در اکنون هم واقع در است؛ افکنده هیسا شده جادیا توسعه و عدالت حزب دنیرس قدرت به از که کشور دو یرپاید روابط

 (.2801،10 ،ییفنا) خورد یم چشم به  هیترک و رانیا انیم یتوجه قابل رقابت هیسور با

 هیترک یخارج استیس تیموفق یبرا یروشن انداز چشم ه،یسور در یآت تحوالت ینیب شیپ رقابلیغ تیوضع به توجه با

 ه،یسور در یمرکز دولت و معارضان جبهه دو نیب ها یریدرگ و بحران تداوم و شروع با. باشد ینم متصور هیسور بحران قبال در

 نیا در هیترک یخارج استیس هدف. داد قرار خود یخارج استیس کار دستور در را معارضان از تیحما استیس هیترک دولت

 و دیجد ییگرا یعثمان تیتقو یک. یشد متصور معارضان از تیحما در هیترک نقش یبرا توان یم را ویسنار دو ست؟یچ نهیزم

 .یخواه یدمکراس گسترش یگرید

 دیجد ییگرا یعثمان ای یعثمان یامپراتور شکوه و عظمت یایاح دنبال به توسعه و عدالت حزب نخست، یویسنار در

 یبرا اقیاشت در ژهیو به غرب با خود روابط در و گرفته عهده بر یسن محور رد ژهیو به را اسالم جهان یرهبر بتواند تا است

 شدن ریدرگ و انهیخاورم به نسبت هیترک استیس رییتغ جمله از یگرید شواهد. کند جادیا موازنه اروپا هیاتحاد به وستنیپ

 یم تیتقو را دیجد ییگرا یعثمان یویسنار احتمال لیاسرائ با روابط یسرد و غزه محاصره لغو از تیحما آن، مسائل شتریب

 از متشکل یدولت لیتشک ه،یسور نظام سقوط و معارضان از تیحما در هیترک دولت هدف و،یسنار نیا چارچوب در. کند

 دست در هیسور در یتیامن و یاسیس مناصب از یمهم بخش حاضر حال در که است تسنن اهل یعنی کشور نیا غالب تیجمع

 و ییگرا اسالم یمدع هیترک در توسعه و عدالت حزب میبدان که شود یم چندان دو یزمان مساله نیا تیاهم. باشد یم انیعلو

 به از موفق ییالگو عنوان به را توسعه و عدالت حزب یالگو تواند یم هیسور نظام سقوط و است یسن ییگرا اصول

                                                           
2. North Atlantic Treaty Organization  
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 نشان یاسالم کشور کی در یحزب چند یاسدموکر کی چارچوب در آن یکارآمد و یاسالم شاتیگرا با یحزب دنیرس قدرت

 .دهد

. کند یم لیتحل یخواه یدموکراس هیزاو از را هیسور در یاسیس نظام سقوط و معارضان از هیترک تیحما دوم، یویسنار

 کیدموکرات یکشور را خود هیترک. دارند جنگ و تعرض حالت کمتر گریهمد به نسبت کیدموکرات یکشورها که دورنما نیا با

 با دیشا البته و افتاد اتفاق حسین صدام از بعد عراق در آنچه هیشب هیسور در یدموکراس استقرار کشور نیا نظر از و اندد یم

 مشترک یقوم تیاقل جانب از ژهیو به. کند فراهم کشور دو مشترک یمرزها در را شتریب تیامن نهیزم تواند، یم شتریب تمرکز

 بوده کشور نیا دولتمردان یبرا مساله نیتر مهم نینو هیترک استقرار از پس یها لسا طول در که کردها یعنی کشور دو هر

 .است

 نیدرا فدرال و یپارلمان یدموکراس لیتشک و 1118 سال در آمریکا متحده االتیا توسط حسین صدام سقوط تجربه

 روروب یدیجد چالش با را هیترک یخارج استیس ،یاقتصاد و یفرهنگ ،یاسیس حقوق به عراق کرد تیاقل یابیدست و کشور

 خواسته با زین را کشور نیا در کرد یقوم تیاقل توانست یم که شد، لیتبد کردستان خودمختار میاقل به عراق شمال. ساخت

 یخارج استیس رسد یم نظر به .باشد ک.ک.پ یستیترور گروه یبرا یمطمئن پناهگاه منزله به و سازد رو روبه یمشابه یها

 یبرا یفرصت به را است شده لیتبد یگذار ریتاث و کیاستراتژ عنصر به که را عراق شمال یکردها یتیامن دیهدت توانست هیترک

 حوزه در ژهیو به یاقتصاد و یتجار یها موافقتنامه عقد قیطر از هیترک. کند لیتبد عراق کردستان میاقل و هیترک متقابل منافع

 یمرکز دولت گرفتن دهیناد به یموارد در یحت که عراق شمال در ترک یها شرکت یگذار هیسرما و یکربن درویه ریذخا

 یاقتصاد یوندهایپ زدن گره با است توانسته نیهمچن .است کرده برقرار عراق کردستان میاقل با یخوب ارتباط منجرشده، عراق

 قول نیهمچن و هیپا بلند مقامات طرفه دو دیبازد. کند لیتبد فرصت به را دهایتهد ینوع به هیترک و عراق کردستان میاقل نیب

 یاعضا به اجازه عدم و هیترک یمرکز دولت و ک.ک.پ نیب یگریانجیم نهیزم در هیترک دولت به عراق کردستان مقامات مساعد

 در کردها مساله حل یبرا یخوب انداز چشم تواند یم عراق کردستان یکوهستان مناطق در گرفتن پناه و حضور یبرا گروه نیا

 .دیآ شمار به هیترک

 طرف کی از زیآم مسالمت طرق از کشور نیا یکردها مشکل حل به توسعه و عدالت حزب لیتما با ریاخ یها سال در

 هیترک دولت که است مساله نیا انگریب هیترک یکردها تیاقل به شتریب یفرهنگ و یاسیس یآزاد یاعطا بر اروپا هیاتحاد دیتاک و

 نشان هیترک به عراق تجربه. برساند حداقل به زیآم مسالمت یها روش قیطر از را کردها زیگر مرکز یها شیگرا تا دارد قصد

 یبرا دیتهد بالقوه لیپتانس زانیم از که چرا باشدیم صدام از قبل عراق به نسبت یکمتر دیتهد صدام، از پس عراق که داد

 . است شده کاسته مراتب به صدام از پس عراق در هیترک یمل تیامن

 موضوع اختالف همچون دیجد ییگرا یعثمان یویسنار در اشاره مورد یها چالش از یبرخ هیترک یبرا ویسنار نیا هالبت

 در را هیسور نظام سقوط صورت در اسد از پس میرژ نامعلوم ندهیآ و انیجو پناه از یناش یها نهیهز تحمل و هیروس و رانیا با

 دولت نکهیا نخست. باشد داشته یپ در را یازاتیامت هیترک دولت یبرا تواند یم مدت بلند در یخواه یدموکراس اما. دارد یپ

 یها گروه کینزد ارتباط. کند کسب یا مالحظه قابل تیمحبوب اسد از پس یسور معارض یها گروه نیب در دارد دیام هیترک

 به توجه با تا شد خواهد باعث و کرد خواهد فراهم هیسور در کشور نیا شتریب ینیآفر نقش یبرا را نهیزم هیترک با معارض
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. شود تیریمد یحدود تا هیسور یکردها جانب از دیتهد بالقوه لیپتانس بیترت نیبد. کند دایپ عراق با هیسور تیوضع تشابه

 کشور نیا یها ساخت ریز بیتخر به توجه با یاقتصاد یگذار هیسرما لحاظ به ه،یسور ندهیدرآ است دواریام  هیترک نکهیا دوم

 کشور نیا در بحران روند و هیسور در حاضر طیشرا به توجه با مجموع در .باشد داشته یپررنگ حضور یداخل جنگ لیدل به

 به توجه با نیهمچن. است نبوده موفق کشور نیا در خود نظر مورد اهداف به یابیدست در تاکنون هیترک که گفت توان یم

 بحران قبال در هیترک یخارج استیس تیموفق یبرا یروشن انداز چشم ه،یسور در یآت تحوالت ینیب شیپ قابل ریغ تیوضع

 (.مطالعات پژوهشکده ،یمانیسل) باشد ینم متصور هیسور

 بازیگران جهانی درگیر در بحران سوریه

  کایآمر متحده االتیا .1

 سپتامبر 22ی  دثهحا از پس خصوصاً و سرد جنگ انیپا از پس  یقطب دو دوران بازمانده قدرت ابر تنها بعنوان کایامر

 صلح ل،یاسرائ از تیحما» مانند آن مشخص یهازهیانگ از یاریبس و دارد و داشته انهیخاورمی  منطقه در را تمرکز نیشتریب

 که است نیا تیواقع اما. است یحتم آن در« نفت سم،یترور کنترل ،یجمع کشتار یسالحها گسترش از ممانعت انه،یم خاور

 ژهیو به کشورها گرید بر تفوق سم،یبرالیل یهاشهیاند گسترش( ییکایآمر) یجهان نینو نظم پا،ارو یانرژ کنترل کایآمر

 کرده یفرصت به لیتبد را آن کایآمر که گرفته، قرار یبحران نیچن در هیسور نکیا و پروراندی م سر در خود مخالف یکشورها

 موارد به توانی م هیسور بحران با رابطه در کایآمر اهداف نیتر هبرجست از. باشد داشته آن از را یبردار بهره نیشتریب بتواند تا

 :نمود اشاره ریز

 لیاسرائ میرژ از تیحما

 هم لیدل نیا به کشور نیا با سمیبرالیل یهاشهیاند کیدئولوژیا اشتراکات از جدا لیاسرائ از را خود تیحما لیدل کایآمر

. دارد کایآمر و لیاسرائ با را چالش نیشتریب انه،یخاورم یعرب یشورهاک شتریب از زیمتما هیسور که کند یم یریگیپ شتریب

 یکشورها در یغرب یبرالیل یآرمانها یدارا و یهودی کشور نیا تیامن دارد، لبنان در که ینفوذ همراه تواند یم یقو یا هیسور

 لبنان در ژهیو به و منطقه در هیسور خواهند ینم لیاسرائ و کایآمر از چکدامیه که چرا. ندازدیب خطر به را منطقه مسلمان

 یبلند از لیاسرائ ینینش عقب باعث هیسور یبرتر و کشور نیا و لبنان نیب یاتحاد نیچن» رایز شود، یاسیس ابتکار صاحب

 نبوده یغرب یکشورها و کایآمر تیحما مورد لیاسرائ نفع به چگاهیه تیوضع نیا و« شد خواهد لبنان آرامش ای و جوالن یها

 (.212 ،2871 ،ییکسما) بود خواهدن و

 هیسور و رانیا اتحاد به زدن ضربه

 یسو از آن نشناختن تیرسم به و لیاسرائ میرژ با یانقالب دیجد نظام کیدئولوژیا مقابله و رانیا یاسالم انقالب یروزیپ

  تنگنا در و جوالن یهایبلند یریگ پس باز و مقاومت خواستار که هیسور دولت با بود یاشتراکی  نقطه رانیا حکومت

 رانیا کشور دو یبرا ل،یاسرائ نام به یمشترک دیتهد یعن. یبود خود دسترس در یاسیس یها اهرم لهیوس به لیاسرائ دادن قرار

 اند کرده مستحکم را کیاستراتژ اتحاد. .. خود متفاوت اهداف رغم به هیسور و رانیا: »گفت بتوان که بود یکاف هیسور و
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 و کایآمر ژهیو به یغرب یکشورها رسدی م نظر به است گرفته قرار یتیوضع نیچن در هیسور که حال(. 221 ،2831 تو،یاسپوز)

 قول به تا بزنند رانیا به هم و هیسور به هم را ضربه نیشتریب هیسور یکنون تیوضع از بتوانند تا  هستند خوشحال لیاسرائ

 و مقاومت جانب آنها به کینزد ارانی و هیسور و رانیا که دهد یم نشان هم تیواقع. گردد یعمل انهیخاورم صلح خودشان

 یعن. یدارند یم بر قدم لیاسرائ منافع به زدن ضربه یبرا یا لهیوس هر از جهینت در و دانند یم خود هدف را یریناپذ سازش

 تنگنا در را لیاسرائ توانند یم که برخوردارند یاشغال یاراض در ییباال ییاجرا نفوذ از( هیسور و رانیا ) کشور دو نیا »

 (. 112 ،2832 فام، زدان)ی« قراردهند

 در متحده االتیا یهادغدغه نیمهمتر. است بوده انینما زین متحده االتیا یخارج استیس در هیسور بحران یدگیچیپ

 یابتدا در راستا نیا در. نمود خالصه رانیا یا منطقه نفوذ کاهش و یستیونیصه میرژ تیامن در توان یم را هیسور خصوص

 به بود رانیا از هیسور یجیتدر ییجدا نیهمچن و اسد بشار توسط یاسیس اصالحات انجام خواهان عمدتاً  کایآمر ه،یسور بحران

 و حماس جنبش لبنان، اهلل حزب با خود روابط در دمشق رهبران اگر که نمود انیب کایآمر خارجه امور ریوز معاون که یا گونه

 در را یمهم یهاپرسش البته یریگ موضع نیا. گشت خواهد باز یعاد حالت به هیسور یداخل اوضاع ،کنند نظر دیتجد رانیا

 بحران ابعاد افتنی گسترش با حال هر به.  کند یم مطرح هیسور یداخل یهایآرام نا در متحده االتیا یاحتمال نقش با رابطه

 در که یا گونه به. شد دتریشد اسد میرژ به نسبت کشور نیا موضع ه،متحد االتیا مطالبات شدن هبرآورد عدم و هیسور در

 البته. شد گفته سخن کشور نیا یبعث حکومت سقوط لزوم و اسد، بشار تیمشروع افتنی انیپا از ییکایآمر مسئوالن اظهارات

 جز متحده االتیا که اند داشته اظهار و کرده متهم هیسور با رابطه در یعمل به را اوباما دولت ،یغرب کارشناسان از یاریبس

 عمدتاً متحده االتیا مجموع در. دهد انجام کشور نیا در را یموثر یعمل اقدام نتوانسته کنون تا هیسور حکومت کردن محکوم

 چون ییهاچالش حال نیا با کند، اقدام هیسور دادنقرار فشار تحت و میتحر بر یالمل نیب یهاسازمان قیطر از تا کرده تالش

 تیحما به دیبا نیا از گذشته. است افکنده هیسا کایآمر یها طرح تیموقع بر تیامن یشورا در نیچ و هیروس تیحما معد

 باشد یم رگذاریتاث هیسور قبال در کایآمر یهانهیگز یآمد کار بر که داشت توجه زین هیسور حکومت از رانیا قدرتمند

 (. 2801،یموسو)

 اروپا هیاتحاد

 که بوده انهیخاورم در یمحور  یگریباز کشور نیا. است داشته کیژئوپلت و کیاستراتژ تیاهم اروپا، یابر همواره هیسور

 کننده نییتع اریبس ینقش لیاسرائ و اعراب منازعه در هم شامات ستمیرسیز در خصوصا یا منطقه نظم در هم یاساس ینقش

 چندان دو اروپا هیاتحاد یبرا را هیسور تیاهم حوزه، نیا به وپاار کینوستالوژ نگاه کنار در مذکور یها یژگیو لذا. است داشته

 قاطع ضرس به توانی م. دارد وجود همواره یکیتاکت رییتغ رغمیعل کیاستراتژ تداوم ینوع هیسور با اروپا روابط در. است نموده

 رییتغ نیچن است نتوانسته یعرب یها انقالب همچون یتحول چیه هیسور با اروپا یجد روابط از دهه چهار حدود در گفت

 ینگرشها در رییتغ دنبال به انیاروپائ ،یعرب یها انقالب وقوع از قبل. دینما جادیا بروکسل -دمشق روابط در را یشگرف

. اند بوده هیسور یاسیس -یاجتماع -یاقتصاد نظام اصالح قیطر از بلکه هیسور نظام رییتغ رهگذر از نه هم آن هیسور یا منطقه

 که بود نکته نیا انییاروپا یسو از ۷۷۱۱ سال در رابطه اوان از هیدرسور یاقتصاد یساز آزاد به اصرار دگاه،ید نیا یاصل منطق

 یاسیس اصالح و یساز آزاد نهیزم ه،یسور یفرهنگ و یاجتماع ساختار حوزه بر ریتاث قیطر از بعد مراحل در یاقتصاد یآزادساز
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 و یاقتصاد و یتجار تعامالت شیافزا قیطر از را هیوسور انهیخاورم در نفوذ شیافزا اروپا، لذا. کرد خواهد فراهم هیسور در را

 .برد یم شیپ به هیسور اقتصاد یربناهایز در یفن یهایهمکار و وام قالب در یمال یها کمک اختصاص نطوریهم

 :داشت وجود عمده هدف دو هیسور به نسبت اروپا کیاستراتژ نگاه در لذا

 جهت در یکشور به هیسور لیتبد و( یستیونیصه میرژ مخصوصا) گانیهمسا به نسبت هیسور نظام فتارر رییتغ یکی

 یزمان بازه کی در هیسور گذار دوم(. هیسور نظام در مقاومت انگاره تیماه در رییتغ) لیاسرائ ـ  اعراب منازعه حل راه از یبخش

 با مطلوب یکشور به هیسور لیتبد مذکور استیس دو ره ندیبرآ که نیآفر ثبات و میمال یآهنگ ضرب با مدت بلند

 . باشد اروپا منافع با متناسب یرفتار یاستانداردها

 یجد یبحران و گسست دچار هیسور اروپا هیاتحاد روابط ه،یسور یدرعا از ۱۱۷۷ هیفور یها یناآرام وقوع دنبال به اما

 با یجد یگفتگو جهت اسد بشار کردن قانع  از یوستاریپ در توانی م فشرده یشکل در را هیسور قبال در اروپا استیس. شد

 یبرا یالملل نیب و یا منطقه تیحما کسب تا ان،یرنظامیغ دیشد سرکوب عدم ک،یدموکرات و زیآم صلح یگذار یبرا مخالفان

 نیا در. نمود خالصه دمشق یمرکز دولت کردن واژگون و قدرت از یریگ کناره یبرا هیسور دولت یرو یحداکثر فشار اعمال

 تر پررنگ ملل، سازمان تیامن یشورا جمله از یالملل نیب ینهادها تیظرف از استفاده جامع، یها میتحر اعمال از اروپا راه

 در ها یهمکار شیافزا مخصوصاً فارس جیخل یهمکار یشورا و عرب هیاتحاد همچون یا منطقه یسازوکارها نقش کردن

 .برد نام قطر و عربستان ه،یترک کشور سه با هیسور بحران خصوص

 حقوق نقض نمودن  برجسته قیطر از هیسور بحران به یالملل نیب توجهات شیافزا و هیسور بحران کردن یالملل نیب 

 که یا گونه به کرد، وارد اسد بشار  دولت به را یادیز اریبس فشار انیرنظامیغ و مخالفان با برخورد در هیسور دولت توسط بشر

 ییپارسا).شد هیسور خاک در بشر حقوق مسائل  کردن رصد یبرا عرب هیاتحاد ناظران رشیپذ به مجبور دمشق یمقطع در

280131) 

 م هایتحر از یجامع بسته .است بوده دمشق هیعل جامع یم هایتحر اعمال هیسور بحران قبال در اروپا یاستراتژ کانون

  .شد ارائه اروپا هیاتحاد یسو از اسد  بشار دولت یرو فشار شیافزا و خشونت ها توقف یاعالم هدف با هیسور هیعل

 با مرتبط زاتیتجه و سالح صادرات منع توانی م آن عمده موارد از که اند برگرفته در را یاریبس موارد م هایتحر

 مخصوصاً  هیسور دولت مرتبه بلند مقامات و نهادها یبرا اهیس ستیل جادیا ه،یازسور نفت دیخر منع ،یتجار روابط قطع سرکوب،

 در یگذار هیسرما منع اروپا، در هیسور یمرکز بانک اموال کردن بلوکه ،یاطالعات و یتیامن حوزه در ریگ میتصم و فعال افراد

 نمود.  اشاره  هیسور ینفت عیصنا

 اقدامات از یامجموعه قالب در کنون تا و شد آغاز اروپا یشورا یسو از ۱۱۷۷ سال یم ماه نهم در ابتدا م هایتحر نیا

 یا منطقه یها برنامه در را یسور ینهادها و ماتمقا مشارکت اروپا ونیسیکم رو نیهم از است. شده یاتیعمل محدودکننده

ه معلق کرد و یخود را به سور یفن یوکمک ها یده وام اتیعمل هم اروپا یگذار هیسرما بانک درآورد، قیتعل حالت به خود

عد بستن اروپا بود مسدود کرد. در وهله ب یگیاست همسایه را که در ارتباط با سیموافقتنامه مشارکت سور ییه اروپایاتحاد

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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در اروپا مواضع اروپا در خصوص بحران اروپا را   یمخالفان سور یت شناختن شورایدر دمشق و به رسم ییاروپا یسفارتخانه ها

ه و در یر رفتار دولت سورییمذکور، در وهله اول اعمال فشار و تغ یمهایه اروپا از اعمال تحریکند. هدف عمده اتحادی روشن م

ن یش شکاف بیطرفدار دولت و افزا ین گروه هایدر ب یمال یش تنگناهایبه واسطه افزا یاسیس یفاداربردن و نیوهله بعد از ب

 یمال یتهایش محذوریبر دولت دمشق، افزا یمال ین  تنگناهایدولت بود. نکته مهم در اعمال ا یو طبقات حام یدولت یروهاین

 بود، عربستاناست ملک عبداهلل در یه سیشب یاقتصاد یها ع بستهیق  توزیها از طر یآرام کردن ناآرام یه برایدولت سور

 .کرد وارد هیسور اقتصاد به یجد اریبس لطمه و فشار هیترک و عرب هیاتحاد  اروپا، ،کایآمر همزمان یها میتحر

 یگریبه عنوان  باز ییه اروپایکند. اتحاد یخاص خود را طلب م یها و ابزارها یتوانمند ین المللیب یت بحرانهایریمد

در حوزه قدرت  ینکه اروپا  فاقد توانمندیه است از جمله ایت بحران سوریریمد یالزم برا یهایفاقد ابزارها و توانمند ین المللیب

مسلح دولت ت اروپا از مخالفان یل حمایاز دال ینرو یکیه است. از ایت بحران سوریریمد یبرا یکاف یو نظام یسخت افزار

به  یاتیعمل یح مخالفان در صحنه هایو تسل یکیدارد با استفاده از نزد  یاست که سع یه، ضعف در حوزه قدرت نظامیسور

ن نقطه ید. ایفا نمایه اینقش موثر در بحران سور یفایا یالزم را برا ی، اهرم هایالت  مخالفان سوریان تشکیموازات نفوذ در م

همچون   ین المللیت بیمرتبط با صلح و امن ین المللیب یت نهادهایرا به سمت استفاده از ظرف ضعف در  مرحله بعد اروپا

 یهمکار یه عرب و شورایبرجسته نمودن نقش اتحاد یکند، در کنار سازمان ملل، تالش برا یت رهنمون میامن یشورا

 یکینزد توان گفت  یم اما  .است برجسته  اروپا  یاز سو  هیسور  بحران در   یگر یانجیم  یبرا  هیترک  یفارس  و  حت جیخل

 (.2-2. 2801ییاست )پارسا بحران نیا در اروپا قدرت  استیس  اوج هیدر سور  یستیو ترور ادگرایبن  یگروه ها به

 هیروس  .2

ها در یغرب یهابله از طرحدر مقا یه است و بخصوص نقش مهمّیروس یه در بحران کنونیسور ین حامیقدرتمندتر

انه است که اگر آن را از دست بدهد باعث یه در خاورمیگاه نفوذ روسین پایه آخریسور .ت سازمان ملل داشته استیامن یشورا

ه یاسباب آن شده است که روس یسقوط قذاف یآمدها یپ انه خواهد شد.یدر خاورم یبلوک غرب یمه انحصاریت نفوذ نیتثب

مخالف حکومت  یهاحکومت یهادر مقابله با طرح یه نقش فعالیه را رصد کننده و روسیت بحران سورین با دقت و حساسیچ

 (.1. 2801 یفا کند )صفویا یسور

رسد، موارد ی ل آن به نظر میتند و داله هسیدر سور 3 میرژ رییتغ یبرا یاقدامات هرگونه مخالف امر ظاهر در کشور نیا

 باشد:یر میز

 .کایآمر یه داریسرما ین دو کشور با هژمونیک ایدئولوژیمبارزه ا یرقابت سنت  -

 .هیه در خاک سوریروس یگاه نظامیوجود پا -

 .جهان سوم ین دو کشور در مواقع بحران از کشورهایا یاقتصاد یهاو سوء استفاده یکسب منافع مال  -

 .شدن منطقه ییکایآمر یرات به سویین تغیم ها و حرکت ایر رژییترس از گسترش تغ  -

                                                           
8. Regime Change 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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کنند و در ی م تیحما 4یسم و بازسازندگیبشار اسد و رفرم ین دو کشور در ظاهر امر از ابقایل است که این دالیبه هم

  ورزند. یغ نمیخود را از بشار اسد در یو مال یاسی، سینظام یهاتیباطن حما

 از یرامونیپ طیمح یساز مصون رایز: دارد کشور نیا یمل تیّامن نیدکتر با یتنگاتنگ ارتباط هیسور از هیروس تیحما

 .است هیروس یتیامن نیدکتر سند مسلم اصول از یخارج داتیتهد

 شدن مشخص و هیسور در بحران گرفتن شدّت با. داشت هیسور به یخنث ینگاه هیروس ه،یسور بحران یابتدا در

 هیروس رابطه نیا در .کند یباز گرید یکشورها مقابل در را گریانجیم نقش تا دیکوش هیروس کشور، نیا درون در ها یدبن صف

 شدن حاد و هیسور در ها یبند صف شدن مشخص با اما. کند شرکت یالملل نیب یها اجالس در میانجی نقش با کرد تالش

 یفایا به رانیا و نیچ کنار در تا دیکوش هیروس. بود یعبر -یعرب -یغرب محور یها دخالت حاصل که کشور نیا در طیشرا

 ییباال تیحساس از موضوع ه،یسور در ییایمیش حمله طرح از پس. بپردازد هیسور تحوالت صحنه در یتر پررنگ نقش

 حمله موضوع که بعد به زمان نیا از. کرد رادیا قبل یها دوره به نسبت تر محکم ییها یریگ موضع هیروس و شد برخوردار

 یوتو به و کرد یستادگیا ها یغرب مقابل در یتر مقتدرانه مواضع اتخاذ با مسکو شد، مطرح یجد طور به هیسور به ینظام

 .پرداخت تیامن یشورا در یسور ضد یها قطعنامه

...  و لبنان اهلل حزب و رانیا ینیفرآ نقش با البته دمشق، ییایمیش سالح خلع طرح شنهادیپ با یبعد اقدام در ها روس

 خواستار خود اظهارات نیاخر در ه،یروس جمهور سیرئ نیپوت روند، نیا ادامه در. شدند هیسور هیعل ینظام اقدام از مانع

 یاندونز جمله از یاسالم یکشورها از یشمار دعوت و ه،یسور در صلح یبرا 1ژنو نشست در کنندگان شرکت فهرست گسترش

 کشور نیا ییایمیش سالح ینابودساز شامل فقط هیسور در ها تیالو که افزود و شد یاسالم کشور نیبزرگتر عنوان به

 در هیروس مواضع کردن رصد با. هاست تیاولو از زین ژنو در یسور یها طرف همه نیب گوها و گفت یریسرگ از بلکه شود، ینم

 خود اعتبار همچنان که است یداریپا نسبتاً یمبان بر یمبتن هیسور از ها روس تیحما که میرس یم نکته نیا به ها یسور قبال

 .کنند یم دایپ اعتقاد یمبان نیا به شتریب روز به روز ها روس  رسد یم نظر به و کرده حفظ را

 دالیل حمایت روسیه از سوریه را می توان به شرح زیر برشمرد:

  کایآمر یقطب تک نظام با مخالفت

 کایآمر دولت به تا است صدد در و است یقطب تک نظام به دادن انیپا و بیتخر دنبال به هیسور هیقض در هیروس

 نیا به خود، یخارج استیس و یمل تیامن نهیزم در حیصر صورت به هیروس بگذارد احترام ایدن یقطب چند نظام به دیبا بفهماند

 و یقطب تک نظام که میا دهید را نیا زین ریاخ یها سال در روس مقامات و نیپوت ینظرها اظهار و مواضع در و دارد اذعان امر

 کایآمر اسبق خارجه امور ریوز و یمل تیامن مشاور "نجریکس یهنر" رندیپذ ینم الملل نیب عرصه در را ییگرا جانبه کی

 خواهد ینم نیپوت من باور به" گفت هیسور سر بر کایآمر با ریاخ توافق در ها روس زهیانگ درباره ان ان یس پرسش به پاسخ در

 از شتریب اش، یالملل نیب تیریمد نقش قیطر نیا از تا "باشد منطقه در تحوالت روند کننده نییتع کجانبهی صورت به کایآمر

                                                           
2. Reformation- Reconstruction 
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 یچگونگ نوع به توجه با جهان ندهیآ که الوروف گفته نیا گرید یسو از. کند دایپ جلوه هیسور داخل در حضورش نحوه

 یوقت و کرده دایپ یتیثیح بعد کی هیروس یبرا هیسور که است نیا نگرایب دیآ یم دیپد هیسور در دیجد طیشرا یریگ شکل

 یبرا هیسور که است یارزش انگریب زنند، یم وندیپ یکیژئوپلت یباز صرفاً نه و جهان در قدرت یساز ندهیآ یچگونگ با را آن

 .دارد مسکو

  خود یمل تیامن نیدکتر تحقق یراستا در هیروس اقدام

 از یرامونیپ طیمح یساز مصون رایز دارد؛ کشور نیا یمل تیامن نیدکتر با یتنگانگ ارتباط هیسور از هیروس تیحما

 طیمح در 1111 سال تا را کشور نیا راه نقشه که یسند ه،یروس یتیامن نیدکتر سند مسلم اصول از یخارج داتیتهد

 داشته حضور گر نظاره عنوان به تنها هیسور انبحر قبال در تواند ینم هیروس رو، نیا از. باشد یم است، کرده فیتعر الملل نیب

 نقش یفایا که« برونگرا» یگریباز عنوان به که همچنان را هیسور تا است صدد در هیروس. دیآ کنار آن با یا گونه به ای و

 زین هیروس منافع متوجه که یخطر هرگونه از را آن و دینما حفظ ورزد، یم مبادرت هیروس منافع یراستا در خود یا منطقه

 در هیروس متحدان از حلقه نیآخر دادن دست از مفهوم به هیروس یبرا هیسور یاسیس نظام سقوط. دارد نگه مصون گردد،ی م

 روسالن» قول به. باشد یم هیروس یمل تیامن نیدکتر سند منافع خلوت اتیح به ناتو ورود یمعنا به نیا و است انهیخاورم

 متحده، االتیا دلخواه حکومت آمدن کار یرو و هیسور در نظام رییتغ» هیروس الملل نیب امور و حاتیتسل کارشناس« پوخوف

 جهت در است یمهم وگام است ترانهیمد یایدر و انهیخاورم کیاستراتژ منطقه در ها روس محکم یپا یجا گرفتن یمعنا به

 حوزه در متحده االتیا توسط ه،یسور از قبل که یاستیس ش،یخو یمرزها درون به هیروس کردن محدود و هیروس قدرت کاهش

« ییزودآزما» که هیسور بحران واسطه به هیروس که گفت توان یم نیبنابرا«. است شده دنبال زین قفقاز و یمرکز یایآس بالکان،

 شیخو یخارج استیس و یتیامن نیدکتر یمبان تحقق ریمس لیتسه بدنبال است، نهاده نیکرمل یرو شیپ را کایآمر و غرب با

 .تاس

 خود نفوذ حوزه به یوهاب  – یسلف اسالم گسترش از هیروس ینگران

 یوهاب -یسلف دیبرعقا یمبتن یاسالم دولت کی کارآمدن یرو از مسکو ینگران ه،یسور از هیروس تیحما لیدل نیمهمتر

 نیا بلکه داد، خواهد دست از دارد هیسور در حاضر حال در که را یمنافع هیروس تنها نه صورت نیا در رایز است؛ هیسور در

 جمله از ،یعرب یکشورها یبرخ و کایآمر تیحما است؛ هیروس نینش مسلمان مناطق ثبات و تیامن هیعل یدیتهد دولت

 و یعرب انهیخاورم بالکان، ،یشمال قفقاز به و شد شروع افغانستان از که گذشته، دهه سه در یسلف  -یوهاب اسالم از عربستان،

 به شتریب که هیسور در بحران حال. است کرده لیتحم هیروس بر یادیز یها نهیهز است، شده دهیکش هیسور حاضر حال در

 نیا اقدامات و تیفعال تیتقو موجب هیسور در ها یسلف یروزیپ صورت در است کرده دایپ شیگرا یسلف یها تیفعال سمت

 نیا از شد، خواهد منطقه نیا در یالملل نیب تمداخال یبرا نهیزم کردن فراهم جهیدرنت و یمرکز یایآس در یافراط شاتیگرا

 یاسالمگراها داتیتهد ه،یروس نگاه در. کند یریجلوگ هیسور در ها یسلف یروزیپ از که است مصمم توان تمام با هیروس رو،

 است؛ هیروس یتیامن یها چالش نیمهمتر از یشورو سابق یها یجمهور در نیهمچن و هیروس یمرزها داخل در کالیراد

 یانداز راه مستعد که شوند یم اداره یکتاتورید ستمیس با ینوع به را آنها هیروس که یها یجمهور نیا تیجمع شتریب

 کشورها نیدرا رییتغ و یناآرام وقوع که هستند نگران ها روس نیبنابرا باشند، یم حاکم یها نظام هیعل یمردم یها حرکت
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 نکهیا خالصه. دیدرآ یافراط یها میرژ محاصره در هیروس بیترت نیدب و شده کشور نیا در ها یسلف گرفتن قدرت موجب

 خود، خلوت اتیح در را اناتیجر نیا یزود به رند،ینگ را هیسور در یافراط یها انیجر تیموفق یجلو اگر دانند یم ها روس

 .دید خواهند قفقاز و یمرکز یایآس در

  هیرسو غرب سواحل در هیروس ییایدر ینظام گاهیپا تنها حفظ

 منطقه ژهیو به و ترانهیمد اما است، برخوردار ینییپا نسبتاً تیالو از هیروس یخارج استیس در یعرب انهیخاورم

 منطقه نیا در حضور هیروس یبرا حالت نیبهتر رو نیا از. است تیاهم حائز یگذار استیس نظر از مسکو یبرا ترانهیمد شرق

 گاهیپا تنها عنوان به که دارد قرار هیسور طرطوس بندر در ترانهیمد یایدر در ورکش نیا ینظام مقر نیتر یاصل اتفاقاً و است

 از و کرده تیتثب اروپا مجاورت در را خود حضور آن قیطر از ها روس که است یمحل ه،یسور در کشور نیا ینظام مهم

 سال تا ها روس ه،یسور و هیروس نیب دهش منعقد قرارداد طبق. کنند رصد را ناتو و اروپا هیاتحاد تحرکات توانند یم جا همان

 ترانهیمد در شیخو ینظام مهم گاهیپا تنها ها روس اسد، بشار نظام یسرنگون صورت در که دارند اریاخت در را گاهیپا نیا 1121

 .داد خواهند دست از را

  هیسور در هیروس یتجار  یاقتصاد منافع و مالحظات

 مبادالت دالر اردیلیم کی حدود زانیم نیا از که دارد منطقه یکشورها با یدالر اردیلیم 71 تا 21 مبادالت هیروس

 منافع ها روس کبارهی به هیسور نظام سقوط صورت در که است هیسور با یتجار مبادالت دالر اردیلیم میون کی و یحاتیتسل

 است توجه خور در مسئله نیا اما ست،ین مهم یلیخ رقم نیا اگرچه. داد خواهند دست از زین را کشور نیا در شیخو یاقتصاد

 در. باشد یم ساله 22 یقدمت با شراکت کی نیا و است هیسور کشور به حاتیتسل فروشنده نیاول و یاصل کیشر هیروس که

 هیروس یبرا و است لیاسرائ میرژ با کیاستراتژ نفوذ حفظ جهت در شتریب هیسور یبرا امر نیا که گفت دیبا شراکت نیا لیتحل

 . است ها روس مهم یها تیاولو از اسد بشار حکومت حفظ طبعاً و ینظام گاهیپا و ،یحاتیتسل ارتباط فظح جهت در

 اشاره هیسور در کشور نیا مستشاران و اتباع حضور به توان یم هیسور از تیحما در ها روس منافع و مالحظات گرید از

 هیسور دهیچیپ اریبس یدفاع زاتیتجه از یبرخ هیروس ینظام انمشاور یحت ،یغرب یها رسانه اعالم بر بنا که یا گونه به کرد؛

 ادامه همچنان هیسور از هیروس یتیحما کردیرو که رسد یم نظر به شد، گفته آنچه به توجه با رو نیا از. کنند یم تیهدا را

 آنان با قدرت موازنه یعنو کایآمر ژهیبو و غرب برابر در یستادگیا با هیسور هیقض در تا کوشند یم ها روس و داشت خواهد

 .ابندی دست

  هیسور در یبیل یویسنار تکرار از هیروس ینگران

 دخالت یماجرا. است خود یرامونیپ منطقه در ناتو ینظام حضور از یریجلوگ ه،یسور از هیروس تیحما یمبنا نیآخر

 رابطه لیدل به یبیل بحران یابتدا در هیروس. داد نشان هیروس به شیب از شیب را کایآمر و غرب یبکاریفر ،یبیل در ینظام

 که ییجا تا آمد کوتاه خود مواضع از زمان مرور به اما. بود کشور نیا در ینظام دخالت یجد مخالفان از یقذاف معمر با یمیصم

 منافع که بودند داده وعده آنان به ها روس ممتنع یرأ یإزا در غرب و کایآمر. داد ممتنع یرأ یبیل به ینظام حمله قطعنامه به
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 یسرنگون و ینظام حمله از پس اما. ندینب بیآس طرابلس -مسکو یمیصم رابطه و رندیبگ نظر در را یبیل دیجد دولت در هیروس

 در ژهیو به گذشته، انیسال در که برداشت نیا با هیروس رو، نیا از. نکردند عمل خود تعهدات از کی چیه به ها یغرب ،یقذاف

 هیروس منافع که بوده یا گونه به اش ییاروپا نیمتحد و کایآمر اقدامات و رفته دست از شیا منطقه عمناف ،یبیل و عراق مورد

 .شود کشور نیا گذشته یوهایسنار مانع ها، یغرب برابر در یستادگیا با هیسور هیقض در تا است شده مصمم اند، گرفته دهیناد را

 چین .3

 هیسور یداخل امور به مربوط که ییجا در که است نیا هیسور در یونکن طیشرا با برخورد مناسب نحوه ن،یچ دگاهید از

 مداخله بدون و هیسور مردم خود یسو از مستقل طور به ماتیتصم و ردیپذ صورت یاسیس الوگید قیطر از امر نیا شود، یم

کنار روسیه در تقابل با اگرچه در واقع تالش اصلی چین نیز این است که در جناح شرق قرار گرفته و در  .شود انجام یخارج

 ایاالت متحده قرار گیرد که این مساله مربوط به تالش چین برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ است.

 سیاست خارجی ایران و موازنه ی منطقه ای و جهانی در بحران سوریه

موازنه ی منطقه ای و سوریه نقشی اساسی برای جمهوری اسالمی ایران دارد و نگرش ایران به سوریه مبتنی بر اصل 

 از یخارج گرانیباز برنقش و نکرده یتلق یاسالم و یمردم انیجر کی را هیسور  اعتراضات رانیا یاسالم یجمهورجهانی است. 

 مواضع رانیا. است کرده دیتاک هیسور یهاآشوب ییبرپا در یستیونیصه میرژ و آمریکا متحده االتیا ،یسعود عربستان جمله

 عربستان ،یرانیا مقامات باور به .ندیب یم مقاومت ومحور هیسور هیعل بزرگ توطئه کی از یا نشانه را غرب و هیترک عربستان،

 وندیپ یاساس حلقه که را هیسور حکومت تا هستند درصدد کایآمر یهماهنگ با هیترک و مسلح یهایسلف از یمال تیحما با

 به دمشق ـ تهران ساله 81 یراهبرد ائتالف بیترت نیا به تا اختهس سرنگون است منطقه در مقاومت و رانیا یاسالم یجمهور

قدرتهای بزرگ و منطقه ای که در باال به آن اشاره کردیم دو موازنه ی منطقه ای و جهانی را  .(2801ییعطا) برسد خط آخر

در بعد منطقه ای نیز ایران در در مقابل هم شکل داده اند. در بعد جهانی آمریکا در مقابل چین و روسیه قرار گرفته است و 

مقابل عربستان ، ترکیه و اسرائیل قرار دارد. تالش اصلی ایران این است که جناح روسیه و چین را در که حامی خود می بیند 

در حوزه ی خود نگه دارد و سوریه را نیز به عنوان یک دولت حامی حفظ کند. براین اساس است که سوریه برای ایران اهمیت 

 ابد و ایران مواضع مستحکمی را در سوریه داشته است.ی می

ت اسیس موضع ک،یپلماتید یهاتماس یبرخ نیهمچن و 2801 تابستان در اعتراضات امواج گسترش بااما با این وجود 

 محکوم و اسد دولت از تیحما نیع در رانیا و شد تر نرم اسد بشار حکومت از تیحما در رانیا خارجی جمهوری اسالمی

 نیا در کیدموکرات یاسیس اصالحات نیهمچن و مخالفان و دولت نیب یمل یگفتگوها ضرورت بر ،یخارج یهادخالت دنکر

ی جمهوری پلماسید موضع که باورند نیا بر کارشناسان از یبرخ که داشت توجه دیبا انیم نیا در .کند یم دیتاک کشور

 در تالش و هیسور در ونیسیاپوز اناتیجر یبرخ با بهتر تعامل با توانست یم رانیا و بوده منفعل هیسوربحران  در رانیا اسالمی

 در ینظام و یسیاس مالی، فشار تحت یها یسور این، از گذشته. دینما اتخاذ را یتر فعال یپلماسید ،یمل یگفتگوها جادیا

 یانقالب مسلح ینیروها و ینفت یدالرها به ایران بر حاکم انقالبیون یاسرائیل ضد و یامریکای ضد یگیر جهت از یآگاه با لبنان

 کشورهای کنار در ایرانیان که بودند امیدوار و داشتند نیاز لبنان در هایشانبرنامه پیشبرد و فشارها این از خروج برای کشور این
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 صورتینظام و سیاسی مالحظات پایه بر نیز، سوریه سمت به ایران گرایش. کنند کمک اسرائیل با مبارزه در آنها به مقدم، خط

 توجه با کشور این که، این نخست بود مهم بسیار مختلف دالیل به سوریه با رابطه عیار تمام یجنگ در درگیر ایران برای. گرفت

 از ،یعرب و یا منطقه محافل در تا داشت نیاز سوریه مانند یمتحد به آن از ناشی یفشارها و منطقه در جدید یبند جبهه به

 و تجهیزات تأمین یبرا المللی، بین یهاتحریم به توجه با ایران که، این دوم. آورد عمل به یسیاس و ماتیکدیپل حمایت تهران

 تر مهم شاید و سوم. بود نیازمند کند، فراهم زمینه این در توانستیم سوریه که یهایکمک به جنگ در نیازش مورد تسلیحات

 ایران با جنگ دادن جلوه یعرب یبرا را عراق تالش توانستیم یعرب کشور یک منزله به سوریه با نزدیک روابط که، این همه از

 ترتیب، بدین و تفسیر اعراب و ایرانیان میان یتاریخ منازعه از یبخش عنوان به را جنگ تا بود درصدد عراق زیرا، کند؛ یخنث

 نمونه، یبرا. یافت دست خواست،یم سوریه با کنزدی رابطه از آنچه به یحد تا ایران. کند بسیج ایران منافع علیه را عرب جهان

 بر یاقتصاد فشار اعمال یبرا کرد، وادار خرمشهر از ینشین عقب به را یعراق ینیروها ایران که یهنگام ییعن ،2031بهار در

 و بست عراق اب را مرزهایش ،2031آوریل  3در سوریه توافق، این یمبنا بر. رسید توافق به( سوریه) اش دیرینه رقیب با عراق

. کرد مسدود داد،یم انتقال مدیترانه یدریا سواحل در یبنادر به سوریه خاک راه از را عراق نفت که یا لوله خط بعد، روز دو

 صادرات برای را فارس خلیج به دسترسی جنگ، آغاز با کرد،یم صادر نفت بشکه ونیمل 8/2 روزانه جنگ، از پیش که عراق

 این از ینیم بشکه هزار هفتصد ظرفیت با سوریه راه از نفت انتقال لوله خط. شد وابسته زمینی یسیرهام به و داد دست از نفت

 شد؛یم صادر ترکیه راه از ظرفیت همان با تقریباً یمشابه لوله خط طریق از نیز دیگر نیم. گرفتیم بر در را عراق صادرات

 در ایران یبرا نیز را یدیگر یمزایا دمشق با تهران رابطه. کرد رو روبه لمشک با مالی نظر از را عراق سوریه، اقدام بنابراین،

 جنگ در ایران یاساس مشکالت از ییک تسلیحات تهیه و تدارک. بودند یذهن یبرخ و ملموس آنها از دیگر یبرخ که برداشت

 داشتن بدون جنگ، طول در ایران که یطور به کرد، کمک کشور این به یزیاد اندازه تا آن کردن برطرف برای سوریه که بود

 در یهایگزارش براساس. کند یخریدار تسلیحات شرق بلوک یکشورها از سوریه طریق از بود قادر شرق بلوک با رابطه

 یافته انتشار یهاگزارش. فرستاد ایران به را سنگین یهاسالح محموله چند اش یشمال بنادر طریق از سوریه ،2031آوریل

 شامل هامحموله این. بود داده تحویل ایران به نیز را تر سبک یهاسالح از محموله چند سوریه که کنندیم تأیید نیز دیگر

 بسیار ایرانیان،. است بوده تانک یموتورها و مهمات و  ZSU 81 یهوای ضد یهاتوپ میلیمتری،  281صحرایی توپخانه قطعات

 یعراق یهاتانک از یتوجه خور در تعداد یایران رزمندگان زیرا، ند؛یاب دست یشورو ساخت یها تانک موتور به بودند مشتاق

 یشورو ساخت تسلیحات جنگ، آغاز هنگام از منظم طور به سوریه هرچند. بودند گرفته غنیمت به جنگ در را یشورو ساخت

 یحد به ایران با رابطه. دش تسریع ،ینظام یسر نامه موافقت از پس زمینه این در کشور دو یهمکار اما فرستاد، ایران به را

 و یبند صف عراق با مشترکش مرز در را نیروهایش از یزیاد تعداد شد حاضر یحت کشور این که داشت اهمیت سوریه برای

 ناحیه از تهدید دفع برای عراق تا شد باعث سوریه اقدام این. کند تهدید جبهه دو در جنگ به را کشور این ترتیب، بدین

 بر یمبتن روابط کنار در البته(.  Hunter 1990)  فرابخواند ایران با جنگ جبهه از را نیروهایش از یعدادت اش، یغرب یمرزها

 باعث اوقات گاهی که یهایرقابت داشتند؛ نیز یهایرقابت یکدیگر با کشور دو ،یتحمیل جنگ طول در سوریه و ایران یهمکار

 یهاگروه لبنان در کشور دو هر. بود سوریه و ایران رقابت یهاحوزه از ییک لبنان. است شده کشور دو میان تفاهم سوء بروز

 در قدرت و نفوذ اعمال یبرا تالش. کردندیم مبارزه جنوب در یاسرائیل اشغالگر ینیروها علیه که داشتند یا الحمایه  تحت

 در که این به توجه با یاختالفات چنین بروز ه،البت. شد باعث سوریه و ایران میان را یاختالفات بروز که بود یموارد جمله از لبنان

 گذشته.رسیدیم نظر به یطبیع امری نبود، هماهنگ و مختلف تأثیرگذار مراکز وجود دلیل به لبنان درباره یگیر تصمیم ایران
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 اسد حافظ رسکوال رژیم یسو از آن هواداران با بار خشونت بسیار برخورد و سوریه در یاسالم جنبش سرکوب لبنان، مسئله از

 قرار الشعاع تحت را اختالفات این جنگ، طول در کشور دو منافع اگر شاید. بود کشور دو اختالف مورد مسائل از دیگر ییک

 (.2801،7،ی نیحس) شدیم بحران دچار زود خیلی سوریه و ایران روابط داد،ینم

 یراهبرد متحد کی رانیا کند، رییتغ بخواهد هیسور نظام اگر است معتقد رانیا هیسور بحران موضوع در  مجموع در 

 یادیز انیمدع چون داد؛ خواهد دست از اورد،یب وجودبه رانیا یبرا ایآس یغرب بخش در را یعمل یآزاد توانستهیم که خود

 خود قدرت حفظ یبرا ای کردند کمک مخالف یهاگروه به که داشت خواهد یکسان به ییهایوابستگ نظام، آن و داشت خواهد

 قابل ریز نکات یمبنا بر اکنون هیسور تیوضع راستا نیا در. شوند وابسته یافرامنطقه ای یامنطقه یهاقدرت به هستند مجبور

 مورد تنها نه اکنون یسور معارضه. هستند یقربان مردم و ستین یمردم ه،یسور در معارضه تیماه: است لیتحل و فیتوص

 .است هیسور یدانیم صحنه درباره مهم اریبس تیواقع کی یسلف تیاقل از یسن تیاکثر ترس برعکس ست،ین مردم دییتأ

 لیتشک را اسد ضد معارضان از یمهم بخش کشور، نیا در انیگرااسالم از یبخش و هیسور نیالمسلماخوان اگرچه

 قرار یسعود پول جذب و دممر تیحما جلب یبرا یابزار را عتیشر دغدغه اساساً  آنان از یتوجه قابل تیاکثر اما دهند،می 

 و لبنان مارس 22 گروه در خود انیهمتا با و کایآمر و فرانسه با مستمر تماس در که ییهاکیالئ با پنهان وندیپ در و اندداده

 حالت، نیبهتر در. است مسلح معارضان یاصل فقرات ستون بخش، نیا. برندیم سربه هستند، اردن سکوالر حکومت نیهمچن

 یبعد مسئله.است دهیرس کایآمر با پنهان معامله کی به حالت نیبدتر در و است یراهبرد اشتباه کی ارتکاب حال در اخوان

 معارضه نیا ،یاسیس لحاظ به. است ساخته خارج و یبوم ریغ یادهیپد اساساً معارضه نیا که است نیا یسور معارضه درباره

 وضع ،یتیامن و ینظام لحاظ به. است شده اجرا و ارائه عرب هیاتحاد پا،ارو و کایآمر توسط که است ییهاطرح مجموعه ونیمد

 یبانیپشت ،یستیونیصه میرژ یاطالعات جانبه همه تیحما ها،ترک آموزش ،ییکایآمر اسلحه با یسور معارضان. است بدتر اریبس

 لیتحم هیسور به رونیب از که است یادهیپد معارضه مجموع در. اندافتهی سازمان و گرفته پا قطر و یسعود یمال نیتأم و اردن

 یشتریب وندیپ کا،یآمر و یستیونیصه میرژ یتیامن یهایگذارهدف با روز به روز که هست هم لیدل نیهم به و است شده

 ای منطقه دشمنان اهداف و حرکات با مقابله طبیعتاً  اسد بشار دولت از ایران حمایت اهداف از یکی اساس براین .کندیم برقرار

 ایران. شد آن در ایران جایگاه منکر نمیتوان که است کنونی ای منطقه موازنه زدن هم بر و ایران ساختن منزوی همانا که خود

 آن طبق بر که است کننده متعادل موقعیتی و نقش دارای آن در که کنونی ای منطقه قوای توازن نظام حفظ چارچوب در

 یکی عنوان به را سوریه دولت حفظ.نماید خود ای منطقه دشمنان متوجه را تهدیداتی و نموده تضمین را خود منافع تواند می

 چراکه پردازد می سوریه دولت از حمایت به ناچاراً آن مدل بقاء برای و وردآ می شمار به ای منطقه قوای توازن مهم عوامل از

 که نماید ایجاب را سوریه در حاکمیتی آمدن کار یرو زمینه تواند می سوریه کنونی دولت سرنگونی قالب در تغییری هرگونه

 .بود خواهد منطقه در ایران منافع ضرر به آن طبع به و ای منطقه قوای موازنهء این با تقابل در قطعاً

 

 

 نتیجه گیری

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

، ه است.از یک سو در بعد جهانی چینبحران سوریه مجموعه ای از بازیگران منطقه ای و جهانی را در خود درگیر نمود

روسیه و آمریکا درگیر هستند که هر یک دارای سیاست خارجی متفاوتی در قبال این بحران می باشند. روسیه به شدت در پی 

حفظ این منطقه است و تمایلی ندارد که آخرین اهرم فشار خود در منطقه را از دست بدهد. چین سیاست نرم و مالیمی را در 

پی نابودی رژیم اسد است تا خطر منطقه ای ایران را برای اسرائیل از بین ببرد و بلوک روسیه دارد و آمریکا به شدت در 

 بازیگر اصلی در بحران سوریه مطرح می باشند. چهارهمچنین نفوذ روسیه را در منطقه کاهش دهد. در سطح منطقه ای نیز 

این کشور حمایت می کند. ترکیه با حکومت اسد مخالف است و در پی نابودی آن از گروه های تروریستی داخلی 

اسد را حمایت و  سعودی نیز که سوریه را مرکز نفوذ ایران می داند به شدت با رژیم اسد مقابله نموده و مخالفان دولت عربستان

. برای اسرائیل نیز بحران سوریه از اهمیتی اساسی برخوردار است که در واقع تالش این کشور بیشتر این تجهیز نموده است

ت که در چارچوب سیاست های آمریکا مواضع خود را در منطقه اعمال نماید.لذا بحران سوریه در این چارچوب است بوده اس

که برای ایران نیز از اهمیتی اساسی برخوردار می گردد. تالش اصلی دولت ایران این است که موازنه ی منطقه ای و جهانی را 

تمام تالش خود را برای حفظ دولت اسد داشته است.سوریه نه تنها یک اهرم  به نفع خود نگه دارد و به همین خاطر در سوریه

نفوذ برای مقابله با اسرائیل و عربستان و ترکیه می باشد بلکه از نظر ایران در بعد موازنه  ی قوای جهانی نیز می تواند مهم 

 موازنه ی قدرت جهانی را به نفع ایران رقم زند. باشد چرا که سوریه می تواند روسیه و چین را در تقابل با آمریکا قرار دهد و

 تالش های چند ساله ی ایران در سوریه بر اساس این نگرش است که معنا می یابد.
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