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

 

 
 

*دکتر امیرهوشنگ میرکوشش           
**بهادر نوکنده/ 1

 2***حسین بابایي پهنه کلایيسید /  

 

 دهیچک

 های ببرر  و م بلمناسب  سسباتسیکی م م بل منا قبه قب ر  موقعیت دلیل به خاورمیانه منطقه     

 یتسنریابم و ووبود مناس  خش م موقعیت آ سد، هایآب با سریباط مانن  هایمموقعیت. باش مم هاب تسن

باقب   هاسستسئیل، همه سین و قتبساان سیتسن، روسیه،  مانن هایمق ر  دسشان قتسر نفام. و مع نم منابع

سین مقالبه ببا  شود به ب تسن سوریه ورود پی س کن .ش  کشور آمتی ا به دلایلم که در سین مقاله یبین مم

با ه ف بترسم سه سف آمتی ا در ب تسن سوریه بت سساس م ل  ی لیلم-یوصیفم سسافاده س  روش پکوهش

در سیبن  چت بت سساس قلل سیجاد ب تسن طبق نظتیه آشوب گتدآوری ش ه سست.م یتیت ب تسن مای ل بت

شود و در مقاله پس س  بترسم ب تسن سوریه س  منظت م یتیت مای ل بتچت ماغیتهای مساقل بترسم مم

رسب  آمتی با در به نظبت مم شود.باش  یبین ممسدسمه ماغیت وسبساه به با یگت که در سین مقاله آمتی ا مم

 رسهببتدی روسبط بتقتسری در سوریه با نگتی سستسئیل، رژیم سمنیت ضتی  ن سوریه به دنبال بالابتدنب تس

باش  که سین سهب سف روسیه مم با رقابت و سقاصادی منافع مقاومت، وبهه س  سوریه حمایت قطع سیتسن، با

 دهیم.رس مورد بترسم قتسر مم

 هاکلید واژه

 .آمتی ا خاورمیانه، بتچت، مای ل ب تسن، م یتیت م ل سوریه، ب تسن

 

 

                                                                 
 .، سیتسنمم، شاهتوددسنشگاه آ سد سسلاسساادیار قلوم سیاسم، وسح  شاهتود،  *
 .)نویسن ه مسئول(سیتسن تودشاه ،شاهتود وسح  سسلامم آ سد دسنشگاه سیاسم قلوم سرش  کارشناسمموخاه دسنش آ **

 Bahadornokandeh@gmail.com 
  .، سیتسنیهتسن، دسنشگاه آ سد سسلامم، قلوم و ی قیقا ، وسح  دسنشجوی دکاتی وامعه شناسم سیاسم ***
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 مقدمه

 نظامم یا سقاصادی دیپلماییک، سست قطفم نقطه سن گفاه ب تسن، س  یعتیف صور  یتینکلم در    

 به صلح س  نظامم، ب تسن حالت در یا کن ،مم یغییت پیوساه هادولت میان مناسبا  آن، در که

 میان قادی دیپلماییک یا سقاصادی ا مناسب گسیخاگم در رس مفهوم سین. گتسی مم ونگ

 سایری در هادولت میان ب تسن: نظامم( سلف: دسرن  سنوسقم ها،ب تسن. بتن مم کار به نیر هادولت

 میان ب تسن: سقاصادی( ب باش ؛ آم ه پ ی  نیتوها آوردن ص نه به یا یه ی  سب  به که

 با پتدسخت س  فقت هایدولت  افسسان سب  به یا یه ی  سب  به فقیت و ثتویمن  هایدولت

 خود یصمیم دولام کههنگامم پیمان، یک سمضاکنن گان میان ب تسن: دیپلماییک( ج ها؛ب هم

 هت (.251: 2931 هم ارسن، و خلیلم)کن مم سقلام پیمان آن مقترس  گذسشان پا  یت بتسی رس

 قتسر خاورمیانه منطقه رد سوریه. ده مم رخ وغتسفیایم منطقه یک در طبیعم، طوربه ب تسنم

. (2911ویور، و بو سن) دهن مم رخ کتس به آفتیقا، و خاورمیانه در سلمللمبین هایب تسن و دسرد

 فتس وفتودهایم دچار  مان طول در ب تسن. باش مم خاروم و دسخلم قوسمل شامل ب تسن هت

 باق  گتم سخله و ساقلم وسبساه، ماغیت سه بتچت مای ل ب تسن م یتیت ینظتیه طبق. شودمم

 قتسر خاورمیانه، سساتسیکیک منطقه در ش نوسقع قامل سه. شودمم ب تسن ش ن پیچی ه و سیجاد

 با همسایگم و ساحل کیلومات 219 س  بتخوردسری و م یاتسنه دریای شتقم کناره در گتفان

 مناسبا  در رس کشور سین ژئوپلیایک سهمیت وضوحبه قتسق، و یتکیه لبنان، سشغالم، فلسطین

 و دسخلم سطح قوسمل ش ن پوش هم سوریه، ب تسن در. سا دمم نمایان وهانم و سیمنطقه

 ب تسن ص یح م یتیت ق م مؤلفه سه که سن ش ه ب تسن گساتش و سیجاد باق  سلمللمبین

 در منافع آوردن دست به وهت خاروم با یگتسن ورود و دسخلم سطح در سوریه دولت یوسط

 قلل س  وامعم یعیین کتد یلاش چت بت مای ل. ش  سوریه در ب تسن بتو  باق  لمللمسبین سطح

 در هایمم ل همتسه به رس آن مخالف پیام های و سبعاد متسحل، ب تسن، یک بتو  هایریشه و

 مای ل نظتیه. ده  سرسئه ب تسن بتسی نایجه –کاهش –گساتش –پی سیش چهارگانه متسحل مورد

 قلمم یبیین و مطالعه در مینه سخیت هایدهه در که سست هایمنظتیه یتینوامع س  ی م بتچت

 ی ولا  پیچی ه و پتشااب فتسین  به یووه با نظتیه سین سهمیت و سرسئه سلمللمبین هایمب تسن

 یعبیت به کهطوریبه سست سهمیت حائر سلمللمبین هایب تسن یبیین در سخیت هایدهه در سمنیام

 یا کن مم فتسهم رس سم ان سین و سست سمور سا یساده بتسی سیوسیله نظتیه بیلیس و سسمیت

 کشورهای نظت س  گذشاه، های مان س  سوریه(. 1125 وسقظم،)دسرد سهمیت مسائلم چه ب سنیم
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. دسرد همچنان و دسشاه منطقه در رس ژئوسساتسیکیک و ژئوپلیایک منظت بالایتین مخالف،

 قتسر باق   یتس بخشی ه؛ کشور سین به رسهبتدی وایگاه که سست یسگونهبه سوریه ژئوپلیایک

 سروپای میان در رس سوریه و گتدی ه آفتیقا و سروپا آسیا، قاره سه سیصال نقطه در آن گتفان

 قبار  سلمللمبین و سیمنطقه هایق ر  بتسی سوریه سهمیت. سست دسده قتسر خاورمیانه و صنعام

 هایدرگیتی با سوریه پیون . 1 خاورمیانه؛ در رسهبتدی ل اظ هب سوریه متکریت. 2: س  سست

 و منطقه کشورهای در بنیادگتس و سیاسم سسلام ناحیه س  خطت سحساس. 9 و سستسئیل؛ و سقتسب

 (.59:2931 آوتلو،)رو سفرون آن رون 

 ب تسن یش ی  و سوریه سساتسیکی م بالای سهمیت دلیل به ی قیق موضوع ضتور  و سهمیت     

 بت یأکی  با سلمللبین هایب تسن بترسم به ی قیق سین. باش مم سلمللبین و منطقه در سوریه

 بتسی مناسبم منبع یوسن مم ی قیق سین هاییافاه و پتدسخاه سوریه: موردی بامطالعه بتچت م ل

 با مخارو ب   در باوسنن  یا باش  سمنیام نظامم، نهادهای و کشور و سر  و خاروه سمور و سر 

 دسخلم ب   در و کنن  بتخورد سوریه ب تسن با چگونه سوریه کشور با همسایگم به یووه

 سحامالم هایب تسن باوسنن  سوریه ب تسن س  گتفان قبت  با کشور و سر  و نظامم نهادهای

های برر  در نظام یک نیاب آمتی ا ی م س  ق ر  یش ی  ب تسن سطح یا کنن  م یتیت رس دسخلم

های آمتی ا در قبال کشورهای خاورمیانه به دلیل ووود سه قلت سیاست باش .م ممچن  قطب

قتسر دسشان کشور سستسئیل و سهمیاش بتسی آمتی ا در منطقه ( سلف باش .بتسی سین کشور مهم مم

قتسر دسشان سیتسن ( یاثیتگذسری روسیه به قنوسن رقی  سنام و برر  آمتی ا در منطقه ج( ب

ن دشمنان آمتی ا و سستسئیل در منطقه که سین قوسمل باق  ش  سین منطقه قلاوه ی م س  بررگاتی

بت موقعیت سساتسیکیک و سقاصادی بتسی آمتی ا حائر سهمیت باش  دقیقًا 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 

 سین مقاله در پم آن سست که سیاست باش .کاهش ب تسن سوریه پت سهمیت ممدر یش ی  یا 

سوریه با بترسم ب تسن سوریه س  منظت م یتیت ب تسن مای ل بتچت چگونه  ب تسن بتسبت در آمتی ا

 باش .مم
 

 

 برچر مایکل مدل بحران مدیریت شناختی روش

 یبک کبم دسبت م وری ر شهایس بتسی یه ی : دسرد مشاتك هایویکگم ب تسن پ یب ة     

 گسبیخاگم یب یل ضتور  و مطتح دولاهای میان مناسبا  آین ة سلگوی در سبهام ووبود دولبت،
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 در سمنیام -نظامم ب تسنهای هتچن (. 211: 2911 وسکت،)ثبا  به ناپای سر وضعیت و مناسببا 

 در مامایر سیپ ی ه قنوسن هب ب تسن 91 دهبۀ در همه، سین با سن ،دسشاه ووود یاریخم سدوسر همۀ

 طبقبه مخالف سش ال به یوسنمم رس (. ب بتسن91:2911 بتچت،)ش  شناسایم وهان سیاست

 فتآین  ب تسن، پیشبینم آن، در کبه «موضبوع» بتسسباس بنب ی طبقبه مبثلاٌ کبتد؛ بنب ی

 بن ی توهگ دیگت، شبیوة. شودمم ل باظ ببا یگتسن دسبت به ب تسن م یتیت و گیتی یصمیم

 سسانفورد. ببود «سسانفورد م ا » آن پیشگام که سست ب تسن در گیتی یصمیم شیوة بتسساس

 بترسبم و گسباتده سطلاقبا  سریباطبا ،  مبان، م ب ودیت یه یب ، ببه معطوف سدرسك بت

 یا شناخام فتدی، روسنم فشار سلگوهای به یوسنمم م ا  همین در. دسشت یأکی  هاوایگرین

 ش ی  یه ی  آلیسون، ختدمن  با یگت یا هرینه م اسبۀ سایبتنایک، یا سا مانم فتآین  بم،سدرسک

 م یتیت وامع م ل (. در19-91: همان)کتد سشاره نیر هتمان غافلگیتی و کویباه  مبان و

 سو. بتآم  ب تسن س  و ی ی یعتیف پم در فوق، مفهومم هاینارسایم به پاسخ در بتچت ب تسن،

 و  ن  پیون  یعادل و ثبا  ببه رس آنهبا و کنب  یتکیب  رس سباخاار و فتآین  در ونمدگتگ یوسنست

 سین سرسئۀ بتسی. دربتگتفت رس سلمللبم ببین نظبام سصبلم قنصبت چهبار سو نظتیبۀ طتیق، سین س 

. م2311-2321 سالهای فاصبلۀ در سلمللبم ببین ب بتسن 91 بترسبم ببه ویل نفل  و بتچت م ل،

 هم رس ب تسن یک یوسنمم کبه رسبی ن  نایجبه سیبن ببه مجمبوع در و( 11 همان:)ان پتدسخ

 نوع در دگتگونم بت سلمللم بین ب تسن یک. کتد بترسم «نظام» بتحس  هم و« با یگت» بتسساس

 یش ی  با. کن مم دلالت دولت چن  یا دو بین ماقابل ش نن ه هایکنش ش   و سفرسیش یا و

 بین نظام ساخاار و ش ه یتثبا  بم فیمابین روسبط طبعاً آنها میان نظامم مخاصما  سحامال

 یک بتچت، مای ل ب تسن یئوری سساس بت(. 11: 2911، بتچت)خوسن مم فتس چالش به رس سلملل

. کن مم قبور وسبساه ب تسن کن مم پیتوی گت م سخله و مساقل وسبساه، ماغیت سه س  ب تسن

 -کاهش گساتش، پی سیش، شامل چهارمتحله سین کن مم یبعیت سماتپار 1 س  وسبساه ماغیت

 با یگتی، بین سیسامم، قامل 1 س  مساقل ماغیت. سست ب تسن ب تسن گیتی نایجه و پایان

 (.2911 بتچت،)کن مم یبعیت وضعیت خوسص با یگتی،
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 همکاران و خلیلی برچر مدل اساس بر آذربایجان بحران بررسی-برچر بحران مدیریت مدل -1

 

 بررسی مدل مدیریت بحران مایکل برچر:

رس با روش  هاب تسنمای ل بتچت در کاابش با قنوسن ب تسن در سیاست وهان یلاش کتده یا      

 :به دو معنم سست سینی لیل و بترسم کن .  ی قیق بت آم ه س  یجتبه گتسیم ورء نگت 

ل ق ر  و معادلا  آنست مسائل غیت بتچت یجتبه گتسست بنا بت سین در ی قیقایش ب نبا -2

ورو گتسیش غال  در روسبط بین  سومادی مانن  دین و نورمها در سین ی قیقا  رسهم ن سرن . 

 سلملل سست.

 با و کن مم کشف یک به یک مو سئی م ش ل به رس حقایق  در یجتبه گتسیم سیمم م قق -1

 یجتبه که سست معنم ب سن سین. رس مم و ی  حقایق و سسا لالا  به آنها دسدن قتسر هم کنار

 سیم صتف در کار نیست و ق ری هم ققل گتسیم در کار سو پذیتفاه سست.گت

 فوق، در پم یعتیف مفهومم هاینارسایمدر م ل وامع م یتیت ب تسن، بتچت در پاسخ به 

 با رس ببهو ی ی س  ب تسن بتآم . سو یوسنست دگتگونم در فتآین  و سباخاار رس یتکیب  کنب  و آنه

سلمللبم رس  ثبا  و یعادل پیون   ن  و س  سین طتیق، نظتیبۀ سو چهبار قنصبت سصبلم نظبام ببین

 سلمللبم در فاصبلۀ بتگتفت. بتسی سرسئۀ سین م ل، بتچت و ویل نفل  ببه بترسبم ب بتسن ببین در

 بی ن  کبهدر مجمبوع ببه سیبن نایجبه رس و (.11 بتچت:) پتدسخان . م2321-2311 سالهای

ب تسن  یک ب تسن رس هم بتسساس با یگت و هم بتحس  نظام بترسم کتد. م ل شناسبایم یوسنمم

یأثیت.  بتچت بت مبنای شناسایم چهار متحلۀ ب تسن، سساوسر سست: پی سیش، گسباتش، کباهش و
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ومتحله  در سین چارچوب ناظت بت سین سست که چگونبه هبت متحلبه، حبو ه هایافاهیشتیح و سرسئه 

پارسدسیمم که بتچت در آن چارچوب ب تسنها رس بترسم کتده  (.5 همان:)دسدبع ی رس ش ل خوسه  

سین  درساخااری و نئورئالیسم( -هم س  نوع ساخااری سست. )س  سه گتسیش یاریخمآن  و  رئالیسم

سم و ساخاار نظام بین سلملل بتر رودممنوع رئالیسم سطح ی لیل س  دولاهای ملم فتسیت 

. ده مم ربط سلملل بین نظام ساخاار به  نوع رئالیسم منا قا  رس بجای طبع سنسان سین. شودمم

 سین ب تسن یعتیف در. سست مووود وضع حفظ طتف سر ی قیقایش در  مانن  دیگت رئالیساها بتچت

ن یت سیجاد کن  ب تسیغی سلملل بین نظام در نوقم به که رس حتکام هت که چتس دسده نشان رس

 ب تسن سول سطح. سست کتده یصور سطح دو در  کااب سبا س بتچت سنوسع ب تسنها رس به در. دسن مم

 دولت یک یوسن که سست  متبوط به ب تسنهای کوچ م معمولاًس  سطح دولت سست که  یتنا ل

 کن ممسط م س  ب تسن که بتچت بترسم خود رس با آن آغا   سما. کن نمم درگیت هم رس وسح 

 یا 2321 سال س  یعنم ما مطالعه م  وده در که ب تسنهایم مجموع. سست سن در سطح دولتب ت

س  نیمم س   بیش. سست بوده ب تسن 119 سن بوده دولت سطح در و سن ش ه بترسم میلادی 2311

سین  شمار. سن کتدهو ح سقل دو دولت رس درگیت  سن رسی هسین ب تسنها به خارج س  مت  یک دولت 

 نو ده. رس ممب تسن  931م  وده مطالعه به  در دسرن . نام  نها که ب تسن بین سلمللمب تس

 یک .سن بودهدر خلال ونگ  هایب تسن 931ب تسن س   39درص  س  ب تسنهای بین سلمللم یعنم 

طولانم مانن  شتق و غتب در  منا قا . سستستچشمه مهم ب تسن در وهان منا قه طولانم 

باره منا قه  در. شون مممنا قا  طولانم م سوب قتسق  و سیتسن و  و سستسئیلونگ ستد سقتسب 

نفت کشها  ونگبه ب تسنهایم نظیت ونگ ی میلم هشت ساله،  یوسنممطولانم سیتسن و قتسق 

 سه هت که کتد سشاره فارس خلیج در سیتسن  در دو سال پایانم ونگ و ب تسن ستنگونم سیتباس

 نظیت ب تسنهایم به یوسنمم غتب و شتق منا قه باره در. هسان  انمطول منا قه سین س  ناشم

 2311م اصته بتلین در سال  2391موش م کوبا در سال  ب تسن 2395 سال در ویانام ونگ

 (.http://hsafari2892.persianblog.ir/post/7) کتدسشاره 

 

 بحران: بروز  شرایط

 سوبه سقاقاد بتچت بتو  ب تسن سریباط مساقیمم به درك با یگتسن س  سوضاع بین سلمللم دسرد.      

 شود.مم ب تسن یک  دن وتقه موو  سه درك گوی مم

 یه ی  یک یا چن  سر ش سساسم با یگتسن -2

http://hsafari2892.persianblog.ir/post/7
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 کمبود  مان بتسی وسکنش -1

 نظامم سفرسیش سحامال درگیتی با یگتسن در خصومت -9

 

 سوریه بحران در الملل بین نظام بررسی

 بین نظام در گیتی یصمیم و ق ر  متسکر یع سد به آن و ی  ش ل در بن ی قط  مفهوم     

 در یصمیمگیتی و ق ر  یمتکر دهن ة نشان مفهوم سین در قطبم دو نظام. دسرد دخالت سلملل

 سیئلافهای یا مجرسء وسح های سست نمم  با یگتسن سین که باش مم همسطح بالنسبه با یگت دو

م  ودیت  سیجاد ثبا ، شتسیط یعیین چون موسردی در قطبم متکر دو سین. باشن  دولاها قوی

 و بلوکها در وسبساه غیت با یگتسن یا ق ر  بلوکهای سقضای وان  س  مساقل رفاارهای در

. همچنین باشن مم بتوساه نقش دسرسی بینالملل نظام در سصلم ونگهای ناایج در همچنین

 بیش یا سه درمیان سیاسم یصمیمگیتی و نظامم ق ر  پتسکن گم بهمعنای قطبم چن  مفهوم

 بتیت متکر دو با ساخاار یک معتف متکری چن  سصطلاح سما ،باش مم بتسبت نسبااً  وسح  سه س 

 دلیل به متکری چن  نظام سصولاً. باش مم سیاسم یصمیمگیتی چن گانه متسکر و نظامم ق ر 

. سست دیگت بن ی قط  یهانظام مابقم س یت ثبا  بم خود سقضای بتسی سمنیام یهانهیهر سیجاد

 ش ه صتف  مان به هرینه یصمیمگیتی. سوتسست و گیتی یصمیم یهانهیهر شامل هانهیهر سین

 نظام واری م یتیت به سوتس هرینه و شودمم گفاه سمنیام رژیم یک سوتسی وهت یوسفق بتسی

: آمتی ا» مقاله در هاناینگاون(. 221: 2911 بتچت،)سست فرسین ه بسیار نظام سین در که میگتددبت

 وهانم یهااستیس که سست یر سین دسدن درص د «چن قطبم-یک نظام س  گذسر ینها؛ سبتق ر 

 ونگ آن سوج که ستد ونگ س  پس چن قطبم متحله س  و ستد ونگ دورسن دوقطبم نظام س 

 ویک بیست قتن چن قطبم دورسن وسرد وسقع به آن ه س  قبل سکنون و کتده قبور ،بود فارس خلیج

 ینها دیگت آمتی ا دورسن سین در. سست چن قطبم-یک دورسن دهه دو ی م س  گذسر حال در شود

 وفصل حل در آمتی ا که دسرد ووود برر  یهاق ر  س  دیگت شماری بل ه نیست، سبتق ر 

 در ویور و بو سن. سست قم ه یهاق ر  دیگت مشارکت و هم اری  ول س  ناگریت وهانم مسائل

 ق ریهای و ما  ه سیالا » کااب در بو سن و «سلملل بین سمنیت ساخاار: ق ریها و مناطق» کااب

 2+1 بن ی قط  ساخاار یبیین درص د «ویک بیست قتن در وهانم یهااستی: سبرر 

 و ژسپن چین، روسیه،برر  ) ق ر  چهار و( ی اآمتسبتق ر  ) یک س  متک  ساخاار سین. هسان 

 که سلمللم بین یهاب تسن نییتمهم س   می(. 99: 2935، گلساان دهشیتی،سروپاست ) سی ادیه
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. سست سوریه ب تسن سست، ش ه یب یل برر  ق ریهای کنشگتی و با ی ص نه به حاضت حال در

 س  ناشم وهانم یه ی  که گفت بای  چن قطبم، -یک نظام در آشوب سیجاد و ب تسن بتو  س ل اظ

 دسده یسمنطقه شبه و ملم م لم، منا قا  به رس خود وای برر  ق ریهای کنن ه ویتسن بتخورد

 مناقل یتنییپا سطوح به نالمللم بم نظام بالای سطوح س  ب تسنها ثقل متکر یتیی ، ب ین. سست

 حال در ،دهن مم رخ یسمنطقه شبه و م لم ملم، سطح در که یمهاب تسن بنابتسین،. سست ش ه

 ب تسن مانن  سلمللم بین سخیت یهاب تسن ماهیت. سست ب تسن نوع نییتعیشا و فتسگیتیتین حاضت

 درون س ها ب تسن سکثت منشأ کهسن  دسده نشان سوکتسین و قتسق سوریه، مصت، لیبم، یونس،

 دولت» و «سساوسر دولت» نوع دو هب ب تسن به پاسخ در ملم یها. دولتخیرد بتمم ملم دولاهای

 همه» و «قطعم» پاسخم با سساوسر یهادولت در دسخلم یها. آشوبشون میقسیم م« درمان ه

 یهاضعف دلیل به «درمان ه یهادولت» لی ن،. کنن مم م یتیت رس آنها و ش ه رو روبه «وانبه

 یهاآشوب با بتخورد س  نایوسن غیته و سواماقم سیاسم، سقاصادی، نظامم، سمور در مخالف

 و یسمنطقه نظم به سپس و کشی ه چالش به رس دسخلم نظم سبا سها آشوب سین. هسان  دسخلم

 با یگتسن رو، س سین. کش مم چالش به رس یابعه و مسلط نظام و سست کتده ستسیت سلمللم بین

 آن م یتیت و هم سخل به ژئوپلیایک یعلقا  و قلایق منافع، با ماناس  وهانم و یسمنطقه

 پاسخ یوسنایم ق م دلیل به که بوده دسخلم ب تسن، سطح نوع س  سوریه ب تسن منشأ. پتدس ن مم

 به  مان هم رس وهانم و یسمنطقه نظام و کتده ستریر ب تسن ب تسن، به وانبه همه و منسجم

 ان،معاتض و مخالفان با سیاسم نظام بتخورد بت قلاوه یتیی ، ب ین. سست کشی ه چالش

 موس ه منطق سساس بت ستدی ونگ ص نه به سوریه در هامناآرسم و رفاه فتسیت مت ها س ها مخالفت

ی و دهشیت)سست گتدی ه یب یل سلمللم بین و یسمنطقه برر  یهاق ر  میان ناماقارن قوسی

 (.29: 2935، گلساان

 

 بررسی بحران سوریه بر اساس مدل مدیریت بحران مایکل برچر

 (بحران اقبلم) شیدایپ

 ماقاببل کبنش هبیچگونبه مووب  و سسبت ب بتسن یبک نخسباین گام پی سیش، متحلۀ     

 ببا و دولبت چنب  یا دو میان روسبط ش نن گم در دگتگونم وسقع در. نیست آمیر خصومت

 دوره به رس متحله نی( س5: بتچت)شودمم مشخص آنها س  ی م ح سقل سوی س  یه ی  سدرسك

 که سن کم یه ی  یا یه ی  ق م موضوع متحله سین. در ن ینمامم یعبیت پی سیش یا سنب ت ماقبل
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 ح  س  بیش و ش ی  سفرسیش متحله سین در م. گاهشودمم سحساس گتفاه، هارسه ف سر ش

 مسالرم سلمللم بین ب تسن یک گساتش، پی سیش،. متحله تدیگمم سنجام ماقابل کنش معمول

 رسها سر ش به یه ی  س ح معمول بیش هتدو یا ی م که سست دشمن کشور دو ح سقل ووود

 (.19: 2931، دسوییاشویلم)ده مم پاسخ و کتده درك

 

 سوریه بحران و عربی کشورهاي در اسلامی بیداري

 دلالت سلهم بتیت دین فتسمین س  یبعیت به نیر سسلامم و آگاهم و یذکت معنای به بی سری     

. سست آن به یابم دست بتسی یلاش یا بتیت حیا  معنای به سسلامم ریبی س دیگت قبار . به دسرد

 یهاسر ش دیگت و ق سلت نظیت سسلامم شهای سر  مج د سحیای به سسلامم بی سریبنابتسین 

 سیمای س   دسیم سبهام و دین س  یردسیم مهجوری بت نیر و سصیل سسلام ههای آمو  پتیو در ماعالم

 که چه نمودآن سذقان بایسام سسلامم، بی سری س  وامعم یعتیف با هرسبط در. دسرد یأکی  سسلام

 کنار در. نامن مم به سسلامم بی سری س  که سست سین دسرن  نظت سیفاق آن بت سن یشمن سن یهمه

 بار که یعاریف سین رس آن قتبم در که ی نن  ادمی سحیاگتی و دینم سصلاح« سلص وةسلاسلامیۀ»

 نیر سواماقم یس هیپ  به سسلامم بی سری س  نظتسن صاح  س  بعضم دسرن ، هنجاری و سر شم

 سساقلال کتسمت، به رسی ن وهت هوشیاری و بی سری به با گشت معنای به که کنن مم یعبیت

 سسلامم بی سری س  منظور بهات قبار  به. سست وسح  سمت یک یش یل و سقاصادی سیاسم،

 کتده پی س روسج قالم مسلمانان میان در کنونم یرهدو در که سست دینم باورهای س  یسمجموقه

 به موسوم که آسیا غتب کشورهای در سخیت ی ولا  آغا (. 52-51: 2932 نی تو، حاذق)سست

 دست یکتده ی صیل ووسن خودسو ی یحادثه با سبا س سست، قتبم بهار و سسلامم بی سری

 سین در پلیس نامناس  رفاار به که 1121 دسامبت 21 یونسی ر سلبوقریری م م  نام به فتوشم

 ستکوب دساگاه وسام بی سد ختمن بت یسوتقه قمل، سین. ش  شتوع بود، کتده سقاتسض کشور

 منطقه قتب کشورهای دیگت به یونس کشور س  رس سنقلاب و سقاتسض موج و نمود سیجاد حاکم

 یهاامیق و دسخلم سقاتسضا  دچار یمن و سوریه ب تین، مصت، نظیت کشورهایم. ستس یتنمود

 س  که بود ح ام و ستسن به سقاتسض سنقلابم یهاونبش سین یهمه مشاتك ووه. ش ن  متدمم

 به سستسئیل و سنگلیس آمتی ا، ما  ه سیالا  ویکه به غتبم یهادولت سساتسیکیک پیمانان هم

 بت اوهقل سوریه ب تسن آغا ین گیتی درش ل (.99: 2939، ساری نوری و خانم)رون مم شمار

 نظیت قللم به یوسنمم سوریه، سقا سرگتسی سیاسم نظام و سساتسیکیک موقعیت همچون قوسملم
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 و سفتسطم گتسیم سسلام رش  کشور، سین در قومیام و یسفهیطا یهاش اف سقاصادی، مش لا 

 سست کشوری سوریه. پتدسخت خوسهیم آن به سخاصار به ذیل در که نمود سشاره خاروم م سخله

 و دسرد ومعیام رش درص   9 سالیانه و بوده نفت میلیون دو و بیست بت بالغ ومعیام رسیدس که

 در مذسه  و سقوسم یع سد. سست ش ه یش یل... و یتکمن و سرمنم قتب، نظیت گوناگون سقوسم س 

 سقاتسضم موج یک به ش ن یب یل پاانسیل بالقوه طور به که هسان  مسایلم یومله س  سوریه

 طور به که صوریم در قومیام و یسفهیطا یهاش اف بهات قبار  بهسن . نموده سیجاد خود در رس

 خارج دولت کناتلس   ،شون مم قتض هم ی  یگت باها ش اف سین نیر و نشون  م یتیت ص یح

 قلت به آمتی ا س  متدم ش ی  ینفت نظیت قوسملم. کن مم یه ی  رس ملم ی پارچگم و ش ه

 مقاومت و خاورمیانه کشورهای به آمتی ا حمله و 1112 سپاامبت یا ده حادثه سستسئیل، س  حمایت

 سفتسطم گتسیم سسلام بیشات هتچه م بوبیت موو  حوسدث سین مقابل در رسدی ال گتسیانسسلام 

 دست در سوریه در حاکمیت که وا آن س . ش  سوریه یوامعه سقشار و آحاد س  یسپاره نرد در

 سل اد به م  وم خان سن سین سفتسطم، گتسیان سسلام دی گاه س  بتسینبنا سست، قلوی خان سن

 نظام با معارضان مخالفت یش ی  بتسی قاملم خود درسوریه بینشم چنین گیتی ش ل. هسان 

 که دسشت سشاره موضوع سین به بایسام بیتونم، قوسمل(. درخصوص 2932 ،آوتلو)ش  حاکم

 حمایت مقاومت م ور س  هموسره و بوده مساقلم خاروم سیاست دسرسی که سست کشوری سوریه

 صهیونیسام، رژیم با رسبطه در سمنیام مسائل حفظ قلت به هم آمتی ا دیگت طتف س . سست نموده

 منطقه پیمان هم کشورهای دیگت و آمتی ا بنابتسین. سست منفعل و ضعیف یسهیسور خوسهان

 سوریه، در یعارضا  و سخالافا  یمشاه ه م ض به قطت و سعودی قتبساان یتکیه، نظیت شیآ

 وهانم یهارسانه حال قین درسن . نموده سوریه دولت معارضان بیشات هتچه ی تیک در سعم

 خلیج یحو ه قتبم کشورهای های نیرشب ه و سن. سن.سم و سم بم بم همچون نیر همسو

 دسمن ب تسن مقق بت سوریه در یعارضا  بررگنمایم با سلعتبیه و سلجریته هم شبک مثل فارس

 یهاگتوه سوریه، در ینش گیتی ش ل(. س آغا  252: 2932، هم ارسن و شتیفیان) ن  مم

 نقش سیفای سوریه درب تسن مخالف قناوین با ی فیتی یتویسام یهاگتوه به موسوم ماع دی

 یختی  ورمیت، گتی سلفم بنیادگتسیم، هها، گتو سین یهمه غال  و مشاتك ویکگمسن . نموده

 در گناه بم متدم کشاار و یجاو  بتسی وحشیانه سقمال و ونایت سنجام مذهبم، شعائت و ابتمق

 سیاسم و نمودن سی ئولوژیک ،هاگتوه سین سه سف نییتمهم س  ی م همچنین. سست سسلام لوسی

 نمودن مخ وش ی،سپتوژه چنین نهایم ه ف. سست رسدی ال سسلام قنوسن ی ت سسلام، دسدن ولوه
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. نمود سشاره دسقش گتوه و شام سحتسر سلنصته، یوبهه سلقاق ه، گتوه به یوسنمم سلامس هم چهت

 سین بیانگت ،شودمم مشاه ه سوریه ب تسن در فعال یتوریسام ههای گتو با رسبطه در که چهآن 

 بهسن . گتفاه وای سلقاق ه گتوه  مته در سوریه در بشارسس  معارض نیتوهای سکثتیت که سست

 ی لیلگتسن غال  سسا لال و دهن مم یش یل سلقاق ه گتوه رس نیتوها سین سوم یک اتبه قبار 

 دسده قتسر خود حمایت و کناتل ی ت رس گتوه سین بیشات سعودی قتبساان کشور که سست سین

 (.99: 2931:  رنچک)سست

 

 آشوب هیطبق مدل برچر بر اساس نظر هیبحران سور یبررس

 هیبحران در سور جرقه

کنن ه  منیب شیمعادلا  پ هیسول طیدر شتس مورئ تیییغ کیآشوب  یهیمفتوضا  نظت قطب     

سشاباه کوچک  کی. در وسقع گتددمها محاصله س  آن جیدر ناا  یش  اریبس تس ییمنجت به یغ

فشار کوچک باق   نیس  یس  قطعا  پشت هم رس هل ده مکه قطعه کوچ  باش مم نیمانن  س

قمل  نیقطعه شود که س نیمنجت به سفاادن بررگات ن هییا س شودمم یتسفاادن قطعا  برر 

 نیوقت بررگات چیضتبه نخورد ه مکوچک سول اریقطعه بس نوی. سگت در دومباش مم نویهمان دوم

باق   یسآشوب بال  دن ساده پتوسنه یهینظت یس. بت سساس سثت پتوسنهخوردمنم نیقطعه به  م

بال  دن پتوسنه و وتقه ب تسن در  هینظت نیطبق س هیب تسن سور رکه د شودمآشوب و طوفان م

سوریه س  آنجا آغا  ش  که چن  دسنش آمو  با نوشان شعارهای ض  ح ومام بت در و دیوسر 

خشم مقاما  سمنیام سوریه رس فتسهم آورد.  مانم که نیتوهای سمنیام سق سم به دساگیتی  موو 

ها موسوه ش ن  که رژیم سق سم به بتخورد نظامم و سولیای آنسین دسنش آمو سن نمودن  با سقاتسض 

در مهار سقاتسضا  خیابانم ن سشت ف ت کتد که  یسسمنیام نمود. سریش سوریه که هیچگونه یجتبه

ها آمو ش دی ه سست بای  با متدم بم دفاع بتخورد همانگونه که با دشمن فتضم در پادگان

 ش نهایااً به آیشفشانم قظیم مب ل خوسه   خاکسات، تنمای  غافل س  سین که سین آیش  ی

(http://eslahe.com) یهیرس طبق م ل بتچت بت سساس نظت هیوتقه ب تسن سور میسگت بخوسه 

 مسیفاقا  دسخل  یکه بال سمت رسست آن رس با میرسمم یسسثت پتوسنه کیبه  میکن مآشوب بترس

 ،یبودن، مش لا  سقاصاد مهمان یک حرب این سشان سحرسب گوناگون  ،مایمانن  ینوع قوم

شامل  مم و سمت چپ بال پتوسنه رس سیفاقا  خارویب سن مسایق م هم   ک،یسساتسیک تیموقع

 هیحاش جادیس ،یبه منابع سقاصاد مابیدسا ،مب تسن به قلل وسه  یبرر ، یش  یهاورود ق ر 
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به نام  مطوفان جادیباق  س قوسمل نیدسنست که س شیو نشان دسدن ق ر  خو لیسستسئ یسمن بتس

 ش ه سست.  هینام هیب تسن سور

 
 ي بحران سوریهاپروانهمدل 

 

 آشوب هیطبق نظر هیبحران در سور جادیعوامل ا

ماعارف و  یکه مت ها شودمم تسبیس یماع د یهاوهان س  ستچشمه استیس سمتو ه     

 گتیش ه سست که د مقیقم مسیوهان دساخوش چنان دگتد استی. سنوردن مرس در م مسنا

 ای میگونه پارسدس چیرو، ناظتسن ه نی. س  همستیچن سن سودمن  و کارگشا ن خییار یهادرس

 یخلأ نظت نیکن . س نییرس یب  سدهایرو تیس  یو شا  یدر دست ن سرن  که چنان با یسهینظت

 یپتدس سن بتس هیس  یلاش نظت یسشاه  موج یا ه سامیب یس ه مانیپا یسب  ش ه سست که دهه

 می ولا  نو و ب نیس نییباش  که به باور خود آنان ق ر  یب ی یو  ممفهوم یهاسرسئه چارچوب

باق   نیرو به رش  سست و هم هانیست م یمتدم همه ملیی ل یهاسابقه رس دسرد. مهار 
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سطح ختد در ساخاار کلان  یهام. دگتگونشودمم موهان ین هایبسات ظهور فتآ مدگتگون

و سقا سر رو به ضعف گذسشاه،  تیمتوع یپت سابقه یوهان مؤثت هسان . ساخاارها استیس

ها دولت گتید یو س  سو هش  یشاتیها دچار ق ر  بسن  ختده گتوهش ه مووسمع دچار چن پارگ

در دساور کار  ی یمافاو  ش ه و در مسائل و  ممل یوفادسر ییت ش ه و سمت و سونایوسن

 لیآشوب در وهان به سه قامل ذ یت. در مجموع قوسمل مهم یئورمطتح ش ه سس موهان

 (.2911 )رو نا،شون مب تسن و آشوب م جادیقوسمل باق  س نیدسرد که س مبساگ

 

 :کیکروالکترونیانقلاب م

رسانه بت  تیسطلاقا  و یأث یآشوب ب   فناور هیدر نظت کی توسل اتونیس  سنقلاب م منظور     

 لادییم 31 یدر سوسسط دهه باًییقت مو سریباط مسطلاقای نینو یهایاور. ب   فنباش مآشوب م

سنقلاب در  نیبه قنوسن سوم کیس  وقوع سنقلاب سنفورمای مبه بع  مطتح ش . به طوری که بتخ

ها، یم ن ان،یآرمان وهان گساتی که قبلًا سد هایفناور نی. در پتیو سادکتدن ی تیتبش م ن گ

و  مآگاه شیق ر  نتم، سفرس یبل ه به وسسطه م ور و لش تکش یوسسطه ها دسشان ، نه بهدولت

 مان و م ان، به  مس  فشتدگ مخود ناش مها بت مت های ملکناتل دولت تیو م  ود مسطلاقای

رو نا گذر س  نظم   هی(. به قق2919: 239 آبادی، میو سبتسه یمنای)س افتیمم وقوعسم ان  مرسحا

سب  کویاه  کی توسل اتونیسنقلاب م یهایومطتح ش ن فناور مبه نظم پساصنعا مصنعا

وابه  ،ماسیس ،مسقاصادی، فتهنگ ،مرفااری، فوسصل سواماق یهاشیپو شاتییتش ن هتچه ب

کتده  ستیمتدم و دولاها رس م یمماقابل و همگتس موسبساگ تینهاش ه سست و در هاشهیسن  یموا

دهن   صیم به هت ش ل که خود یشخقصتی متد نیدر چن (Rosenau, 1990: 47)سست.

 قاًیحالت دق نیس(. 91: 2911 )رو نا،کنن مم تییگیو سه سفشان رس پ دهن مسمور خود رس سامان م

 سان ،ین مسلملل رسض نیکه س  نظم مووود در نظام ب یمها. دولتافا یسیفاق م ریها نبتسی دولت

یلاش  گتسنیبا  تیسست س  سوی ساحتکاها مم ن  نیس کنن ؛مم تییگینظم مطلوب خود رس پ

 نیآشوب س هیدر سمور وهان گتدد سما طبق نظت منظم مب جادیس ایوضع مووود  تییبتسی یغ

 نیکه س  دل هم ماناییس  وت م یسق سما  خود دربتدسرن ه نظم در وهان آشوب  ده سست. 

سست. طتف سرسن  ریمتکرگت ایوسگتس   تدیحاکم بتوهان ست بتآورد، رو انیی ولا  در مقابل وت

سست که ه ف آن  یسش ه تیپتوژه ه س کیش ن  مسقاقادن  که مسئله وهان نینگتش بت س نیس

 ستین رییچ  نش مسا ی سست. وهان مدر قال  وهان ممنیبه سلطه سهت  نیبخش تیمشتوق
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و بتسی  شاتیکه بتسی کشورهای دسرس، درآم  ب ،مدر سطح وهان  وشتطیق مور رقابت ب

( مگ سف و آوردمبه سرمغان م شاتییکشورهای وهان سوم، فقت ب کهیبه و  ستیکشورهای یه

وامعه و به  کیبت سفتسد  مو سریباط مسطلاقای یهایکه گساتش فناور متسییس  یأث م ی).  گتسن،ید

سست. سمتو ه سن صار سطلاقا  و  ملیمهاریهای ی ل شیسفرس گذسردمآن دولاها بتوای م بالدن

مخالف بتسی سناقال سطلاقا  و سخبار ش ل گتفاه سست؛  یهارسانه ستیلاها نسخبار در دست دو

رخ سدی در هت گوشه س   نییت. کوچکسان ین مدولاها حاکم مطلق بت فضای سطلاقتسان نیبنابتس

 شیسفرس نی. س یخوسه  رس نیکته  م نیساکن تی مان مم ن به سطلاع سا نییاهاتوهان در کو

ملاها  تیس  ستنوشت سا خبتییا همچون گذشاه دولاها در وهل و بی گتددمسطلاقا  موو  م

که  مرس بتسی ق ریهای وهان طیکار شتس نیبهته گتفاه و س گتی  ی ا یها س  یجتببه ست نبتن . آن

سخت کتده سست. سمتو ه ما  نمودن موهل بتسی سلطه بتوهان سوم سسافاده م نیدرگذشاه س  س

یجار   سم،یوو، یتور مچون آلودگ منالمللیو ب مموسرد وهانو  میمفاه اییشاه  ظهور و سح

(. 21: 2911، )بتچتمیو... هسا   یچون س موهان یهایماریسقاصادی، ب یهاموسد مخ ر، ب تسن

هسان  و سلجریته و سلعتبیه در سین میان نقش م وری  البسیاری فع یهادر قضیه سوریه رسانه

سنگلیسم  یهاها س  ومله رسانهو رسانه سست. سایت رسانهدسرن  و قملیا  روسنم بت قه ه سین د

سیناتنام  یهاسن، فاکس نیو ، سس ای نیو ، بم بم سم و حجم سنبوهم س  رسانه انی بان مثل س

در دنیا بتسی یصویت سا ی نیا من  رسانه سست. در   سدیهم در سین حو ه دخیل هسان . هت روی

. در سوریه یک گتوه چن  سا ن مها فضا رس مه کنن ، رسانهسوریه سما بیش س  آن ه به می سن یوو

 دهن مو فتسمنطقه سی طوری آن رس پوشش م یسمنطقه یهاسما رسانه کنن مده نفته یظاهتس  م

میلیونم متدم در حمایت س  نظام  یهاکه گویا همه سوریه مخالف هسان  و در مقابل یظاهتس 

. در سوریه بای  ببینیم کشورهای مخالف چه رفااری کن محاکم سانسور ش ه و با یابم پی س نم

ها پتسی  آیا شما مشغول حمایت س  . بای  س  رسانهدهن مدسرن  و چگونه آن رس با یاب م

 کنن مسسلامم؟ ن اه دیگت سین ه طوری سلقا م اومتدموکتسسم هسای  یا یک سناقام گیتی س  مق

پیوسان به غتب یا سقوط. ن اه سوم سین ه سایت  که دمشق بت ست یک دو رسهم سست. دو رسهم

به رفاار دوگانه در بتسبت بی سری سسلامم. در صوریم که آنچه در سوریه  کنن مکشورها رس ماهم م

که ما سه شاخصه در سین قضیه دسریم. سول  چتسدر حال وقوع سست موج بی سری سسلامم نیست. 

سسلامم بودن سینها، در سوریه رهبت مخالفین یعنم آقای غلیون وسبساه به فتسنسه سست و همه 

. دوم مسالمت آمیر بودن سینها در همه کشورها رفاار متدم مسالمت آمیر دسنن مهم سین رس م
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م رغم گذشت یک سال هنو  هم متدم سست، ور در یک مقطعم در لیبم ولم مثلاً در ب تین قل

، در حالم که در سوریه س  سبا س مخالفین مسلح بودن  و کنن ممسالمت آمیر بتخورد م

. ن اه سوم متدمم بودن سست. در سوریه کنن مکشورهای مخالف هم سینها رس مسلح و یجهیر م

ما در ص نه قمل طور مخالفان رس گساتده و متدمم ولوه دهن  س کنن مها سعم مسگت چه رسانه

همه در شهتهای مت ی سست. مثلًا در درقا که هم مت  سردن سست، یا  هامدیگتی سست. نا آرسم

دیتسلرور که هم مت  قتسق سست. سلباه دولت قتسق مانع سرسال یجهیرس  بتسی مخالفین سست یا 

که سین شهت  فاادسلاذقیه و سدل  که هم مت  یتکیه سست یا قال قامم که در وستسلشغور سیفاق 

در نردی م یتکیه سست یا در طتطوس که هم مت  لبنان سست. در وسقع مخالفین س  سین طتیق 

و ب   متدمم بودن مطتح نیست. حام سبایم هم س  سین ن سرن  که  شون میجهیر و یسلیح م

ور . سگت یک کشکنن ممخالف هم سین رس مطتح م یهابگوین  سینها وسبساه هسان  و در نشست

به مخالفین کشور دیگتی یک سلاح ب ه  مم گوین  به یتوریسم بین سلملل کمک کتده سست 

. آقای رفیق سیلما  نماین ه حرب دهن مها ماوتس رس کاملاً بتق س ولوه مسما در سوریه، رسانه

ومهوری خلق در شهت خایای یتکیه چن  رو  قبل با رو نامه حتیت یتکیه مصاحبه کتده و 

، نن یبمکه در سین شهت هسان  و مخالفان ح ومت سوریه در آن آمو ش م یمهااهگیگفاه پا

. سین یعنم دخالت مساقیم خاروم و یرریق خشونت سما شودمیوسط موساد و سیا سدسره م

 که رفاارشان بشتدوساانه سست. کنن مو طوری سلقا م دهن مها سینها رس نشان نمرسانه

 

 هیسوردر بحران  رهیشبکه الجز نقش

متبوط به منفور و  هیکشور سور عیوقا یدر پوشش خبت تهیشب ه سلجر استیس نییتبتوساه     

  هیشب ه ضمن ناد نیکشور سست. س نیبشار سس  در مقابل متدم س یظالم نشان دسدن چهته

و سناخابا   مسساس کشور، س  ومله رفتسن وم قانون ماسیسصلاحا  صور  گتفاه در نظام س گتفان

 مسناخابا ، سع یو بتگرسر یومهور استیمقام ر یکشور و قرم بشار سس  در وسگذسر نیس سمجل

 استیس نیدسشاه سست. س هیچهته دولت سور  یکشور و یخت نیمسائل س یدر چارچوب سا 

 نی. در سخوردمکشور به چشم م نیس یهامدر سخبار گوناگون متبوط به ناآرسم تهیسلجر شب ه

 :س ینومم یشب ه در خبت نیس یخبت استیرسبطه س

که در حال لبخن   میکنممشاه ه م هیکشور سور یهاابانیما ق س بشار سس  رس در خ سمتو      

کشور  یهاابانی. خشودمم خاهیق س یوسط متدم پاره ش ه و دور ر نی دن سست، سما حالا س
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هموسره قول ثبا  رس ها که رهبتسن آن مکشور آغشاه ش ه سست، متدم نیبه خون متدم س هیسور

معاتض رس در  91هت هفاه  هیسور منظام یتوهایبودن ، سما هم سکنون سریش و ن هها دسدبه آن

 (.Macleod, 2012)رسان مکشور به قال م نیس یهاابانیخ

و  هامشب ه س  شتوع موج ناآرسم نیسخبار مشابه، مشهود سست که س تیسخبار و سا نیس در     

رس  هیدسنساه و حوسدث سور مدسخل لیونبش سص کیدسشاه آن رس  مسع هیدر سور مونگ دسخل

در  هامبا شتوع موج ناآرسم تهیشب ه سلجر نینشان ده . همچن مسسلام ی سریموج ب یسدسمه

 ،مسطلاع رسان گاهیکشور، به قنوسن پا نیخود س  س میمساق یهاگرسرش ار، در کنهیکشور سور

 مسواماق یهادر شب ه میوسط قوسمل ض  دولا مبعضاً وعل تیسق سم به سناشار مطال  و یصاو

 تیسخبار و یصاو افتیشب ه با در نیرسساا س نیکتده سست. در س مناتنایس یهاتیکخالف و سا

به پخش  وبیویویس  ومله  مسواماق یهاس  صف ا  شب ه هیسورکشور  یهاممتبوط به نا آرسم

بت ض   مفشار سف ار قموم شیخود، وهت سفرس تیساو وب مونیرییلو بونیها س  یتو سشاقه آن

شوسه  مووود در چارچوب  گتیس  د (.Trombetta, 2012: 7)تسسقمل کتده  هیدولت سور

قنان و سپس  مکوف تیمأمور تیموفق رشب ه د نیس  یس  یتد یوسنمم ته،یسلجر یشب ه یسا 

 یهاو حمله مونگ یهاتیاسناساب ون ت،یسمن یناکارآم  نشان دسدن شورس ،ممیسخضت سبتسه

 مشب ه در پ نینام بتد. س تسنیس کیپلمایید یهابودن یلاش  هیفا مو ب هیبه دولت سور یمایمیش

کتد آن رس ش ست خورده نشان  مقنان، س  همان سبا س سع مکوف یشنهادیطتح صلح پ یسوتس

 مت ژنو نشسا، در شه1121ژوئن  91در  هیحل ب تسن سور یقنان بتس ممثال کوف یده . بتس

مشاتك موسفقان و مخالفان بشار سس  رس  منیبا نقش آفت مدولت سناقال کی شنهادیبتگرسر کتد و پ

 تهیآن، سب ه سلجر جیو ناا یشنهادیطتح پ نیدر آن سرسئه کتد. در آن  مان در رسبطه با س

 :ده م( گرسرش م1121)

گرسرش  نی. در سدمه سسا دمج نمخار یسس  رس س  ص نه با   اًیطتح صت نیهت صور  س در     

 هیو مخالفان سور خاهیرس بتسنگ هیطتح، شک مخالفان دولت سور نیس حیصت تیآم ه سه سف غ

طتح  نین سرد، با س مدر دولت سناقال یمدر آن سقلام شود سس  وا  اًیکه صت مفقط در صوری

به  هیکشور سورشب ه در مورد  نیس یهادر گرسرش مس  هتچ شیب چه. آن کنن مموسفقت م

ساقط کتدن  یبتس یسا مان ملل به منرله سبرسر تیسمن یبه شورس کهی، نگاه وخوردمچشم م

آش ار سست که قطت  نجایسست. در س مبیکشور مانن  ل نیحل ب تسن س تیو در نها هیح ومت سور

ه چ تیسمن یچه شورس مس  وان  هت سئالاف منظام لتدخا قیبه سقوط دولت بشار س  طت لییما
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سا مان ملل در  مقطت در سولاس سالانه مجمع قموم تیمنطقه دسرد. سم مقتب یسئالاف کشورها

 سقلام کتد: 1121سال 

  ه،یبه بن بست رس هیحل ب تسن سور یسا مان ملل بتس تیسمن یکه شورس مطیدر شتس حال     

 هیسور خود در مایسمن -مو نظام ماسیس ،مسنسان فهیبت سساس وظ مسایبا مقتب یکشورها

که در  یسمت همانطور نی. ستدیبگ هیحمام خون رس رد سور یدخالت کتده و هت طور ش ه ولو

 ،ی یو رش ی یو مؤثت خوسه  بود )سم ریآم تیموفق مسیفاق سفااد طتح 2331لبنان در دهه 

و مشوقان  نیمسئول یشب ه و سظهار نظتها نیسقلام ش ه س  س ی(. با یووه به سخبارها2931

ها و مشوق ب تسن جادیها رس قامل سآشوب رسانه هیشب ه همانطور که نظت نیس ،مالو م یف ت

 قتسر گتفاه سست. هیب تسن سور  یدر وهت یش  هیورمخالف س یهادر صف رسانه قاًیدق دسنن مم

 

 يو اقتدار رهبر تیمشروع کاهش

دولاها همچون  گتیبتده سست. د شیسقا سر دولاها رس به فتسا ریس  هت چ شیش ن ب موهان     

یوسن کناتل همه سمور رس ن سرن   م. نه ینها دولاها در قتصه دسخلسان یسمور ن گانهیگذشاه متوع 

رس  استی. به گفاه رو نا سگت سسان ین طیقادر به کناتل همه شتس ریق ریهای برر  ن محا

گتوه نفوذ،  ست،ییتور اسام سر،سی شهتون ، – گتیبا  کیکه در آن  میب سن یمهاتیمجموقه فعال

 مسع -مسلملل نیب یهاسا مان ایسالاری، ح ومت، کشور، کارگرسری فتسمت ی  وسنیدساگاه د

 نیدسرد که س نظت کارکتدی با سو فاصله دسرن  در س مگتسنیحفظ سلگوی رفااری د ایدسدن  تییدریغ

 رن ،یسنگ متمکه ب یمهاو سنوسع پاسخ هاتیگونه فعال نیمخالف س یهاش ل قیدق مصور  بترس

مش لا   (.159: 2911 )رو نا، یمناسبا  کناتل نام یوسنمیعاملا  رس م نیسست. س تیحائر سهم

و قومیام در سین کشور، رش  سسلام گتسیم سفتسطم و م سخله  یسفهیطا یهاسقاصادی، ش اف

 یوسط هیب تسن در سور تیتیومع کتدن ب تسن و به سصطلاح ق م م  یمخاروم و ق م یوسنا

س  دولت سس  باق  کاهش  هیس  سریش سور مو و سش ن بخش مسس  و دست  دن به سق سم نظام

در مسائل  گانهیب یقامل باق  ش  کشورها نیش  و هم هیو سقا سر بشار سس  در سور تیمشتوق

و فتسمنطقه  یسمنطقه گتسنیبه دخالت با  یسور یسورب تسن س   تیتیدخالت کتده و م  هیسور

ب تسن یوسط بشار  تیتیب تسن و در رفان کار و م   یقوسمل باق  یش  نیکه س ش   هیکش یس

آشوب بال  دن ساده در ومع  یسثتپتوسنه س یهیآشوب فتسوسن ش ه سست طبق نظت جادیسش  و س

 ش ه سست. میب تسن قظ جادیطوفان و س اق دسنش آمو  و بتخورد سشاباه سس  ب نین تدن معاتض
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 هاخرده گروهمهارت و قدرت  شیافزا

 ماسیس یهاو یع د گتوه شیبتو  وهان آشوب  ده س  نگاه رو نا سفرس یهاس  مص سق م ی     

هسان . آنچه به  تیش ن رش  نمودن  و همچنان در حال ی ث مها در بسات وهانگتوه نیسست. س

در  گتیهم  افانیو  مو سریباط مسطلاقای یهایفناور کن مها کمک مگتوه نیس تییش ل گ

 ستسست نقاط وهان سست.

 

 گسترش ۀمرحل

با ش نن گم خیلم ش ی یت و نیر نوقم سفرسیش  Scalationمتحله گساتش ب تسن  در     

کیفم در سحامال مخاصما  نظامم موسوه هسایم. در سین متحله بالایتین ح  وخامت و ح سکثت 

ین به سطح بالا خوسه  . شاخص گساتش، یغییت خشونت س  سطح پایشودمفشار روسنم سیجاد م

بود که به صور  حتکت س  بتخوردهای کم سهمیت به سوی بتخوردهای و ی و یا ونگ بین 

 یسکهیها در سین متحله یمتکر وماخاصمین سنجام خوسه  گتفت. صاح  نظتسن در مطالعه ب تسن

تسنم بای  بت ب   وسکنش رهبتسن کشورها و ن وه یصمیم گیتی آنها دسرن . رهبتسن در شتسیط ب 

نوع بتخورد مناس  با ب تسن رس ی سرك ببینن . در  لگیتیبت سساس سه قنصت یه ی ،  مان و غاف

ماصور س   یهاوسقع م یتیت ب تسن در سین متحله س  سهمیت بیشاتی بتخوردسر سست. حالت

که به م ع  ب تسن معتوف سست. بت  ده منسبت میان سه قنصت یاد ش ه، م عبم رس یش ل م

و ضعف یه ی ، بلن  و یا کویاه بودِن    سساس در هت رأس م ع  شتسبط ب تسن س  ل اظ ش سین

که مجموقاً هشت وضعیت یا  شودم مان و قابل پیشبینم بودن و یا نبودنِ یه ی  سنجی ه م

هشت ب تسن شامل ب تسنهای نوظهور، بطئم، سساثنائم، سنع اسم، قم ی، قادی وسدسری قابل 

 م،یس  سلاح شیمیا هدر سثت سسافاد هی(. یصاق  ب تسن سور2991کاظمم، باش  )میشخیص م

 1121که س  سال   ا،ی. آمتافتی شیق ریهای برر  در شورسی سمنیت نیر سفرس میارویرقابت و رو

خود سقلام کتده بود، درص د حمله مساقیم نظامم « خط قتمر»رس  میسسافاده س  سلاح شیمیا

 هیسی اد ای)مانن  بتخم س  کشوره«انهیهم اری وو»در سق سمم برر   یهاق ر  گتیبتآم  ود

)مانن  «انهیبرر  در سق سمم مقابله وو یهاس  ق ر  گتیهمتسه ش ن . بتخم د  ایسروپا( با آمت

چین و روسیه(، درص د مخالفت و مقابله با سبتق ر  بتآم ن . در شورسی سمنیت، درحالی ه 

:  یگومم  ایدفاع آمت تی، و کنن مدفاع م هینظامم به سور و سنگلیس و فتسنسه س  حمله  ایآمت
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ما   یش ل گتفاه سست؛ شا هیدر سور میسوماع وهانم قلیه سسافاده س  یسلی ا  شیمیا کی»

 تیمناظت قطعنامه شورسی سمنیت نمانیم! س نظت ما، سوماع وهانم بت قطعنامه شورسی سمنیت سولو

 یوسن مکه سسافاده س  حق ویو نیر نم ده مسیه سخطار میتیی  به چین و رو نیسو به س«. دسرد

روسیه با  ک،ی(. س  بع  سساتسیک2931 وریشهت 9شود )بینا، پارسیانه، هیمانع حمله غتب به سور

آن، با م  ود کتدن سه سف خود « نظامم و نه بلوف سنگاری  ییه  نیوسقعم قلم سد کتدن س

نهادی شورسی  -قطعنامه با پشاوسنه هنجاری  یصوبا ی هیدرص د سمایا  دسدن )خلع سلاح سور

)حمله نظامم   ی( و نوع یه میبا منشأ یصاق  ب تسن )کاربتد یسلی ا  شیمیا ماناس سمنیت( 

قوسمل  گتیس  د(. 11: 2935، گلساان و یتی)دهش( بتآم سبتق ر  و بتخم س ق ر  های برر 

سس  در مقابل ب تسن و معاتضان  بشار حیص  تیتیبه ق م م  یوسنمم هیگساتش ب تسن سور

غلط بشار سس  سشاره نمود. که در مجموع  استیب تسن رس س تشس  قوسمل گسا م یسشاره کتد و 

 یو فتسمنطقه س یسمنطقه گتسنیکشورها و با  کیو دسشان منافع سساتسیک مدسخل مایقوسمل نارضا

آورده ش ه  تی  منفوگتسفیس که در  ایآمت مش . پس س  حملا  نظام هیباق  گساتش ب تسن سور

 .قتسر گتفت  یب تسن به حالت یش 

 
 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      

و  لیسستسئ نام سین فتقه رس دسنست. شودمنمسح ام سسلام طبق گذشاه بوده هتچن  مسلمان 

ا ه ف مبار ه مسلمان در مقابل مسلمان و با ه ف گیتی خ شه دسر کتدن چهته سسلام آمتی ا ب

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  

 .سن ش هیش ی  ب تن سوریه 

 

 آشوب هیبحران طبق نظر جادیا يالگو

ب تسن طبق  جادی. قلل سکتدمم یتویآشوب که س  چهار سصل پ یهیطبق نظت هیب تسن سور در   

 :باش مم تیچهار سصل به شتح   نیس

 ح ومت ریشعار چن  دسنش آمو  و م سخله خشونت آم: وتقه و قامل ب تسنیسپتوسنه سثت

 هی تکه ب تسن سور: مویور مایپو یسا گار

 ش  انیکه ب هیو سحرسب در سور ماسیس یهاق م سی اد گتوه

به ووود آوردن دسقش و نا سمن  یبتس  ایآمت مطتسح: منظم بودن ب تسن یغت واذبه

 دسدمکه نشان س  بتو  ب تسن م مسوضاع دسخل ه،یکتدن سور

با  مدر وهت منافع مل هیها و سحرسب سورسی اد گتوه  : رسه ختوج س  ب تسنیمخودمانا

 نبودن دولت میک حرب نگاه

 

 بررسی نقش آمریکا در بحران سوریه

بت سساس ی لیل م یتیت ب تسن م ل مای ل بتچت در ب   قوسمل ماغیت بای  با یگتسن رس در      

ی و فتسمنطقه سی ووود دسرد که ما در سمنطقهبترسم کنیم در ب تسن سوریه با یگتسن  هاب تسن

 .میپتدس ممله به نقش آمتی ا در ب تسن سوریه سین مقا

 

 

 

 سوریه با آمریکا خصومت تاریخچه
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 که گتددمم ببا  وهانم دوم ونگ پایان دورسن به غتب و سوریه میان سخالاف کلم طور به     

 گتفت قتسر آن کشور قب ر رأس  در مبارونم دولابم و گتدی  و س سوریه س  لبنان هنگام آن در

 سستسئیل نظامم حمله 2393درسبال  (.111:2939 دیل، سدن)آمب  بووبود و ی  نهخاورمیا و

 آن س  پس. درآی  سشبغال سستسئیل ببه و و سشب ه سبوریه س  وبولان یهایبلن  گتدی  باق 

 سین. شون  رسن ه آن س  ونوب فلسبطینیان یبا درآمب  سستسئیلم نیتوهای سشغال به نیر لبنان

س آغا   (.39:2991 مایلر،)بودهمبتسه  سمتی با ما ب ه سیبالا  پشبایبانم با هموسره سق سما 

 به یا وسدسشت سسب رس منطقه، ثبا  بم وضعیتو  1111 سال سپاامبت در فلسطین دوم سنافاضه

 ب ین. بود بانیاس قبتسق به نفت لوله خط بتقتسری نردی م سین نایجه که شود نردیک قتسق

درص   25یا  21 س  قیمابم کمات ببا رس نفبت بشب ههرسر  111 هرو سن یوسنست سوریه یتیی 

 آن در قتسق سقاصادی دلیبل ی تیم ببه حبال درقبین. نمای  دریافت وهانم قیمت س  سر سنات

 سقاصاد نسبم رونق که گتفت شب   بیشاتی قبتسق ببه سوریه ساخت کالاهای صادرس  هنگام،

 (.2932یسنیم، خبتگرسری)دسشت ببه همتسه رس  باآمتی منفبم وسکبنش نایجبه در و سوریه

 در ببتسی آمتی ببا یسبتوساه نقبش سیجاد باق  آمتی ا در نوین کارسن م افظه آم ن کار روی

 موضعگیتیهای .گتدیبب  سسببتسئیل شناسببائم س  خببوددسری و سببوریه لجاوببت بببا مقابلببه

 که طوری به شب نم نیست فتسمبوش سبوریه بتسببت در رسمسفیل  و چنم دیک وویانه سایره

 قتسق، شامل هنگام آن شبتسر  که در م ور کشورهای لیست به سوریه ش ن سضافه درخوسست

 طلایم فتصت نیویوركسپاامبت  22 حادثه. باش مم رسساا همین در نیر بود شمالم کته و سیتسن

 سلباه که شون  معتفم آمتی ا مناندش ببه قنوسن سسبتسئیل مخبالف کشبورهای یبا نمود فتسهم رس

 نماین گم دفایت کتد درخوسست آمتی ا نخست، درگام .دسشبت قبتسر کشبورها سین ص ر در سوریه

 سبا مان دو سیبن که نمود سدقا و گتدد یعطیل دمشق فلسبطین در سسلامم وهاد و حماس

 قنوسن به کشور آن نامی ن به درخوسست سین قبول س  خبوددسری سوریه. هسبان  یتوریسبام

 در نیر و ملل سا مان در کتد سعم سوریه که هنگامم. آمتی با سنجامی  ببتسی یه یب  منببع

 ببه سلمللبم ببین م افل در ده ، یش یل قتسق به آمتی ا یجاو  ی مخالفسوبهه قبتب سی ادیه

 س  یبن رسرسنهب دسد سوبا ه سبوریه قتسق، سشغال س  پس. گتدی  معتفم دشبمن آمتی ا قنبوسن

 قتسقم میلیون یک به نردیک همچنین و شون  قتسق وسرد کشور سین مت  س  دسوطلببان مقاومت

 (.39:2932 شون )سحم ی، پناهن ه ببه خاکش

 :درسوریه بحران ایجاد از آمریکا اهداف واکاوي
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 اسرائیل رژیم امنیت ضریب بالابردن الف(

 و دسشبت خوسهب  همتسه به سفی  کاخ بتسی نیر رس یدیگت نایجه سوریه کنونم نظام بتکناری     

 سیبتسن میبان پبل مثاببۀ ببه یباکنون سبوریه. باش مم سستسئیل شمالم مت های سمنیت آن یأمین

 ببتسی رس مطلبوبم نابایج وضعیت، سین در یغییت هتگونه. سست بوده لبنان نیتوهبای حرب سسلله و

 یبأمین که آنجایم س  سو، یک س  موضوع، سین به یووه اب. دسشت همبتسه خوسه  ببه سسبتسئیل

 یسانهیخاورم خاروم سیاست های کارویکه نییتمسصل س  ی م قنوسن آمتی با به رس سسبتسئیل سمنیبت

 یهانسخه س  که بود قتبم کشورهای مع ود س  سوریه دیگت، سویم و س  سسبت کبتده یعتیف خود

 در ونبگ س  پبس فلذس بود، کتده خوددسری سستسئیل با طبتقبتسری سریبا پیتسمبون آمتی با

 ببتسی رس وخیمبم نابایج کبه حماس و لبنان ببا حرب سسلله لیسسبتسئ 1111و  1119 سبالهبای

 رسه و مالم منابع قطع دنبال به ی آمتی ایمهانیسییئور دسشبت، دنببال ببه کشبور سیبن

 م سوب م ور سین سریباطم شبتیان سصلم قنبوسن به سوریه بودن  مقاومت م ور میان سریباطم

 (.Snyder, 2013) یگتدمم

 

 ایران با راهبردي روابط برقراري در سوریه بازنگري ب(

 ی نولوژیبک سیتسن، و سقاصادی پیشتفت با و سیتسن با سوریه رسهبتدی روسبط ی  یم س  پس     

 وسستسئیل آمتی با بتسی یماهیگتفاار که یافت گساتش چنان کشور دو سین میان هم اری

 سستسئیل متسکبر نظامم بارسن گلوله و ومیل بشیت قال به رس سوریه و سیتسن آمتی ا،. آورد بووود

 بیتو  غتب در سبفار  سمتی ا قلیبه سنا باری حملبه نیبر ومیلادی  2311 نوسمبت در صور در

در  2319 سکابت در فتسنسه وسمتی با  یهاسریش یهاگاهیپا به حمله ومیلادی  2319 سال در

 گتدی  بارسن گلوله بیتو  بخش شتقم در سمتی اسفار   2311سپاامبت، در. کتد ماهم لبنان،

 آن به دنبال و نماین  نشینم لبنبان قق  س  گشبان  ناچار سمتی ائم نیتوهای نایجه در که

 در حیایم نقش سوریه. کتد ققب  نشینم لبنان خاك یهابخش بیشاتس   2315 در سستسئیل

 نگاهم با سو یک س  سیتسن. دسرد رس خباورنردیک و م یاتسنبه منطقبه به سیتسن سساتسیکیک سیصال

 آن شب   ببت قتبساان و سستسئیل آمتی ا، قناصبت خاروم که نگتیساه ی ولا  سین به م ااطانه

 ح ومبت بچارچو در و سوریه در سصلاحا  ببا درخوسساهای دیگبت، سبوی س  و ن یسفرسمم

 سستسئیل رژیم با مبار ه در سوریه ملم سمنیت و ق ر  یضعیف به کبه منجت وبایم یبا و حباکم
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بیافرسیب   سسب  بشبار ح ومبت مشبتوقیت ببت یوسن مم سمبت سین. سست حمایبت کتده نشود،

 (.25:2931بت گت،)

 

 مقاومت جبهه از سوریه حمایت قطع ( ج

ب تسن  (.95:2931 آیتملو،)شودمنم منطقه در آمتی ا طلبانه فعتمن یهایبا  وسرد سوریه     

 دم تسسم هب ف آوردن.  نن مم حتف آن درباره م یهاست آنچه س  سست دیگتی نشانه سوریه

 کارآم  بسیار س روشم درسین رسه. سست سس  بشار رژیم ستنگونم ه ف نیست، سوریه متدم بتسی

 سس   یتس بودن  بیشات خوسسباار آ سدی کبه س متدمبم سسبافاده سسبت، ش ه سسافاده معابت و

 دست دولت آم ن کار روی و ستنگونم سو با سست، ناخوشاین  سستسئیل و آمتی ا منافع بتسی

 در سستسئیل حامم دولام ق س به شبودبل ه نمبم حمایت مقاومت س  ینها نه آمتی ا، نشان ه

 سمنیت سئالافم شورسی به سوریه پتون ه اعسرو در آمتی ا. نقش خوسه گتفت ش ل آن همسایگم

 س  ی م قنوسن سبوریه به یرلرل دنبال به آمتی ا رهبتی به یسهییتک غتبم، قتبم، صهیونیسام،

 مصت، و یونس در ی متدممهاحتکت سا ی شبیه س  خود گمان به یا بودن  مقاومت وبهه سرکان

 به. کنن  بتدسری بهته ضای خاورمیانهف در دگتگونم نهایت در و بشارسس  ستنگونم بتسی لیبم

 دلیل به سوریه قلیه ش ه ماعب د طتسحم سبناریوهای گتفابه، صور  ی تکا  یمام رغم

 ش ؛ همتسه ناکامم با گتسن، فانه با همتسهبم وهانم قب م و سبوریه دولبت و ملت میان وح  

 در نهایت در .کتد بتملا نیر رس سوریه یهامناآرسمسصبلم  ماهیبت ی بولا ، رونب  کبه حالم در

 سال ماه بهمن سوسسط قتببم در سی باد نام به سوریه پتون ه صهیونیسام و غتبم قتبم، حتکام

 سوری ض  سه سف سوتسی سلمللبم بتسی بین فضای س  یا ش  با گشایم سمنیت شورسیدر  2931

 در غتب یهااهخوسس سوتسی و سبتنگونم سس  صبتفاً  آن در کبه طتحبم. شود بتدسری بهته

 نویس پیش غتبم، و قتبم کشورهای ی تکبا  گساتده رغبم ببه. بود گتفاه قتسر نظت م  سوریه

 طتح سین پذیتن ه که کتدن  سقلام رسماً  آنها و ویبو ش  روسیه و چین سوی س  قطعنامه سین

 با باش مم سمنیت شورسی در ویو نادر موسرد س  که و روسیه چبین همرمان ویوی. بود نخوسهن 

 دگتگون رس وهانم و یسمنطقه معادلا  نوقم به و ش  وهبانم همتسه گسباتده یهاوسکنش

 بت. گتدی  مب ل غتب و شتق میان و سل به نوقم به سوریه سین به پتون ه ویبکه ببه. ساخت

 کنباره چبون مبوسردی شب ، با گشایم سمنیت شورسی در که یسقطعنامهنبویس  پیش سساس

 آ سدی نیر و ملم وح   دولت بتسی یش یل معاونش به سمور وسگذسری و س  ق ر  ب سس گیبتی
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 که غتبم کشورهای آن ه یووه قابل ن اه .بود ش ه گنجان ه سوریه سمور در م سخله غبتب بتسی

 آش ارس ،کتدن مم گیتی موضع سوریه قبال آش ار در نیمه و پنهان صور  به  مان آن یا

 آمتی با، خاروبه و رسی ژوپبه هیبگ، کلیناون، کبه هیلاری یسگونه هب یافان  حضور درص نه

 رژیم و یتکیه میان سین در. ش ن  حاضت سمنیت شورسی در نشست شخصباً فتسنسبه و سنگلبیس

 و سل نهایت در که دسدن مم قتسر حمایت مورد رس سوریه بت سقمبال فشار نیبر صهیونیسبام

 قاسمیان،) ش منجت روسیه و چین سوی س  غتبم قتبم، نامهقطع ببه ویوی دیب گاه دو میبان

15:2931.) 

 

 اقتصادي ( منافعه

 رهبایم وهت غتب سصلم یهادغ غه س  ی م سروپا به فارس خلیج منطقه س  گا  طبتح سناقال    

 بهابتین سیبن آمتی با ببتسی. باش مم ی مل روسیه س  گا  وسردس  به وسبساگم قباره س  سیبن

 یا بود مناظت مشااقانه. غتب بیاب  وایگرینم منابع خود شتکای بتسی یبا باوسن  ببود فتصبت

 به نسبت که شود در سوریه یمهاگتوه آمب ن روی ار به منجت کشور سین دسخلم ب تسن نایجه

 با یوسفقنامبۀ سرسئه ش ه سمضبای ببه حاضت سس . باشن  دسشاه کامل سهامام خطوط سین سوتسی

پیوسباه  سیبتسن ونبوبم پبارس حبو ه با که دوم، شمالم می سن س  رس لولهای خط که نش  قطت

 ببه قتضبه چشم سنب س  با ،رسان مم یتکیه به سوریه و سردن سعودی، قتبساان طتیق س  سست،

 سبویس  (. Venturini, 2014:15)هیروسب  دن دور آن س  مهمابت سلباه و با سرهبای سروپایم

 یلقبم خاورمیانبه منطقه در مقاومت م ور مهار با رسبطه در یوسنممرس  وعموضب سیبن دیگبت

 سیتسن، میان گا ی قتسردسد سوریه در هایتیدرگ بباسفرسیش همرمبانو  1121 سبال در. کبتد

 طتیق س  قطت با ونوبم پارس مشاتك س  منطقه یبا دسرد بنبا کبه شب  سمضباء سبوریه و قتسق

 پتوژهای هت بالطبع. بتسان  سبوسحل م یاتسنه ببه رس سیبتسن گبا  دلاری باردیلیم 21 طبتح یبک

 و یسمنطقه ببت رون های م بور سیبن سثتگذسری پاانسیل سفرسیش و نقش سریقاء موو  که

 ببه غتب سنبتژی وتیبان فعلبم ماضبمن که -فارس خلیج وسبساه دول موقعیت یضعیف

 .کتد خوسه  مقابله آن با و نبوده ما  ه سیالا  مطبوع شود، -هسان 
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 با روسیه ( رقابتد

. سست روسیه همچون ی بررگمهاق ر  ببا وهبانم قتصبۀ در سیبالا  ما ب ه یهارقابت     

 در روسیه همچون ببتسی کشورهایم رس وایگباهم هبیچگونبه هایم ایآمت سبتد، ونبگ س  پبس

 سیاست در وهانم ح متسنبم ساخاار وویانبهبتیبتی  نگباه. نبودنب  ماصبور وهبانم معادلا 

 در گتوساان س  ونگ پبس. سسبت دسشباه پبم در خبود با رس ناایجم چنین آمتی ا خاروم

 سال در ی بولا  ستیع و سبوریه ب بتسن در ی جانببه سق سم س  روسیهممانعت  1111 سال،

 ببه متحله روسبیه و باآمتی  روسببط در کبه هسبان  موضوقایم قم ه س  سوکتسیندر  1121

 دوسبتق ر  یهارقابت دورسن در یتسبیمم خطبوط یبادآور نبوقم ببه وسن  ش ه نردیک چالشم

روسبیه،  همتسهبم کبه سسبت سیبن پبویینبتدسشبت . Fisher, 2013))هسبان  دوقطبم نظام

 ببه و بگیبتد سمنیبت شبورسی س  لیببم ببه حملبه مبورد در رس یسقطعنامه آمتی ا ش ه باق 

 دلیبل همبین ببه کنب ؛ دنببال رس خبود سهب سف ینها و ووی  سود آن س  یسگساتدهشب ل 

 ببه سبوریه ب بتسن در بل به ن بتد، موسفقبت ینها نه سوریه، قلیه یصبوی  قطعنامه ببتسی

 بافادهسس ببتسی آمتی ا یلاش. سست کتده ویو رس سوریه قلیه ببار قطعنامه سبه چبین، همتسهبم

 قنوسن به هموسرهها روس نگاه در گتفت، قتسر غتب مبورد بهته بتدسریِ لیببم در کبه آنچبه س 

 ,Allison) .سست ش ه م سوب کشور سین مقاما  سوی سبوریه س  در خطتناك سق سم یک

 مقاببل در و -سبتکش یهاستییتور به وای – معارضبان سوری س  حمایت (797 ;2013

 در 2 پوینت وست دسنشگاه در سوباما بارسك کلیب ی سخنتسنمن ابه  1س    بمی سبوریه دولبت

 و سوریه در ونگ میان صتیح بطور نطق در سین آمتی با ومهبور رئیسبود.  1121 مه 11

 وسشنگان سق سم و ی تك ق م سو سقاقاد. به کبتد بتقبتسر سریباط سکتسین شتق سیاسم ی ولا 

 در گفت سوباما. سست آمتی ا سساسم خبلاف قانون روسیه ببت ا سق سم و سوریه در خشونت قلیه

 س  خارج آنچه به نسبت مییوسنمنممبا . کنب  منبروی رس خبود یوسن منم  ایآمت 12 قتن

 س  آمتی ا. ن سرد سادهای هبیچ رسه ار ب بتسن سیبن. باشبیم ببم یفباو  ،گذردمم مت هایمان

 رسیرنبم کنگبته ببا. کن مم روسبیه سرسئه یهاهیهمسا س  بتحمای بتسی رس بیشاتی منابع پس سین

 رئیس ومهور و هاستییتوروبایگرین  یوسنن مم کبه رس کسبانم بهابتین یبا کبتد خبوسهم

 (.Zezima, 2014)کنن  یقویت پیش س  بیش شون ، سوریه
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 نتیجه گیري

ل مخالفم ش ل گتفت که س  طبق م ل م یتیت ب تسن مای ل بتچت ب تسن سوریه به دلای     

کاهش ق ر  دولت به دلیل  سول به سه قامل قم ه سشاره کتد: یوسنممسین قوسمل  نییتمهم

مانن   هاگتوهق م م یتیت ص یح ب تسن یوسط دولت بشار سس  دوم سفرسیش ق ر  ختده 

که  باش ممی آ سد که باق  یش ی  ب تسن در سوریه ش ن  و قامل سوم رسانه هاسریشدسقش و 

ی و فتسمنطقه سی سمنطقهب تسن سوریه با یگتسن  در باق  یش ی  ب تسن در سوریه ش ه سست.

ی سیاست خاروم هاانیبنم س   ی .باش ممبا یگتسن آمتی ا  نییتمهمنقش دسرن  که ی م 

 ملم منافع: س  سست قبار  م ا  سین . سصولباش ممآمتی ا مبانم بت م ا  و سونیسم 

 حفظ بتسی وهان مناطق دیگت در نظامم م سخله تشیپذ خاروم، روسبط و یاستس س ان سر

 طتق س  یه ی س  به برر  و وسکنش ق ر  یک قنوسن به وهانم موقعیت گساتش ملم، منافع

نیا  که طبق سین یئوری و نقشه سیاست آمتی ا سه سف سیاست آمتی ا وهت  صور  در نظامم

سول سسافاده س  موقعیت سساتسیکیک سوریه ه ف  ه ف .شودممورود به سوریه به سه سفم یقسیم 

ق سست خود رس  خوسه ممدوم نشان دسدن ق ر  خویش در خاورمیانه در کنار روسیه که آمتی ا 

 در .باش ممبه قنوسن ق ر  برر  یا ک خ س به رخ روسیه ب ش  و سوم حفظ سمنیت سستسئیل 

کتد آمتی ا نه ینها به کشور سوریه در ب تسن  به سین ن اه سشاره یوسنممنایجه گیتی کلم 

که دولت سوریه با نشست  شودممناوسنست کمک کن  بل ه باق  یش ی  ب تسن ش  و پیشنهاد 

با مخالفان و سیجاد هم لم و سصلاحا  در رفاار سیاسم دولت خویش سین ب تسن رس به ش ل 

 .ی برر  رس ن هن هاق ر سوری سوری حل کن  و سوا ه دخالت 
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 منابعفهرست 

 لف( منابع فارسیا
 مطالعــاتفصــلنامه  ،«سنبب س ها هبا و چشببم : ریشبهسبوریهی ولبا  »(. 2931حسبین ) آوورلو،

 .9 ش هج هم، سبال ،خاورمیانـه
 سناشبارس  کیهان. یهبتسن، ،خاورمیانـه در بحـران يهاشهیر(. 2932حمی  ) سحم ی،

 م مبب ی نجبم، حسببین سبی  مابتوم ،معاصـر اسـتراتژي و تامنی(. 2911. سی )گتیک سسنای ر،

 سپاه. سااد و فتمان هم دسنش  ه :ونگ قالم دورة: یهتسن

 یهبتسن، سرسببطو آذرسبا، یتومببه ،واسـرائیل اعـراب جنگهاي يهاشهیر (.2939ریچم ) سن  دیل،

 سمیتکبیت.

 میتفبتدین یتومبه ،اهـبحران سـقو  وظهـور  جهان، سیاست در بحران .(2911) مای بل بتچت،

 رسهبتدی.: مطالعه یهتسن ،2 ج قتیشم،
قلبم  حیب ر یتومبه ،موردي مطالعات و هاافتهی جهان، سیاست در بحران. (2911) مای بل بتچت،

 .رسهبتدی مطالعا یهتسن:  1ج، بلوچم،

 :یهبتسن صبب  ل، قلبم یتومبه ،ثبـاتی بی تعارض، بحران،. (2911) وانایان وی لنفل  مای ل، بتچت،

 .رسهبتدی مطالعا 

 در سسببلامم بیبب سری بببت آن یببأثیت و سسببلامم سنقببلاب نبتمقب ر  »(. 2932) سحمب ، نی تو، حاذق

 .92ش سوم، دوره نهم، سال ،خرداد پانزده فصلنامه، «وهبان

 ببت آذربایجبان ب بتسن مبترس» .(2931) مهیفه آباد، خلیل قشتیم  هتس؛ پور، سلیمانم ؛م سن خلیلم،

صبص  ،55شبماره  چهاردهم،سال  ،خارجی روابط تاریخ فصلنامه ،«بتچت ب تسن م یتیت لم  یهیپا

213-211. 

بهبتسم  یتومبه ،«وغتسفیای ب بتسن سیاسبم در قفقبا -ی قوممهانهی م» (.2931 ورسب ) دسویااشویلم،

 .215-219 شماره ،سیاسی اقتصادي اطلاعات سمیتسحم یان،

 فصـلنامه، «سلمللبم ببین سیاسم ی قیقا  فصلنامه» (. 2935) مسلم گلساان، وم م رضا  دهشیتی،

 پاییر.، 11، شماره 1دوره ، المللی بین سیاسی تحقیقات

 .رو نه سناشارس : یهتسن طی ، قلیتضا: ماتوم ،جهان سیاست در آشوب(. 2911) ویمر رو نا،
 و مجلـ  نامهفصـل ،«گتسیبم کثبت  و ش ن وهانم» .(2919. )آباد سبتسهیم غلامتضا وحی ؛ سینایم،

 .1شماره ، 22 سال ،پژوهش
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 و سیاسبم مطالعبا  دفابت: یهبتسن ،المللـیبین يهـابحران مـدیریت .(2999سصغت )م قل کاظمم،

 .سلمللمبین

، یهبتسن: سیاسـی بــازیگران ،هاشهیر سوریه؛ تحولات درکنکاشی  (.2931سسلله ) روح قاسمیان،

 .سناشارس  دسنشگاه یم ن سا 
 فبار  متسسبم وسبومین بیسببت در لبنببان سسلله حبرب دبیتکلسخنتسنم  32/3/19،سی حسن نصتسسلله،

 .تسنیم خبرگزاري ،"سسلله حرب دسنشجویان سلا صیلم

 یهباپکوهش معاونبت ،خاورمیانه در آمریکا امنیتی سیاسی رویکردهاي(. 2911) م مبود وسقظم،

 فارس. خلیج و خاورمیانه مطالعا  گتوه خاروم، سیاست

 بــین روابــط دانشـنامه ،[ویتسسبباار] گبتیفیاس ماریین: کااب در ب تسن، .(2911) یونسسا وسکت،

 نم. نشت: یهتسن طی ، قلیتضا: یتومه ،جهان وسیاست الملـل
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