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بررسی و تبیین عوامل مؤثر در ایجاد و استمرار بحران 

 1سوریه برمبنای مدل پژوهشی برچر

 22/06/5139تاریخ دریافت:                                                                               2 افسانه سیفی ناجی
  14/10/5139  :پذیرشتاریخ                                                                       *3محمدحسین جمشیدی

 4 محسن اسالمی
   

 چکیده
بر ، عالوهای چند دهه اخیر است که در جریان آنهای منطقهترین بحرانبحران سیاسی کشور سوریه، یکی از پیجیده
هایی گوناگون ا و منافع ملی خود نقشای نیز براساس راهبردهای و فرامنطقهعوامل داخلی، عوامل و بازیگران منطقه

حرانهی، بکنند؛ این  در حالی است کهه نهناخت عوامهل و بهازیگران مهر ر در ههر میرا در فرایند این بحران اعمال
ش اصهلی دارنهد؛ براسهاس ایهن، پرسهدادن به آن برعهدههای پایانترین نقش را در تبیین آن بحران و کشف راهمهم

وریه چهه سهساز، استمراربخش و تشدیدکننده بحران ترین عوامل و بازیگران زمینهمهم»که  نونتار حاضر، این است
 «. اند؟بوده
ایشی )که با نم تبیینی و با روش مطالعه موردی و متکی به مدل پژوهشی برچر -های مقاله که با رویکرد تحلیلییافته

ار مرحلهه ده آن( برای تبیهین بحهران در لالهب چههاز ترکیب مراحل بحران و عوامل و علل ایجادکننده و تشدیدکنن
وص ای درخصهههای کتابخانههکونهد و همننهین بها اتکها بهر دادهمی« ایجاد، گسترش، کاهش و پیامد»کننده تعیین
بنهدی و لطب»اسهت، از آن، حهاکی اسهت کهه آمدهدستساز و تشدیدکننده بحران سهوریه بهترین عوامل زمینهمهم

مدت، چنددسهتگی ندن گستره نفوذ این بحران، تعارض مستمر و طوالنیالمللین سوریه، بینبودن بحراچندمرکزی
تهرین عوامهل ازجمله مهم« انعطاف و دخالت گسترده بازیگران دولتی خارجیهای لومی، نظام سیاسی غیرلابلاللیت
المللههی ه داخلهی و بینسهاز و تشهدیدکننده بحهران سهوریه هسهتند؛ درنتیجهه، بهها وجهود ایهن عوامهل پینیهدزمینه
ههای که طرفمدت، فراهم باند ولهی درصهورتیرسد که نرایط مناسب برای پایان بحران سوریه در کوتاهنظرنمیبه

ود ر و نفوذ خههای امنیتی جدید در منطقه، میزان حضوتوانند با ایجاد ترتیبمخاصمه به حل بحران، مایل بانند، می
  آمیز پیداکنند. های( سیاسی مناسب را برای همزیستی مسالمتمکانیسمکرده، سازوکارهای )را بازتعریف
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 مقدمه

همهواره  منطقه خاورمیانه در طول تاریخ، به دلیل مولعیت راهبردی و وجود منابع سرنار حیهاتی،

ای های بزرگ منطقهدوران جدید با مداخله لدرت ژه درویاست؛ این منطقه بهخیز بودهزا و بحرانتنش

ههای آن، بها است؛ درنتیجه، بیشهتر دولتندهترین مناطق جهان تبدیلای، به یکی از پرتنشو فرامنطقه

دنبال انبانهت کشمکش و بحران، درگیر بوده، یا از بیم ولوع جنگ و توجه به اصهل بازدارنهدگی، بهه

 د. فزاینده سالح و مهمات هستن

المللی را بهه خهود های بینهایی که امروز سرخط اصلی تمامی رسانهترین بحرانیکی از مهم      

ه خصوص برای کشورهای منطقه خاورمیانهداده، بحران سوریه است که به چالشی جهانی بهاختصاص

بهیش از نهدن (؛ همننین، ایهن بحهران بهه آوارهPatel,2015:1-3) استندههای غربی تبدیلو لدرت

ادی از هشت میلیون غیرنظامی منجرنده که به کشورهای ترکیه، عراق، اردن و لبنهان و همننهین تعهد

 اند.بردهکشورهای اروپایی پناه

مثابهه بحرانهی فقط ملهی و متعلهق بهه سهوریه کهه بهای نههمثابه پدیهدهدرهرحال، بحران سوریه به

آسانی از کنار آن توان بهاست لذا نمیدیگر درگیرساختهالمللی، منطقه خاورمیانه را بیش از هرجای بین

حاضر، کشورهایی متعدد را درگیرکرده و جوانانی فراوان از سراسهر جههان گذنت؛ این بحران درحال

صهورت های اجتمهاعی بههای نبکهویژه کشورهای اروپایی و ازجمله کشور آلمان، تحت تأ یر تبلیغبه

پیوندنهد و ایهن رلهم نیهز ههای تکفیهری میعراق، راهی نده، بهه گروهغیرلانونی، به سمت سوریه و 

 (. http://bit.ly/1Yj3Enpدر:  1319030: ش1396فیلیپس و آیسیکوویتس، رند است )هرروز، روبه

 

روابهط های تروریستی در تهاریخ تشکیل دولت اسالمی داعش، فصلی نوین را درخصوص تحرک

ههای عمهده سیاسهی جههان معاصهر را ههدف طورتقریبی، تمهامی نگهرشاست که بهالملل گشودهبین

گوی گروهه  تروریسهتی داعهش در ، سهخنابومحمهد العهدنانیاست؛ درخصوص ایران نیز لرارداده

ه کهه ایهران را بهخواههد توانهد و میاست کهه داعهش میکردهتهدید ضد جمهوری اسالمی ایران بیان

ا به(؛ 103: 1394نهود )نجهات، میکند و ایران، بدترین دنمن داعهش محسو تاللی از خون تبدیلبا

ر درجه ده باید دالمللی، در ابعادی گستررسد برای مقابله با این تهدید بیننظرمیتوجه به این تفاسیر به

کفیهری بهرآن ههای تگیری و تشکیل این بحران و همننین، تأ یرههای گروههای نکلنخست با ریشه

 آننا نویم.

http://bit.ly/1Yj3Enp
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در  یمردم یهاامیل زمان با آغازهم 2012و  2011های گیری بحران سوریه را به سالتوان نکلمی

طفهی، لداد )صهادلی و بهار عربی و موج بیداری اسالمی در خاورمیانه نسهبت معروف به یجوامع عرب

در  یکی از نقها  اصهلی مقاومهت عنوانگرفت که سوریه به(؛ این بحران در نرایطی نکل128: 1394

ای دانهت؛ در چنهین نهرایطی، کشهورهالمللهی برعهدهای و بینمنطقه، نقشی مهم در معادالت منطقه

اننهد مای ایهن رژیهم، پیمانهان منطقههآورده، همعملجانبه از رژیم صهیونیسهتی بههغربی، حمایتی همه

ی نظیهر در برابهر خیهل مخالفهانمرار خود بقا و است عربستان سعودی، برای حفظ موجودیت اسرائیل و

یهن ااند؛ گرفته، راهبردهایی متعدد را درپیش«اهلل، جمهوری اسالمی ایران و لبنانجبهه مقاومت، حز »

ای پذیرکردن  و انهزوای جبههه مقاومهت در فضهها برای انزوای جمهوری اسالمی ایران، آسهیبدولت

د مدل با محوریت ایران و همننین جلوگیری از ایجا اهللسیاسی، جلوگیری از نزدیکی حماس و حز 

نکردنهد چراکهه تالنی برای تغییر حکومهت سهوریه فروگذاریمقاومت در کشورهای اسالمی، از هیچ

سهت و اپادناهی سعودی بر این باور است که سوریه، مسیری برای ورود ایران به درون دنیای عهر  

تنها در هادالت فلسهطین، نقهش ایفاکنهد؛ بنهابراین، سهوریه نهاست در معایران از طریق سوریه توانسته

المللهی، ای و بینهای مختلهف بهازیگران منطقههآمیز با ارتش، بلکه در سیاسهتهای خشونتدرگیری

 .(79: 1393نود )جانسیز و بهرامی، همننان لربانی می

گران ، عوامهل و بهازیترین مسائل مورد نظر محققهاندر بررسی و نناخت هر بحرانی، یکی از مهم

ی  یر عهواملدهنده بحران هستند؛ برمبنای این، بحران سوریه نیز، تحهت تهأایجادکننده، مر ر یا گسترش

 نی، مها بههاست؛ بنابراین، برای نناخت و تبیین چنین بحراگرفته، گسترش و استمرار یافتهمتعدد نکل

یهن ار و بقهای تنها در ایجاد کهه در اسهتمراهبررسی این عوامل و بازیگران نیازمندیم زیرا این عوامل ن

 دارند.طوراساسی نقشالمللی نیز بهبحران بین

 منحصر به محدوده منطقهه ای ومنطقه یبحران گریامروز د ،هیبحران سورکه گفت توانت میئجربه

 ها و منهاطق خهارج  از سهوریه وبه سرزمین داعش یستیترور یهااتیعملگسترش  ست؛ین انهیخاورم

نهدن ایهن دیگر، بهه جهانیالمللی در بحران سهوریه ازسهویهای بینسو و مداخله لدرتازی  عراق

است و این درحالی اسهت منجرندهسراسر جهان  یهاسرفصل اخبار رسانهندن آن به بحران و تبدیل

علمی عه است، جامنگذنته هیدر سور بحرانگرفتن از اوج یادیهنوز مدت زمان ز نکهیبا توجه به اکه 

 یهاشههیرکشهف  ه،یبحران سهور ریتحرو  بررسی یچندان براتاکنون  ،رانیا یو دانشگاه ( یآکادم)

و نههناخت اهههداف آنههکار و پنهههان آنههان  بههازیگران نقهها  ضههعف و لههدرتتحلیههل بحههران،  نیهها
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ر سو و نقش فعال و مر ر جمهوری اسالمی ایهران دندن بحران سوریه ازی است. جهانینیافتهیفرصت

سهازد؛ ازپهیش آنهکارمیدیگر، اهمیهت پهرداختن بهه عوامهل آن را بیشجهت حل این بحران ازسوی

تواند گامی درراستای نناخت بهتر ایهن بحهران رسد که تحریر این پژوهش مینظرمیاساس بهبرهمین

 باند. 

 ست:ا ریز به نرح نود،یمریتحر پژوهشی -مقاله علمیالب لپژوهش که در  نیاهداف ا نیترمهم   

 ؛بحراناین و نرایط کنونی  هیرونن از بحران سور یریتصو جادیا .1

 ؛ در بحران یستیو ترور یریتکف یهاگیری گروههای نکلریشه نناخت .2

 ؛زابحران یهاگروه تأ یرگیری و گسترش بحران سوریه و نکل عوامل .3

ههداف او آنهنایی بها  المللی حاضر در این بحرانای و بیننناخت بهتر بازیگران ملی، منطقه .4

 آنها.هری  از 

ر ایهن دسهوریه اسهت؛  دراصل نناخت عوامل و بازیگران مر ر در بحران ،مسئله ما در این نونتار

 عوامل و بازیگران اصلی مر ر در ایجهاد و گسهترش بحهران»خصوص، پرسش اصلی ما این است که 

بنهدی و اخهتالف مدل برچر، لطب ؛ در پاسخ، فرضیه پژوهش، این است که براساس«اند؟سوریه کدام

مهدت، چنددسهتگی مذهبی سوریه، گسترش حهوزه نفهوذ بحهران، تعهارض مسهتمر و طوالنی -لومی

ای ازجملهه انعطاف و دخالت بازیگران دولتهی خهارجی منطقهههای لومی، نظام سیاسی غیرلابلاللیت

انههد؛ همننههین یه بودهوجودآورنههده، تشههدیدکننده و اسههتمراربخش بحههران سههورتههرین عوامههل بهمهم

المللهی هسهتند کهه ای و بینتهرین بهازیگران منطقههکشورهای آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی، مهم

 کنند. میتالش بشار اسدهری  با توجه به راهبردها و اهداف سیاسی خود برای براندازی دولت 

( بها ردی )بحهران سهوریهتبیینی است و روش آن، مطالعه مهو -رویکرد این پژوهش، تحلیلی      

-تابخانههکهای موردنظر با نیوه ( است. دادهمایکل برچرتکیه بر مدل پژوهشی خاصی )مدل یا الگوی 

ه تبیین اند. در جهت تأیید فرضیه، پس از چارچو  نظری، ابتدا بندهای گردآوری و بررسی و تحلیل

های خههارجی رتگیری و گسههترش و درنهایههت، نقههش لههدمفهههومی بحههپ، سههپس عوامههل نههکل

 نود.میتوجه

 چارچوب نظری پژوهش  -الف
هایی المللی، باید از نهاخ طورکلی برای نناسایی عوامل ایجاد و استمرار ی  بحران بینبه      
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صهورت آنهکار های لاطعانهه و نمهایش خصهومت بهههای بنیهادی، انجهام الهداممانند تهدیهد ارزش

ای نظمی نرایط را در منطقههگسیختگی و بیهمسیاسی است که ازای کرد. بحران دروالع، واژهاستفاده

حاضهر، بحرانهی در (. با توجه به اینکه بحران سوریه درحال24: 1382دهد )برچر، میجغرافیایی نشان

گیری و اسهتمرار نیهازدارد، یکهی از بهتهرین گام برمبنای عوامل نهکلبهحال گذار بوده، به بررسی گام

در پاسخ بهه  برچراست. در مدل جامع مدیریت بحران،  مایکل برچرین بحران، مدل های بررسی امدل

بحهران  323های مفهومی بحران، درپی ]ارائه[ تعریفی جدید از بحران برآمد و برای این کهار، نارسایی

تهوان یه  بحهران را ههم براسهاس کرد؛ وی درمجموع به این نتیجه رسید که میالمللی را بررسیبین

 (. 155: 1392کرد )خلیلی و دیگران، بررسی« نظام»و هم برحسب « گربازی»

 مدل پژوهشی مایکل برچر -1
 کند: می، هر بحرانی چهار مرحله را طیمایکل برچربراساس نظریه بحران      

 گیرد.می(: در این مرحله، بحران نکل57: 1382)برچر، پیدایش -1

   ای است که وخامت اوضهاع بهه ان، دروالع مرحلهمرحله گسترش بحر: (بحران اوج)گسترش  -2

شهونت خنود؛ در این مرحله ناخ  گسترش، تغییر باالترین حد رسیده، نهایتِ فشار روانی ایجادمی

سهوی اهمیهت بهصهورت حرکهت از برخوردههای کمبود کهه بهاز سطح پایین به سهطح بهاال خواههد

 (.57: 1382،گرفت )برچرهدخوابرخوردهای جدی یا جنگ میان متخاصمان انجام

زیگران گیرد که پیامدهای بحران برای متخاصمان یا سایر بامیمرحله، زمانی نکل اینکاهش:  -3

 ار زمهان ورفتن تهدیهد، فشههایی مانند ازمیانها با بروز مرلفهنود. کاهش بحران از نظر دولتنناخته

کنهد کهه ههای درگیهر در جنهگ ایجادمیفنده و این بهاور را بهرای طراحتمال جنگ عملیاتی، درک

کرد های متخاصم، وضعیت بهتری پیداخواهنهددرصورت ایجاد توافق برای پایان جنگ و بحران، طرف

 (.59: 1382)برچر، 

ههای رفط: منظور از تأ یر بحران، عوالب بعدی بحران و آ اری است که (پس از بحران) تأثیر -4

 (.20: 1389اند )خلیلی و دیگران، گذانتهدرگیر در جریان بحران برجای

علل، عوامل و بازیگران اصلی مر ر در ایجاد و گسترش »دارد، اما آننه در بحران بیشتر اهمیت     

است؛ براساس این، برای نناخت صحیح بحران و مراحل ولوع آن کردهاست که برچر به آن توجه« آن

جانبهه از نهوند تها درکهی همهش بحهران بررسیهای تشهدیدکننده و اسهتمراربخباید عوامل و زمینهه
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 (. 62: 1382وضعیت بحرانی موجود، حاصل نود )برچر، 

مهل دادن میان عوامل بحران و مراحهل ولهوع آن، بهر ایهن بهاور اسهت کهه عوامایکل برچر با ربط

ساز و تشهدیدکننده یه  بحهران، ولهوع مراحهل پیهدایش، گسهترش، کهاهش و تهأ یر بحهران را زمینه

نده گیرندگان و کهنش نهکنوسهیله تأ یرگهذاری بهر درک تصهمیمکنند؛ این کار دروالع، بهترمیمحتمل

بنهدی، سهطح نظهام انهد از: لطبنود؛ از نظر برچر، چنین عهواملی عبارتنیروهای متقابل، ممکن می

)خلیلهی ای ای و فرامنطقههای منطقهالملل، وضعیت منازعه، جغرافیا، نظام سیاسی و مداخله لدرتبین

 (.21: 1389و دیگران، 

  یههای مدل نیز، این است که نتوانسته میان عوامهل داخلهی و خهارجی در بهروز از ضعف      

اند، نظهام هایی کهه هنهوز بهه مرحلهه پایهانی نرسهیدهبحران، ارتباطی مناسب برلرارکند و برای بحران

مهواردی  حال با توجه بههاست؛ باایندهنکربینی آینده بحران طراحی)سیستم( تحلیلی دلیقی برای پیش

ای از هویژه تأکیهد بهر عوامهل و بهازیگران بحهران و بها مطالعهه مقایسهکرده، بهمطرح مایکل برچرکه 

دل رسد، با لراردادن رویهدادهای بحهران سهوریه در  هرف مهنظرمیالمللی بههای بینهای بحرانمدل

ت عوامل بروز، گسهترش، چگهونگی و چرایهی وضهعیبتوانیم به درکی مطلو  از ریشه،  مایکل برچر

المللهی برسهیم؛ های بینترین بحرانعنوان یکی از پینیدهکنونی یعنی تداوم و استمرار بحران سوریه به

 نود. ها و عوامل بحران، مدلی مناسب للمدادمیرو، مدل برچر برای نناخت ریشهازاین

 تبیین مفهومی  -ب

 چیستی بحران  -1
، دعمیگفرهنگ  نهود؛ میصورت کلی به تغییر حالت ناگهانی در نرایط عادی گفتهران بهبح      
است کردهمعرفی« آنفتگی و تغییر حالت ناگهانی و تغییر حالت در اوضاع و احوال مملکت»بحران را 

داند. در می« ندن ی  خصم بر خصم دیگرچیره»نیز بحران را  نامه دهخدالغت(؛ 246: 1383)عمید، 

 عی،اجتمها نظهام تهوازن آن، درنتیجهه کهه است: حالتیآمده نامه دهخدالغتتعریف بحران سیاسی در 

، )دهخهدا« نهوند تعهوی  و تهرمیم یا سقو  به ناچار اجتماعی یهانظام وها دولت و نود دگرگون

1345 :4390.) 

و متزلزلی کهه در  وضعیت ناپایدار»است: در تعریف بحران آمده نامه علوم سیاسیفرهن در       
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آمهدن نهرایط غیرمعمهول یها وجوددر نرف ولوع است؛ به -بهتر یا بدتر–چارچو  آن، تغییر لطعی 

ای است کهه بحهران غیرمتعارف در جریان حرکت ی  سیستم یا نظام. لحظه حساس در بحران، لحظه

ها نمودی از بحران(. 151: 1383)آلابخشی و افشاری راد: « ساز استرسد و سرنونتبه اوج خود می

بهر لهدرت و های عهام هسهتند و از برخهورد منهافع متعهارض مبتنیالمللی عقاید و ارزشبرخورد بین

هها یها درونهدادها و برونهدادهای غیرمنتظهره نانهی نهدن تحری های متقابهل و انبانتهافزایش کنش

 (.170: 1385نوند )مستقیمی،می

دهای مهم المللی، رویداهای بینبحران» گوید:المللی مینهای بیللند در تعریف بحرانچارلز مک   

ههای عهام المللهی عقایهد و ارزشها نمودی از برخهورد بینو اغلب، نقا  عطف تاریخ هستند. بحران

نهود آیها یه  رویهداد یها جریهان عمهل نود که مشخ  میهستند. بحران به نقطه زمانی مربو  می

ن در نظام بنابراین، بحرا McClelland,1977: 24-25)« )یابدد یا پایاننویافت یا بایداصالحخواهدادامه

و  آید که استواریتوان وضعی دانست که طی آن، فرایند تغییر در نظام به نکلی درمیالمللی را میبین

تر ه سهریعاندازد و ضرورت الدام هرچمیخطرای نامطمئن بهندت با نتیجهالمللی را بهتعادل نظام بین

 (. 178: 1385نود )مستقیمی، میبرای اعاده آن یا برلراری نظم مجدد احساس

 های بحران       ویژگی -2
توان وضهعیت را الملل، پدیدار نود، میگیری بحران در صحنه بینکه عناصر اولیه نکلدرصورتی

ر احهوال ر اوضهاع دآنفتگی، تحول ناگهانی، تغیی»نده در تعاریف، مانند های مطرحبا توجه به ویژگی

های  اصلی بحران این، ویژگیوضعیت بحرانی خواند برمبنای« مملکت و دگرگونی در توازن اجتماعی

 اند از: اختصار عبارتالمللی بهبین

مهانی المللی، فشار زمانی است. فشهار زهای بینهای مهم بحرانیکی از ویژگی فشار زمانی: -2-1

میم در که برای اتخاذ همهان تصهبرای اتخاذ تصمیم خاص، به زمانی  است از: نسبت زمان الزمعبارت

 ن از خهود،گیری، عدم اطمینانرایط ویژه وجوددارد؛ در این نرایط، عواملی مانند آخرین زمان تصمیم

گهذارد نهود، بهر میهزان ایهن فشهار تأ یرمیمتحدان و دنمنان و دامنهه اطالعهاتی کهه بایهد گردآوری

(Brecher,1977: 448-449.) 

توالی غیرعهادی برونهدادها و درونهدادهای جدیهد،  غافلگیری و ظهور ناگهانی وضع جدید: -2-2

ای از حهواد،، افهزایش افزایش ندت کنش و حجم آنها بیشتر از حدی خاص، ولهوع سهریع مجموعهه
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ان های غافلگیرکننده بحرندن کنش متقابل، همگی از ویژگیندت کنش متقابل و از حالت طبیعی خارج

 (. 180: 1385هستند )مستقیمی، 

ای و های پایههای مهم، ارزشخطرافتادن هدفهای مهم بحران بهاز ویژگیعامل تهدید: -2-3

خود به نوبهنود که آن نیز بهدارد که تهدیدمیتهدید زیاد است. ندت تهدید به ارزش چیزی بستگی

هدید تنکل  به موجودیت و بهتواند نسبتمی دارد؛ این تهدیدگیرندگان بستگیتصور و اعتقاد تصمیم

ماری سازی، حکومت استعکشیدن، جذ  اجباری، ضمیمهبندگیکشی، نفی بلد، بهبقای جمعیت، نسل

 (.188: 1385های خارجی و انغال باند )مستقیمی، الحمایگی، پایگاهیا تحت

کنند که میرا احساسها این ضرورت المللی، دولتدر نظام بین ضرورت اتخاذ تصمیم:-2-4

 واه باند د همراستقرار، تعادل و استواری باید با کسب منافع حداکثری و تحمل زیاد در نرایط موجو

نود و حواد، میبه همین دلیل است که توالی سریع دروندادها و بروندادها در نظام مشاهده

 گیرند. میسرعت

  باند،که ندت تهدید، باالمللی، زمانیالدر جریان ی  بحران بین احتمال وقوع جن : -2-5

در  به یکدیگر نیزهای درگیر نسبتمیان، میزان لدرت طرفگیرد؛ دراینمیاحتمال بروز جنگ لدرت

 ورایط گیرندگان از مجموعه نکرد که تصور تصمیمدارد البته نبایدفراموشگیری جنگ اهمیتنکل

تواند در های درگیر، به همان اندازه میرفهای طاوضاع و ازجمله ندت تهدید با نسبت لدرت

 وآوردن به توافق باند که در تقویت احتمال رویدانتهتقویت احتمال بروز جنگ و خشونت نقش

  (.191: 1385دارد )مستقیمی، سازش نقش

هایی با رژیم حاکم دگرگونی در محیط، اغلب به نکل چالش دگرگونی در محیط: -2-6

رساندن و تالش لتلتوان به اعتصا ، تظاهرات، اغتشاش، خرابکاری، بهجمله میکند که ازآنبروزمی

 (.Brecher, 1979: 449) کردبرای کودتا اناره

گذاران از اوضاع گیرندگان و سیاستدر مواردی نیز درک تصمیم گیرندگان:درک تصمیم -2-7

المللی، بخشی از احساس بحران بینتردید در جریان ی  گیری بحران تأ یردارد. بیو احوال، در نکل

گیرندگان و نحوه درک آنان از گیری برای کنترل اوضاع، تأ یرگرفته از تصور تصمیمنیاز به تصمیم
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 افتادن استمخاطرهافتادن استواری و تعادل نظام و نتیجه این بهمخاطرهکیفیت فرایند تغییر در نظام، به

(Zinnes, 1972: 245.) 

المللهی بحهران بین 278هها درخصهوص عدادی از متخصصان معتقد به ایهن ویژگیای که تمطالعه

درصد( خشهونت  25.5مورد ) 71دهد که در میاند، نشاندادهانجام 1979تا  1929های مربو  به سال

درصهد( برخهورد  25.2مورد ) 70درصد( برخوردها جزئی بوده؛ در 23.8مورد ) 66است؛ در ندادهرخ

 :Brecher, 1977اسهت )عیهار منجرندهدرصد( به جنگ تمام 25.2مورد ) 71و در  جدی وجوددانته

123 .) 

بهر عالوه المللی اسهت زیهرایابیم که بحران سوریه، نوعی بحران بینها درمیبا توجه به این ویژگی

ی نمهود معاصر بوده،نقا  عطف تاریخ  از رویدادهای مهم وهایی که در باال مطرح ند، هم از ویژگی

ههای گسهترده و و ههم دارای تهأ یر و تأ ر نودللمدادمیهای عام المللی عقاید و ارزشاز برخورد بین

ز اخهارج   –المللهیاند: یکی اینکهه عوامهل بینتوجهفراگیر است که این تأ یر و تأ رها در دو بعد لابل

الملل و نظام بین نکه  بحران برمانند آمریکا و سازمان  ملل در آن، نقش و تأ یر دارند و دوم ای –منطقه

نهه نهوعی  گذارد؛ با توجه به این دو مسئله، بحران  سهوریه،ای تأ یرمیهای جهانی و فرامنطقهسیاست

 المللی است.   ای که بینبحران منطقه

ضهور دو های دیگر، بحرانی کالسهی  )کههن( بها حبنابراین، بحران سوریه مانند بسیاری از بحران

د طلب داخلی وجوددارنهنیست؛ در این بحران، چندین نیروی جهادی متعارض و لدرتلدرت درگیر 

ت ای بهرای افهزایش لهدرگونهکم از ی  دهه پیش از آغاز نروع بحران در سوریه هری  بهکه دست

ههای تکفیهری متخاصهم در سهوریه بهه بحهران اند؛ درگیهری ایهن گروهکردهمیخود در سوریه تالش

 (. 1394 هزار نفر انجامید )خبر آنالین: دی ماه 260میلیون آواره سوری و مرگ  آمیز چندینفاجعه

 گیری بحران سوریه   شکل -ج

 عوامل  -1
بر عواملی مانند مولعیت راهبردی گیری بحران، عالوهدرخصوص عوامل داخلی و اولیه نکل      

نظیهر مشهکالت التصهادی، تهوان بهه عهواملی دیگهر و وجود نظهام سیاسهی التهدارگرای سهوریه، می

کرد گرایی افراطهی و مداخلهه خهارجی انهارهای و لومیتی در این کشور، رند اسالمهای طایفهنکاف
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گرای های اسهالمگران معتقدند رند گروهزمینه، برخی از تحلیل(؛ دراین129: 1394)صادلی و لطفی، 

ههای داخلهی جهان اسهالم و بحران افراطی، معلول عدم رضایت مسلمانان از سیطره و تهاجم غر  بر

گرای ههای اسهالمصهورت  ههور گروهکشورهای اسالمی است که چنین مولعیتی در کشور سوریه به

 است.   نمودیافته بشار اسدرادیکال و خواهان سرکو  حکومت 

کالت روانهی در کنهار مشه -ای زیادی ازجمله مسائل روحهیزمینهالبته در سوریه، عوامل پیش    

نفر مردم گیری این بحران، عواملی نظیر تاست. در جریان نکلصادی برای ایجاد بحران وجوددانتهالت

ه کشهورهای به، حمله آمریکها 2001سپتامبر در تاریخ  11از آمریکا به دلیل حمایت از اسرائیل، حاد ه 

 رایی افراطهی راگندن اسالمگرایان رادیکال در مقابل این حواد،، محبو خاورمیانه و مقاومت اسالم

ل (؛ از دیگهر عوامه61: 1391ای از آحهاد و الشهار جامعهه سهوریه، موجهب نهد )آجورلهو، نزد پهاره

ی در کرد؛ سوریه ازلحاظ التصهادتوان به مشکالت التصادی سوریه انارهگیری چنین بحرانی مینکل

وریه، سهضاع التصادی نود؛ البته سازمان ملل درراستای بهبود اومیرده کشورهای فقیر جهان محسو 

تی و نیز در اوایل زمامداری خود بهرای حهل مشهکالت معیشه بشار اسداست؛ دادهاصالحاتی را انجام

شهور، کها با توجه به مشکالت عمیهق سهاختاری در ایهن داد؛ ولی این وعدهرفاهی مردم، بسیار وعده

طفهی، لتشدیدند )صادلی و  محقق نشدند و هر روز، نکاف طبقاتی و آمار بیکاری میان مردم سوریه

1394 :128 .) 

از  طورمعمول، دارای اسهتقالل ریی بهوده،عالوه بایددانست که سوریه در سیاست خهارجی، بههبه

ریکها (؛ این در نرایطی است که آم151: 1391، همکاران نریفیان واست )کردهمحور مقاومت حمایت

مح  اسهت؛ بنهابراین بههلهدرت بودهو کم ای ضعیفدرراستای حفظ امنیت اسرائیل، خواهان سوریه

کردند، بروز مشکالت درونی در سوریه، کشورهایی نظیهر آمریکها، ترکیهه و عربسهتان سهعودی سهعی

 کنند. معارضان دولت سوریه را حمایت و تحری 

دروالع، عامل مهم دیگر، معارضان حکومت سهوریه هسهتند. معارضهان اصهلی در داخهل سهوریه 

 اند از: عبارت

جبهه النصره مورد حمایت عربستان و دیگر کشورهای عربی حانیه خلیج جبهه النصره:  -1-1

است. اولین حضور النصره در هایی مختلف را برای مبارزه در سوریه ایجادکردهفارس بوده، هسته

گردد و از آن زمان تاکنون، این گروه به یکی از برمی 2012بحران سوریه به اوایل سال 
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 1392است )نصر، ندهتبدیل بشار اسدهای نورنگر ضد رژیم ترین و مجهزترین گروهتهیافسازمان

:145 .) 

از  2013نوامبر  22در  ی فعال است کهسلف یهااز گروهاین جبهه : هیسور یجبهه اسالم -1-2

م، الشا لصقوراحرارالشام، لواءا د،یالتوحازجمله گروه لواء یو رهبران سلف ینظام یهاگروه بیترک

 هیدر سور هیالکرد هیجبهه االسالم یگروه کرد و االسالمشیلواءالحق، انصارالشام و ج

 (.1393مرداد  14)برگرفته از وبگاه بنیاد فرهنگ و اندیشه اسالمی،  استندهلیتشک

-میترین گروه تکفیری بحران سوریه محسو مهمدولت اسالمی شام و عراق یا داعش:  -1-3

گردد که ازلحاظ فکری برگرفته از بازمی« القاعده عراق»گروه تروریستی  داعش به نود. ریشه

 ابوبکر البغدادی 2010(. در سال NBC News, 2014) بود ابومصعب الزرلاویهای افراطی اندیشه

 المصریندن که اصالتش عرالی است با کشته البغدادیعنوان رهبر جدید این گروه،  اهر ند. به

 2013ند و در ماه آوریل سال عنوان رهبر گروه انتخا یکایی و عرالی بهدست نیروهای آمربه

 Long Warکرد )صورت رسمی موجودیت داعش عراق را همراه با نعار و پرچم این گروه معرفیبه

Journal: 2013 .) 

 گسترش -2

ارتبا  دروالع گسترش بحران سوریه، با پیدایی داعش، بی:داعش و گسترش بحران 2-1   

را « حکومت اسالمی نام و عراق»گیری ، نکلابوبکر بغدادی، 2013که در آوریل سال یست؛ زمانین

تر ند که (؛ همننین، نرایط در سوریه زمانی وخیم13: 2015کرد )ویس و حسن، طوررسمی اعالمبه

مصر،  در دسالمقبیت های رادیکال اسالمی مانند طالبان پاکستان، جندالخالفه در الجزایر، انصارگروه

کردند اعالم البغدادیهایی از گروه امارت اسالمی در لفقاز و... بیعت خود را با دولت اسالمی بخش

ای و  بت های تلوزیونی و ماهواره(؛ این گروه پس از چاپ سکه، ایجاد نبکه105: 1394)نجات، 

ش در تهدید ضد گوی داع، سخنابومحمد عدنانیکشورهای جهان را آغازکرد و « تهدید»هویت، 

کند و ایران، جمهوری اسالمی ایران ا هاردانت که داعش لصددارد ایران را به باتاللی از خون تبدیل

(؛ آنها همننین با توجه به تالش برای تکمیل مثلپ 105: 1394بدترین دنمن داعش است )نجات، 

د تا با این هدف، وحشت زننمیهای غافلگیرکننده تروریستی در سراسر جهان دستبحران، به الدام
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راستا حمالت تروریستی فرماکنند؛ دراینجهانی را برای افزایش لدرت خود در سراسر دنیا حکم

پاریس و بلژی  نیز پس از تهدیدهای داعش برای به خاک و خون کشیدن ممال  صلیبیون 

در نزدیکی زخمی در جریان حمله انتحاری  200کشته و  153پیوست؛ درپی این حمالت، ولوعبه

زخمی در جریان حمله تروریستی به  136کشته و  30و  1394در آبان ماه  «فرانس دو استاد ورزنگاه»

 (. 1395ماندند )خبرگزاری فارس: برجای 1395فرودگاه بروکسل بلژی  فروردین ماه 

 اله بهرای تسهخیر مم« زمهان»های داعشی در مجله داخلی خود با نام دبیق بر اهمیت عنصر مقام

ود خهرا بخشهی کوچه  از برنامهه  بشهار اسهداند؛ این گروه، براندازی دولهت مدنظر خود تأکیدکرده

همننهین،  ریزی مخفیانه، برای به خاک و خون کشیدن کشورهای اروپهایی و ایهران ودانسته، با برنامه

 تصرف کامل سوریه و عراق در حال تالش است. 

ههای وهگر« تهدیهد»بحهران سهوریه، در مرحلهه کنهونی،  های اولیهبه فاصله پنج سال از جرله     

رسهاندن نتیجههای متناو  تروریستی که با تالش بهرای بهخصوص داعش و انجام عملیاتتکفیری به

حداکثررسهیده و بهر نهود، بهمیانتحاری انجام« غافلگیرانه»های در لالب عملیات« زمان»ترین در کوتاه

 است. برای مقابله با بحران، افزوده المللیهای بینمیزان نگرانی

وریه درصد از جمعیت کشور س 10تا  8.5جمعیت کردهای سوریه، میان کردهای سوریه: -2-2

، کردداغ نود و مناطق سکونت آنها در چند منطقه ازجملهمیزدهتا دو میلیون نفر تخمین 1.5یا 

ست ریه اترین مناطق کردنشین در سونود. کردداغ یکی از متراکممیکوبانی، حسکه و دمشق تقسیم

یروی ن(. کردها دارای Cherif Vanly, 1992: 148دهند )میکه بیشترین جمعیت آن را کردها تشکیل

 کافی نیز هستند که در جریان بحران سوریه تأ یرگذارند.

 هایدرصهد کهل تولیهد محصهول 45تنهایی با توجه به اینکه در سوریه، مناطق کردنشهین بهه      

ه ر سهوریه بهمندند. زندگی اجتماعی کردهها ددارند، از اهمیتی باال بهرهکشاورزی این کشور را برعهده

 مور زنهدگیادارد و تعداد زیادی از کردها نناسنامه ندارند و به همین دلیل در کارت نناسایی بستگی

بب به این لشر، سبخشی نوند؛ عدم حمایت دولت در هویترو میاجتماعی در سوریه با مشکل روبه

 دنبال تشکیل دولت کردستان بانند. تدریج از هویت سوری خود جدا نده، بهند تا کردها به

ایهدئولوژی »تهوان بهه ترین متغیرهای تأ یرگذار در حضور کردها در بحران سوریه میاز مهم       

تان ترکیه، رؤیهای احزا  کردی کردستان عراق ازجمله حز  پارتی، ایدئولوژی حز  کارگران کردس
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عنوان راهی برای دستیابی به آرمان حکومت زمینه بهتشکیل ی  حکومت کرد و مبارزه مسلحانه دراین

انهد از: بحهران ها عبارتگیریدیگر، متغیرهای مادی مر ر بر ایهن تصهمیمکرد؛ ازسویاناره« کردستان

ی و همننین مولعیت جغرافیایی گران خارجاجتماعی کردهای سوریه، کنش -سوریه، نرایط التصادی

 (.125: 1394آبادی و رحیمی، در این منطقه )دولت

رک نایان اناره است که احزا  کرد سوریه در صدد دسهتیابی بهه آرمهان خودمختهاری مشهت      

 بشههار اسههددار و مخههالف هههای طههرفهسههتند ولههی تحههوالت سههوریه، بههه چنددسههتگی میههان گروه

کهه بپرهیزنهد چرا بشهار اسهدکنند تها از رویهارویی بها میحزا  تالشاست؛ بخشی از این امنجرنده

گهامی هیچ بشهار اسهدماند امها گهروه دیگهر معتقدنهد، خواهدجمهور بالیمعتقدند وی همننان رئیس

آبادی تاست و بحران سوریه، فرصتی برای رهایی از اوست )دولدرراستای حمایت از کردها برندانته

قهه در رسد با سربرآوردن داعش در سوریه، آینده کردههای ایهن منطنظرمی. به(147: 1394و رحیمی، 

ان و بازیگر باند. تسلط اولیه داعش بر کوبانی و عدم حمایت کشورهای منطقهای از ابهام فرورفتههاله

حاضهر، انتظهاری ها بهرای خودمختهاری درحالکند که تالش کردنشینمیالمللی، این مسئله را بیانبین

دیگر کشهورها، حتهی میهان بر عدم پهذیرش کردهها ازسهوینود چراکه عالوهمیبینانه محسو وشخ

تهدریج، بهه کهاهش لهدرت بیشهتری از آنهها نظهر وجهوددارد کهه بهرهبران احزا  کهرد نیهز اختالف

 ند. منجرخواهد

 : وضعیت گسترش بحران سوریه1شکل 
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نشهدن دهد کهه ایهن بحهران تها زمهان خاموشمیوند گسترش بحران سوریه  نشهانطورکلی، ربه 

مانهد. نقشهه ند و از گسهترش بازنخواهدرنگ نخواهدهای درگیری داعش در سوریه و عراق کمنعله

 دهد: می، آخرین وضعیت، گسترش بحران سوریه را نشانباال

ان است، به وضعیت گسهترش بحهرشرکردهاین نقشه که مرسسه مطالعات جنگ آمریکا، آن را منت  

ههای ههای سهوریه و گروهحاضهر، مرکهز درگیریدر سوریه پرداخته، با بررسی نهر حلب کهه درحال

د کند که سوریه با همکاری ایران و روسیه، منهاطق مهدنظر خهومیبینینود، پیشمیتکفیری محسو 

 ، نقا  لرمهز در خهدمت دولهت بهوده،گرفت؛ در این نقشهخواهدصورت دایم پسازجمله حلب را به

ده، ههای اپوزیسهیون در منطقهه سهبز مسهتقر بهونقا  زرد دراختیار کردهای سهوری لراردارنهد؛ گروه

که دولهت سهوریه بتوانهد منهاطق اطهراف را بها های لرمز نیز در تصرف داعش است. درصورتیبخش

صهورت جهدی در خاورمیانهه به گیرد، اهداف راهبردی )استراتژی ( آمریکاحمایت متحدانش بازپس

 افتد. خطرمیبه

 عوامل تشدیدکننده و استمرار بخش بحران سوریه    -د

انهد از: معتقهد اسهت کهه عوامهل تشهدیدکننده و اسهتمراربخش یه  بحهران عبارت مایکل برچر

ای های منطقهالملل، وضعیت منازعه، جغرافیا، نظام سیاسی و مداخله لدرتبندی، سطح نظام بینلطب

ننده گیرندگان و کهنش نهکوسهیله تأ یرگهذاری بهر درک تصهمیمای؛ این عوامل، دروالع بهو فرامنطقه

 کنند. ترمینیروهای متقابل، آتش بحران را برافروخته

 بندیقطب -1   

گیری در بندی مراکز لدرت و همننین تصمیمبندی به معنای لطبمفهوم لطب      

لطبهی و گهاه بهه صهورت  چنهد بندی گاه به صورت دوبالملل است؛ این لطنظام بین

 گیری توسهط دودهنده تمرکهز لهدرت و تصهمیماین مفهوم، نشهان لطبی است. در نظام دولطبی

ین دو اسطح است که ممکن است واحدهایی مجزا یا ائتالفی لوی از دولت بانند؛ نسبت همبازیگر به

انهب ، ایجهاد محهدودیت در رفتارههای مسهتقل از جمرکز لطبی در مواردی مانند تعیین نرایط  بهات

های اصهلی در طور در نتایج جنگها و همینهای لدرت یا بازیگران غیروابسته در بلوکاعضای بلوک

 (. 22 :1389خلیلی و دیگران، ) دارندالمللی نقشی مهم برعهدهنظام بین
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گیری مه معنهای پراکنهدگی تصهمییابد نیز بهمفهوم دیگر چندلطبی که در این پژوهش معنامی      

نسهبت برابهر اسهت امها اصهطالح سیاسی و همننین لدرت نظهامی در میهان چنهد واحهد سیاسهی به

گیری سیاسهی چندمرکزی، معرف ی  ساختار با دو مرکز برتر لدرت نظامی و مراکز چندگانه تصهمیم

طورمعمول کرد، بههیه مشاهدهتوان در سورخوبی میبودن آن را بهاست؛ این نظام که نمونه چندمرکزی

گیری )زمهان های تصهمیمهزینهه»ها های امنیتی بیشتری دارد؛ ایهن هزینههتر است چراکه هزینه باتبی

 (.110: 1381نوند )ویلکنفلد، را نامل می« نده برای توافق( و اجرا )اجرای ی  رژیم امنیتی(صرف

ههای چنهدمرکزی بندی نظامسوریه در رده لطبنده، بحران آوارگان با توجه به موارد مطرح      

 بههاتی در نظههام چنههدمرکزی زمینههه، برچههر، چهههار منبههع بههرای بیگیههرد؛ دراینالمللههی لرارمیبین

 اند از:کند که عبارتمیبینیپیش

 ها؛تردید درباره رفتار اجتماعی در روابط آینده میان دولت .1

 انتباه محاسبه درخصوص اتحادها؛ .2

 ویژه ازسوی رهبران؛درآوردن کشورهای ضعیف بهسلطهلوی برای به هایتالش دولت .3

الحمهایگی بها کشهورهای کونش مستمر بازیگران ضعیف برای اتحاد یا ایجهاد روابهط تحت .4

 (.110: 1382تر )برچر و ویلکنفلد، لوی

جبههه یف های سیاسی آمریکا برای تضهعالمللی مانند دخالتدر سوریه، عواملی بیرونی و بین      

ئولوژیکی مقاومت به نفع رژیم صهیونیستی، حضور عربستان برای جلوگیری از نفوذ ژئوپلیتیکی و ایهد

امناسهب نایران، تالش ترکیه برای گسترش نفوذ در خاورمیانه، در کنار عوامل داخلی ماننهد وضهعیت 

ق م و عهراالتصادی کشور، حضور نیروهای تکفیری و سلفی مانند جبهه النصهره، دولهت اسهالمی نها

ترین عوامهل ها با یکدیگر ازجمله مهمهای طوالنی این جبهه)داعش(، جبهه اسالمی سوریه و تعارض

 (.98: 1391نوند )نیاکویی و بهمنش، می باتی سوریه محسو بی

 المللنظام بین -2
ی   ه با همای کطورمعمول در ابتدا درون یکی از چند زیرنظام منطقهالمللی؛ بههر بحران بین      

المللهی افتد؛ در این نرایط، گاهی بحران بهه سهطح نظهام بهینمیدهند، اتفاقمینظام جهانی را تشکیل

 رود؛ در چنهین نهرایطی، یه  یها چنهد لهدرتای فراترمیکند و از سطح نظام ملی و منطقهمیرسوخ

 المللی هستند.    عمده، بازیگران ی  بحران بین
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ازیگران بهبر تأ یر بازیگران معهارض داخلهی، تردید، عالوهانی است که بیبحران سوریه، بحر      

ان، تهوان بهه عربسهتها تأ یرگذارند؛ ازجمله این بهازیگران میای بر روند درگیریگونهالمللی نیز بهبین

یهن کرد. در اهاهلل لبنهان انهارایاالت متحده آمریکا، ایران، ترکیه، روسیه، اسهرائیل، اردن، لطهر وحهز 

کاهش  جریان، تالش ایاالت متحده برای تضعیف مقاومت و حمایت از اسرائیل، تالش عربستان برای

ها ین دولتلدرت ایران و تالش روسیه و ترکیه برای نفوذ بیشتر در منطقه، همگی عواملی هستند که ا

 ا از خهودتهأ یر ر کنند تا کمترین تهأ یر را پذیرفتهه، بیشهترینمیکرده، همگی تالشرا در بحران دخیل

 بگذارند. برجای

 وضعیت منازعه  -3

انه . تعارض طهوالنی از رفتارههای خصهمبودن آن استوپژگی بحران سوریه طوالنی      

ههای پراکنهده و یافته، با ولهوع جنگهای زیادی ادامهنود که برای مدتهای درگیری، نانی میطرف

د ای متخاصم با نیروهای دولتهی، عامهل اصهلی ایجهاههای گروهها و جنگعلنی همراه است. تعارض

، هها بسهیار خطردارنهد چراکهه در بلندمهدتطورمعمول، ایهن نهوع تعارضاست؛ بهبحران سوریه بوده

ریهان دهند و با وجود اینکه ممکن اسهت در جهمبستگی اجتماعی و هویت ملی را تحت تأ یر لرارمی

هها در یم و خشهونت آنهکار، متولهف نهود، درگیریهایی را نهاهد بانهها، ایجاد تولفاین تعارض

نهدها رسهند؛ ایهن فرایمیپایانها در چه زمهانی بهدانته، مشخ  نیست این درگیریمدت ادامهطوالنی

 (.298: 1382یابنده و مستمرند )برچر، اغلب، فرایندهایی تداوم

نهود و میزدهدامنبیش از پهنج سهال از بحهران سهوریه گذنهته و ههر روز بهه ایهن بحهران       

رسد رویکرد مقابله نظرمیگیرند. بهکشورهای بیشتری تحت تأ یر عملیات تروریستی این گروه لرارمی

 فرمانهده ،ووتهول ژوزف ژنهرالخصهوص، با داعش باید رویکردی مسهتمر و بلندمهدت بانهد؛ دراین

 مهن»گویهد: ه میبودن بحهران داعهش و سهوریبینهی بلندمهدتآمریکها بها پیش ارتهش ویهژه عملیات

 و کنیمهاسهتفاد آن از مها کهه بانهدوجوددانته راهبهرد یه  تنها داعش، با مقابله برای که کنمفکرنمی

نیهازدارد و  تبلندمهد رویکرد ی  به داعش، با مقابله من، نظربه . تغییردهیم را آن سریع خیلی بتوانیم

 (. 1394ی تسنیم: )خبرگزار« انجامدطولاین فرایند، ممکن است پنجاه سال به

 جغرافیا -4
ای و همننین فاصله ی  بحران از للمروی کشورهای جغرافیا در ی  بحران، مولعیت منطقه      
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ها با توجهه بهه میهزان فاصهله طورمعمول در جریان ی  بحران، رفتار دولتنود. بهدرگیر را نامل می

تر باند، احتمال بهروز ور به بحران نزدی بود؛ هرچه ی  کشجغرافیایی آنها با بحران، متفاوت خواهد

افتهد بسهیار مههم اسهت، می(. اینکه بحران در کدام لاره اتفاق99: 1386خشونت، بیشتر است )بوزان، 

های نههود کههه تحههت تههأ یر عملیههات لههدرتهای بههروز بحههران در منههاطقی ایجادمیگههاهی زمینههه

های لومی فعال در محدوده مرزهای سیاسهی یتبراین، اللژئواستراتژیکی بزرگ )منطقه( هستند؛ عالوه

 آورند.  های سیاسی به برخورد و درگیری رویی میسوریه، اغلب با  رفیت

ههای لهومی ترین دالیل ولوع بحران سوریه، چنددسهتگی و اللیتگفت که یکی از مهمتوانمی    

 وهها اللیت تهرینبزرگ اسهت و پرنهمار بسهیار سهوریه، درهها فرهنگ و ادیهان جوار است. تنوعهم

 نهیعیان ،ههادروزی مسهیحیان، ،ههاترکمان ،ههاعلوی کردهها، از: انهدعبارت کشهور ایهن درها لومیت

 کننهد؛ گروههیمیزندگی یکدیگر کنار در سنی اعرا  درصد 64 با اکثریت که عشریا نی و اسماعیلی

 یهسهور در طورپراکنهدهبه یگهرد گروههی خهود را دراختیاردانهته، بهه مخت  مناطقها لومیت این از

 (.1392حضوردارند )همشهری آنالین: 

 مسیحیان ،هادروزی ازجمله دینی یهااللیت برای وضعیت درگیری، صحنه به داعش ورود با      

 بشهار از حمایهت جهرم ازاین بههپیش تا که سوریه یهاعلوی. گذانتوخامتروبه ندتبه علویان و

 سهلفی یههاگروه خشهونت معهرض در تکفیهر نهدن با باراین بودند، مسلح یهاگروه ، مغضو اسد

 تعهداد پراکنهدگی، دلیهل بهه که تفاوت این با ترتیب است؛ همین به نیز مسحیان وضعیت لرارگرفتند؛

 منطقهه تنهها میهان،لراردانتند؛ دراین تکفیری و مسلح یهاگروه تسلط تحت مناطق در آنها از بیشتری

 بها لبنهان دروزی رهبهران از جنهبال  ولیهد توافهق بها که بود ادلب استان ر غجنو  در السماقجبل

یلهی تبیینهی ماند )پایگاه تحلدرامان الفتحچیش ائتالف فرماندهی به مسلح یهاگروه آسیب از عربستان،

 (.1394بان: نناسی دیدهو جریان

زبهانی از بهبهود نهرایط، می بهرای بشار اسدرسد که بهترین راهبرد نظرمیدر چنین نرایطی به      

بود چراکهه بها عنوان نهروندان سهوریه خواههدها و برخورد یکسان با آنها بهها و لومیتتمامی اللیت

توانهد های سهلفی سهوریه هسهتند، دولهت سهوریه میها که مورد تکفیر گروهها و اللیتاتحاد لومیت

 باند.های در دست دانتداخلی برگ برندههای تروریستی مرزبندی لومی را بردانته، در برابر گروه

 نظام سیاسی  -5
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هها دارای ظامرفتار بازیگران بحران با توجه به نوع و دوام نظام سیاسی آنها متفهاوت اسهت؛ ن      

گیهرد. یطیفی متنوع هستند که این طیف از دموکراسهی تها التهدارگرایی غیرنظهامی و نظهامی را دربرم

بدهند و ها واکنش نشانتر در برابر بحرانرود لانونمندانهموکرات انتظارمیطورمعمول از کشورهای دبه

دارنهد کهه ایهن های زیادی با یکهدیگر اختالفبه خشونتی کمتر، متوسل نوند؛ این کشورها در مرلفه

های اولیهه ها نامل مدیریت بحران )گستره و ندت استفاده از خشونت، فاصله زمانی میان جرلهمرلفه

گیری یمو تهدید معطوف به ارزش و میزان و درجه ارتبا  با دنمنان( و همننین ساختار تصهمبحران 

 (. 67: 1382است )برچر، 

 بشهار دسهتان در سهوریه در گفت کهه لهدرتتواندرخصوص نظام سیاسی کشور سوریه می      
افهراد  ایهن است؛هند متمرکز جمهور،رئیس دستیاران از نماری و اسد بشار برادر جمهور،رئیس ،اسد

 معترضهان کهه نظهامی هسهتند، گذنهته سهال 48 در سهوریه در بعثی حزبیت  نظام نگهبانان دروالع

خبرگهزاری  .اندکشیدهچالشهای داخلی بارها آن را بهو همننین بسیاری از گروه دموکراسی دارطرف

 نرسید راه تنها»یسد: نوگرفتن لدرت سیاسی میدستدرخصوص نظام سیاسی در سوریه و به رویترز

 صهورت،درغیراین و اسهت بعهپ حهز  در عضهویت کشهور، ایهن در سیاسی و اداری هایپست به

 (؛1390)پیشکسهوتان، « یافهتتواننمی کردهتحصهیل و الیهق هرچنهد افهراد پیشهرفت برای راهیهیچ

 قامم باالترین ور،جمهنود، رئیسمیصورت جمهوری ادارهدروالع در ساختار سیاسی این کشور که به

 بینهکا اعضای دیگر سوریه، وزیردارد، نخستتوانایی سوریه، جمهوررئیس. است سوریه کشور سیاسی

 (.1392کند )روزنامه الوطن السوریه: عزل و نصب را ارتش فرماندهان و

 ای ای و فرامنطقههای منطقهمداخله قدرت -6
هها در تنوند، متغیهر مداخلهه دولالمللی منجرمییندر بررسی عواملی که به تشدید بحران ب      

گیری ها در نهکلدارد کهه در ریس آنهها ابرلهدرتای بسهتگیهای فرامنطقهبه نقش لدرت برچرمدل 

ای و دخالهت های فرامنطقههتوان به نقش لدرتالمللی لراردارند. در بحران آوارگان میهای بینبحران

 را یکهی از توان ایاالت متحده آمریکهاکرد که در ریس آنها میانارهآنها در رویدادهای داخلی سوریه 

 (.  129: 1391کرد )نیاکویی و بهمنش، ای و حافظ همیشگی منافع اسرائیل معرفیهای منطقهلدرت

المللهی دو عنصهر ههای بینهای عمده در بحراندرتکند، مداخله لمیبیان برچرطورکه همان      

هها تنهها رضایت و ا رگذاری را دربردارد. در برخی از موالع، میزان مداخله، چشمگیر نیست و فعالیت
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ها نهامل نوند؛ ولی گاهی میزان مداخله بیشتر بوده، الدامهای سیاسی و تبلیغی، محدود میبه فعالیت

نهود. در ادامهه، بدعهد تهأ یر فعالیهت نظامی و مخفیانهه میههای نهبهلیتهای نظامی مسهتقیم، فعاالدام

ای )آمریکا، ترکیه و عربستان( در فرونشهاندن بحهران یها گسهترش آن ای و فرامنطقههای منطقهلدرت

 نود.میارزیابی

 بازیگران اصلی بحران سوریه  -هگ
ها را در  یر و میهزان سههم لهدرتها در ی  بحران باید تهأطورکلی در بررسی نقش لدرتبه      

ران، کرد؛ این نقش برای دو طهرف اصهلی بحهدادن به آن بحران بررسیایجاد، گسترش، کاهش و پایان

تهوان ا میرمستقیم و برای دیگر بازیگران غیرمستقیم است. در جریان بحران سوریه، بازیگران داخلهی 

ران عراق و نام )داعهش( دانسهت و بهازیگ و همننین گروه موسوم به دولت اسالمی بشار اسددولت 

کرد؛ در ایهن المللی با دولت سوریه را کشورهای آمریکا، عربستان و ترکیه معرفیاصلی و معارض بین

 کنیم:میصورت جداگانه بررسیبخش، نقش بازیگران تأ یرگذار بر بحران سوریه را به

 ایاالت متحده آمریکا  -1
ه ران سهوریالمللهی در جریهان بحهکی از بازیگران مهم تأ یرگهذار بینایاالت متحده آمریکا، ی      

(؛ 22 :1390هنس، تافت و ویهول، ) است. آمریکا ازلحاظ جغرافیایی در مکانی دور از منازعه لراردارد

کهه گونهنهود. هماننمیحال، این عنصر، مانعی برای حضور پررنگ آمریکا در منطقهه محسهو  بااین

دههد میهایی را انجاماست، آمریکا در سطح جهان الهدامکردهوبی رفتار آمریکا را تبیینخبه هانتینگتون

ان و های آمریکها ضهد افغانسهتراستا الهداملطبی در عمل وجوددارد که درایندهد سیستم ت که نشان

در  های فرادسهتانه و یکجانبههعراق و تهدید جدی ضد ایران، سوریه، کهره نهمالی و گسهترش الهدام

: 1391نیهاکویی و بهمهنش، ) کهردتوان در چارچو  ایهن سیاسهت تبیینویکم را میابتدای لرن بیست

ول ا(. ایالت متحده آمریکا در جریان بحران سوریه در جهت مخالفت بها بشهار اسهد و در صهف 106

 است. ازجمله دالیهل آمریکها بهرای حضهور در بحهران سهوریه ومعارضان حکومت سوریه لرارگرفته

 میانه به نرح زیرند: خاور

 سوی غر ؛تضمین سرازیری جریان انرژی به 

 پیشبرد فرایند صلح خاورمیانه؛ 

 تأمین و تضمین منافع اسرائیل؛ 
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 ستیز با اسالم سیاسی با عنوان مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی؛ 

 کم، کنترل کشورهای مخالف آمریکا؛مقابله یا دست 

 اد دموکراسی؛گسترش فرهنگ آمریکایی در پونش ایج 

  ،(. 27و 26: 1384ایجاد بازار آزاد و سکوالریسم در منطقه )جوادی فتح 

و جنهگ متوجه ند که سوریه به همراه دیگر کشهورهای عربهی، د توانبا نگاهی به تاریخ می      

 5ر تهاریخ ، روابط سوریه و اسرائیل، بحرانی نهد و د1967مه سال  15اند؛ در جدی با اسرائیل دانته

صهورت کرد؛ پس از نکسهت ایهن دو کشهور، اسهرائیل بهژوئن، اسرائیل به مصر و سپس اردن حمله

های جهوالن را کیلهومتر از بلنهدی 1260کرده، با سقو  نهر لنیطره، های جوالن حملهزمینی به بلندی

یرانهه گ، سوریه و مصهر حملهه غافل1973اکتبر  6دیگر در تاریخ (؛ ازسوی9: 1399کرد )موسی، انغال

وسهوی، کیلومتر از خهاک جهوالن را آزادکهرد )م 684خود را ضد اسرائیل آغازکردند و ارتش سوریه، 

ه حهل بهاسهت کشهورهای عربهی را جز سهوریه توانسته(؛ از آن تاریخ تا به امروز، آمریکا بهه2: 1388

تهرین و همکنهد؛ بنهابراین بها توجهه بهه اینکهه سهوریه، یکهی از ماختالف و صلح بها اسهرائیل ترغیب

لت اسد خوبی دلیل مخالفت آمریکا با دوتوان بهتأ یرگذارترین کشورهای عر  ضد اسرائیل است، می

  و حمایت از نیروهای متخاصم مخالف دولت را دریافت.
بنههدی پنتههاگون، سههوریه، دولتههی سههرکش و پشههتیبان تروریسههم طبههق طبقه 2003در سههال       

اق و نهد و ایهران، عهرن بخشی از جنگ گسهترده بها ایهران ارزیابیعنوانده، جنگ با سوریه بهمعرفی

ین ایهاالت (؛ بنابراBolton: 2011سوریه در اولویت تغییر رژیم برای لرن جدید آمریکایی لرارگرفتند )

زدن کند تا با بهرهممیمتحده آمریکا با توجه به اهدافی متعدد که مطرح ند، تمام تالش خود را صرف

شار بهای متخاصم مخالف دولت کن( با حمایت از گروهبینداز و حکومتاست )تفرلهنظم منطقه و سی
 بماند. ها در سوریه بالیای تأ یرگذار در جریان درگیری، مهرهاسد

 عربستان سعودی  -2
های مهم رلابت سوریه و عربستان، کشور لبنهان اسهت؛ های تاریخی، یکی از صحنهدر جریان     

، عربستان این اتفاق را از چشم سوریه دید و لتل رفیق حریری، پس از ترور و مرگ های اخیردر سال

اهلل و اسرائیل در ژوئیه سهال و همننین جنگ میان حز  2005وزیر سابق لبنان در فوریه سال نخست

گرفتن ندن سوریه در جهان عر  منجرند. از دیدگاه ریاض، هر راهی که به لهدرت، به منزوی2006
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نهد و تهدیهدی بهزرگ بهرای امنیهت در خاورمیانه بینجامد، باعپ افزایش نفهوذ ایهران خواهد نیعیان

 نود.میعربستان سعودی محسو 

پیمانهان ایهران دارد، نظام همبا توجه به این مسئله، واضح است که حکومت آل سعود تمایل       

ودی باند. عربستان سعدانتهدر کشور سوریه منحل نود تا تهدیدی ضد بقای خاندان سعودی وجودن

است؛ ایهن کشهور در های سلفی و وهابی تندرو بودهها پشتیبان مالی و فکری گروهدر جریان درگیری

م ههای رسهیده، از نقهش مههجهت پیشبرد منافع خود، نگاهی ایدئولوژی  بهه سهوریه دارد و گزارش

ههای سهلفی رادیکهال گروه خصهوصعربستان سعودی در پشتیبانی مالی مخالفان حکومت سهوریه به

  (. Chossudovsky: 2011 دارند )حکایت

 واستار ندخوضوح، تغییر نظام سوریه را در یکی از سخنان خود به مل  عبداهللراستا، دراین      

الم لبول نیسهت و اسههای سوریه برای عربستان لابلکرد که ادامه کشتار در خیابانای اعالمو در بیانیه

دنبال سرنگونی اسهد ها دروالع بهکند. سعودینمیپونیدانست( از آن چشما نماینده آن می)که خود ر

ایهن سیاسهت  کشیدن ایران در منطقه،چالشدانند( بوده، با هدف به)که او را از حامیان بزرگ ایران می

 (.121: 1390برند )بهمنش و نیاکویی، میخود را پیش

بها  ای اسهت، در مواجههههای درجهه دوم منطقههکه یکی از لدرتبنابراین عربستان سعودی       

ت با ایاال کشیده و همگامچالشالمللی بهجمهوری اسالمی ایران، لدرت ایران را همواره در مجامع بین

های( مشههابه را در تههالش بههرای تغییههر نظههام سههوریه متحههده آمریکهها، راهکارهههایی )اسههتراتژی

 است.  گرفتهدرپیش

 ترکیه -3
اسهت؛ در تحلیهل کردهها در سوریه، موضع ترکیه را به موضوعی پینیهده تبدیلآغاز درگیری      

های متعهدد اند؛ سیاست ترکیه در چرخشرفتار و اهداف ترکیه در بحران سوریه، مسائلی متعدد مطرح

جنهگ، از میانجیگری و داوری به مهیاکردن امکانات و مدیریت مخالفان تها لشکرکشهی و تهدیهد بهه 

راه »های اخیههر، سیاسههت (. ترکیههه در سههال122: 1391اسههت )نیههاکویی و بهمههنش، متمایههل نده

اسههت؛ آنکههارا را آغازکرده 17و  16همههراه بهها نوسههتالوژی احیههای ابرلههدرت لههرن « گرینئوعثمههانی

م کند که پهیش از ههر الهدامینود و از ایاالت متحده درخواستدارد به ی  رهبر منطقه تبدیلتصمیم

تهوان می ههانتینگتونچنهدلطبی  –لطبی ای، طرف مشورت لرارگیرد. با درنظرگرفتن نظریه ته منطقه
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عنوان لهدرتی درجهه دوم در منطقهه خاورمیانهه کرد. آنکهارا بههراهکار مدنظر آمریکا و ترکیه را تبیین

در منطقهه  دنبال رسیدن بهه لهدرت سهطح اول اسهت و در ایهن راه بایهد لهدرت و منهافع ایهران رابه

 (.2011سایت نشریه فارین پالیسی: بکشد )و چالشبه

ها گفهت کهه رابطهه ایهن دو کشهور سهالتواندرخصوص رابطه دو کشور ترکیه و سوریه می      

حمایت کشهور سهوریه از پ.ک.ک و »زمینه، نامل ای ضعیف بود؛ چهار موضوع مشخ  دراینرابطه

درزمینهه  حز  در آن زمان؛ منالشات بر سر آ ؛ مولعیت سهوریه، رهبر این عبداهلل اوجاالننگهداری 

بهه « های کشتار جمعی و همننین ادعای کشور سوریه درخصوص استان حتا در کشهور ترکیههسالح

بود و دادههایی که ترکیهه بهه سهوریه نسهبتندن روابط این دو کشور منجرند؛ همننین اتهامرنگکم

ایان حمایهت پرا برای « ادنا»نامه ، سوریه را مجبورکرد که موافقتتقویت نظامی دولت ترکیه در مرزها

ابطهه کارآمدن حز  عدالت و توسهعه در ترکیهه، رامضاکند ولی با روی اوجاالناز پ.ک.ک و اخراج 

د بهه سهوریه سهفرکر 2004وزیر ترکیهه در سهال ، نخسهتاردوغهاناین کشور با سوریه بهبودیافت و 

  (.161 :1390)هنسن، تافت و ویول، 

ههای مخاصهمه را بهه مدتی پهس از آغهاز حهواد، در کشهور سهوریه، رهبهران ترکیهه، طرف    

رکیهه نناختند ولی با گذنت زمان، انگیزه تمیرسمیترا به بشار اسدکردند و میداری دعوتخویشتن

ترکیه بها  زد.، راسخ ند و در این مسیر، حتی به تهدید حمله نظامی نیز دستبشار اسدبرای سرنگونی 

د و نههایی دا یه، اولتیمهاتومریزی، مرز )درِ( کشور خود را برای آوارگان سوریه گشود و به سهوربرنامه

ین سهایت نشهریه فهارالمللی دادگسهتری تهدیهدکرد )و دولت این کشور را به نکایت در دیوان بین

 (.  2011پالیسی :

یهه را هها در سهوریه، ترکنهدن درگیریرانیگفهت کهه بحتواندر برابر این تغییر رفتارهها می      

مهاه  است، سیاست عمق استراتژی  را مبنی بر صفر کردن مشکالت منطقه رهاکند. در نهشوادارکرده

، غهاناردوکند؛ ولی بها گذنهت زمهان، ندانت، تالشابتدایی بحران، ترکیه برای سرنگونی اسد تصمیم

 کرد. منطقه ارزیابی فرد برای تسلط درمشکل سوریه را فرصتی منحصربه

گذاری بهرای سهرمایه اسهداست که دیگهر، دولهت حاضر، دولت ترکیه به این نتیجه رسیدهدرحال

 اردوغههان(. 1390سههایت سیاسههت روز: کند )و گذاریها سههرمایهندانههته، بایههد بههر نههورشاهمیتی

ی ه آن برابست که ترکیه دارد که سوریه، دروازه ورود ترکیه به خاورمیانه عربی است و مسیری اعقیده

 واردندن به خاورمیانه، امیدوار است.



 
 ...و استمرار بحران جادیعوامل مؤثر در ا نییو تب یبررس

 

 
 

47 

ای خود قهترکیه در تالش برای حمایت از تغییر دولت سوریه، امیدوار است که مولعیت منط      

یاسهت سرا در آینده بهبودببخشد و از تنگنای ندید جغرافیایی، رها نهود. درپهی رویکهرد جدیهد در 

رکیه را ت، ها و بازسازی نظام جهانیبرخورد تمدندر کتا   هانتینگتون ساموئلخارجی ترکیه بود که 

را  دارد، جههان اسهالماسهت کهه بهالقوه و بالفعهل توانهاییبردهیکی از نش کشور بهزرگ اسهالمی نام

 (.12: 1390کند )امیدی و رضایی، رهبری

 رانیا یاسالم یجمهور -4
از  انریهمههم دارد. ا یمنافع هیای است که در سورمنطقه یهااز لدرت رانیا یاسالم یجمهور     

در  ینهرژا یرهایو اروپها را از کنتهرل مسه کهایدارد کهه آمرلیتما ،بوده یانرژ بااهمیتصادرکنندگان 

اسهت   یژئواسهتراتژ یمحهور ،رانیاست که ا یخزر بازدارد. گفتن یایحوزه در نیو همنن انهیخاورم

و  نیچه ی،صورت جدبه تواندیم ،متحد نود کایمتحده آمر االتیا ادر منطقه ب رانیاگر اکه ایگونهبه

مثلهپ متحهدان  ،حاضهر در منطقههدرحال  (NAZEMROAYA, 2013: 1-5)  کنهد باتبیرا  هیروسه

ارد و در لهرارد ایائتالف اوراس یاست که در کانون مرکزندهلیتشک کایآمرضد  «هیو روس نیچ ران،یا»

و  ینهرل یایدر آسه ن)چهیههر سهه کشهور  ؛کننهدمیمقاومت یلطه جهانس یابر کایمقابل تالش آمر

اند هسهتادیا اکیدر برابر نفوذ آمر ی(نرل یدر اروپا هیو روس یغربجنو  یایدر آس رانیآرام، ا انوسیال

 .هستندنگران  ،هیو سور انهیدر خاورم کایحضور آمربرای و 

نگ ج انیدر جر .است هیای دولت سورمنطقه متحدان نیتراز بزرگ یکی ،حاضردرحال رانیا       

نهگ و ج سهتین یرانهیا -یتقابهل عربه ،وجههیچو عراق به رانیمعتقد بود که جنگ ا هیسور ،یلیتحم

 یروهههایوحههدت ن ،جنههگ نیهها ،حههالاسههت؛ بااین رانیههاضههد  یغربهه یهههادولههت عههراق و دولت

 یههاهجهداکردن راه خهود از گرواز  ادیهبها اصهرار ز هیسور ،نیرایبنا ؛کردفیرا تضع یستیونیضدصه

: 1390)فهولر،  کردمیدفهاع، رانیهعقد تفاهم و اتحهاد بها ا برلراری نیو همنن رانیامخالف متعارض 

147). 

الملل و در عرصه بین هیبا سور یخود را در برابر همکار هایتعهد یتمام ،رانیا یاسالم یجمهور

خصوص پس از اعمهال به هیکشور سور اتیدر طول ح انریاست. ادادهانجام انهیمنطقه خاورم نیهمنن

جانبهه همه تیهحما ه،یها بهه سهورستیکشور و آغاز حمله ترور نیحمله به ا یفشار غر  و ناتو برا

 یاسیو س یمال ،ینظام یهاتیمتعدد ازجمله حما یهاوهیها و نراه اب ،کردهاعالمرا  کشور نیاخود از 
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  .کردمتعارض کم  یهابه مقاومت آنها در برابر گروهو  ستادیا هیدر کنار دولت سور

و  رانیهو ا هیسهور  یبه اتحاد استراتژ دیبا انهیدر منطقه خاورم هیدرک بهتر نقش سور یبرا      

 نیاهلل و همننکننده ارتبا  با حز جادیدروالع ا هیکرد. سوردر منطقه اناره رانیا یابتینقش ن نیهمنن

ط در روابه هیسور (William Samii: 2008: 29رود )نمارمیجبهه مقاومت به تیتقو یبرا یکانال اصل

ت مقاومه تیهتقو ،مسهئله نیهرا داراسهت و ا  یاسهتراتژ تیهمولع نیتهرامن ،لیاعرا  و اسرائ انیم

 رانیهه اکشهور به نیا شتریب لیبا تما گریدموجب نده و ازسویرا  یستیونیصه میاهلل در برابر رژحز 

 ندیاخونه ،امر نیکه ا استندهتیدر منطقه تقو رانیای جهان عر ، نفوذ امنطقه یهااستیازلحاظ س

 واز محور مقاومت  تیدر حما هینقش سور ،لیدل نیبه هم ؛ (El-Hokayem: 2007, 44) ستیاعرا  ن

 کشهور را یاسهیس یهاشههیای بهود کهه راز عوامل منطقه لیگرفتن اسرائاز لدرت یریجلوگ نیهمنن

  .به منطقه بازکرد زیرا ن یغرب یهادخالت لدرت راه ،هکردسست

رهبهر  تیهاعهالم حما نیو همننه یدر انقهال  اسهالم یروزیهبها پ رانیها یخارج استیس رییتغ

ا به کشور ر نیبود، بلکه ا لیبا اسرائ رانیا یتنها مخالفت آنکار و علننه ن،یاز فلسط یاسالم یجمهور

انهد د تا بتوبو یدنبال متحداندر منطقه به رانیا ،میانکرد؛ درایندر منطقه مبدل لیائسرسخت اسر بیرل

کشهور بهه  نیها ،یاجذ  متحدان منطقه یبرا رانیدرپی تالش اند. کتیخود را در منطقه تثب تیمولع

بل ن در مقالبنا انیعیبا ن رانیا ینظام یروهاین یهمکار ،نیهمنن و اهلل لبنان پرداختاز حز  تیحما

و  انریهکشور ا دو یمنجرند. همکار هیو اتحاد با لبنان و سور انیعین -رانیمعادله ا جادیا به ،لیاسرائ

 ،اهللاز حز  رانیا یهاتیحما ،نیو همنن لیاهلل و اسرائروزه حز 22روزه و 33 یهادر جنگ هیسور

 .(172:1392 ،یکرد )ساجدشتریکشور را ب نیا  یعمق روابط استراتژ

از  تیهحماایهن کرد و تیهحماطورکامل بهه بشهار اسهداز حکومهت  هیسوردر بحران  رانیا      

 انههیدر منطقهه خاورم رانیها یاسهالم یجمههور یاسیو س یتیامن یکردهایرو شبردیعوامل پ نیترمهم

 یبهرا تیهعالبا توجه به سه دههه ف رانیمعتقدند ا رانیا انمداراز سیاست یاریبس ،لیدل نیبه هماست؛ 

 نیها ندباحاضر  یراحتبه دینبا ،نظام اسدروی  یگذارهیو سرما انهیدر خاورم مر ر استیس  یتحقق 

 .بدهدازدسترا   یکشور استراتژ

 اهلل لبنانحزب -5
ارتبها  سهوریه بها رویکهرد مقهاومتی  با توجهه بههرا باید  سوریهبه بحران  اهللحز رویکرد       
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 اهللحهز  جایگهاهبر  سوریه داخلیتحوالت  یا رگذار همننیناهلل در برابر رژیم صهیونیستی و حز 

مقاومت در برابر ای منطقه جریانبر  سوریهتحوالت  تأ یرهایسو و ازی  این کشور سیاسیدر صحنه 

تهأ یر  های نظامی و امنیتهی آن را تحهتاهلل و توانمندیحز  مستقیمصورت که به)صهیونیستی  رژیم

 . کرددیگر بررسیازسوی( دادلرارخواهد

های مشهترک اهلل لبنان با جمهوری اسالمی ایران در دهه گذنته به دلیل ایهدئولوژیهمکاری حز 

نی و حمایت از سوریه، مبارزه بها رژیهم صهیونیسهتی، همکهاری بها نیروههای فلسهطی»دوسویه، مانند 

ست نک (؛ چراکه آینده سوریه و عدم69: 1394است )ترابی و محمدیان،  در جریان« مخالفت با غر 

حفهظ و تقویهت نقهش »این کشور در برابر اهداف و نیهات کشهورهای غربهی، بهرای ایهران ازلحهاظ 

ابهر دارد؛ در بر، بسیار ارزش«اهلل لبنانای، موازنه لدرت و تقویت هالل نیعی برای ایران و حز منطقه

اق، ه بهه عهرحمله»هایی نظیهر گهرفتن سیاسهتاین محور مقاومت نیز، ایاالت متحده آمریکا با درپیش

ی از اهلل لبنهان و فلسهطین و همننهین، حمایهت مهالسازی برای حمله رژیم صهیونیستی به حز زمینه

ران و ، درراستای تالش برای کاهش لدرتِ محور مقاومهت در برابهر ایه«های افراطی ضد نیعیانگروه

 .cook, 2008:36)  دهد  )میاهلل، تهدیدهایی را صورتحز 

 هیروس ونیفدراس -6
کشهور در دو  نیهاسهت و امطهرح بوده هیروسه یسال است کهه بهرا انیسال ،هیکشور سور تیاهم

راسهاس هسهتند. ب یالمللدر اهداف بین یپونانو هم کسانی راهبردهایی یدارا گریکدیاهداف خود با 

ان متحهدان دور از یکیعنوان به هیدر تالش است تا ضمن حفظ کشور سور هیروس ،دیجد یراهبردها

 از یکه، یپوخهوف ؛بانهدمتحهد در منطقهه دانته  یهمننان  انه،یدژ در خاورم نیگ سرد و آخرجن

 و هینظهام در سهور رییهتغ» :دیهگویخصهوص م نیهدر ا هیروس المللنیو امور ب حاتیکارنناسان تسل

هها در محکهم روس یپها یگرفتن جها یدروالع به معنا ،متحده االتیکارآمدن حکومت دلخواه ایرو

و  هیکهاهش لهدرت روسه یمههم درراسهتا یگهام ،بوده ترانهیمد یایو در انهیخاورم  یاستراتژمنطقه 

 ،هیاز سهورپهیش کهه  یاسهتینهود؛ سمیمحسو  شیخهو یدرون یکشور به مرزها نیمحدودکردن ا

  .(189:1392 ،یر)منصو «استکردهدنبال زیو لفقاز ن یمرکز یایدر بالکان، آسآن را  کایآمر

 یبهه معنه نیو پهوت هیرهبران روسه یبرا هیسور یاسیسقو  نظام سکه گفت توانمیراستا دراین  

 یبهه معنها دادیهرو نیها ،بوده که در ادامه آن انهیدر منطقه خاورم یشگیمتحد هم نیدادن آخردستاز
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و  هیروسه ونیفدراس یالمللبین گاهیاعتبار و جا ت،یمولع فیها و تضعخلوت روس ایورود ناتو به ح

  است. هیکشور روس یمل تیامن نیدکتر یدر تحقق مبان یناکام ،یتدرنها

 انههیرمدر خاورا تواند تعهادل و تهوازن لهوا می هیتحوالت کشور سور ،هیدولت روس دیاز د       

صهورت نهود چراکهه درمیتمام هیکشور روس انیبه ز تردیدیب زیتوازن ن نیخوردن اهمربزند و ببرهم

 یماسهال یو جمههور ابهدییمعهراق و لبنهان کاهش ن،یدر فلسط رانی، لدرت اتوازن نیخوردن ابرهم

ربهو  ممسائل ازجمله  گریدر موارد د هاموضوع نیا ،گرفت که درنهایتتحت فشار لرارخواهد ،رانیا

بهه  ؛نهدواهدخختم هیروسه انیبه ز یافته،نمود یمرکز یایو آس یو جنوب یخزر، لفقاز نمال یایبه در

چراکهه  گیردانیپادیهباکهه  کندیمیتلق یو جد یراهبرد یرا مشکل سوریه موضوع هیروس ،لیدل نیهم

 ،حظهاتمال نیهبا توجه به ا ؛متنفع خواهندند ،هیغر ، عربستان و ترک یکشورها ،درصورت ادامه آن

 نیهدر ا هاوفصل موضوعجنگ و حل انیپا یبرا لیالملنیتوافق بنوعی کشور با  نیا هیروس ونیفدراس

 (. 183:1392 ،یموافق است )منصور ،نطقهم

 لیاسرائ  -7
ا به یدو جنهگ جهد ی،عرب یکشورها گریبه همراه د هیکه سور دریافتتوانمی خیبه تار یبا نگاه

 ،ژوئهن 5 خیند و در تهار یبحران ،لیو اسرائ هی، روابط سور1967مه سال  15است. در دانته لیاسرائ

ملهه و مصهر ح هیسهور ،1973اکتبر  6 خیدر تار گریدازسوی ؛ردکبه مصر و سپس اردن حمله لیاسرائ

 هیجز سههوربههه کههایآمر ،تهها بههه امههروز خیآغازکردنههد و از آن تههار لیاسههرائضههد خههود را  رانهههیغافلگ

 ن با توجههکند؛ بنابرایبیترغ لیرا به حل اختالف و صلح با اسرائ گرید یعرب یکشورها ،استتوانسته

تهوان می ،اسهت یلیئعهر  ضداسهرا یکشهورها نیگهذارترو تأ یر نیتهرماز مه یکهی هیسور نکهیبه ا

؛ افهتیدولت را درمخالف متخاصم  یروهایاز ن تیبا دولت اسد و حما کایمخالفت آمردلیل  یخوببه

رد و برخهو ،در منطقهه هیسهور ( یاسهتراتژراهبردی )و  ینظام یمحورها نیتریاز اصل یکی بنابراین

ت اسه یعربه  یدروالع تنها ارتش کالسه ،هیاست. ارتش سور یستیونیصه میکشور با رژ نیتعارض ا

 میهرژ ههایمقام ،لیهدل نیبهه همه ؛را در معرض خطهر لراردههد یستیونیصه میرژ تیتواند امنکه می

  .(126: 1392 ،یکنند )رجبمییمنطقه معرف راهبردی یدهایاز تهد یکی را هیسور ،یستیونیصه

 یخطهر ،میمسهتقطوربه لیاسهرائ یلرن است برا میبه ن  ینزد ،هیکشور سورکه است  یگفتن      

و  یدولته ههایتوجهه مقام ،هیخصوص بحهران سهورو به انهیدر خاورم ریتحوالت اخ یول نکردهجادیا
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نود چراکهه بها هانار کایو آمر لیبه اتحاد اسرائ دیبا نجایاست. در اکردهرا به خود جلب لیاسرائ یتیامن

منافع مشترک متعدد  لیبه دل کایدر اتحاد با آمر لیدولت اسرائ انه،یه در منطقه خاورمآمددیتحوالت پد

 هیویژه سههوربههه انهههیدر سراسههر خاورم یمههذهب یتنههدرو یروهههایگرفتن ندارند تهها از لههدرتیسههع

  .(113: 1389 ،یکنند )جعفریریجلوگ

کرد کهه لمین مصر انارهالمساز حز  اخوان یتوان به سقو  حکومت مرسخصوص مینیدرا      

 نیهنشد، بلکهه اکودتا خوانده کایو آمر لیتنها از جانب اسرائنه ،انیحکومت به دست ارتش نیسقو  ا

از  کهایمردانسهتند. آ یدموکراسه جادیابا هدف  یحکومت انتقال  ی جادیا یدرراستا یرا الدام دادیرو

ود تها بدموکرات و سکوالر  یهار حکومتبزرگ و استقرا انهیطرح خاورم جادیدنبال ابه شیدهه پ  ی

ه که ییدر جها ،مهردم را رصهدکرده ههایهدف اعتراض نیبه ا دنیرس یبرا ؛نودتأمین لیاسرائ تیامن

 یههاظامن رییهتغ ،دیهتردی. بکردمیدخالت یو ماد یدر ابعاد نظام ،گرفتیمدنظر لرارم لیاسرائ تیامن

 لیرائاسه تیهتنها بهه کهاهش امننهه ،لیاسهرائ یگیدر همساویژه تندرو به یمذهب یهاخودکامه به نظام

 یاسهالم یههاداد چراکهه گروهیمکاهش زیرا ن کایبا آمر یرابطه عاد یند، بلکه امکان برلرارمنجرمی

  .(177: 1392 ،ی)ساجد اندنتهپندایم مدنمنان اسال نیتریرا اصل کایآمر ،تندرو

گیری نهکلاسهرائیل از  :گفهتتوانمی زیهن هین سوردر بحرا لیاسرائ یریگدرخصوص موضع      

 ی،اسالم یهادولت نیچراکه ا کندنمیاستقبال انهیدر خاورم یعرب یدر کشورها یاسالم یهاحکومت

در  صهرهلنتندرو داعهش و ا  یادگرایبن یروهایو ورود ن هیتحوالت سور .خواهندبودآن  یبرا یدیتهد

 ،زیهن گریدازسوی ؛مواجه نود ییدهایبا ترد اسددولت  نینگودر سر لیسبب نده تا اسرائ ،کشور نیا

اسهت تها نده ، عاملیحکومت اسد قیاهلل از طرکشور با حز  نیا یو پل ارتباط هیدر سور رانینقش ا

 یومعارض تنهدر یروهاین یروزیو عدم پ اسد فیتضع استیگرفتن سشبه درپی لیتما ،لیاسرائ میرژ

 .(24: 1391ورحسن، باند )پرا درنظردانته یمذهب

 یههااندک از گروه تیو حما هیسور ییایمین یهابردن سالحمیاناز ،لیاسرائ ،لیدل نیبه هم       

ه بهنوز  کایدر کنگره آمراست ولی خواستار ، هیندن جنگ در سوریبا هدف طوالنرا  یمعترض سور

 بشهار اسهدحکومهت  یونسهرنگ یبهرا هیمتحده به جنگ بها سهور االتیورود ا یسرسختانه برا یالب

بهه  هیرود و سهوریملیهکل کشهور تحل ینظام یرویها نیریندن درگیاست چراکه با طوالننزدهدست

 ی،ها بهه بازسهازپس از بحران تا سهال دیبا هیسور ،طینرا نیدر ا ؛ندخواهدتبدیل اریعای تمامرانهیو

 نیهکهه ا سهتا فیو ضهع دیهی بدون تهداهیسور یمسئله به معن نیکند و انهیدهه هز ینو چند الدام
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 کرد.خواهدنیرا تأم لیاهداف اسرائ ،وجه نیبه بهتر طینرا

 قطر -8
نده درخصهوص سهوریه، گرفتههای درپیشبندی منطقه در لبال سیاستلطر در جریان لطب      

مبر نهوا 12کرد و همگام با عربسهتان سهعودی در نشسهت راه همکاری با عربستان سعودی را انتخا 

ر  اتحادیه عر  در لاهره، پس از بررسی بحران سوریه از لغو عضهویت ایهن کشهور در اتحادیهه عه

ا از کرد و پس از انجام این لغو عضویت، اتحادیه عر  از اعضایش خواست که سفرای خود رحمایت

 (.82: 1393سوریه فراخوانند )جانسیز، 

ههایش را دی با همکاری ترکیه و لطهر، تالش، عربستان سعو2012دیگر از اوایل سال ازسوی      

داد؛ در همهان زمهان، های تکفیری و سهلفی افهزایشبرای انتقال سالح و افزایش حمایت مالی از گروه

داد که خبرنگاران این روزنامه در مرزهای جنوبی کشور ترکیه، ناهد انتقال سالح بهه گزارش گاردین

های عربی کشورهای حوزه خلیج فارس، پنجاه جعبهه با ملیتاند که در جریان آن، افرادی سوریه بوده

 Theانهد )دادهتحویلبه نورنهیان ارتهش آزاد  1تفنگ، تجهیزات و مهمات پزنکی را از مرز ریحانلی

Guardian, 13 June 2012 داد که لطهر بها همکهاری گزارش رویترزژوئن همان سال،  23(؛ در تاریخ

 است.  دادهود را برای نورنیان سوریه افزایشهای مالی خعربستان سعودی، کم 

 ازیگرانبهازجملهه  عنوان یکی از همکاران اصلی عربسهتان سهعودی،به لطربنابراین، امروزه        

 ناعارضهمواره از م ،بشار اسدفعال و مخالف  گریبازدر مقام  است و هیعمده کشاکش در بحران سور

 آنههکار ایگونههه، بهالمسههلمیناخوان و هیسههورازجملههه گههروه موسههوم بههه ارتههش آزاد  یسههور

 ،حاضهردرحالههای خهود بهرای کسهب منهافع بیشهتر، این کشور با تغییهر اولویت است؛کردهتیحما

 ،نیرنشهیام نیها اسهت؛خارجی خود لرارداده استیس یهاتیاز اولو را هیسور تیبر وضع یگذارتأ یر

 یورکشه نیاوله همننهینفراخواند و  هیاز سور ،اعتراض ا هدفخود را ب ریبود که سف یکشور نیاول

دیگر، ؛ ازسهوینهناختتیرسمو آنهها را به دادلیهتحو هیسور ونیسیرا به اپوز هیبود که سفارت سور

 یهانمحا یکی از ،از آن همپس و  دیکشانیمرا به هیسور یهامیتحر بحپبود که  یکشور نخستین لطر

 است. سوریه بودهدر  یمداخله نظام یاصل

 

 ........................................................................................................................  
 های ترکیهنهرستاناز  .1
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 اردن -9
گیرد لهذا مجبهور کشور پادنهاهی اردن از کشهورهایی اسهت کهه از بحهران سهوریه تهأ یرمی      

است در جریان این بحران، نقش ایفاکند. براساس آمارهای منتشره توسط سازمان ملهل متحهد تها نده

ر بها سهوریه اند چراکه این کشهوجوی سوری به کشور اردن واردندههزار پناه 625بر ، بالغ2016سال 

اسهت. اردن از طبع، تأ یرهای بحران این منطقه بر اردن هم تأ یرهایی نهامطلوبی دانتهمرز بوده و بههم

ندت مخالف بهود و پادنهاه اردن در تعبیهری از گیری ایران در منطقه، بهبازیگرانی است که با لدرت

 ,Seeberg)اسهت بردهدد نامهای متعهعنوان اختاپوسهی بها نهاخ محور مقاومهت و نفهوذ ایهران، بهه

2012:23). 

 ههای نورنهی در سهوریهاین کشور نیز از همراهان عربسهتان سهعودی در حمایهت از گروه      

نهیان های نظامی برای نور، موجی تازه از ارسال سالح2012نود؛ برای نمونه در دسامبر میمحسو 

: 1393بود )جانسهیز، ندهنورنیان منتقلها از خاک اردن به آغارند که بخشی چشمگیر از این سالح

83 .) 

 بندیجمع -و

 آمیز و نهدت عمهلگفت که واکنش خشونتتواننده میبا توجه به موارد مطرح       

سهاز گسهترش و اسهتمرار بحهران سهوریه و نیروهای متخاصم در بحران سوریه زمینه 

در دو « ران داخلهیبهازیگ»اسهت. ندن آن به جنگی فرسایشی و خردکننهده ندهتبدیل

ز اههای تکفیهری، بخشهی سو و مخالفان اعم از گروهو موافقان ازی بشار گروه دولت 

ز، دو نیه« بهازیگران خهارجی»گیرند؛ هایی دیگر از ساکنان سوریه لرارمیکردها و گروه

نی الفان یعاهلل لبنان و روسیه و  مخمحور موافقان نظام موجود سوریه، یعنی ایران، حز 

غربههی را  -طورکلی جبهههه عربههیکهها، اسههرائیل، ترکیههه عربسههتان  سههعودی و بهههآمری

 . دهندمیتشکیل

ای، ای و فرامنطقهههای منطقههبنابراین، با توجه به جغرافیا و مولعیت پیرامهونی، حضهور لهدرت 

دید المللی گروه تکفیری داعش و تههای بینای )مانند الدامگسترش و استمرار بحران و مسائل حانیه

ههای جههانی تهرین بحرانزدن امنیت جهانی( در ژئوپلیتی  جهانی این بحران، به یکهی از مهمبه برهم
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رسهد لهذا نظرمیها بهرای پایهان آن نهاتوان بههالملل هنوز در انجام الداماست که جامعه بینندهتبدیل

، مداخله طهرف  ابهت زنی مستقیممدت یا درازمدت از طریق چانهکاهش بحران، ممکن است در کوتاه

(. در نهرایط گسهترش 290 :1382یابهد )برچهر، و اعمال لدرت نظامی برتر یکهی از دو طهرف تحقق

وفصهل منازعهات سیاسهی تهوان بهرای حلهایی متعهدد را میبحران و افزایش پیامدهای منفی آن، راه

های منطقهه یگری لدرترسد، نیروهای متخاصم داخلی باید با میانجنظرمیدرنظرگرفت؛ برای نمونه به

دهنهد یها در های نظامی ضد یکهدیگر پایانالمللی، پای میز مذاکره نشسته، به تحرکهای بینو سازمان

( 34تا  32: 1378المللی، بازیگران درگیر، به نوعی موازنه منافع منطقی )جمشیدی،عرصه داخلی و بین

دهد که بها توجهه بهه المللی پیشنهادمیبینهای وفصل بحران، نش راه را برای حلهالستییابند. دست

 توانند مر ر والع نوند:مولعیت ترکیبی منطقی از موارد سوم به بعد می

 نشینی داوطلبانه؛احتراز یا عقب .1

 آمیز؛غلبه خشونت  .2

 کارگیری زور؛نشینی اجباری نانی از تهدید برای بهتسلیم یا عقب  .3

 سازش؛  .4

 حکمیت یا ارجاع منازعه به داوری؛  .5

، وفصل منفعالنه یا تسلیم در برابر وضعیت موجود جدید بدون توافق رسهمی )هالسهتیحل  .6

1383 :718.) 

     گیری   نتیجه
نوند کهه پهس از ساز و تشدیدکننده بحران سوریه بررسیند تا عوامل زمینهدر این نونتار تالش 

ذ نهدن گسهتره نفهوالمللیبینبودن بحران سوریه، بندی و چندمرکزیها عواملی همنون: لطببررسی

 انعطهاف و حضهور ومدت، چنددستگی لومی، نظام سیاسهی غیرلابلبحران، تعارض مستمر و طوالنی

ه بحهران سهاز و تشهدیدکنندتهرین عوامهل زمینهای، ازجمله مهمای و فرامنطقهدخالت بازیگران منطقه

ه م بهر جامعهاند که تأ یرهایی  مههکردهالمللی و فرسایشی تبدیلسوریه هستند که آن را به بحرانی بین

 جهانی دارد.

کرد کهه ازجملهه المللی انارهتوان به تأ یرهای این بحران در سطح منطقه و بینخصوص میدراین

ههای تکفیهری از منهابع بر هشت میلیون آواره سوری، سوءاسهتفاده گروهبالغ»توان به ترین آنها میمهم
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المللهی، های تروریستی بهرای عملیهات بیشهتر در سهطح بینآور گروهنفت و گاز و درآمدزایی سرسام

های( رادیکهالی در سهطح ههای )ایهدهگیری هویت اجتماعی مخدوش داعهش و گسهترش طرحنکل

رسهد ازجملهه نظرمینهده بهکرد. با توجه به موارد مطرحاناره« هاجهانی و کاهش لدرت نفوذ دولت

های المللهی و حضهور سهازمانعهدم الهدام جهدی بین»سهوریه،  موانع جدی بر سر راه پایهان بحهران

ههای متخاصهم و طبیعهت ههای بهازیگران و گروهمانهدن اختالفالمللی بهرای پایهان بحهران، بالیبین

ههای ها مانند داعش و جبهه النصره برای اسهتفاده از روشطلب آنها و همننین اصرار این گروهجنگ

 بانند. « لدرت کل کشور سوریه و تمامیت ارضی کشورهای منطقه گرفتندستزورمندانه سنتی و به

گهذارد. بحهران مینمایشکه نمایشی از ترکیب دو عنصر مراحل و عوامل را به برچربرمبنای مدل  

الملل سو، وضعیت جغرافیایی و نظام بینگیری، تحت تأ یر عوامل داخلی ازی سوریه در مرحله نکل

 گرفت. پیدایی داعش و اعالم حکومت آن، همهراه بهااص تکفیری نکلو ]همننین[ نگرش هویتی خ

عنهی المللهی و نیهز وضهعیت منازعهه، آن را بهه مرحلهه دوم، یورود کردها در داخل و مهداخالت بین

 گسترش واردکرد. 

گر ، مرحله سوم، مرحله کاهش بحران است که اغلب بها ورود عوامهل میهانجیبرچربراساس مدل  

 ریه، ما بهاگیرد اما در بحران  سومیای صورتهای منطقهالمللی یا لدرتهای بینازمانبیرونی مانند س

نع  از ندن مواجه هستیم یعنی سه عاملی کهه مهاالمللیندن همراه با بینوضعیت استمرار و فرسایشی

است؛ کرده مکالمللی نیز به این روند استمرار کاهش و افول بحران هستند؛ تأ یر بحران بر جامعه بین

تهوان بها گیری بحهران دانسهت، میتوان بازیگران خارجی را عامهل اصهلی نهکلبنابراین، اگرچه نمی

ها و نگرنی راهبردی، متوجه ند که این مالحظهات راهبهردی بهازیگران خهارجی اسهت کهه ضهعف

اسهت کردههای مسهلح تبدیلعیار میان گروهکمبودهای سوریه را به بحرانی عمیق و عرصه جنگی تمام

نهناخت  دهند؛ بنابراین در تحلیل بحهران سهوریه،نمینشانی از مصالحه و گفتگو از خود نشانکه هیچ

های درگیر المللی و مالحظات راهبردی و ایدئولوژیکی آنها در کنار نناخت گروهنفع بینبازیگران ذی

 دارد. و مخاصم درون سوریه، بسیار اهمیت

المللههی، براسههاس مههدل برچههر، گرفت بهها عوامههل پینیههده داخلههی و بیننتیجهههتواندر پایههان می

که مدت فراهم باند؛ ولهی درصهورتیرسد، نرایط مناسب برای پایان بحران سوریه در کوتاهنظرنمیبه

های امنیتی جدید در منطقهه، توانند با ایجاد ترتیبنود، میهای مخاصمه، مایل بانند بحران حلطرف

کنند و سهازوکارهای سیاسهی مناسهب و دمهوکراتیکی را بهرای ذ خود را بازتعریفمیزان حضور و نفو
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