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و  ایقهمنط بحران سوریه به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی و استراتژیکی، ورود بازیگران
ن حراز بزرگترین بای تروریستی و مسئله مهاجران،به یکی هاگروهی، ظهور پدیده المللبین

استمرار و ابهام ،ن بعد از جنگ دوم جهانی تبدیل شده است.علت شروعاجتماعی جها -سیاسی
ی ، رقابت کشورهای اجتماعی و سیاسی داخل سوریههاشکافدر  توانمیدرافق این بحران را 

 به یک مسئله سیاسی برای بحران سوریه حلراهی بزرگ جستجو کرد.هاقدرتمنطقه و دخالت 
ن هدف از انجام ای .اندتهکه بازیگران حاضر در بحران تاکنون به آن دست نیافه استتبدیل شد

 د.باشمیی خروج از این بحران هاحلراهی نظامی و سیاسی سوریه و هابحرانپژوهش بررسی 
 ا وجود تفاوتببحران سوریه  حلراهد آن است که افق شومیسوالی که در این زمینه مطرح 

تحلیلی  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ان چگونه ممکن است؟استراتژی بازیگر
ه اتحاد ان می دهدکه، کهای پژوهش نشیافته د.باشمیایوگردآوری اطالعات آن منابع کتابخانه

فاوت ته و همچنین [ و حمایت نظامی روسیاهللحزبایدئولوژیک محور مقاومت ]ایران، سوریه و 
ت صلح ذاکرام، موجب شده تا بشاراالسد از موقعیت برتری در اهداف ائتالف علیه دولت سوریه

یه با دولت سور ی تکفیری بینهاگروهسوریه برخوردار شود؛ و امکان ائتالف برای مبارزه با 
یک کشور در آینده نزد ی و مذاکره بین معارضان و دولت اینالمللبینو  ایمنطقهی هاقدرت

 فراهم گردد. 
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 مقدمه
نون ای پیش رفت که تا کاز نظر میدانی و نبردهای مسلحانه به گونه 2017وضعیت سوریه در 

و نیز همراهی دولت و ارتش دمشق موجب شدکه در نهایت  مسکو –آنکارا –های تهران تالش
ش ج داعطق کوچک در شرق و جنوب سوریه محدود شود.اما با خروداعش در چند روستا و منا

ل ه تا قبسوری از صحنه تحوالت سوریه،شاهد تغییر رویکردها و ایجاد شرایط جدید بودیم. دولت
 ین میزان ازدرصد خاک سوریه را دراختیار داشت اما اکنون ا 30از شکست داعش چیزی کمتر از

ا به وریه است ییه سرزمین ها نیز یا تحت سیطره کردهای سدرصد رسیده است.بق 50تسلط به باالی
ال سی تحوالت ی تروریستی درآمده است. اما باید گفت که در سایه تمامهاگروهاشغال سایر 

دارد.  ود راگذشته میالدی در سوریه، امروزعلیرغم شکست داعش  بحران سوریه باز پیچیدگی خ
ئتالف ار از ه خواست مخالفان است، در ابتدای امتغییر کلی و اساسی نظام حاکم بر سوریه ک

ده که دها شنظامی و اداری قوی برخوردار بود اما بعد از پنج سال دچار تشتت آرا و راهبر
امنه دشکنندگی آن محتمل به نظر می رسد. تهدید عربستان و ترکیه توسط داعش، گسترش 

ه ل طلبانستقالهمچنین گرایش های ا فعالیت این گروه در شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان و
عنی لزوم یو غرب نتواند اهداف خود   کردهای سوریه موجب شده تا ائتالف عربستان و ترکیه
  برکناری دولت بشار االسد را از طریق نظامی دنبال نماید. 

برآمدن  2016در این فاصله تا سال المللی است.و بین ایمنطقهمسأله دوم دخالت بازیگران 
ی تکفیری،گسترش تروریسم به اروپا و مساله مهاجران، عمق این بحران را بیشتر ساخته هاروهگ

تر شدن بحران سوریه وگسترش آن به کشور شود که با طوالنیاست. به همین دلیل مشاهده می
عراق، نوعی توافق نانوشته جهانی برای حل این بحران فراهم شده است.گرچه بازیگرانی چون 

 حلراهاردن، قطر و ترکیه به دلیل عدم دستیابی به اهداف اولیه خود با هرگونه  عربستان،
آمیز که دولت بشاراالسد را به رسمیت می شناسد، مخالف هستند. بررسی قطعنامه های مسالمت

ی بر حل المللبین(توافق بین بازیگران 2254و) 1(مبارزه با تروریزم2253شورای امنیت سازمان ملل)
تاکنون نشان می دهد که رقابت  2011ران و روند گفتگوهای صلح سوریه از سال سیاسی بح

د در استمرار و طوالنی شدن یک بحران به رغم موافقت بازیگران توانمیای بازیگران منطقه
گفت مسأله اصلی طوالنی شدن بحران سوریه عدم توافق  توانمیموثر باشد. در واقع  ایمنطقهفرا

 سیاسی است. حلراهعربستان برای رسیدن به یک  ایران با ترکیه و
، انددهنظامی سوریه که تاکنون مطرح ش -ی سیاسیهاحلراهگفت همه  توانمیبر این اساس 

حداقلی از نقصان و ناکارامدی برخوردارند. به این معنا که اگر توافق خارج از مرزهای سوریه 

                                                           
1. Terrorism 
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آنها  ایمنطقهت نیروهای داخلی و هم پیمانان برای استمرار قدرت بشاراالسد شکل بگیرد، مخالف
د، صلح توانمید. یا اینکه توافق جبهه مخالف بشاراالسد نسازمیموجبات شکست آنرا فراهم 

مورد نظر خود را بدون توافق دولت این کشور برقرار سازد. همچنین برخوردهای نظامی بین 
د نموده که امکان پیروزی یکی از طرفین طرفین درگیر در صحنه سوریه نوعی موازنه قوا را ایجا

بحران سوریه به عنوان   برای حلراهرا کاهش داده است. نتیجه این شرایط آن است که یافتن 
موضوعی بلند مدت، چند مرحله ای و در طرحهای گوناگون قابلیت طرح شدن را دارد. همانگونه 

تاکنون،  2016از ابتدای سال  که از شروع مذاکرات غیرمستقیم بین دولت و مخالفان سوری
صحبت از حل این مسأله طی چند سال آینده را مطرح ساخته است. برای بررسی چگونگی 

الزم است تا عوامل درگیر در بحران سیاسی سوریه مورد بررسی  حلراهعملیاتی شدن این 
ق اکثریت را با نهایی که تواف حلراهی مورد نظر هر کدام مطرح شود. سپس هاحلراهقرارگرفته و 

ی نظامی و سیاسی هابحرانخود همراه دارد، ارائه گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی 
تحلیلی  -د.روش تحقیق در این پژوهش توصیفیباشمیی خروج از این بحران هاحلراهسوریه و 

ن زمینه د.سوال این پژوهش این است که در ایباشمیوگردآوری اطالعات آن منابع کتابخانه ای 
بحران سوریه با وجود تفاوت استراتژی بازیگران چگونه  حلراهشود آن است که افق مطرح می

گیری شده است که،اتحاد ایدئولوژیک محور مقاومت و بر اساس این فرضیه پی ممکن است؟
[ و حمایت نظامی روسیه و همچنین تفاوت اهداف ائتالف علیه دولت اهللحزب]ایران، سوریه و 

ی تکفیری بین دولت سوریه با هاگروهیه، موجب شده تا امکان ائتالف برای مبارزه با سور
کشور در آینده نزدیک ی و مذاکره بین معارضان و دولت اینالمللبینو  ایمنطقهی هاقدرت

 فراهم گردد. 
 

 ادبیات پژوهش -1
یر های زتاکنون در خصوص موضوع تحقیق پژوهش مستقل صورت نگرفته است اما پژوهش 

 حقیق نزدیک است:گیرد به موضوع تمیکه در ادامه مورد بررسی قرار 
به چرایی آغاز « ایبحران سوریه و بازیگران منطقه»کتاب خود تحت عنوان  در (1395) نجات

پردازد که با افزایش دامنه این بحران، ای میبحران داخلی در سوریه از دو بعد داخلی و منطقه
و همکاران  نژادسلطانی .ر شدن داعش در این کشور و منطقه را فراهم کردسبب رشد و فراگی

« ، بازیگران و چشم اندازهاهازمینه تحلیلی بحران سوریه:بررسی» (،در کتاب خود با عنوان1396)
که داشت به عرصه و میدان بازیگری بحران سوریه از همان ابتدا به دلیل پیچیدگی اند:بیان داشته

ای تبدیل شد تا هر کدام، روند تحوالت را به سمت دلخواه خود ای و فرامنطقهنطقهی مهاقدرت
هایی که در دست داشتند، برخی نقشی حداکثری و برخی نقشی پیش ببرند. با توجه به میزان ابزار

بازتاب انقالب اسالمی ایران » تحت عنوان ایمقالهدر  (،2018) فرجعفریو آرانی .حداقلی داشتند
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در  ،کشورعربستان بیان داشتند:« (ای عربستان )با تأکید بر بحران سوریه و یمننقش منطقهبر 
انقالب شک گفتماناست. بیکار بستهبحران سوریه تمام تالش خود را برای رقابت با ایران به

ز ا است. بنابراین عربستان سعودی بعدتأثیر نبودهای عربستان بیاسالمی ایران در نقش منطقه
ست که با اقدامات گوناگون سیاسی و نظامی از  اپیروزی انقالب اسالمی ایران، در تالش بوده

 .نفوذ گفتمان انقالب اسالمی ایران جلوگیری کند
سیاست خارجی دونالد ترامپ نسبت به » با عنوان ایمقالهدر  (،2020) همکارانو داوطلب

رویکرد  :اندتهعنوان داش» های آن برای جمهوری اسالمی ایرانبحران سوریه و تهدیدات و فرصت
العاده برخوردار است. واشنگتن نسبت به موضوع بحران در این کشور، برای تهران از اهمیتی فوق

ر بودن در عمق بحران سوریه، ضروری است در سطح جمهوری اسالمی ایران به دلیل درگی
ی خود را با روسیه و ترکیه ادامه دهد. عالوه بر این، تداوم حضور ایران و هاهمکاریای منطقه

 .افزایش نفوذ تهران در سوریه، امری حیاتی در مقابله با راهبرد ضدایرانی ترامپ در سوریه است
سوریه و  سیاست روسیه در بحران» تحت عنوان ایمقالهدر  (،1397) احمدیو درآینده 

ی هاقدرتن برخی از سوریه محل جوالاند که هعنوان داشت« پیامدهای آن بر منافع ملی ایران
 قش در آنمنافع خود به ایفای نالمللی گشته و هر یک بر اساس اهداف و ای و بینمنطقه

ارای ذار و دتأثیرگ المللیبازیگران بین ترینپردازند. در این بین روسیه همواره یکی از اصلیمی
قیب رسبت به نای ایران را کننده در این عرصه بوده است. همچنین، موقعیت منطقهنقش تعیین

 امنیتی –یاسی سسنتی خود یعنی عربستان تقویت کرده و باعث ارتقاء جایگاه ایران در معادالت 
 .برای حل و فصل بحران سوریه شده است

 
 1گرایی ساختاریواقع نظری:چهارچوب  -2

در دوره پس از جنگ  المللبینگرایی، به عنوان مکتب تئوریک مسلط در رشته روابط واقع
دانند. آنها بر مقوله می المللبینجهانی دوم محسوب شده و دولتها را بازیگران اصلی سیاست 

یت از دیپلماسی، سیاست امنیت تأکید فراوان دارند. همچنین، نیروی نظامی کارآمد را برای حما
کنند.آنها بر استفاده از تهمیداتی چون موازنه خارجی و در نهایت تأمین امنیت ضروری قلمداد می

 .)Ghavam, 2015 :297-298(و بازدارندگی تأکید دارند 2قدرت
گرایی و واقع 1و جرج کنان 3کالسیک با چهره های سرشناسی چالون مورگنتاگراییواقع

گراهای از نظر واقع»د. شومیشناخته  3و مرشایمر 2های شاخصی چون کنت والتزهرهساختاری با چ

                                                           
1. Structural Realism 
2. Power Balance 
3. Chalon Morgenthau 
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را تشکیل می دهد و نقش آن در نظام  المللبینکالسیک و ساختاری، قدرت اساس روابط 
ی بزرگ را بازیگران اصلی نظام هاقدرتشبیه نقش ارز در عرصه اقتصاد است. آن ها  المللبین
آنان Mersheimer, 2006: 72).)«دارندتوجه دقیقی  اقتصادیو  نظامیو به قدرت دانند می المللبین

دانند و معتقدند هیچ دولت برتر جهانی وجود المللی را آنارشیک میهمچنین ساختار نظام بین
را متشکل از واحدهای سیاسی مستقل می دانند که  المللبینندارد. از طرف دیگر ساختار نظام 

در واقع، پیامدهای » (. ,2013Jakobsen)ید برای دفاع از خود آمادگی الزم را داشته باشندهمیشه با
ی المللبینی هاهمکاریدو مانع تقلب و دستاوردهای نسبی را برای  المللبینبودن نظام  4آنارشیک

وابط .در واقع، در نظام غیرمتمرکز و خودیار و بر اثر فضای بی اعتمادی حاکم بر رایجاد میکند
س فریب خوردن از شریک های خود، در ایجاد و تداوم همکاری با ، کشورها از ترالمللبین

کشورهای دیگر حتی در شرایطی که همکاری آنها متضمن سود مطلق باشد با احتیاط عمل 
گرایی روابط ا وجود چندین دهه تسلط واقعب ). ,155:2007Sadeghi and Moradi«کنندمی
 حمالت از همه جوانب آغاز گردید. های عقب نشینی آن مشاهده شد.ریج نشانه،به تدالمللبین

، حفظ و یا حتی تشدید شد، واقع گرایان نیروهای خود را 1970اگرچه این حمالت در کل دهه 
 گراییواقعدست به یک ضد حمله زدند، یعنی آن چه که امروزه و  دوباره سازماندهی کرده

های درسوسیعی طور  به 5گرایانواقعنوکه البته بایداذعان نمود د.شومیساختاری خوانده  
تاکید ساختارگرایی بر اهمیت  دیگر سویازو گرفته رفتارگرایان  ازشناختی روش

  ). ,2015Waltz :679گذاشتند)
 ال قدرتبه دنب هادولتچرا »وجود دارد. از جمله اینکه  یانگراهای بنیادی میان واقعتفاوت

گردد. وی معتقد کالسیک مانند مورگنتا پاسخ به طبیعت انسان ها بر میگراهایهستند؟برای واقع
ی بزرگ هاقدرتشوند و چون است تقریبا همه انسان ها به اراده ای معطوف به قدرت متولد می

ین اطر مین خاهند که مصمم هستند بر رقبای خود مسلط شوند به شومیهم توسط افرادی رهبری 
گرایی ساختاری، برای واقع(. (Mersheimer, 2006: 726«نیز به دنبال کسب قدرت هستند هاقدرت

ین اظر آن ها برای کسب قدرت دارد. در عوض از ن هادولتطبیعت انسان نقش کمتری در تالش 
 (Walts, 1979).ل قدرت باشندد که به دنباکنمیرا وادار  هادولتاست که  المللبینساختار نظام 
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 تاریخچه بحران سوریه -3
 ربیعکشورهای  دیگر تحوالت از دیرتر اگرچه ،2011سال اوایل در سوریه داخلی تحوالت

 اسینظام سی علیه مردمی اعتراضات ور شدنشعله اصلی عامل شکبی شد، اما شروع منطقه،
 نظام خارجی و خلیدا مخالفان است. منطقه درعربی هایانقالب و هاخیزش گیریشکل سوریه،
 آمیزمسالمت ا ابتدار خود هایخواسته به دستیابی هاانقالب این از الهام گرفتن با نیز سوریه سیاسی

 ,Soltani, 2013: 953).(Khorshidi نمودند دنبال خیابانی تظاهرات برپاییو با 
 هایودچیار شیکاف اسیت ایعشییره بیشتر سوریه جامعه بافت» ریه،از علل داخلی بحران سو

 یینا بیه کشیور جمعیتیی ایین بحیران اصلی است. ریشه آن  جمعیتی نامتجانس ترکیب و ایطایفه
 انمعترضی مطالبات .Ajurlu, 2011):59 «)است شده تشکیل مختلف از اقوام که گرددبرمی واقعیت
فسیاد  نییریشیه ک از: ارتقای سطح رفیاه عمیومی و اقتصیادی میردم، انداالسد عبارت بشار داخلی

ییر بنیایی و زاتمام پروژه و تاسیسات  اقتصادی و سیستمی، جلوگیری از هر گونه ارتشا و اختالس،
 نییز ریکیرده سیو تحصیل اقشار و متوسط طبقه و جوانان عمرانی و آزادی و امنیت سیاسی. البته،

 و تیک حزبیی نظیام حیذف احیزاب، فعالییت آزادی خواهیان یاد شیده، هایدرخواست بر افزون
 نقیش تحیوالت، نایی روی دادن علیل (.ازدیگیرBesharti, 2011: 31-32هسیتند) آزاد انتخابیات

 ذاکراتم فلسطین اشغالی، به نقش این کشور در تحوالت مربوط و سوریه ایاستراتژیک و منطقه
 درک به منظورNiakoei, 2012: 143-148).کرد) اشاره عراق اسرائیل و مسئله و اعراب سازش میان

 خیاص تیوجهی و اییران اشیاره بیا کشیور این استراتژیک اتحاد به باید منطقه در سوریه شنق بهتر
 جبهیه تقوییت ایبیر کانال اصلی و اهللحزب با ارتباط ایجاد کننده به عنوان سوریه که داشت. چرا

 :Williams Samii, 2008). (29رود می شمار به مقاومت
 

 در سوریه بحرانسطوح  -4
 ح اینچهار عامل اصلی به صورت مستقیم درگیر هستند که در سه سطدر بحران سوریه، 

 ان آن وت و مخالف. سطح داخلی نیروهای معارض داخلی در قالب دولانددهمسئله را تداوم بخشی
ابل سرائیل در مقاحضور بازیگران ترکیه، عربستان و قطر و  ایمنطقهی تکفیری؛ سطح هاگروه
ور ر این کشدیه با آمریکا که شامل رقابت روس ایمنطقه؛ و سطح فرالبنان اهللحزبعراق و  ،ایران

 شده است. 
  وریهبحران س سطح داخلی -4-1
 سوریه ی اجتماعیهاشکافتضادهای سیاسی و  -4-1-1

 -نقطه آغاز بروز بحران سیاسی سوریه، مخالفت دولت این کشور با اصالحات سیاسی
داری اسالمی در کشورهای عربی،در سوریه آغاز شد. بی  اقتصادی بود که بدنبال شروع دومینو
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ای و شهرهای کوچک سوریه برای مبارزه با فساد، شروع اعتراضات اجتماعی در مناطق حاشیه
از سوی دیگر »انجام اصالحات و کسب آزادی با مخالفت شدید دولت سوریه مواجه گردید. 

ژادی و قومیتی است،امکان تشکیل ی اجتماعی که متأثر از دسته بندی های سیاسی، نهاشکاف
جبهه واحد در برابر دولت این کشور را ناممکن ساخته است. ترویج پان عربیسم توسط حزب 
بعث طی نیم قرن گذشته و سرکوب اقوام کرد و ترکمن و حتی اقلیت های دینی در سوریه 

 (Parchamdar, 2013: 21).«موجب گردیده تا نوعی برخورد قومی و نژادی در سوریه شکل بگیرد
به عنوان مثال کردهای این کشور خواهان تشکیل دولت فدرال و خودمختاری همانند 
کردهای عراق هستند. ترکمن ها تمایل به پیوستن به دولت ترکیه را دارند. همچنین دیگر اقوام و 

ند. که بدنبال آزادی بیشترهست انددهفرقه های مذهبی این کشور طی جنگ داخلی سوریه نشان دا
مسأله دیگر اینکه که مخالفت های داخلی این کشور که به سمت تغییر رژیم حاکم هدف گذاری 

در ابتدای  (.Ghorbani, 2011: 86ند)کنمیاز یک استراتژی سیاسی خاص پیروی ن انددهش
و جبهه   معارضان خارجی سوریه اخوان المسلمین، عمده: کردها،اعتراضات اجتماعی چهارگروه 

شش گروه  ،و القاعده ی سلفیهاگروهلی به مقابله با دولت مرکزی پرداختند که با ظهور تنسیق م
 «آرایی کردنداالسد صف بشاررژیم معارض و البته با ایدئولوژی و استراتژی متفاوت در برابر 

(Yazdan Panah and et.al., 2013: 54). 
که در  کشور د و ارتش آزاد ایندولت بشاراالس»همچنین در بین عوامل داخلی بحران سوریه 

ایت برگیرنده اکثریت مخالفان سوری دولت این کشور هستند از تمامیت ارضی سوری حم
. اندتهختمرکز ساند. این دو رقیب نزاع خود را بر آینده سوریه و نحوه حکومتداری آن مکنمی

ه حدت سوریو و دیپلماتیک و حفظ هویت ملی حلراهدولت بشاراالسد طی پنج سال گذشته بر 
زاد آل ارتش مقاب تأکید داشته و از ابزار نظامی برای عملیاتی ساختن آن استفاده کرده است. در

ز جی که اتهای خارد و با حمایکنمیسوریه به تغییرات سیاسی در این کشور بدون بشاراالسد فکر 
 مشغولطرف ترکیه، عربستان، قطر و اردن برخوردار است به جنگ علیه دولت مرکزی 

 حلهرا. نکته مهم پیرامون این دو عامل آن است که موازی سازی Ajurlu, 2011: 41)«)است
رآمدن به ب سیاسی و نظامی توسط این دو طرف موجبات ایجاد حیات خلوتی را فراهم ساخته که

 ی تروریستی واگرا منجر شده است.هاگروه
 ی تروریستیهاگروه -4-1-2

ی تندرو خاورمیانه، این کشور را محلی آزاد برای عملیاتی هاگروهبا شروع بحران سوریه 
 فقدان نظم داخلی،آشوب داخلی سوریه موجب شد تا اکثر»نمودن اهداف خود انتخاب کردند. 

 شاخه النصرهجبهه ی سلفی با داعیه تشکیل حکومت اسالمی رهسپار سوریه گردند.هاگروه
 مهمترین داعش و احرارالشام االسالم،جیش مجاهدین، ارتش خراسان، گروه سوریه، القاعده
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تالش دارند حکومت  خود زعمبه کدامهر که هستند سوریه در واگرا تروریستی یهاگروه
بر هم زدن مرزهای سیاسی فعلی  هاگروههدف اصلی این  (.Nasr, 2013:124)«اسالمی بنا نهند

گرچه با دولت وقت سوریه در  هاگروهعراق است. این منطقه شامات مخصوصا سوریه، اردن و 
 توانمیوضعیت جنگی به سر می برند اما با اهداف ارتش آزاد سوریه نیز مخالف هستند. لذا 

ی تروریستی درگیر در داخل سوریه نقش مهمی در پیچیده تر شدن بحران این هاگروهگفت 
 فاع می نمایند.چرا که از هویت سیاسی جدیدی د کشور برعهده دارند،

ا در حضور نظامی آمریک»های تکفیری در سوریه و عراق، ریانیابی جترین عامل قدرتمهم
کته ست. نامنطقه، حمایت های فکری و مالی عربستان و کمک های تجهیزاتی و لجستیک ترکیه 

ن یگر حاکماآل سعود و د ،ی تکفیری آن است که به نظر آنهاهاگروهمهم در مورد اندیشه 
های تحکوم کشورهای عرب مثل بقیه حاکمان اسالمی،کافر بوده و فرقی میان آل سعود و دیگر

بر استفاده از رقابت  هاگروهاما راهبرد استراتژیک این  (Nematpour, 2014: 85).«اسالمی نیست
 فت، اهدامنطقه شاما است تا بعد از تثبیت قدرت خود در اهللحزبعربستان و ترکیه با ایران و 

 اسالم گرایانه رادیکال خود را دنبال نمایند. 
 برحان سوریه ایمنطقهسطح  -4-2

و ایدئولوژیک  1ژئوپولتیک کشورهای منطقه خاورمیانه در سوریه را باید به دالیلحضور
و تغییر مرزهای سیاسی  سوریه تجزیه از ترکیه و اردن مرتبط دانست.کشورهایی همچون اسرائیل،

لط بیشتر بر کردها ترکیه به دنبال تس(.»Besharti, 2011: 79کنند)جغرافیایی حمایت میاین منطقه 
های جوالن از تجزیه سوریه و حل مشکل بلندی ها به کشور خود است. اسرائیلو الحاق ترکمن

در مقابل  (Rajabi, 2012: 134).«نفع می برد و اردن به دنبال افزایش موقعیت سرزمینی است
دنبال تأسیس حکومتی متمایل به خود ودی و قطر با حمایت از اندیشه سلفی گری بهعربستان سع

در سوریه هستند. به واقع آنچه کشورهای ترکیه، اسرائیل، اردن، عربستان و قطر در سوریه بدنبال 
آن هستند تغییر حکومت با ایدئولوژی جدید و تجزیه این کشور است که ائتالفی ناهمخوان را 

کند تا محور مقاومت را ش میالدر مقابل ایران، ت» .(Rajabi, 2012: 75) ه استبوجود آورد
تقویت کرده و به این ترتیب در برابر آمریکا که این کشور و امنیت سیاسی و اقتصادی آن را به 

آن همچون عربستان و  ایمنطقهانحای گوناگون مورد تهدید قرار میدهد و در برابر متحدان 
ن سود برده است، کارتهای الوخامت اوضاع سوریه به نفع شناسایی اشغال جو اسرائیل، که از

 Moradi, 2018: 14)«)زنی داشته باشد برنده بیشتری برای چانه
در راستای محدود نمودن نفوذ ایران  توانمیای در سوریه را مداخله ترکیه در مناقشات فرقه

                                                           
1. Geopolitics 
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اسالم میانه رو در سطح منطقه به حساب به عنوان رهبر جهان شیعه و کمک به روی کار آمدن 
تحرکات ترکیه در سوریه و ورود این کشور به حوزه های نفوذ ایران،  Flynn, 2015: 42).) آورد

برتر که خواهان حفظ نظم موجود است را به دنبال داشته  ایمنطقهواکنش ایران به عنوان قدرت 
ی از گسترش نفوذ ترکیه در حوزه های هدف از موازنه ایجاد شده از سوی ایران جلوگیر .است

میزان توانمندی ایران و  .دباشمی لبنان نیزهلل اایران که شامل محور مقاومت و حزبحیاتی نفوذ 
 .Barzegar, 2012: 21)) کندجدید را مشخص می ایمنطقهنظم  ایمنطقهی فراهاقدرتترکیه با 

 برخالف ترکیه، .رساند خود اوج به را ترکیه و رانای میان رقابت سوریه، بحران در ترکیه مداخله»
ایران . ایران در ابتدا نسبت به تحوالت اخیر جهان عرب برخوردی محتاطانه از خود نشان داد

زمانی به تحوالت منطقه واکنش جدی نشان داد که سیاستهای توسعه طلبانه ترکیه منافع حیاتی 
نمود.تهدیدات ترکیه علیه منافع ایران موجب ایجاد هدید میایران در منطقه بویژه در سوریه را ت

 «موازنه در مقابل ترکیه از طریق ائتالف با روسیه و ایفای نقش فعال ایران در بحران سوریه گردید
(Mousavieh, 2010: 65.) 

 رانبح تشدید یا تداوم در سعی و است راهبردی ارزش دارای سوریه عربستان، تحوالت برای
 ، سیقوطسیعودی مقامیات گمیان د. بهدارمینظا و مالی هایمداخله طریق از اری سوریهج سیاسی

 طح منطقیهسی در مقاومیت یهیاگروه از حماییت در را سوریه نقش و جایگاه دتوانمیاالسد  نظام
 حیاتی هایوزهحعنوان  به فلسطین و لبنان در سوریه نفوذ بر پایانی دتوانمی همچنین و دهد کاهش

 کنید را متعیادل عیرب جهیان تحیوالت از پیس ایمنطقیه بیر هیم خیورده موازنیه باشید، عربسیتان
(Madadi, 2013: 75از.) نایی از و بکاهید  منطقیه سیطح در ایران اسالمی جمهوری بازیگری توان 

تان در حیال حاضیر رهبیران عربسی» بکشیاند. فروپاشیی مرحلیه به را اسالمی مقاومت محور طریق،
در .انیدتهره گرفیران در سوریه بها میالرا در راستای مقابله با جمهوری اسسعودی از موازنه برونگ

لسیطین بنان و فواقع رهبران جدید عربستان در پی این هستند که ایران را در حوزه عراق، سوریه، ل
 ایمنطقیهانیه ی توسعه طلبهاقدرتیران در برابر ا میالب اسالمهار کرده و محوری که پس از انق

 ستانعرب (.(Khodabakhshi and et.al., 2020: 83«ایجاد شده است را به چالش بکشند یامنطقهفرا
 ادنهی ییک و نظیر بگییرد در را منطقیه سینیان منیافع کرد خواهد سعی سوریه، آیندۀ برای سعودی
 نآمید کیار روی االسد و بشار نظام سقوط صورت در آورد. کار سر بر سوریه در را سنی سیاسی
 هی جب در منطقیه و خواهد کرد پیدا مساعدی وضعیت منطقه در عربستان رو،انهمی سنی دولت یک

 (. Shahriari and et.al., 2016: 21)گرفت خواهد قرار عربی کاریمحافظه هایسیاست
 عربسیتان بیازیگری ماهیت نوع در محسوسی هر چند تغییر سوریه، نظام بقای صورت، در اما 

 عربستان و گرفت خواهد خود به بیشتری تقابل کشور های دوتسیاس طبیعتاً شد، نخواهد مشاهده
 متحدان و آمریکا سوی از یالمللبین فشارهای با همراه رویکردی در قالب بار این و ازگذشته بیش
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 تشیدید بیازیگر دو میان آمیز تعارض رقابت و پرداخت خواهد تهران علیه اعمال فشار به ایمنطقه
 و فلسیطین لبنیان، در نفیوذش هیای حیوزه در عربستان برای چالشی دتوانمی شد. همچنین خواهد
گفت  توانمی (.Shahriari and et.al., 2016: 122)باشد داشتهپی در را ایران با ایهای منطقهرقابت

ی ایدئولوژیک و اجتماعی موجود در این هاشکافدر سوریه متأثر از  ایمنطقهبیشتر دخالت های 
 کشور است. 

 بحران سوریه یالمللبینح سط -4-3
در شرایط کنونی خطر »ی حاضر در بحران سوریه آمریکا است. المللبینمهمترین بازیگر 

گرای اسالمی ضد آمریکا و اسرائیل است. های سلفیبزرگ برای آمریکا و اسرائیل همانا جنبش
سیاست های  مسئله دیگر استمرار قدرت حکومت فعلی سوریه است که با همکاری با ایران از

د. موضوع دیگری که موجبات دخالت آمریکا در کنمیخاورمیانه ای آمریکا و اسرائیل حمایت ن
از جمله ).Niakooi ,2012( «است1سوریه را فراهم ساخته،جایگاه سوریه درطرح خاورمیانه بزرگ

مخالفت با افزایش قدرت و یا حتی حضور روسیه  ،دیگر دالیل حمایت آمریکا از مخالفان سوریه
 در منطقه شامات و دریای مدیترانه است. 

ب تای کیسیکا در راسیدر بحران سوریه، ناتوانی آمر ایمنطقهو فرا ایمنطقهرقابت بازیگران 
وس هیا رسختی مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حمله نظامی به سوریه به علت سیر

االاسد و ناکامی جبهه عربی ی غربی ی بی دریغ ایران از دولت بشار  های ین حمایتو همچن
وجب مژه داعش، ی تروریستی و به ویهاگروهصیهونیستی در سقوط بیشار االسید و سیربرآوردن 

ت ویژه در ایاالدر میحافل غیربی و به سیاسی جدید خاورمیانه، نقشه شد تا بیش از پیش ترسیم
 یخشی ازباسیتای این اساس، این محافل در ر بر اسرائیل دوباره مورد توجه قرار گیرد. متحده و

ه را ه عراق و سورینظم جدید و به عبارتی بالکانیزه کردن خاورمیانه، تجزی برپایی برای حلراه
 (.(Mousavi Khalkhali, 2008 «پیشنهاد کردند

گسترده، روسیه به عنوان یکی از حامیان با شروع بحران سوریه و تبدیل آن به جنگ داخلی 
و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه و ادامه از دولت دمشق و حل اصلی دولت سوریه بر پشتیبانی

که با  همکاری با دولت این کشور تاکید داشته است. روسیه در عین حال این مسئله را متذکر شده
حران سوریه مخالف است،چرا که سوریه هرگونه دخالت نظامی مستقیم آمریکا و یا ناتو در ب

در  (Kiani and Khanmohammadi, 2015).«رودیه به شمار میمهمترین متحد غرب خاورمیانه روس
د کنمیعربی در سوریه و به دنبال آن در منطقه، منافع روسیه را تهدید  -واقع پیشروی جبهه غربی

ای برای مناقشات در منطقه نیز زمینهو در عین حال به دست گرفتن ابتکار عمل روسیه در حل 

                                                           
1. Greater Middle East 



 

 

 

55  ...بررسی بحرانهای نظامی و سیاسی سوریه و راهحلهای خروج از این بحران 

 

بازگشت این کشور به وضعیتی چون دوران قبل از فروپاشی شوروی فراهم کرده و از این رهگذر 
به همین جهت روسیه در تالش است که با  .نمایدعرصه فعالیت آمریکا در منطقه را محدودتر می

آمریکا و ناتو در خاورمیانه به رقابت  های مذاکره و دخالت نظامی با برنامه هایاستفاده از روش
 برخیزد.

واهد خ،عواقب ناگواری وقییوع جنیگ داخلیی و بیی ثبیاتی در سوریه» ،روسیییه از نیظر
مسکو به مخالفت با ایاالت متحده و  نتیجیه . درداشت و در درجه اول در لبنان نمایان خواهد شید

دند در دند و سعی میکراسیتعفای بشیار االسد بو خواسیتار کیشورهای اروپایی پرداخیت کیه
نمایند. عالوه بر  تصویب سوریه شیورای امینیت سازمان ملل متحد، قطعنامه ای بر ضید دولیت

 ؛فیارس نییز در تضاد قرار گرفت خیلییج این، مواضع روسیه با کشورهای عضو شورای هیمکاری
 همسویی نسبت و بحرین که دو طرف مواضیع بیه صر، یمنم ،خالف بحران در تونس بر زیرا

سد اناری اعضیای شیورای همکیاری خلییج فیارس خواهیان برک ،داشیتند، در میورد سیوریه
 .(SheikhNurkhan, 2012) «بودند

ی در استمرار بحران سوریه المللبینو  ایمنطقهگفت سه بازیگر داخلی،  توانمیدر مجموع 
ی اجتماعی، قومیتی، هاشکافدر  توانمیعلل داخلی این بحران را نقش دارند.مهمترین 

ایدئولوژیک و نوع حکومتداری دولت وقت این کشور یافت. حزب بعث سوریه با تکیه بر 
راه هرگونه اصالح را بسته و با سیاست های تبعیض آمیز خود 1ایدئولوژی سوسیالیسم عربی

ور را فراهم ساخته است. نکته دیگر رقابت های موجبات ایجاد شکاف در بدنه اجتماعی این کش
گری عربستان، شیعی گری ایران و سکوالریسم ترکیه است. بین سه ایدئولوژی سلفی ایمنطقه

همچنین شرایط ژئوپلتیک سوریه و استمرار منازعات مرزی از زمان تشکیل این کشور موجبات 
له فلسطین، رقابت آمریکا و روسیه و دخالت همسایگان در این کشور را فراهم ساخته است. مسئ

سیاسی برای پایان  حلراهورود ناتو به خاورمیانه از دیگر دالیلی است که تا کنون اجازه یافتن 
 بخشیدن به مناقشه فلسطین را فراهم نساخته است. 

 
 ی مطرح برای حل بحران سوریههاحلراه -4-4

گفت برآمدن  توانمیدر واقع .آغاز شد 2011تالش برای حل بحران سوریه از سال 
دن به بخشی اعتراضات اجتماعی و سیاسی علیه حکومت سوریه خود نوعی راه سیاسی برای پایان

سوریه  ی عرب مخالفهادولتحکومت حزب بعث بود که توسط ناراضیان سیاسی و با حمایت 
برای  ذشتهگل شروع شد. اما با خشونت آمیز شدن بحران سیاسی سوریه طرح  متفاوت طی پنج سا

 حل این بحران مطرح شده است که اهم آنها به شرح زیر است: 

                                                           
1. The Ideology of Arab Socialism 
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 در سطح داخلی حلراه -4-4-1
رزه با مبا اولین طرح داخلی مورد حمایت کامل دولت بشار االسد استفاده از خشونت برای

سی رژیم سیا»ی تکفیری و پیگیری گفتگوهای صلح با معارضان سیاسی این کشور است.هاگروه
ه استفاد ممکن وریه با اعمال خشونت تالش دارد برای مدیریت اعتراضات از حداکثر قوه قهریهس

به دلیل دخالت گسترده  حلراهاین  (Jokar, 2011: 56).«نموده و مخالفان حکومتی را کنترل نماید
 نکهر ایید. نکته دیگدر سوریه در ابتدای امر به شکست انجام ایمنطقهو فرا ایمنطقهنیروهای 

را  اقع بحرانوو در  د سبب حل معضل گرددتوانمیتجربه تاریخی نشان داده است که سرکوب ن
وجود نداشت.روسیه اجماع جهانی برای حمله به این کشور در بحران سوریه» اندازد.به تعویق می

ن امعترض وده وحمایت همه جانبه از دولت بشار االسد دارد.آمریکا از دخالت مستقیم پرهیز نم
ار کومت بشابر حداخلی این کشور نیز از انسجام و یگپارچگی الزم برای ایجاد جبهه واحد در بر

نظامی برای حل بحران  حلراهیجه اینکه استفاده از نت (Sajedi, 2014: 147).«نداالسد ناتوان هست
به  ه است.تم ساخسوریه از زمان شروع بی نظمی در این کشور موجبات استمرار این مسئله را فراه

شور ت این کالفان دولنظامی نه از طرف موافقان و نه مخ حلراهعبارت دیگر بحران سوریه تنها با 
 قابلیت عملیاتی شدن را نداد. 

حات اصال انجام» مهمترین سناریو حل بحران سوریه از نظر جبهه حامی دولت بشار االسد،
آزاد شدند، ام زندانیان سیاسیطرح تم کشور است. در اینمحدود سیاسی و حفظ نظام حاکم این 

براساس اساسیقانونی مخالف، انحالل دادگاه های نظامی، بازنویسیهاگروهشروع گفتگو با 
 تشکیل انتخابات،قانون و سیاسی  احزاب آزاد فعالیت قانون ، تصویبشهروندیحقوق اولیه 

 Niakooi, 2012: 77).«)و پارلمان جمهوریستریا مجددانتخابات گزاری برو  موقت دولت
ا ست بااین طرح به دلیل آن که خواستار حفظ ساختار اصلی حاکمیت فعلی دولت سوریه 

بعد از  حلراهین ا»ی معارض از ابتدای شروع بحران تا کنون مواجه بوده است. هاگروهمخالفت 
وهای ی نیرست. بنابراین سناریومخالفت معارضان سوری با سناریوی اصالحات مطرح گردیده ا

م معارض در سوریه طی یک جنگ داخلی بلندمدت موجبات تفوق یکی از طرفین را فراه
ران و عملیاتهای به دلیل پدید آمدن بحران مهاج حلراهاین  (Movafghian, 2012: 24).«ندسازمی

ل ز پنج ساعد ای خارجی حاضر در بحران سوریه بهاقدرتتروریستی خارج از سوریه از طرف 
بلژیک اجماع الزم  وآمریکا  2016 ،فرانسه2015کنار گذاشته شده است. حمالت تروریستی 

 برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی این کشور را ایجاد کرده است. 
 ی المللبین حلراه -4-4-2

اکم دولت سوریه با درک اینکه هرگونه اصالحات الزاما به تضعیف جناح ح حل،راهدر این 
حزب بعث و علویان نخواهد شد از این رو سیاست پذیرش رهبران سیاسی مخالفان در بدنه 
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 از خارج توافقات این طرح که بیشتر بر اساس» قدرت، به حکومت خود حمایت خواهد کرد.
ت حمالو مهاجران مسئله پیرامون اروپا های دغدغه رفعدر پی  است،پیگیری حال در سوریه

 مطرح نظامیمیدان در روسیه  حمالت بامخالفان تضعیف همچنین و اسرائیل تهدید تروریستی، 
   (.Mousavieh, 2010: 201)«است گردیده

نگ بین جرد، بر اساس این طرح، چنانچه دولت بشار االسد میزانی از اصالحات سیاسی بپذی 
ش ه و داعله النصری ازجمی سلفهاگروهبهه متحد علیه ارتش آزاد و دولت مرکزی پایان یافته و ج

وفقیت موریه، سگردد. هدف دیگر این طرح تضمین امنیت اسرائیل بعد از پایان بحران تشکیل می
کیه انند ترم سکوالر هم. همچنین برقراری نظااهللحزبعربستان بر تضعیف اتحاد سوریه و ایران و 
ر گیر دنشان می دهد که به ظاهر همه طرف های در در سوریه است. بررسی کلیات این طرح

ل ل برای حی جامع و کامحلراهبحران سوریه اجماع بر کنترل القاعده و داعش دارند و نه اینکه 
 ریشه های این بحران ارائه دهند. 

 دولت وشده که نظام سیاسی سوریه نیازمند اصالحات جدی است بنابراین طرح پذیرفته
 ند مشوقز مانی آن جدی است اما این اصالحات باید از راه های مسالمت آمیسوریه هم در اجرا

اصولی  المللی دنبال شود تا از شکست کامل نهادهای سیاسی جلوگیری شود.و بین ایمنطقههای 
 ز:اد عبارت است ی برای موفقیت این طرح در نظر دارنالمللبینکه اکثر کارشناسان سیاسی 

 ز ایران،ائتالف ضد داعش و القاعده یعنی ائتالف متشکل ا مل بین دوتوافق بر همکاری کا -1
بهه جد یک عراق و روسیه با ائتالف متشکل ازآمریکا و متحدان آن کشور برای ایجا ،سوریه

وریه،کردها و دیگر ستوافق ارتش  -2؛ ی سلفیهاگروهواحد علیه دولت اسالمی و دیگر 
مریکا، حمایت آ تهاجم زمینی علیه داعش با همکاری و ی موافق دولت بشار االسد برایهاگروه

توافق و جهانی باید از ایمنطقهی هاقدرتولت و مخالفان سوری وهمچنین د -3 ؛ناتو و روسیه
رکت حکنونی ترک خصومت ها فراتر رفته و درجهت رسیدن به یک آتش بس رسمی و پایدار 

 ستقرار آنها دراتضمین آتش بس به سوریه و  ی برایالمللبینای صلح بان اعزام نیروه  -4؛ کنند
سهیل شرایط برای بازگرداندن آواراگان ت -5 ؛مناطق درگیری بین نیروهای دولت و ارتش آزاد

 هداریجنگی تحت نظارت سازمان ملل متحد. جهت تسهیل در روند این امر باید مراکز نگ
منیتی اتهدید  به یک تا از تبدیل آنهاترکیه و لبنان به تدریج تخلیه شده  ،آوارگان سوری در اردن

رگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل با مشارکت ب  -6؛ بلندمدت در منطقه جلوگیری شود
ای الزام نیروه -7؛ همه داوطلبان برای تعیین سرنوشت بشار االسد و ریاست جمهوری آینده سوریه

نها با آند، رهبری سیاسی کنمیدنبال معارض سوری به این نکته که چه اهدافی را در این کشور 
عیین و ت -8 ؛چه کسانی است و استراتژی دستیابی مسالمت آمیز به اهداف آنها چگونه است
 کرد. خواهدنطراحی نحوه بازسازی سوریه با این پیش فرض که مرزهای سیاسی این کشور تغییر 
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ل این بحران چند حی مطرح برای هاحلراهگفت،  توانمیاز مجموع مباحث مطرح شده 
اد ی اتحبعدی است تا بتواند خواسته های همه بازیگران حاضر را تأمین نماید. استراتژ

وانسته تسیاسی خود  و دولت سوریه به دلیل دفاع از هویت دینی و اهللحزبایدئولوژیک ایران، 
ت د که دولشومی جبهه واحدی در برابر رقبای داخلی و منطقه فراهم سازد. به همین دلیل مشاهده

بحران  حلراهتنها  تاکنون این ایده را عملی سازد که 2011سوریه با متحدین خود توانسته از سال 
ه و رهای ترکیی تکفیری است. ایده ای که با مخالفت کشوهاگروهسوریه گفتگو و مبارزه با 

ت با دول بارزهعربستان همراه بوده است. دو کشور ترکیه و عربستان گرچه ائتالف الزم برای م
ازند. دلیل سک تبدیل را به راهبرد استراتژیند آنتوانمیاما ن اندتهبشار االسد را از ابتدا فراهم ساخ

استراتژی والر،این امر را بایددرنوع ایدئولوژی های دو طرف مشاهده کرد. ترکیه از اسالم سک
 اقتصادی وره برداری سیاسی ری و به حداقل رساندن اختالفات با همسایگان برای بهگ-نوعثمانی
ا بی تکفیری همراهی خود هاگروهد. در مقابل عربستان با حمایت مالی و فکری کنمیپیروی 

 مایندگیحصار در ند. عربستان نوعی انکنمیترکیه را برای تضعیف ایران و جبهه مقاومت دنبال 
تالف راتژی ائدر است د وحاضر نیست در این راه شریک پیدا کند. به دلیل تفاوتدارمیاسال

 ست.د که برنامه های آنها با شکست مواجه شده اشومیعربستان و ترکیه، مشاهده 
ه ا گستردما بادر این بین بحران سوریه گرچه در ابتدای امر رقابت شرق و غرب را دامن زد 

ده هروپا، مشاای تکفیری و تروریستی و تشدید بحران مهاجران در هاگروهشدن دامنه فعالیت 
 به این ایان بخشیدنپمخصوصا آمریکا و روسیه به توافق برای  ایمنطقهد که بازیگران فراشومی

ابی به ند، دستیکنمییروی . اما رقابت ایران و عربستان که از دو استراتژی متضاد پانددهبحران رسی
ی برای المللبیناده به ار گفت با توجه توانمی. نتیجه اینکه اندتهاین توافق را تاکنون به تعویق انداخ

و  ستراتژیار در حل بحران سوریه، احتمال فشار روسیه بر ایران و آمریکا بر عربستان جهت تغیی
با  بارزهاهداف خود در سوریه افزایش یافته و نوعی توافق برای رسیدن توافق سیاسی و م

 تکفیرگرایی و تروریسم فراهم گردد. 
 

 گیرینتیجه
و  اخلیدتگی ابعاد داخلی و خارجی بحران سوریه، موضوع بازیگران با توجه به درآمیخ

ای مجزا نه؛ به طوری که رفتار آنان به گوت نیز موضوعی درهم تنیده استالخارجی این تحو
یه در ولت سوردآن، شکل گیری و فعالیت شورای ملی مخالفان نمونه قابل تبیین و تحلیل نیست. 

ی از ا بخشترکیه است و یا همکاری و تعامل دولت دمشق ب استانبول و تعامل مستقیم آن با
ین اج وارد تدری نی شدن بحران سوریه، بازیگران متعددی را بهالبازیگران و نهادهای خارجی. طو

 عرصه کرده است.
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ند ریه مانی سودر سوریه سه دسته از بازیگران در سه سطح حضور دارند. اول، بازیگران داخل
انند ورمیانه می معارض سوریه؛دوم، بازیگران دولتی منطقه خاهاگروه دولت دمشق و برخی از

به روسیه،  توانمیکه ایمنطقهعربستان، ایران، امارات و اسرائیل؛ سوم، بازیگران فرا،ترکیه
ی هاگروهخش ی متعددی حضور دارند که به دو بهاگروهآمریکا، اشاره کرد. در سطح داخلی 

 شوند. نظام سوریه تقسیم میی مخالف هاگروهطرفدار و 
به دو  توانمیالمللی فعال و تأثیرگذار در عرص  بحران سوریه را ای و بینبازیگران منطقه

بازیگرانی  گروه حامیان نظام سوریه و حامیان مخالفان نظام سوریه تقسیم کرد:گروه نخست،
ر اساسی د ایجاد اصالحات آمیز خواهانهستند که با تأکید بر حل منازع  سوریه ازطریق مسالمت

درتمند قرهای این کشور بدون هرگونه مداخل  خارجی نظامی هستند. در این گروه، طیفی از کشو
یران و اای ازجمله جمهوری اسالمی و بازیگران جهانی همچون روسیه و چین و بازیگران منطقه

  اروپا، متحدۀ آمریکا، اتحادینند: ایاالت کشورهایی همااهلل لبنان قرار دارند. در گروه دوم،حزب
 روه دومگگران ترکیه، عربستان سعودی، قطر، و رژیم صهیونیستی هستند. اگرچه هرکدام از بازی

نی کنند، دو هدف مشترک، یعهای مختلفی را از مداخله در امور سوریه دنبال میاهداف و انگیزه
این  نزدیکی باعث ی ایران در منطقهبرکناری بشار االسد و مقابله با نفوذ و قدرت جمهوری اسالم

 بازیگران شده و آنها را در کنارهم قرار داده است.
ای، ائتالف و ترکیه –ایرانی  –و روسی   ربستانیع -اساسا ائتالف در هر دو جبهه آمریکایی

 وریه باالت ساتحاد مصلحتی بوده است. چرا که تمام این کشورها بنا به شرایط موجود در تحو
د لزوما توانمینکه این تعریف  انددههمسوی خود به نوعی تعریف اشتراک منافع رسی کشورهای

 کوشند قواعدیمپایدار و راهبردی باشد.بدیهی است هرکدام از بازیگران فعال در بحران سوریه 
ای مدیریت کنند که منافع حداکثری خود را در این کشور تضمین کنند. گونهبازی را به

بردی دید بین منافع راهشپیچیدگی بحران در سوریه را ناشی از تعارض  توانیمراستا درهمین
  ست.د کرده اجمع جبری صفر را ایجابازیگران تأثیرگذار در بحران دانست. این امر بازی با حاصل

بحران سوریه با کشیده شدن به فرسودگی بیش از حد، باعث تغییر در بلوک بندی در این بین 
تغییر  ایمنطقهی شد؛ به طوری که می بینیم که ماهیت محور محافظه کار المللبینو  ایمنطقههای 

برداشت ها نسبت به بازیگران محافظه کار را نیز دچار تغییر کرد. از طرف دیگر،  الیافت و اصو
محصول  ایمنطقهقبل از بحران سوریه، بلوک بندی .موجب دوقطبی شدن شدید بلوک ها شد

، چون منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی المللبینو منافع بازیگران از محیط  طیفی از برداشت ها
بعد از بحران این بلوک بندی صرفاً با رویکرد امنیتی قابل تحلیل است؛ به  ،یلیالبود. اما به د ...و

بحران سوریه از آن جمله .اندتهو بازیگران، امنیت را مقدم بر سایر منافع دانس هادولتطوری که 
بود که بازیگران خارجی بیش ترین اثرگذاری را بر آن داشتند؛ یعنی جنگ  ایمنطقهی هارانبح



 

 

 

60    1400تابستان (، 69) 1، شماره 81المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

ی است. همان طور که المللبینو  ایمنطقهداخلی در سوریه متغیری از عامل رقابت های 
 .کشورهای موازنه دهنده کارآیی خود را در ایجاد موازنه از دست دادند

ا ن افق رکرد؛ اولی زه و روشنی را در بحرانِ سوریه مشاهدهافق های تا توانمیبا این حال 
، ی ایرانسوریه یعن در آغاز گفتگوی چهار جانبه میان بازیگران بزرگ منطقه در بحران توانمی

ران در بازیگ های متفاوت میان اینهر چند به اعتبار موضعگیریدانست.ترکیه، عربستان و مصر 
و ترکیه ومصر  توصیف کرد چرا که عربستان 1+3مذاکرات  وانتمیبحران سوریه، این گفتگو را 

هه ر دو جباین رو د ند و ایران از نظام آن، و ازکنمیهر سه از معارضان مسلح در سوریه حمایت 
نها لبانه آالح طکامال مخالف قرار دارند، و در این میان جایی برای مردم سوریه و مطالبات اص

 لحاظ نشده است. 
طریق  تنها از نظامی و یا تحمیل شده از خارج ندارد و آینده سوریه حلراه بحران سوریه

ان بر ی بحرانتخاب دمکراتیک مردم سوریه رقم خواهد خورد. جمهوری اسالمی ایران از ابتدا
ای را بر حل نظامی برای بحران سوریه تأکید کرده و طرحی چهار مادهغیرقابل قبول بودن راه
صل حل و ف رآیندکنگره گفتگوی ملی سوریه، زمینه مناسبی را برای آغاز ف.همین اساس ارائه داد

ه یک وری باید تا رسیدن بس -مسالمت آمیز بحران سوریه فراهم آورده است. گفتگوهای سوری
د و بات آزاری انتخامرضی الطرفین از جمله انجام اصالحات الزم در قانون اساسی و برگزا حلراه

ه بران را وم بحلت بیگانگان در تعیین نوع و شکل حکومت سوریه تنها تداسالم ادامه یابد. دخا
شد. به اق و یا مدل لبنان باد حالت و مدلی شبیه به عرتوانمیترین حالت الایدهاما  .دنبال دارد

را در  آنان عبارت دیگر باید متناسب با نسبت طوائف و اقوام حاضر در سوریه نقش و جایگاه
 و سهم هر یک را در قدرت این کشور مشخص کرد.  نقشه قدرت سیاسی
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