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نقش آمریکا در بحران سوریه با تأکید بر مدل مدیریت بحران مایکل برچر

دکتر امیرهوشنگ میرکوشش* /بهادر نوکنده** /سید حسین بابایي
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چکیده
منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت مناسب سسباتسیکی م م بل منا قبه قب ر های ببرر و م بل
ب تسنها ممباش  .موقعیتهایم مانن سریباط با آبهای آ سد ،موقعیت خش م مناس یتسنریابم و ووبود
منابع مع نم و نفام .قتسر دسشان ق ر هایم مانن روسیه ،سیتسن ،قتبساان و سستسئیل ،همه سینها باقب
ش کشور آمتی ا به دلایلم که در سین مقاله یبین ممشود به ب تسن سوریه ورود پی س کن  .سین مقالبه ببا
سسافاده س روش پکوهش یوصیفم-ی لیلم با ه ف بترسم سه سف آمتی ا در ب تسن سوریه بت سساس م ل
م یتیت ب تسن مای ل بت چت بت سساس قلل سیجاد ب تسن طبق نظتیه آشوب گتدآوری ش ه سست .در سیبن
مقاله پس س بترسم ب تسن سوریه س منظت م یتیت مای ل بتچت ماغیتهای مساقل بترسم ممشود و در
سدسمه ماغیت وسبساه به با یگت که در سین مقاله آمتی ا ممباش یبین ممشود .به نظبت ممرسب آمتی با در
ب تسن سوریه به دنبال بالابتدن ضتی سمنیت رژیم سستسئیل ،با نگتی سوریه در بتقتسری روسبط رسهببتدی
با سیتسن ،قطع حمایت سوریه س وبهه مقاومت ،منافع سقاصادی و رقابت با روسیه ممباش که سین سهب سف
رس مورد بترسم قتسر ممدهیم.
کلید واژهها
ب تسن سوریه ،م ل م یتیت ب تسن ،مای ل بتچت ،خاورمیانه ،آمتی ا.

* سساادیار قلوم سیاسم ،وسح شاهتود ،دسنشگاه آ سد سسلامم ،شاهتود ،سیتسن.
** دسنش آموخاه کارشناسم سرش قلوم سیاسم دسنشگاه آ سد سسلامم وسح شاهتود ،شاهتود سیتسن(.نویسن ه مسئول)
Bahadornokandeh@gmail.com

*** دسنشجوی دکاتی وامعه شناسم سیاسم ،وسح قلوم و ی قیقا  ،دسنشگاه آ سد سسلامم ،یهتسن ،سیتسن.
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مقدمه
در کلمیتین صور یعتیف س ب تسن ،گفاهسن نقطه قطفم سست دیپلماییک ،سقاصادی یا نظامم
که در آن ،مناسبا میان دولتها پیوساه یغییت ممکن  ،یا در حالت ب تسن نظامم ،س صلح به
ونگ ممگتسی  .سین مفهوم رس در گسیخاگم مناسبا سقاصادی یا دیپلماییک قادی میان
دولتها نیر به کار ممبتن  .ب تسنها ،سنوسقم دسرن  :سلف) نظامم :ب تسن میان دولتها در سایری
که به سب یه ی یا به ص نه آوردن نیتوها پ ی آم ه باش ؛ ب) سقاصادی :ب تسن میان
دولتهای ثتویمن و فقیت به سب یه ی یا به سب سسان اف دولتهای فقت س با پتدسخت
ب همها؛ ج) دیپلماییک :ب تسن میان سمضاکنن گان یک پیمان ،هنگاممکه دولام یصمیم خود
رس بتسی یت پا گذسشان مقترس آن پیمان سقلام ممکن (خلیلم و هم ارسن .)251 :2931 ،هت
ب تسنم بهطور طبیعم ،در یک منطقه وغتسفیایم رخ ممده  .سوریه در منطقه خاورمیانه قتسر
دسرد و ب تسنهای بینسلمللم در خاورمیانه و آفتیقا ،بهکتس رخ ممدهن (بو سن و ویور.)2911،
هت ب تسن شامل قوسمل دسخلم و خاروم ممباش  .ب تسن در طول مان دچار فتس وفتودهایم
ممشود .طبق نظتیهی م یتیت ب تسن مای ل بتچت سه ماغیت وسبساه ،مساقل و م سخلهگت باق
سیجاد و پیچی ه ش ن ب تسن ممشود .سه قامل وسقعش ن در منطقه سساتسیکیک خاورمیانه ،قتسر
گتفان در کناره شتقم دریای م یاتسنه و بتخوردسری س  219کیلومات ساحل و همسایگم با
فلسطین سشغالم ،لبنان ،یتکیه و قتسق ،بهوضوح سهمیت ژئوپلیایک سین کشور رس در مناسبا
منطقهسی و وهانم نمایان ممسا د .در ب تسن سوریه ،هم پوش ش ن قوسمل سطح دسخلم و
بینسلمللم باق سیجاد و گساتش ب تسن ش هسن که سه مؤلفه ق م م یتیت ص یح ب تسن
یوسط دولت سوریه در سطح دسخلم و ورود با یگتسن خاروم وهت به دست آوردن منافع در
سطح بینسلمللم باق بتو ب تسن در سوریه ش  .مای ل بت چت یلاش کتد یعیین وامعم س قلل
و ریشههای بتو یک ب تسن ،متسحل ،سبعاد و پیام های مخالف آن رس به همتسه م لهایم در
مورد متسحل چهارگانه پی سیش– گساتش– کاهش– نایجه بتسی ب تسن سرسئه ده  .نظتیه مای ل
بتچت ی م س وامعیتین نظتیههایم سست که در دهههای سخیت در مینه مطالعه و یبیین قلمم
ب تسنهایم بینسلمللم سرسئه و سهمیت سین نظتیه با یووه به فتسین پتشااب و پیچی ه ی ولا
سمنیام در دهههای سخیت در یبیین ب تسنهای بینسلمللم حائر سهمیت سست بهطوریکه به یعبیت
سسمیت و بیلیس نظتیه وسیلهسی بتسی سادهسا ی سمور سست و سین سم ان رس فتسهم ممکن یا
ب سنیم چه مسائلم سهمیت دسرد(وسقظم .)1125 ،سوریه س مانهای گذشاه ،س نظت کشورهای
00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقش آمریکا در بحران سوریه با تأکید بر مدل مدیریت ...

مخالف ،بالایتین منظت ژئوپلیایک و ژئوسساتسیکیک رس در منطقه دسشاه و همچنان دسرد.
ژئوپلیایک سوریه بهگونهسی سست که وایگاه رسهبتدی به سین کشور بخشی ه؛ یتس باق قتسر
گتفان آن در نقطه سیصال سه قاره آسیا ،سروپا و آفتیقا گتدی ه و سوریه رس در میان سروپای
صنعام و خاورمیانه قتسر دسده سست .سهمیت سوریه بتسی ق ر های منطقهسی و بینسلمللم قبار
سست س  .2 :متکریت سوریه به ل اظ رسهبتدی در خاورمیانه؛  .1پیون سوریه با درگیتیهای
سقتسب و سستسئیل؛ و  .9سحساس خطت س ناحیه سسلام سیاسم و بنیادگتس در کشورهای منطقه و
رون رو سفرون آن(آوتلو.)59:2931 ،
سهمیت و ضتور موضوع ی قیق به دلیل سهمیت بالای سساتسیکی م سوریه و یش ی ب تسن
سوریه در منطقه و بینسلملل ممباش  .سین ی قیق به بترسم ب تسنهای بینسلملل با یأکی بت
م ل بتچت بامطالعه موردی :سوریه پتدسخاه و یافاههای سین ی قیق ممیوسن منبع مناسبم بتسی
خاروم با
و سر سمور خاروه و و سر کشور و نهادهای نظامم ،سمنیام باش یا باوسنن در ب
دسخلم
یووه به همسایگم با کشور سوریه چگونه با ب تسن سوریه بتخورد کنن و در ب
نهادهای نظامم و و سر کشور با قبت گتفان س ب تسن سوریه باوسنن ب تسنهای سحامالم
دسخلم رس م یتیت کنن یا سطح ب تسن یش ی نیاب آمتی ا ی م س ق ر های برر در نظام یک
چن قطبم ممباش  .سیاست های آمتی ا در قبال کشورهای خاورمیانه به دلیل ووود سه قلت
بتسی سین کشور مهم ممباش  .سلف) قتسر دسشان کشور سستسئیل و سهمیاش بتسی آمتی ا در منطقه
ب) یاثیتگذسری روسیه به قنوسن رقی سنام و برر آمتی ا در منطقه ج) قتسر دسشان سیتسن
ی م س بررگاتی ن دشمنان آمتی ا و سستسئیل در منطقه که سین قوسمل باق ش سین منطقه قلاوه
بت موقعیت سساتسیکیک و سقاصادی بتسی آمتی ا حائر سهمیت باش دقیق ًا در ب تسن سوریه هم سین
قوسمل نقش دسرن که بترسم سیاست آمتی ا در ب تسن سوریه به دلیل دلایل بالا و نقش آمتی ا
در یش ی یا کاهش ب تسن سوریه پت سهمیت ممباش  .سین مقاله در پم آن سست که سیاست
آمتی ا در بتسبت ب تسن سوریه با بترسم ب تسن سوریه س منظت م یتیت ب تسن مای ل بتچت چگونه
ممباش .
روش شناختی مدیریت بحران مدل مایکل برچر
پ یب ة ب تسن ویکگمهای مشاتك دسرد :یه ی بتسی سر شهای م وری دسبت کبم یبک
دولبت ،ووبود سبهام در سلگوی آین ة مناسبا میان دولاهای مطتح و ضتور یب یل گسبیخاگم
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مناسببا و وضعیت ناپای سر به ثبا (وسکت .)211 :2911 ،هتچن ب تسنهای نظامم -سمنیام در
همۀ سدوسر یاریخم ووود دسشاهسن  ،با سین همه ،در دهبۀ  91ب تسن به قنوسن پ ی هسی مامایر در
سیاست وهان شناسایم ش (بتچت .)91:2911 ،ب بتسن رس ممیوسن به سش ال مخالف طبقبه
بنب ی کبتد؛ مبثلاٌ طبقبه بنب ی بتسسباس «موضبوع» کبه در آن ،پیشبینم ب تسن ،فتآین
یصمیم گیتی و م یتیت ب تسن به دسبت ببا یگتسن ل باظ ممشود .شبیوة دیگت ،گتوه بن ی
بتسساس شیوة یصمیم گیتی در ب تسن سست که پیشگام آن «م ا سسانفورد» ببود .سسانفورد
بت سدرسك معطوف ببه یه یب  ،م ب ودیت مبان ،سریباطبا  ،سطلاقبا گسباتده و بترسبم
وایگرینها یأکی دسشت .در همین م ا ممیوسن به سلگوهای فشار روسنم فتدی ،شناخام یا
سدرسکبم ،فتآین سا مانم یا سایبتنایک ،م اسبۀ هرینه یا با یگت ختدمن آلیسون ،یه ی ش ی
و مبان کویباه و غافلگیتی هتمان نیر سشاره کتد(همان .)19-91 :در م ل وامع م یتیت
ب تسن ،بتچت در پاسخ به نارسایمهای مفهومم فوق ،در پم یعتیف و ی ی س ب تسن بتآم  .سو
یوسنست دگتگونم در فتآین و سباخاار رس یتکیب کنب و آنهبا رس ببه ثبا و یعادل پیون ن و
س سین طتیق ،نظتیبۀ سو چهبار قنصبت سصبلم نظبام ببین سلمللبم رس دربتگتفت .بتسی سرسئۀ سین
م ل ،بتچت و ویل نفل ببه بترسبم  91ب بتسن ببین سلمللبم در فاصبلۀ سالهای 2311-2321م.
پتدسخان (همان )11 :و در مجمبوع ببه سیبن نایجبه رسبی ن کبه ممیوسن یک ب تسن رس هم
بتسساس «با یگت» و هم بتحس «نظام» بترسم کتد .یک ب تسن بین سلمللم بت دگتگونم در نوع
و یا سفرسیش و ش کنشهای ش نن ه ماقابل بین دو یا چن دولت دلالت ممکن  .با یش ی
سحامال مخاصما نظامم میان آنها طبعاً روسبط فیمابین بم ثبا یت ش ه و ساخاار نظام بین
سلملل رس به چالش فتس ممخوسن (بتچت .)11 :2911 ،بت سساس یئوری ب تسن مای ل بتچت ،یک
ب تسن س سه ماغیت وسبساه ،مساقل و م سخله گت پیتوی ممکن ب تسن وسبساه قبور ممکن .
ماغیت وسبساه س  1پارسمات یبعیت ممکن سین چهارمتحله شامل پی سیش ،گساتش ،کاهش-
پایان و نایجه گیتی ب تسن ب تسن سست .ماغیت مساقل س  1قامل سیسامم ،بین با یگتی،
با یگتی ،خوسص وضعیت یبعیت ممکن (بتچت.)2911 ،
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 -1مدل مدیریت بحران برچر-بررسی بحران آذربایجان بر اساس مدل برچر خلیلی و همکاران

بررسی مدل مدیریت بحران مایکل برچر:
مای ل بتچت در کاابش با قنوسن ب تسن در سیاست وهان یلاش کتده یا ب تسنها رس با روش
ی قیق بت آم ه س یجتبه گتسیم ورء نگت ی لیل و بترسم کن  .سین به دو معنم سست:
 -2بتچت یجتبه گتسست بنا بت سین در ی قیقایش ب نبال ق ر و معادلا آنست مسائل غیت
مادی مانن دین و نورمها در سین ی قیقا رسهم ن سرن  .سو ورو گتسیش غال در روسبط بین
سلملل سست.
 -1در یجتبه گتسیم سیمم م قق حقایق رس به ش ل مو سئی م یک به یک کشف ممکن و با
کنار هم قتسر دسدن آنها به سسا لالا و حقایق و ی ممرس  .سین ب سن معنم سست که یجتبه
گتسیم صتف در کار نیست و ق ری هم ققل گتسیم در کار سو پذیتفاه سست.
در م ل وامع م یتیت ب تسن ،بتچت در پاسخ به نارسایمهای مفهومم فوق ،در پم یعتیف
و ی ی س ب تسن بتآم  .سو یوسنست دگتگونم در فتآین و سباخاار رس یتکیب کنب و آنهبا رس ببه
ثبا و یعادل پیون ن و س سین طتیق ،نظتیبۀ سو چهبار قنصبت سصبلم نظبام ببین سلمللبم رس
در بتگتفت .بتسی سرسئۀ سین م ل ،بتچت و ویل نفل ببه بترسبم ب بتسن ببین سلمللبم در فاصبلۀ
سالهای 2321-2311م .پتدسخان (بتچت .)11 :و در مجمبوع ببه سیبن نایجبه رسبی ن کبه
ممیوسن یک ب تسن رس هم بتسساس با یگت و هم بتحس نظام بترسم کتد .م ل شناسبایم ب تسن
بتچت بت مبنای شناسایم چهار متحلۀ ب تسن ،سساوسر سست :پی سیش ،گسباتش ،کباهش و یأثیت.
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یشتیح و سرسئه یافاهها در سین چارچوب ناظت بت سین سست که چگونبه هبت متحلبه ،حبو ه ومتحله
بع ی رس ش ل خوسه دسد(همان .)5 :پارسدسیمم که بتچت در آن چارچوب ب تسنها رس بترسم کتده
رئالیسم و آن هم س نوع ساخااری سست( .س سه گتسیش یاریخم-ساخااری و نئورئالیسم) در سین
نوع رئالیسم سطح ی لیل س دولاهای ملم فتسیت ممرود و ساخاار نظام بین سلملل بترسم
ممشود .سین نوع رئالیسم منا قا رس بجای طبع سنسان به ساخاار نظام بین سلملل ربط ممده .
بتچت مانن دیگت رئالیساها در ی قیقایش طتف سر حفظ وضع مووود سست .در یعتیف ب تسن سین
رس نشان دسده چتس که هت حتکام رس که به نوقم در نظام بین سلملل یغییت سیجاد کن ب تسن
ممدسن  .در کااب سبا س بتچت سنوسع ب تسنها رس به در دو سطح یصور کتده سست .سطح سول ب تسن
نا لیت س سطح دولت سست که معمولاً متبوط به ب تسنهای کوچ م سست که یوسن یک دولت
وسح رس هم درگیت نممکن  .سما سط م س ب تسن که بتچت بترسم خود رس با آن آغا ممکن
ب تسن در سطح دولت سست .مجموع ب تسنهایم که در م وده مطالعه ما یعنم س سال  2321یا
 2311میلادی بترسم ش هسن و در سطح دولت بودهسن  119ب تسن بوده سست .بیش س نیمم س
سین ب تسنها به خارج س مت یک دولت رسی هسن و ح سقل دو دولت رس درگیت کتدهسن  .شمار سین
ب تسنها که ب تسن بین سلمللم نام دسرن  .در م وده مطالعه به  931ب تسن ممرس  .نو ده
درص س ب تسنهای بین سلمللم یعنم  39ب تسن س  931ب تسنهای در خلال ونگ بودهسن  .یک
ستچشمه مهم ب تسن در وهان منا قه طولانم سست .منا قا طولانم مانن شتق و غتب در
ونگ ستد سقتسب و سستسئیل و سیتسن و قتسق منا قا طولانم م سوب ممشون  .در باره منا قه
طولانم سیتسن و قتسق ممیوسن به ب تسنهایم نظیت ونگ ی میلم هشت ساله ،ونگ نفت کشها
در دو سال پایانم ونگ و ب تسن ستنگونم سیتباس سیتسن در خلیج فارس سشاره کتد که هت سه
ناشم س سین منا قه طولانم هسان  .در باره منا قه شتق و غتب ممیوسن به ب تسنهایم نظیت
ونگ ویانام در سال  2395ب تسن موش م کوبا در سال  2391م اصته بتلین در سال 2311
سشاره کتد (.)http://hsafari2892.persianblog.ir/post/7
شرایط بروز بحران:
به سقاقاد بتچت بتو ب تسن سریباط مساقیمم به درك با یگتسن س سوضاع بین سلمللم دسرد .سو
ممگوی سه درك موو وتقه دن یک ب تسن ممشود.
 -2یه ی یک یا چن سر ش سساسم با یگتسن
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 -1کمبود مان بتسی وسکنش
 -9سفرسیش سحامال درگیتی با یگتسن در خصومت نظامم
بررسی نظام بین الملل در بحران سوریه
مفهوم قط بن ی در ش ل و ی آن به یع سد متسکر ق ر و یصمیم گیتی در نظام بین
سلملل دخالت دسرد .نظام دو قطبم در سین مفهوم نشان دهن ة یمتکر ق ر و یصمیمگیتی در
دو با یگت بالنسبه همسطح ممباش که سین با یگتسن مم ن سست وسح های مجرسء یا سیئلافهای
قوی دولاها باشن  .سین دو متکر قطبم در موسردی چون یعیین شتسیط ثبا  ،سیجاد م ودیت
در رفاارهای مساقل س وان سقضای بلوکهای ق ر یا با یگتسن غیت وسبساه در بلوکها و
همچنین در ناایج ونگهای سصلم در نظام بینالملل دسرسی نقش بتوساه ممباشن  .همچنین
مفهوم چن قطبم بهمعنای پتسکن گم ق ر نظامم و یصمیمگیتی سیاسم درمیان سه یا بیش
س سه وسح نسبا ًا بتسبت ممباش  ،سما سصطلاح چن متکری معتف یک ساخاار با دو متکر بتیت
ق ر نظامم و متسکر چن گانه یصمیمگیتی سیاسم ممباش  .سصولاً نظام چن متکری به دلیل
سیجاد هرینههای سمنیام بتسی سقضای خود بم ثبا یت س مابقم نظامهای قط بن ی دیگت سست.
سین هرینهها شامل هرینههای یصمیم گیتی و سوتسست .هرینه یصمیمگیتی به مان صتف ش ه
بتسی یوسفق وهت سوتسی یک رژیم سمنیام گفاه ممشود و هرینه سوتس به م یتیت واری نظام
بتمیگتدد که در سین نظام بسیار فرسین ه سست(بتچت .)221 :2911 ،هاناینگاوندر مقاله «آمتی ا:
سبتق ر ینها؛ گذسر س نظام یک-چن قطبم» درص د دسدن سین یر سست که سیاستهای وهانم
س نظام دوقطبم دورسن ونگ ستد و س متحله چن قطبم پس س ونگ ستد که سوج آن ونگ
خلیج فارس بود ،قبور کتده و سکنون قبل س آن ه به وسقع وسرد دورسن چن قطبم قتن بیست ویک
شود در حال گذسر س ی م دو دهه دورسن یک-چن قطبم سست .در سین دورسن آمتی ا دیگت ینها
سبتق ر نیست ،بل ه شماری دیگت س ق ر های برر ووود دسرد که آمتی ا در حل وفصل
مسائل وهانم ناگریت س ول هم اری و مشارکت دیگت ق ر های قم ه سست .بو سن و ویور در
کااب «مناطق و ق ریها :ساخاار سمنیت بین سلملل» و بو سن در کااب «سیالا ما ه و ق ریهای
برر  :سیاستهای وهانم در قتن بیست ویک» درص د یبیین ساخاار قط بن ی 2+1
هسان  .سین ساخاار متک س یک سبتق ر (آمتی ا) و چهار ق ر برر (روسیه ،چین ،ژسپن و
سی ادیه سروپاست (دهشیتی ،گلساان .)99 :2935 ،ی م س مهمیتین ب تسنهای بین سلمللم که
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در حال حاضت به ص نه با ی و کنشگتی ق ریهای برر یب یل ش ه سست ،ب تسن سوریه سست.
س ل اظ بتو ب تسن و سیجاد آشوب در نظام یک -چن قطبم ،بای گفت که یه ی وهانم ناشم س
بتخورد ویتسن کنن ه ق ریهای برر وای خود رس به منا قا م لم ،ملم و شبه منطقهسی دسده
سست .ب ین یتیی  ،متکر ثقل ب تسنها س سطوح بالای نظام بم نالمللم به سطوح پایینیت مناقل
ش ه سست .بنابتسین ،ب تسنهایم که در سطح ملم ،م لم و شبه منطقهسی رخ ممدهن  ،در حال
حاضت فتسگیتیتین و شایعیتین نوع ب تسن سست .ماهیت ب تسنهای سخیت بین سلمللم مانن ب تسن
یونس ،لیبم ،مصت ،سوریه ،قتسق و سوکتسین نشان دسدهسن که منشأ سکثت ب تسنها س درون
دولاهای ملم بتمم خیرد .دولتهای ملم در پاسخ به ب تسن به دو نوع «دولت سساوسر» و «دولت
درمان ه» یقسیم ممشون  .آشوبهای دسخلم در دولتهای سساوسر با پاسخم «قطعم» و «همه
وانبه» روبه رو ش ه و آنها رس م یتیت ممکنن  .لی ن« ،دولتهای درمان ه» به دلیل ضعفهای
مخالف در سمور نظامم ،سقاصادی ،سیاسم ،سواماقم و غیته نایوسن س بتخورد با آشوبهای
دسخلم هسان  .سین آشوبها سبا س نظم دسخلم رس به چالش کشی ه و سپس به نظم منطقهسی و
بین سلمللم ستسیت کتده سست و نظام مسلط و یابعه رس به چالش ممکش  .س سین رو ،با یگتسن
منطقهسی و وهانم ماناس با منافع ،قلایق و یعلقا ژئوپلیایک به م سخله و م یتیت آن
ممپتدس ن  .منشأ ب تسن سوریه س نوع سطح ب تسن ،دسخلم بوده که به دلیل ق م یوسنایم پاسخ
منسجم و همه وانبه به ب تسن ،ب تسن ستریر کتده و نظام منطقهسی و وهانم رس هم مان به
چالش کشی ه سست .ب ین یتیی  ،قلاوه بت بتخورد نظام سیاسم با مخالفان و معاتضان،
مخالفتها س مت ها فتسیت رفاه و ناآرسممها در سوریه به ص نه ونگستدی بت سساس منطق موس ه
قوسی ناماقارن میان ق ر های برر منطقهسی و بین سلمللم یب یل گتدی ه سست(دهشیتی و
گلساان.)29 :2935 ،
بررسی بحران سوریه بر اساس مدل مدیریت بحران مایکل برچر
پیدایش (ماقبل بحران)
متحلۀ پی سیش ،گام نخسباین یبک ب بتسن سسبت و مووب هبیچگونبه کبنش ماقاببل
خصومت آمیر نیست .در وسقع دگتگونم در ش نن گم روسبط میان دو یا چنب دولبت و ببا
سدرسك یه ی س سوی ح سقل ی م س آنها مشخص ممشود(بتچت )5 :سین متحله رس به دوره
ماقبل ب تسن یا پی سیش یعبیت ممنماین  .در سین متحله موضوع ق م یه ی یا یه ی سن کم که
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سر ش هارسه ف گتفاه ،سحساس ممشود .گاهم در سین متحله سفرسیش ش ی و بیش س ح
معمول کنش ماقابل سنجام ممگیتد .متحله پی سیش ،گساتش ،یک ب تسن بین سلمللم مسالرم
ووود ح سقل دو کشور دشمن سست که ی م یا هتدو بیش س ح معمول یه ی به سر شها رس
درك کتده و پاسخ ممده (دسوییاشویلم.)19 :2931 ،
بیداري اسلامی در کشورهاي عربی و بحران سوریه
بی سری به معنای یذکت و آگاهم و سسلامم نیر به یبعیت س فتسمین دین بتیت سلهم دلالت
دسرد .به قبار دیگت بی سری سسلامم به معنای حیا بتیت یا یلاش بتسی دست یابم به آن سست.
بنابتسین بی سری سسلامم به سحیای مج د سر شهای سسلامم نظیت ق سلت و دیگت سر شهای
ماعالم در پتیو آمو ههای سسلام سصیل و نیر بت مهجوری یردسیم س دین و سبهام دسیم س سیمای
سسلام یأکی دسرد .در رسبطه با یعتیف وامعم س بی سری سسلامم ،بایسام سذقان نمودآن چه که
همهی سن یشمن سن بت آن سیفاق نظت دسرن سین سست که س بی سری سسلامم به ممنامن  .در کنار
«سلص وةسلاسلامیۀ» سصلاح دینم و سحیاگتی یادم ی نن که در قتبم آن رس سین یعاریف که بار
سر شم و هنجاری دسرن  ،بعضم س صاح نظتسن س بی سری سسلامم به پ ی هسی سواماقم نیر
یعبیت ممکنن که به معنای با گشت به بی سری و هوشیاری وهت رسی ن به کتسمت ،سساقلال
سیاسم ،سقاصادی و یش یل یک سمت وسح سست .به قبار بهات منظور س بی سری سسلامم
مجموقهسی س باورهای دینم سست که در دورهی کنونم در میان مسلمانان قالم روسج پی س کتده
سست(حاذق نی تو .)52-51 :2932 ،آغا ی ولا سخیت در کشورهای غتب آسیا که موسوم به
بی سری سسلامم و بهار قتبم سست ،سبا س با حادثهی خودسو ی ووسن ی صیل کتدهی دست
فتوشم به نام م م سلبوقریری یونسی ر  21دسامبت  1121که به رفاار نامناس پلیس در سین
کشور سقاتسض کتده بود ،شتوع ش  .سین قمل ،وتقهسی بت ختمن بی سد وسام دساگاه ستکوب
حاکم سیجاد نمود و موج سقاتسض و سنقلاب رس س کشور یونس به دیگت کشورهای قتب منطقه
ستس یتنمود .کشورهایم نظیت مصت ،ب تین ،سوریه و یمن دچار سقاتسضا دسخلم و قیامهای
متدمم ش ن  .ووه مشاتك همهی سین ونبشهای سنقلابم سقاتسض به ستسن و ح ام بود که س
هم پیمانان سساتسیکیک دولتهای غتبم به ویکه سیالا ما ه آمتی ا ،سنگلیس و سستسئیل به
شمار ممرون (خانم و نوری ساری .)99 :2939 ،درش ل گیتی آغا ین ب تسن سوریه قلاوه بت
قوسملم همچون موقعیت سساتسیکیک و نظام سیاسم سقا سرگتسی سوریه ،ممیوسن به قللم نظیت
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مش لا سقاصادی ،ش افهای طایفهسی و قومیام در سین کشور ،رش سسلام گتسیم سفتسطم و
م سخله خاروم سشاره نمود که در ذیل به سخاصار به آن خوسهیم پتدسخت .سوریه کشوری سست
که دسرسی ومعیام بالغ بت بیست و دو میلیون نفت بوده و سالیانه  9درص رش ومعیام دسرد و
س سقوسم گوناگون نظیت قتب ،سرمنم و یتکمن و ...یش یل ش ه سست .یع سد سقوسم و مذسه در
سوریه س وملهی مسایلم هسان که به طور بالقوه پاانسیل یب یل ش ن به یک موج سقاتسضم
رس در خود سیجاد نمودهسن  .به قبار بهات ش افهای طایفهسی و قومیام در صوریم که به طور
ص یح م یتیت نشون و نیر سین ش افها با ی یگت هم قتض ممشون  ،س کناتل دولت خارج
ش ه و ی پارچگم ملم رس یه ی ممکن  .قوسملم نظیت ینفت ش ی متدم س آمتی ا به قلت
حمایت س سستسئیل ،حادثه یا ده سپاامبت  1112و حمله آمتی ا به کشورهای خاورمیانه و مقاومت
سسلام گتسیان رسدی ال در مقابل سین حوسدث موو م بوبیت هتچه بیشات سسلام گتسیم سفتسطم
در نرد پارهسی س آحاد و سقشار وامعهی سوریه ش  .س آن وا که حاکمیت در سوریه در دست
خان سن قلوی سست ،بنابتسین س دی گاه سسلام گتسیان سفتسطم ،سین خان سن م وم به سل اد
هسان  .ش ل گیتی چنین بینشم درسوریه خود قاملم بتسی یش ی مخالفت معارضان با نظام
حاکم ش (آوتلو .)2932 ،درخصوص قوسمل بیتونم ،بایسام به سین موضوع سشاره دسشت که
سوریه کشوری سست که دسرسی سیاست خاروم مساقلم بوده و هموسره س م ور مقاومت حمایت
نموده سست .س طتف دیگت آمتی ا هم به قلت حفظ مسائل سمنیام در رسبطه با رژیم صهیونیسام،
خوسهان سوریهسی ضعیف و منفعل سست .بنابتسین آمتی ا و دیگت کشورهای هم پیمان منطقه
آیش نظیت یتکیه ،قتبساان سعودی و قطت به م ض مشاه هی سخالافا و یعارضا در سوریه،
سعم در ی تیک هتچه بیشات معارضان دولت سوریه نمودهسن  .در قین حال رسانههای وهانم
همسو نیر همچون بم بم سم و سم .سن.سن و نیرشب ه های کشورهای قتبم حو هی خلیج
فارس مثل شبک هم سلجریته و سلعتبیه با بررگنمایم یعارضا در سوریه بت قمق ب تسن دسمن
مم ن (شتیفیان و هم ارسن .)252 :2932 ،س آغا ش ل گیتی ینش در سوریه ،گتوههای
ماع دی موسوم به گتوههای یتویسام ی فیتی با قناوین مخالف درب تسن سوریه سیفای نقش
نمودهسن  .ویکگم مشاتك و غال همهی سین گتو هها ،بنیادگتسیم ،سلفم گتی ورمیت ،یختی
مقابت و شعائت مذهبم ،سنجام ونایت و سقمال وحشیانه بتسی یجاو و کشاار متدم بم گناه در
لوسی سسلام سست .همچنین ی م س مهمیتین سه سف سین گتوهها ،سی ئولوژیک نمودن و سیاسم
ولوه دسدن سسلام ،ی ت قنوسن سسلام رسدی ال سست .ه ف نهایم چنین پتوژهسی ،مخ وش نمودن
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چهت هم سسلام ممیوسن به گتوه سلقاق ه ،وبههی سلنصته ،سحتسر شام و گتوه دسقش سشاره نمود.
آن چه که در رسبطه با گتو ههای یتوریسام فعال در ب تسن سوریه مشاه ه ممشود ،بیانگت سین
سست که سکثتیت نیتوهای معارض بشارسس در سوریه در مته گتوه سلقاق ه وای گتفاهسن  .به
قبار بهات یک سوم سین نیتوها رس گتوه سلقاق ه یش یل ممدهن و سسا لال غال ی لیلگتسن
سین سست که کشور قتبساان سعودی بیشات سین گتوه رس ی ت کناتل و حمایت خود قتسر دسده
سست( رنچک.)99 :2931 :
بررسی بحران سوریه طبق مدل برچر بر اساس نظریه آشوب
جرقه بحران در سوریه
طبق مفتوضا نظتیهی آشوب یک یغییت ورئم در شتسیط سولیه معادلا پیش بینم کنن ه
منجت به یغییتس بسیار ش ی در ناایج حاصله س آنها ممگتدد .در وسقع یک سشاباه کوچک
مانن سین ممباش که قطعه کوچ م س قطعا پشت هم رس هل دهی سین فشار کوچک باق
سفاادن قطعا برر یت ممشود یا سین ه منجت به سفاادن بررگاتین قطعه شود که سین قمل
همان دومینو ممباش  .سگت در دومینو قطعه بسیار کوچک سولم ضتبه نخورد هیچ وقت بررگاتین
قطعه به مین نممخورد .بت سساس سثت پتوسنهسی نظتیهی آشوب بال دن ساده پتوسنهسی باق
آشوب و طوفان ممشود که در ب تسن سوریه طبق سین نظتیه بال دن پتوسنه و وتقه ب تسن در
سوریه س آنجا آغا ش که چن دسنش آمو با نوشان شعارهای ض ح ومام بت در و دیوسر
موو خشم مقاما سمنیام سوریه رس فتسهم آورد .مانم که نیتوهای سمنیام سق سم به دساگیتی
سین دسنش آمو سن نمودن با سقاتسض سولیای آن ها موسوه ش ن که رژیم سق سم به بتخورد نظامم و
سمنیام نمود .سریش سوریه که هیچگونه یجتبهسی در مهار سقاتسضا خیابانم ن سشت ف ت کتد که
همانگونه که با دشمن فتضم در پادگان ها آمو ش دی ه سست بای با متدم بم دفاع بتخورد
نمای غافل س سین که سین آیش یت خاکسات ،نهایااً به آیشفشانم قظیم مب ل خوسه ش
( )http://eslahe.comسگت بخوسهیم وتقه ب تسن سوریه رس طبق م ل بتچت بت سساس نظتیهی
آشوب بترسم کنیم به یک سثت پتوسنهسی ممرسیم که بال سمت رسست آن رس بای سیفاقا دسخلم
مانن ینوع قومیام ،ن سشان سحرسب گوناگون یا همان یک حربم بودن ،مش لا سقاصادی،
موقعیت سساتسیکیک ،ق م هم یسام ب سنی م و سمت چپ بال پتوسنه رس سیفاقا خاروم شامل
ورود ق ر های برر  ،یش ی ب تسن به قلل وسهم ،دسایابم به منابع سقاصادی ،سیجاد حاشیه
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سمن بتسی سستسئیل و نشان دسدن ق ر خویش دسنست که سین قوسمل باق
ب تسن سوریه نامی ه ش ه سست.

سیجاد طوفانم به نام

مدل پروانهاي بحران سوریه

عوامل ایجاد بحران در سوریه طبق نظریه آشوب
سمتو ه سیاست وهان س ستچشمههای ماع دی سیتسب ممشود که مت های ماعارف و
سنام رس در ممنوردن  .سیاست وهان دساخوش چنان دگتدیسم قمیقم ش ه سست که دیگت
درسهای یاریخ چن سن سودمن و کارگشا نیست .س همین رو ،ناظتسن هیچ گونه پارسدسیم یا
نظتیهسی در دست ن سرن که چنان بای و شای سیت روی سدها رس یبیین کن  .سین خلأ نظتی
سب ش ه سست که دههی پایانم س هی بیسام شاه موج یا هسی س یلاش نظتیه پتدس سن بتسی
سرسئه چارچوبهای مفهومم و ی ی باش که به باور خود آنان ق ر یبیین سین ی ولا نو و بم
سابقه رس دسرد .مهار های ی لیلم متدم همهی ست مینها رو به رش سست و همین باق
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دگتگونم بسات ظهور فتآین های وهانم ممشود .دگتگونمهای سطح ختد در ساخاار کلان
سیاست وهان مؤثت هسان  .ساخاارهای پت سابقهی متوعیت و سقا سر رو به ضعف گذسشاه،
ووسمع دچار چن پارگم ش هسن ختده گتوهها دچار ق ر بیشاتی ش ه و س سوی دیگت دولتها
نایوسنیت ش ه و سمت و سوی وفادسری ملم مافاو ش ه و در مسائل و ی ی در دساور کار
وهانم مطتح ش ه سست .در مجموع قوسمل مهم یئوری آشوب در وهان به سه قامل ذیل
بساگم دسرد که سین قوسمل باق سیجاد ب تسن و آشوب ممشون (رو نا.)2911 ،
انقلاب میکروالکترونیک:
فناوری سطلاقا و یأثیت رسانه بت
منظور س سنقلاب می توسل اتونیک در نظتیه آشوب ب
فناوریهای نوین سطلاقایم و سریباطم یقتیباً در سوسسط دههی  31میلادی
آشوب ممباش  .ب
به بع مطتح ش  .به طوری که بتخم س وقوع سنقلاب سنفورماییک به قنوسن سومین سنقلاب در
ن گم بشتیت یادکتدن  .در پتیو سین فناوریها آرمان وهان گساتی که قبل ًا سدیان ،یم نها،
دولتها دسشان  ،نه به وسسطهی ور و لش تکشم بل ه به وسسطهی ق ر نتم ،سفرسیش آگاهم و
سطلاقایم و م ودیت کناتل دولتها بت مت های ملم خود ناشم س فشتدگم مان و م ان ،به
رسحام سم ان وقوع ممیافت (سینایم و سبتسهیم آبادی .)2919 :239 ،به ققی ه رو نا گذر س نظم
صنعام به نظم پساصنعام ومطتح ش ن فناوریهای سنقلاب می توسل اتونیک سب کویاه
یتش ن هتچه بیشات پویشهای رفااری ،فوسصل سواماقم ،سقاصادی ،فتهنگم ،سیاسم ،وابه
وایم سن یشهها ش ه سست و درنهایت وسبساگم ماقابل و همگتسیم متدم و دولاها رس میست کتده
سست (Rosenau, 1990: 47).در چنین قصتی متدم به هت ش ل که خود یشخیص دهن
سمور خود رس سامان ممدهن و سه سفشان رس پیگیتی ممکنن (رو نا .)91 :2911 ،سین حالت دقیقاً
بتسی دولتها نیر سیفاق میافا  .دولتهایم که س نظم مووود در نظام بین سلملل رسضم نیسان ،
نظم مطلوب خود رس پیگیتی ممکنن ؛ سین حتکاها مم ن سست س سوی سایت با یگتسن یلاش
بتسی یغییت وضع مووود یا سیجاد بم نظمم در سمور وهان گتدد سما طبق نظتیه آشوب سین
سق سما خود دربتدسرن ه نظم در وهان آشوب ده سست .ی م س وتیانایم که س دل همین
ی ولا در مقابل وتیان حاکم بتوهان ست بتآورد ،روی تد وسگتس یا متکرگتیر سست .طتف سرسن
سین نگتش بت سین سقاقادن که مسئله وهانم ش ن یک پتوژه ه سیت ش هسی سست که ه ف آن
مشتوقیت بخشی ن به سلطه سهتیمنم در قال وهانم سا ی سست .وهانم ش ن چیری نیست
79

فصلنامه راهبرد سیاسي؛ سال دوم ،شماره  ،7زمستان  9347ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ور رقابت بم قی وشتط در سطح وهانم ،که بتسی کشورهای دسرس ،درآم بیشات و بتسی
کشورهای یهی ست به ویکه کشورهای وهان سوم ،فقت بیشاتی به سرمغان ممآورد) مگ سف و
دیگتسن .( ،ی م س یأثیتسیم که گساتش فناوریهای سطلاقایم و سریباطم بت سفتسد یک وامعه و به
دنبال آن دولاها بتوای ممگذسرد سفرسیش مهاریهای ی لیلم سست .سمتو ه سن صار سطلاقا و
سخبار در دست دولاها نیست رسانههای مخالف بتسی سناقال سطلاقا و سخبار ش ل گتفاه سست؛
بنابتسین دولاها حاکم مطلق بت فضای سطلاقتسانم نیسان  .کوچکیتین رخ سدی در هت گوشه س
وهان در کویاهاتین مان مم ن به سطلاع سایت ساکنین کته مین خوسه رسی  .سین سفرسیش
سطلاقا موو ممگتدد یا همچون گذشاه دولاها در وهل و بیخبتی س ستنوشت سایت ملاها
به ست نبتن  .آنها س یجتبیا ی یگت بهته گتفاه و سین کار شتسیط رس بتسی ق ریهای وهانم که
درگذشاه س سین وهل بتسی سلطه بتوهان سوم سسافاده ممنمودن سخت کتده سست .سمتو ه ما
شاه ظهور و سحیای مفاهیم و موسرد وهانم و بینالمللم چون آلودگم وو ،یتوریسم ،یجار
موسد مخ ر ،ب تسنهای سقاصادی ،بیماریهای وهانم چون سی و ...هسایم(بتچت.)21 :2911 ،
در قضیه سوریه رسانههای بسیاری فعال هسان و سلجریته و سلعتبیه در سین میان نقش م وری
دسرن و قملیا روسنم بت قه ه سین دو رسانه سست .سایت رسانهها س ومله رسانههای سنگلیسم
بان مثل سیان سن ،فاکس نیو  ،سس ای نیو  ،بم بم سم و حجم سنبوهم س رسانههای سیناتنام
هم در سین حو ه دخیل هسان  .هت روی سدی در دنیا بتسی یصویت سا ی نیا من رسانه سست .در
سوریه سما بیش س آن ه به می سن یووه کنن  ،رسانهها فضا رس ممسا ن  .در سوریه یک گتوه چن
ده نفته یظاهتس ممکنن سما رسانههای منطقهسی و فتسمنطقه سی طوری آن رس پوشش ممدهن
که گویا همه سوریه مخالف هسان و در مقابل یظاهتس های میلیونم متدم در حمایت س نظام
حاکم سانسور ش ه و با یابم پی س نممکن  .در سوریه بای ببینیم کشورهای مخالف چه رفااری
دسرن و چگونه آن رس با یاب ممدهن  .بای س رسانهها پتسی آیا شما مشغول حمایت س
دموکتسسم هسای یا یک سناقام گیتی س مقاومت سسلامم؟ ن اه دیگت سین ه طوری سلقا ممکنن
که دمشق بت ست یک دو رسهم سست .دو رسهم پیوسان به غتب یا سقوط .ن اه سوم سین ه سایت
کشورها رس ماهم ممکنن به رفاار دوگانه در بتسبت بی سری سسلامم .در صوریم که آنچه در سوریه
در حال وقوع سست موج بی سری سسلامم نیست .چتس که ما سه شاخصه در سین قضیه دسریم .سول
سسلامم بودن سینها ،در سوریه رهبت مخالفین یعنم آقای غلیون وسبساه به فتسنسه سست و همه
هم سین رس ممدسنن  .دوم مسالمت آمیر بودن سینها در همه کشورها رفاار متدم مسالمت آمیر
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سست ،ور در یک مقطعم در لیبم ولم مثلاً در ب تین قلم رغم گذشت یک سال هنو هم متدم
مسالمت آمیر بتخورد ممکنن  ،در حالم که در سوریه س سبا س مخالفین مسلح بودن و
کشورهای مخالف هم سینها رس مسلح و یجهیر ممکنن  .ن اه سوم متدمم بودن سست .در سوریه
سگت چه رسانهها سعم ممکنن مخالفان رس گساتده و متدمم ولوه دهن سما در ص نه قمل طور
دیگتی سست .نا آرسممها همه در شهتهای مت ی سست .مثل ًا در درقا که هم مت سردن سست ،یا
دیتسلرور که هم مت قتسق سست .سلباه دولت قتسق مانع سرسال یجهیرس بتسی مخالفین سست یا
لاذقیه و سدل که هم مت یتکیه سست یا قال قامم که در وستسلشغور سیفاق سفااد که سین شهت
در نردی م یتکیه سست یا در طتطوس که هم مت لبنان سست .در وسقع مخالفین س سین طتیق
متدمم بودن مطتح نیست .حام سبایم هم س سین ن سرن که
یجهیر و یسلیح ممشون و ب
بگوین سینها وسبساه هسان و در نشستهای مخالف هم سین رس مطتح ممکنن  .سگت یک کشور
به مخالفین کشور دیگتی یک سلاح ب ه مم گوین به یتوریسم بین سلملل کمک کتده سست
سما در سوریه ،رسانهها ماوتس رس کاملاً بتق س ولوه ممدهن  .آقای رفیق سیلما نماین ه حرب
ومهوری خلق در شهت خایای یتکیه چن رو قبل با رو نامه حتیت یتکیه مصاحبه کتده و
گفاه پایگاههایم که در سین شهت هسان و مخالفان ح ومت سوریه در آن آمو ش ممبینن ،
یوسط موساد و سیا سدسره ممشود .سین یعنم دخالت مساقیم خاروم و یرریق خشونت سما
رسانهها سینها رس نشان نممدهن و طوری سلقا ممکنن که رفاارشان بشتدوساانه سست.
نقش شبکه الجزیره در بحران سوریه
بتوساهیتین سیاست شب ه سلجریته در پوشش خبتی وقایع کشور سوریه متبوط به منفور و
ظالم نشان دسدن چهتهی بشار سس در مقابل متدم سین کشور سست .سین شب ه ضمن نادی ه
گتفان سصلاحا صور گتفاه در نظام سیاسم کشور ،س ومله رفتسن وم قانون سساسم و سناخابا
مجلس سین کشور و قرم بشار سس در وسگذسری مقام ریاست ومهوری و بتگرسری سناخابا  ،سعم
در چارچوب سا ی مسائل سین کشور و یختی چهته دولت سوریه دسشاه سست .سین سیاست
شب ه سلجریته در سخبار گوناگون متبوط به ناآرسممهای سین کشور به چشم ممخورد .در سین
رسبطه سیاست خبتی سین شب ه در خبتی ممنویس :
سمتو ما ق س بشار سس رس در خیابانهای کشور سوریه مشاه ه ممکنیم که در حال لبخن
دن سست ،سما حالا سین ق س یوسط متدم پاره ش ه و دور ریخاه ممشود .خیابانهای کشور
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سوریه به خون متدم سین کشور آغشاه ش ه سست ،متدمم که رهبتسن آنها هموسره قول ثبا رس
به آنها دسده بودن  ،سما هم سکنون سریش و نیتوهای نظامم سوریه هت هفاه  91معاتض رس در
خیابانهای سین کشور به قال ممرسان (.)Macleod, 2012
در سین سخبار و سایت سخبار مشابه ،مشهود سست که سین شب ه س شتوع موج ناآرسممها و
ونگ دسخلم در سوریه سعم دسشاه آن رس یک ونبش سصیل دسخلم دسنساه و حوسدث سوریه رس
سدسمهی موج بی سری سسلامم نشان ده  .همچنین شب ه سلجریته با شتوع موج ناآرسممها در
کشور سوریه ،در کنار گرسرشهای مساقیم خود س سین کشور ،به قنوسن پایگاه سطلاع رسانم،
سق سم به سناشار مطال و یصاویت بعضاً وعلم یوسط قوسمل ض دولام در شب ههای سواماقم
کخالف و سایتهای سیناتنام کتده سست .در سین رسساا سین شب ه با دریافت سخبار و یصاویت
متبوط به نا آرسممهای کشور سوریه س صف ا شب ههای سواماقم س ومله یویویوب به پخش
و سشاقه آنها س یتیبون یلویریونم و وبسایت خود ،وهت سفرسیش فشار سف ار قمومم بت ض
دولت سوریه قمل کتده سست( .)Trombetta, 2012: 7س دیگت شوسه مووود در چارچوب
سا ی شب هی سلجریته ،ممیوسن س یتدی سین شب ه در موفقیت مأموریت کوفم قنان و سپس
سخضت سبتسهیمم ،ناکارآم نشان دسدن شورسی سمنیت ،سناساب ونایتهای ونگم و حملههای
شیمیایم به دولت سوریه و بم فای ه بودن یلاشهای دیپلماییک سیتسن نام بتد .سین شب ه در پم
سوتسی طتح صلح پیشنهادی کوفم قنان ،س همان سبا س سعم کتد آن رس ش ست خورده نشان
ده  .بتسی مثال کوفم قنان بتسی حل ب تسن سوریه در  91ژوئن  ،1121در شهت ژنو نشسام
بتگرسر کتد و پیشنهاد یک دولت سناقالم با نقش آفتینم مشاتك موسفقان و مخالفان بشار سس رس
در آن سرسئه کتد .در آن مان در رسبطه با سین طتح پیشنهادی و ناایج آن ،سب ه سلجریته
( )1121گرسرش ممده :
در هت صور سین طتح صتی اً سس رس س ص نه با ی خارج نممسا د .در سدمه سین گرسرش
آم ه سه سف غیت صتیح سین طتح ،شک مخالفان دولت سوریه رس بتسنگیخاه و مخالفان سوریه
فقط در صوریم که صتی اً در آن سقلام شود سس وایم در دولت سناقالم ن سرد ،با سین طتح
موسفقت ممکنن  .آن چه بیش س هتچم در گرسرشهای سین شب ه در مورد کشور سوریه به
چشم ممخورد ،نگاه ویکه به شورسی سمنیت سا مان ملل به منرله سبرسری بتسی ساقط کتدن
ح ومت سوریه و در نهایت حل ب تسن سین کشور مانن لیبم سست .در سینجا آش ار سست که قطت
یمایل به سقوط دولت بشار س طتیق دخالت نظامم س وان هت سئالافم چه شورسی سمنیت چه
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سئالاف کشورهای قتبم منطقه دسرد .سمیت قطت در سولاس سالانه مجمع قمومم سا مان ملل در
سال  1121سقلام کتد:
حال در شتسیطم که شورسی سمنیت سا مان ملل بتسی حل ب تسن سوریه به بن بست رسی ه،
کشورهای قتبم بایسام بت سساس وظیفه سنسانم ،سیاسم و نظامم -سمنیام خود در سوریه
دخالت کتده و هت طور ش ه ولوی حمام خون رس رد سوریه بگیتد .سین سمت همانطوری که در
لبنان در دهه  2331سیفاق سفااد طتحم موفقیت آمیر و مؤثت خوسه بود (سمی ی و رشی ی،
 .)2931با یووه به سخبارهای سقلام ش ه س سین شب ه و سظهار نظتهای مسئولین و مشوقان
ف تی و مالم ،سین شب ه همانطور که نظتیه آشوب رسانهها رس قامل سیجاد و مشوق ب تسنها
ممدسنن دقیقاً در صف رسانههای مخالف سوریه در وهت یش ی ب تسن سوریه قتسر گتفاه سست.
کاهش مشروعیت و اقتدار رهبري
وهانم ش ن بیش س هت چیر سقا سر دولاها رس به فتسایش بتده سست .دیگت دولاها همچون
گذشاه متوع یگانه سمور نیسان  .نه ینها دولاها در قتصه دسخلم یوسن کناتل همه سمور رس ن سرن
حام ق ریهای برر نیر قادر به کناتل همه شتسیط نیسان  .به گفاه رو نا سگت سیاست رس
مجموقه فعالیتهایم ب سنیم که در آن یک با یگت – شهتون  ،سیاسام سر ،یتوریست ،گتوه نفوذ،
دساگاه دیوسن سالاری ،ح ومت ،کشور ،کارگرسری فتسمت ی یا سا مانهای بین سلمللم -سعم
دریغییت دسدن یا حفظ سلگوی رفااری دیگتسنم دسرد که س نظت کارکتدی با سو فاصله دسرن در سین
صور بترسم دقیق ش لهای مخالف سین گونه فعالیتها و سنوسع پاسخهایم که بتمم سنگیرن ،
حائر سهمیت سست .سین یعاملا رس ممیوسن مناسبا کناتل نامی (رو نا .)159 :2911 ،مش لا
سقاصادی ،ش افهای طایفهسی و قومیام در سین کشور ،رش سسلام گتسیم سفتسطم و م سخله
خاروم و ق م یوسنایم ومع کتدن ب تسن و به سصطلاح ق م م یتیت ب تسن در سوریه یوسط
سس و دست دن به سق سم نظامم و و سش ن بخشم س سریش سوریه س دولت سس باق کاهش
مشتوقیت و سقا سر بشار سس در سوریه ش و همین قامل باق ش کشورهای بیگانه در مسائل
سوریه دخالت کتده و م یتیت ب تسن س سوری سوری به دخالت با یگتسن منطقهسی و فتسمنطقه
سی کشی ه ش که سین قوسمل باق یش ی ب تسن و در رفان کار و م یتیت ب تسن یوسط بشار
سش و سیجاد آشوب فتسوسن ش ه سست طبق نظتیهی سثتپتوسنه سی آشوب بال دن ساده در ومع
ن تدن معاتضین دسنش آمو و بتخورد سشاباه سس باق طوفان و سیجاد ب تسن قظیم ش ه سست.
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افزایش مهارت و قدرت خرده گروهها
ی م س مص سقهای بتو وهان آشوب ده س نگاه رو نا سفرسیش و یع د گتوههای سیاسم
سست .سین گتوهها در بسات وهانم ش ن رش نمودن و همچنان در حال ی ثیت هسان  .آنچه به
ش ل گیتی سین گتوهها کمک ممکن فناوریهای سطلاقایم و سریباطم و یافان هم یگت در
ستسست نقاط وهان سست.
مرحلۀ گسترش
در متحله گساتش ب تسن  Scalationبا ش نن گم خیلم ش ی یت و نیر نوقم سفرسیش
کیفم در سحامال مخاصما نظامم موسوه هسایم .در سین متحله بالایتین ح وخامت و ح سکثت
فشار روسنم سیجاد ممشود .شاخص گساتش ،یغییت خشونت س سطح پایین به سطح بالا خوسه
بود که به صور حتکت س بتخوردهای کم سهمیت به سوی بتخوردهای و ی و یا ونگ بین
ماخاصمین سنجام خوسه گتفت .صاح نظتسن در مطالعه ب تسنها در سین متحله یمتکر ویکهسی
وسکنش رهبتسن کشورها و ن وه یصمیم گیتی آنها دسرن  .رهبتسن در شتسیط ب تسنم بای
بت ب
بت سساس سه قنصت یه ی  ،مان و غافلگیتی نوع بتخورد مناس با ب تسن رس ی سرك ببینن  .در
وسقع م یتیت ب تسن در سین متحله س سهمیت بیشاتی بتخوردسر سست .حالتهای ماصور س
نسبت میان سه قنصت یاد ش ه ،م عبم رس یش ل ممده که به م ع ب تسن معتوف سست .بت
ن
سین سساس در هت رأس م ع شتسبط ب تسن س ل اظ ش و ضعف یه ی  ،بلن و یا کویاه بود ِ
مان و قابل پیشبینم بودن و یا نبودنِ یه ی سنجی ه ممشود که مجموقاً هشت وضعیت یا
هشت ب تسن شامل ب تسنهای نوظهور ،بطئم ،سساثنائم ،سنع اسم ،قم ی ،قادی وسدسری قابل
یشخیص ممباش (کاظمم .)2991 ،یصاق ب تسن سوریه در سثت سسافاده س سلاح شیمیایم،
رقابت و رویارویم ق ریهای برر در شورسی سمنیت نیر سفرسیش یافت .آمتی ا ،که س سال 1121
سسافاده س سلاح شیمیایم رس «خط قتمر» خود سقلام کتده بود ،درص د حمله مساقیم نظامم
بتآم ودیگت ق ر های برر در سق سمم «هم اری وویانه»(مانن بتخم س کشورهای سی ادیه
سروپا) با آمتی ا همتسه ش ن  .بتخم دیگت س ق ر های برر در سق سمم مقابله وویانه»(مانن
چین و روسیه) ،درص د مخالفت و مقابله با سبتق ر بتآم ن  .در شورسی سمنیت ،درحالی ه
آمتی ا و سنگلیس و فتسنسه س حمله نظامم به سوریه دفاع ممکنن  ،و یت دفاع آمتی ا ممگوی :
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«یک سوماع وهانم قلیه سسافاده س یسلی ا شیمیایم در سوریه ش ل گتفاه سست؛ شای ما
مناظت قطعنامه شورسی سمنیت نمانیم! س نظت ما ،سوماع وهانم بت قطعنامه شورسی سمنیت سولویت
دسرد» .سو به سین یتیی به چین و روسیه سخطار ممده که سسافاده س حق ویو نیر نممیوسن
مانع حمله غتب به سوریه شود (بینا ،پارسیانه 9،شهتیور  .)2931س بع سساتسیکیک ،روسیه با
وسقعم قلم سد کتدن سین یه ی نظامم و نه بلوف سنگاری» آن ،با م ود کتدن سه سف خود
درص د سمایا دسدن (خلع سلاح سوریه با یصوی قطعنامه با پشاوسنه هنجاری -نهادی شورسی
سمنیت) ماناس با منشأ یصاق ب تسن (کاربتد یسلی ا شیمیایم) و نوع یه ی (حمله نظامم
سبتق ر و بتخم س ق ر های برر ) بتآم (دهشیتی و گلساان .)11 :2935 ،س دیگت قوسمل
گساتش ب تسن سوریه ممیوسن به ق م م یتیت ص یح بشار سس در مقابل ب تسن و معاتضان
سشاره کتد و ی م س قوسمل گساتش ب تسن رس سیاست غلط بشار سس سشاره نمود .که در مجموع
قوسمل نارضایام دسخلم و دسشان منافع سساتسیکیک کشورها و با یگتسن منطقهسی و فتسمنطقه سی
باق گساتش ب تسن سوریه ش  .پس س حملا نظامم آمتی ا که در سینفوگتسفم یت آورده ش ه
ب تسن به حالت یش ی قتسر گتفت.

نقش داعش در گسترش بحران سوریه
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ش ل گیتی دسقش بت سساس م ل ف تی سخباری گتی و با گشت به دورسن سولیه و سوتس
سح ام سسلام طبق گذشاه بوده هتچن مسلمان نممشود نام سین فتقه رس دسنست .سستسئیل و
آمتی ا ب ا ه ف مبار ه مسلمان در مقابل مسلمان و با ه ف گیتی خ شه دسر کتدن چهته سسلام
دسقش رس به ووود آورد و ه ف دسقش هم گتفان قتسق یا شام که همان سوریه بوده سس بوده
که در ب تسن دسخلم سوریه دسقش با کمک کتدن مخالفان سس و یختی و همه به سوریه باق
یش ی ب تن سوریه ش هسن .
الگوي ایجاد بحران طبق نظریه آشوب
در ب تسن سوریه طبق نظتیهی آشوب که س چهار سصل پیتوی ممکتد .قلل سیجاد ب تسن طبق
سین چهار سصل به شتح یت ممباش :
شعار چن دسنش آمو و م سخله خشونت آمیر ح ومت
سثت پتوسنهسی :وتقه و قامل ب تسن
سا گاری پویا :مویور م تکه ب تسن سوریه
ق م سی اد گتوههای سیاسم و سحرسب در سوریه که بیان ش
طتسحم آمتی ا بتسی به ووود آوردن دسقش و نا سمن
واذبه غتی  :منظم بودن ب تسن
کتدن سوریه ،سوضاع دسخلم که نشان س بتو ب تسن ممدسد
سی اد گتوهها و سحرسب سوریه در وهت منافع ملم با
خودمانایم :رسه ختوج س ب تسن
نگاه یک حربم نبودن دولت
بررسی نقش آمریکا در بحران سوریه
قوسمل ماغیت بای با یگتسن رس در
بت سساس ی لیل م یتیت ب تسن م ل مای ل بتچت در ب
ب تسنها بترسم کنیم در ب تسن سوریه با یگتسن منطقهسی و فتسمنطقه سی ووود دسرد که ما در
سین مقاله به نقش آمتی ا در ب تسن سوریه ممپتدس یم.

تاریخچه خصومت آمریکا با سوریه
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به طور کلم سخالاف میان سوریه و غتب به دورسن پایان ونگ دوم وهانم ببا ممگتدد که
در آن هنگام لبنان س سوریه و س گتدی و دولابم مبارونم در رأس قب ر آن کشور قتسر گتفت
و خاورمیانه و ی بووبود آمب (سدن دیل .)111:2939 ،درسبال  2393حمله نظامم سستسئیل
باق گتدی بلن یهای وبولان س سبوریه و سشب ه و ببه سشبغال سستسئیل درآی  .پس س آن
لبنان نیر به سشغال نیتوهای سستسئیلم درآمب یبا فلسبطینیان س ونوب آن رسن ه شون  .سین
سق سما هموسره با پشبایبانم سیبالا ما ب ه سمتی با همبتسه بود(مایلر .)39:2991 ،س آغا
سنافاضه دوم فلسطین در سپاامبت سال  1111و وضعیت بم ثبا منطقه ،سسب رس وسدسشت یا به
قتسق نردیک شود که نایجه سین نردی م بتقتسری خط لوله نفت قبتسق به بانیاس بود .ب ین
یتیی سوریه یوسنست رو سنه  111هرسر بشب ه نفبت رس ببا قیمابم کمات س  21یا  25درص
سر سنات س قیمت وهانم دریافت نمای  .درقبین حبال ببه دلیبل ی تیم سقاصادی قتسق در آن
هنگام ،صادرس کالاهای ساخت سوریه ببه قبتسق شب بیشاتی گتفت که رونق نسبم سقاصاد
سوریه و در نایجبه وسکبنش منفبم آمتی با رس ببه همتسه دسشت(خبتگرسری یسنیم.)2932،
روی کار آم ن م افظه کارسن نوین در آمتی ا باق سیجاد نقبش بتوساهسی ببتسی آمتی ببا در
مقابلببه بببا لجاوببت سببوریه و خببوددسری س شناسببائم سسببتسئیل گتدیبب  .موضعگیتیهای
سایره وویانه دیک چنم و رسمسفیل در بتسببت سبوریه فتسمبوش شب نم نیست به طوری که
درخوسست سضافه ش ن سوریه به لیست کشورهای م ور شبتسر که در آن هنگام شامل قتسق،
سیتسن و کته شمالم بود نیر در همین رسساا ممباش  .حادثه  22سپاامبت نیویورك فتصت طلایم
رس فتسهم نمود یبا کشبورهای مخبالف سسبتسئیل ببه قنوسن دشمنان آمتی ا معتفم شون که سلباه
سوریه در ص ر سین کشبورها قبتسر دسشبت .درگام نخست ،آمتی ا درخوسست کتد دفایت نماین گم
حماس و وهاد سسلامم فلسبطین در دمشق یعطیل گتدد و سدقا نمود که سیبن دو سبا مان
یتوریسبام هسبان  .خبوددسری سوریه س قبول سین درخوسست به نامی ن آن کشور به قنوسن
منببع یه یب ببتسی آمتی با سنجامی  .هنگامم که سوریه سعم کتد در سا مان ملل و نیر در
سی ادیه قبتب وبههسی مخالف یجاو آمتی ا به قتسق یش یل ده  ،در م افل ببین سلمللبم ببه
قنبوسن دشبمن آمتی ا معتفم گتدی  .پس س سشغال قتسق ،سبوریه سوبا ه دسد هبرسرسن یبن س
دسوطلببان مقاومت س مت سین کشور وسرد قتسق شون و همچنین نردیک به یک میلیون قتسقم
ببه خاکش پناهن ه شون (سحم ی.)39:2932 ،
واکاوي اهداف آمریکا از ایجاد بحران درسوریه:
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الف) بالابردن ضریب امنیت رژیم اسرائیل
بتکناری نظام کنونم سوریه نایجه دیگتی رس نیر بتسی کاخ سفی به همتسه خوسهب دسشبت و
آن یأمین سمنیت مت های شمالم سستسئیل ممباش  .سبوریه یباکنون ببه مثاببۀ پبل میبان سیبتسن
و نیتوهبای حرب سسلله لبنان بوده سست .هتگونه یغییت در سین وضعیت ،نابایج مطلبوبم رس ببتسی
سسبتسئیل ببه همبتسه خوسه دسشت .با یووه به سین موضوع ،س یک سو ،س آنجایم که یبأمین
سمنیبت سسبتسئیل رس آمتی با به قنوسن ی م س سصلمیتین کارویکههای سیاست خاروم خاورمیانهسی
خود یعتیف کبتده سسبت و س سویم دیگت ،سوریه س مع ود کشورهای قتبم بود که س نسخههای
آمتی با پیتسمبون بتقبتسری سریباط با سستسئیل خوددسری کتده بود ،فلذس پبس س ونبگ در
سبالهبای  1119و  1111سسبتسئیل ببا حرب سسلله لبنان و حماس کبه نابایج وخیمبم رس ببتسی
سیبن کشبور ببه دنببال دسشبت ،یئوریسینهای آمتی ایم به دنبال قطع منابع مالم و رسه
سریباطم میان م ور مقاومت بودن سوریه به قنبوسن شبتیان سصلم سریباطم سین م ور م سوب
ممگتدی (.)Snyder, 2013
ب) بازنگري سوریه در برقراري روابط راهبردي با ایران
پس س ی یم روسبط رسهبتدی سوریه با سیتسن و با پیشتفت سقاصادی و ی نولوژیبک سیتسن،
هم اری میان سین دو کشور چنان گساتش یافت که گتفااریهایم بتسی آمتی با وسستسئیل
بووود آورد .آمتی ا ،سیتسن و سوریه رس به قال بشیت ومیل و گلوله بارسن متسکبر نظامم سستسئیل
در صور در نوسمبت  2311میلادی و نیبر حملبه سنا باری قلیبه سبفار سمتی ا در غتب بیتو
در سال  2319میلادی و حمله به پایگاههای سریشهای سمتی با و فتسنسه در سکابت  2319در
لبنان ،ماهم کتد .در سپاامبت 2311،سفار سمتی ا در بخش شتقم بیتو گلوله بارسن گتدی
که در نایجه نیتوهای سمتی ائم ناچار گشبان س لبنبان قق نشینم نماین و به دنبال آن
سستسئیل در  2315س بیشات بخشهای خاك لبنان ققب نشینم کتد .سوریه نقش حیایم در
سیصال سساتسیکیک سیتسن به منطقبه م یاتسنبه و خباورنردیک رس دسرد .سیتسن س یک سو با نگاهم
م ااطانه به سین ی ولا نگتیساه که قناصبت خاروم آمتی ا ،سستسئیل و قتبساان ببت شب آن
ممسفرسین و س سبوی دیگبت ،ببا درخوسساهای سصلاحا در سوریه و در چارچوب ح ومبت
حباکم و یبا وبایم کبه منجت به یضعیف ق ر و سمنیت ملم سوریه در مبار ه با رژیم سستسئیل
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نشود ،حمایبت کتده سست .سین سمبت ممیوسن ببت مشبتوقیت ح ومبت بشبار سسب بیافرسیب
(بت گت.)25:2931،
ج ) قطع حمایت سوریه از جبهه مقاومت
سوریه وسرد با یهای منفعت طلبانه آمتی ا در منطقه نممشود(آیتملو .)95:2931 ،ب تسن
سوریه نشانه دیگتی سست س آنچه م یهاست درباره آن حتف مم نن  .هب ف آوردن دم تسسم
بتسی متدم سوریه نیست ،ه ف ستنگونم رژیم بشار سس سست .درسین رسه س روشم بسیار کارآم
و معابت سسافاده ش ه سسبت ،سسبافاده س متدمبم کبه خوسسباار آ سدی بیشات بودن یتس سس
بتسی منافع آمتی ا و سستسئیل ناخوشاین سست ،با ستنگونم سو و روی کار آم ن دولت دست
نشان ه آمتی ا ،نه ینها س مقاومت حمایت نمبم شبودبل ه به ق س دولام حامم سستسئیل در
همسایگم آن ش ل خوسه گتفت .نقش آمتی ا در سرواع پتون ه سوریه به شورسی سمنیت سئالافم
صهیونیسام ،قتبم ،غتبم ،یتکیهسی به رهبتی آمتی ا به دنبال یرلرل سبوریه به قنوسن ی م س
سرکان وبهه مقاومت بودن یا به گمان خود س شبیه سا ی حتکتهای متدمم در یونس و مصت،
لیبم بتسی ستنگونم بشارسس و در نهایت دگتگونم در فضای خاورمیانه بهته بتدسری کنن  .به
رغم یمام ی تکا صور گتفابه ،سبناریوهای ماعب د طتسحم ش ه قلیه سوریه به دلیل
وح میان ملت و دولبت سبوریه و قب م همتسهبم وهانم با فانه گتسن ،با ناکامم همتسه ش ؛
در حالم کبه رونب ی بولا  ،ماهیبت سصبلم ناآرسممهای سوریه رس نیر بتملا کتد .در نهایت در
حتکام قتبم ،غتبم و صهیونیسام پتون ه سوریه به نام سی باد قتببم در سوسسط بهمن ماه سال
 2931در شورسی سمنیت با گشایم ش یا س فضای بین سلمللبم بتسی سوتسی سه سف ض سوری
بهته بتدسری شود .طتحبم کبه در آن صبتف ًا سبتنگونم سس و سوتسی خوسساههای غتب در
سوریه م نظت قتسر گتفاه بود .ببه رغبم ی تکبا گساتده کشورهای قتبم و غتبم ،پیش نویس
سین قطعنامه س سوی چین و روسیه ویبو ش و آنها رسم ًا سقلام کتدن که پذیتن ه سین طتح
نخوسهن بود .ویوی همرمان چبین و روسیه که س موسرد نادر ویو در شورسی سمنیت ممباش با
وسکنشهای گسباتده وهبانم همتسه ش و به نوقم معادلا منطقهسی و وهانم رس دگتگون
ساخت .ببه ویبکه سین به پتون ه سوریه به نوقم به و سل میان شتق و غتب مب ل گتدی  .بت
سساس پیش نبویس قطعنامهسی که در شورسی سمنیت با گشایم شب  ،مبوسردی چبون کنباره
گیبتی سسب س ق ر و وسگذسری سمور به معاونش بتسی یش یل دولت وح ملم و نیر آ سدی
79

فصلنامه راهبرد سیاسي؛ سال دوم ،شماره  ،7زمستان  9347ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غبتب بتسی م سخله در سمور سوریه گنجان ه ش ه بود .ن اه قابل یووه آن ه کشورهای غتبم که
یا آن مان به صور پنهان و نیمه آش ار در قبال سوریه موضع گیتی ممکتدن  ،آش ارس
درص نه حضور یافان به گونهسی کبه هیلاری کلیناون ،هیبگ ،ژوپبه و رسی خاروبه آمتی با،
سنگلبیس و فتسنسبه شخصباً در نشست شورسی سمنیت حاضت ش ن  .در سین میان یتکیه و رژیم
صهیونیسبام نیبر سقمبال فشار بت سوریه رس مورد حمایت قتسر ممدسدن که در نهایت و سل
میبان دو دیب گاه ببه ویوی قطعنامه قتبم ،غتبم س سوی چین و روسیه منجت ش (قاسمیان،
.)15:2931
ه) منافع اقتصادي
طبتح سناقال گا س منطقه خلیج فارس به سروپا ی م س دغ غههای سصلم غتب وهت رهبایم
سیبن قباره س وسبساگم به وسردس گا س روسیه ی مل ممباش  .ببتسی آمتی با سیبن بهابتین
فتصبت ببود یبا باوسن بتسی شتکای خود منابع وایگرینم بیاب  .غتب مشااقانه مناظت بود یا
نایجه ب تسن دسخلم سین کشور منجت به روی ار آمب ن گتوههایم در سوریه شود که نسبت به
سوتسی سین خطوط سهامام کامل دسشاه باشن  .سس حاضت ببه سمضبای یوسفقنامبۀ سرسئه ش ه با
قطت نش که خط لولهای رس س می سن شمالم دوم ،که با حبو ه پبارس ونبوبم سیبتسن پیوسباه
سست ،س طتیق قتبساان سعودی ،سردن و سوریه به یتکیه ممرسان  ،با چشم سنب س قتضبه ببه
با سرهبای سروپایم و سلباه مهمابت س آن دور دن روسبیه( .)Venturini, 2014:15س سبوی
دیگبت سیبن موضبوع رس ممیوسن در رسبطه با مهار م ور مقاومت در منطقه خاورمیانبه یلقبم
کبتد .در سبال  1121و همرمبان بباسفرسیش درگیتیها در سوریه قتسردسد گا ی میان سیتسن،
قتسق و سبوریه سمضباء شب کبه بنبا دسرد یبا س منطقه مشاتك پارس ونوبم با قطت س طتیق
یبک طبتح  21میلیبارد دلاری گبا سیبتسن رس ببه سبوسحل م یاتسنه بتسان  .بالطبع هت پتوژهای
که موو سریقاء نقش و سفرسیش پاانسیل سثتگذسری سیبن م بور ببت رون های منطقهسی و
یضعیف موقعیت دول وسبساه خلیج فارس -که ماضبمن فعلبم وتیبان سنبتژی ببه غتب
هسان  -شود ،مطبوع سیالا ما ه نبوده و با آن مقابله خوسه کتد.
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د) رقابت با روسیه
رقابتهای سیبالا ما ب ه در قتصبۀ وهبانم ببا ق ر های بررگم همچون روسیه سست.
پبس س ونبگ سبتد ،آمتی ایمها هبیچگونبه وایگباهم رس ببتسی کشورهایم همچون روسیه در
معادلا وهبانم ماصبور نبودنب  .نگباه بتیبتی وویانبه ح متسنبم ساخاار وهانم در سیاست
خاروم آمتی ا چنین ناایجم رس با خبود در پبم دسشباه سسبت .پبس س ونگ گتوساان در
سال 1111 ،ممانعت روسیه س سق سم ی جانببه در ب بتسن سبوریه و ی بولا ستیع در سال
 1121در سوکتسین س قم ه موضوقایم هسبان کبه در روسببط آمتی با و روسبیه ببه متحله
چالشم نردیک ش هسن و ببه نبوقم یبادآور خطبوط یتسبیمم در دورسن رقابتهای دوسبتق ر
نظام دوقطبم هسبان ( .(Fisher, 2013بتدسشبت پبویین سیبن سسبت کبه همتسهبم روسبیه،
باق ش ه آمتی ا قطعنامهسی رس در مبورد حملبه ببه لیببم س شبورسی سمنیبت بگیبتد و ببه
شب ل گساتدهسی س آن سود ووی و ینها سهب سف خبود رس دنببال کنب ؛ ببه همبین دلیبل
ببتسی یصبوی قطعنامه قلیه سوریه ،نه ینها موسفقبت ن بتد ،بل به در ب بتسن سبوریه ببه
همتسهبم چبین ،سبه ببار قطعنامه قلیه سوریه رس ویو کتده سست .یلاش آمتی ا ببتسی سسبافاده
س آنچبه کبه در لیببم مبورد بهته بتدسریِ غتب قتسر گتفت ،در نگاه روسها هموسره به قنوسن
یک سق سم خطتناك در سبوریه س سوی مقاما سین کشور م سوب ش ه سست. (Allison,
) 2013; 797حمایت س معارضبان سوری – به وای یتوریستهای سبتکش -و در مقاببل
دولبت سبوریه ی بم س  1ن ابه کلیب ی سخنتسنم بارسك سوباما در دسنشگاه وست پوینت  2در
 11مه  1121بود .رئیس ومهبور آمتی با در سین نطق بطور صتیح میان ونگ در سوریه و
ی ولا سیاسم شتق سکتسین سریباط بتقبتسر کبتد .به سقاقاد سو ق م ی تك و سق سم وسشنگان
قلیه خشونت در سوریه و سق سما روسیه ببت خبلاف قانون سساسم آمتی ا سست .سوباما گفت در
قتن  12آمتی ا نممیوسن خبود رس منبروی کنب  .مبا نممیوسنیم نسبت به آنچه خارج س
مت هایمان ممگذرد ،ببم یفباو باشبیم .سیبن ب بتسن هبیچ رسه ار سادهای ن سرد .آمتی ا س
سین پس منابع بیشاتی رس بتسی حمایبت س همسایههای روسبیه سرسئه ممکن  .ببا کنگبته رسیرنبم
خبوسهم کبتد یبا بهابتین کسبانم رس کبه ممیوسنن وبایگرین یتوریستها و رئیس ومهور
سوریه شون  ،بیش س پیش یقویت کنن (.)Zezima, 2014

73

فصلنامه راهبرد سیاسي؛ سال دوم ،شماره  ،7زمستان  9347ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه گیري
طبق م ل م یتیت ب تسن مای ل بتچت ب تسن سوریه به دلایل مخالفم ش ل گتفت که س
مهمیتین سین قوسمل ممیوسن به سه قامل قم ه سشاره کتد :سول کاهش ق ر دولت به دلیل
ق م م یتیت ص یح ب تسن یوسط دولت بشار سس دوم سفرسیش ق ر ختده گتوهها مانن
دسقش و سریشها ی آ سد که باق یش ی ب تسن در سوریه ش ن و قامل سوم رسانه ممباش که
باق یش ی ب تسن در سوریه ش ه سست .در ب تسن سوریه با یگتسن منطقهسی و فتسمنطقه سی
نقش دسرن که ی م مهمیتین با یگتسن آمتی ا ممباش  .ی م س بنیانهای سیاست خاروم
آمتی ا مبانم بت م ا و سونیسم ممباش  .سصول سین م ا قبار سست س  :منافع ملم
س ان سر سیاست و روسبط خاروم ،پذیتش م سخله نظامم در دیگت مناطق وهان بتسی حفظ
منافع ملم ،گساتش موقعیت وهانم به قنوسن یک ق ر برر و وسکنش به یه ی س س طتق
نظامم در صور نیا که طبق سین یئوری و نقشه سیاست آمتی ا سه سف سیاست آمتی ا وهت
ورود به سوریه به سه سفم یقسیم ممشود .ه ف سول سسافاده س موقعیت سساتسیکیک سوریه ه ف
دوم نشان دسدن ق ر خویش در خاورمیانه در کنار روسیه که آمتی ا ممخوسه ق سست خود رس
به قنوسن ق ر برر یا ک خ س به رخ روسیه ب ش و سوم حفظ سمنیت سستسئیل ممباش  .در
نایجه گیتی کلم ممیوسن به سین ن اه سشاره کتد آمتی ا نه ینها به کشور سوریه در ب تسن
ناوسنست کمک کن بل ه باق یش ی ب تسن ش و پیشنهاد ممشود که دولت سوریه با نشست
با مخالفان و سیجاد هم لم و سصلاحا در رفاار سیاسم دولت خویش سین ب تسن رس به ش ل
سوری سوری حل کن و سوا ه دخالت ق ر های برر رس ن هن .
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.211-213
دسویااشویلم ،ورسب ( « .)2931مینههای قومم-وغتسفیای ب بتسن سیاسبم در قفقبا » ،یتومبه بهبتسم
سمیتسحم یان ،اطلاعات سیاسی اقتصادي ،شماره .215-219
دهشیتی ،م م رضا و گلساان ،مسلم ( « .)2935فصلنامه ی قیقا سیاسم ببین سلمللبم» ،فصـلنامه
تحقیقات سیاسی بین المللی ،دوره  ،1شماره  ،11پاییر.
رو نا ،ویمر ( .)2911آشوب در سیاست جهان ،ماتوم :قلیتضا طی  ،یهتسن :سناشارس رو نه.
سینایم ،وحی ؛ غلامتضا سبتسهیم آباد« .)2919( .وهانم ش ن و کثبت گتسیبم» ،فصـلنامه مجلـ
پژوهش ،سال  ،22شماره .1
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و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9347  زمستان،7  شماره،فصلنامه راهبرد سیاسي؛ سال دوم

 دفابت مطالعبا سیاسبم و: یهبتسن، مـدیریت بحرانهـاي بینالمللـی.)2999(  قلم سصغت،کاظمم
.بینسلمللم
: یهبتسن، بــازیگران سیاسـی، کنکاشی در تحولات سوریه؛ ریشهها.)2931(  روح سسلله،قاسمیان
. سناشارس دسنشگاه یم ن سا
 سخنتسنم دبیتکل حبرب سسلله لبنببان در بیسببت وسبومین متسسبم فبار19/3/32، سی حسن،نصتسسلله
. خبرگزاري تسنیم،"سلا صیلم دسنشجویان حرب سسلله
 معاونبت پکوهشهبای، رویکردهاي سیاسی امنیتی آمریکا در خاورمیانه.)2911(  م مبود،وسقظم
. گتوه مطالعا خاورمیانه و خلیج فارس،سیاست خاروم
 دانشـنامه روابــط بــین،] ماریین گبتیفیاس [ویتسسبباار: در کااب، ب تسن.)2911(  سسایون،وسکت
. نشت نم: یهتسن،  قلیتضا طی: یتومه،الملـل وسیاست جهان
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