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بحــران ســوریه پــس از ســپری کــردن مراحــل جنــگ ســخت بیــن بازیگــران منطقـهای ،به ســوی جنگ ســرد
جدیــدی بیــن بازیگــران قدرتمنــد فــرا منطقه ای پیشــروی کرده اســت .پرســش اساســی مطــرح شــده در مقاله

حاضــر ایــن اســت کــه ماهیــت تقابــل جدیــد غــرب و شــرق در قبال بحــران ســوریه چگونــه اســت؟ ماهیت
ایــن تقابــل آشــکار شــدن مجــدد جنــگ ســرد بیــن دو بلــوک قـ ِ
ـدرت کشــورهای غربــی بــه رهبــری آمریکا و

کشــورهای شــرقی بــه رهبــری روســیه میباشــد .ماهیــت تقابــل جدیــد غــرب و شــرق در برابــر همدیگــر در
دو بعــد اساســی قابــل تبییــن اســت :یکــی ،در کانــون قــرار داشــتن مســأله امنیــت و دیگــری ،رویکــرد تدافعی
همــکاری و اتحــاد کشــورهای حاضــر در بلــوک قــدرت شــرق ،در برابــر تهدیـدات ناشــی از گســترش حوزۀ

نفــوذ آمریــکا و متحدانــش در ســطح بینالمللــی و منطقــه خاورمیانــه .مقالــه ،بــا اســتفاده از روش پژوهشــی
توصیفــی  -تحلیلــی ،شــاخص هــای جنــگ ســرد ایجــاد شــده در نتیجــه بحــران ســوریه را نشــان مــی دهــد.

واژههاي كليدي :استراتژی امنیتی ـ دفاعی مشترک ،بلوک شرق ،بلوک غرب ،تهدید امنیتی بینالمللی ،جنگ
سرد جدید ،سوریه.
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مقدمه

کشور سوریه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود کانون توجه قدرتهای

بزرگ بینالمللی بوده است .استقالل سوریه در  1946و تحت قیمومیت فرانسه قرار گرفتن
آن ،اهمیت راهبردی در سوریه در تشکیل جمهوری عربی در دهۀ  ،1960اتحاد استراتژیک

بینالملل ،در نتیجه آغاز بحران داخلی در این کشور از جمله مهمترین نمادهای اهمیت
کلیدی سوریه در سطح نظام بینالملل میباشد.

با آغاز بحران سوریه ( )2011مواضع و بازیگران بینالمللی و منطقهای در قبال این بحران

در دو جبهه مخالف و موافق دولت بشار اسد صفآرایی شدند .از یک سو ،کشورهای

اروپایی و آمریکا بهعنوان مخالفان دولت اسد و در سوی دیگر ،کشورهای چین ،روسیه و
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ایران به عنوان حامیان دولت مرکزی سوریه .دامنۀ شکافها میان این طیف حامیان و مخالفان

به گونهای بوده است که میتوان از بازگشت به نمادهای جنگ سرد و تقسیم جهان در دو
جناح شرق و غرب سخن به میان آورد .البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که ماهیت

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

جنگ سرد جدید بر مبنای نظام چند قطبی در عرصه بینالمللی میباشد .به عبارت دیگر

هرچند بحران سوریه نشانگر تقابل مجدد بلوک قدرت غرب و شرق میباشد ،اما در سطح

بینالملل -بر خالف دوران جنگ سرد بین جهان کمونیسم و سرمایهداری  1945تا -1991
نظام دوقطبی حاکمیت ندارد؛ بلکه میتوان از حاکمیت نظامی چند قطبی سخن به میان آورد.
کاربرد اصطالح «جنگ سرد جدید» توسط مدودف رئیس جمهور روسیه ،باعث شد

بحث جنگ سرد جدید مورد توجه کارشناسان سیاسی قرار گیرد (امام جمعه زاده و رحیمی،

 .)71 :1388همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد آقای «آنتونیو گوترش» در  13فوریه 2018

اعالم کرد که نگران اسن است که جنگ سرد جدیدی در سوریه رخ دهد اما ابعاد آن متفاوت

است( .)MacAskill, 2018بعضی کارشناسان داخلی هم معتقدند که جنگ سرد تازهای بر

محور ژئوپلیتیکی به جریان افتاده است .این محور همانند گذشته ،بخشی از هارتلند( (�Heart

 )landتعریف شده از سوی مکیندر ( )Mackinderاست .این جنگ سرد تازه همه جوانب
روابط قدرتهای خاور زمین با کشورهای باختر زمین را در بر میگیرد .نشانههای جنگ
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حزب بعث سوری با بلوک شرق ،همکاریهای امنیتی با جمهوری اسالمی ایران ،مخالفت
و منازعه با اسرائیل در نواحی مرزی دو کشور و نهایت ًا شروع جنگ سرد جدید در سطح

سرد تازه در آغاز هزاره سوم میالدی ،بیشتر در مناطق ژئوپلیتیکی اوراسیای مرکزی ،اروپای

خاوری و نیز خاورمیانه دیده می شود (یزدانی و تویسرکانی .)258 :1387 ،همچنین ،به نظر

امیراحمدیان رویارویی کنونی روسیه و آمریکا در نظام بینالملل حاکی از شکل گرفتن جنگ
سرد جدید میباشد .بحث سپر دفاع موشکی که در سال  2007در ادبیات سیاسی جهان

تند روسیه شد .ایاالت متحده با تکیه بر ساختارهای ناتو ابتکاری نو را تدارک دیده است
(امیراحمدیان .)35 :1386 ،در این پسزمینه بحران سوریه تقابل جدیدی را بین آمریکا و
روسیه ایجاد کرده است که به نوعی جنگ سرد جدیدی را شکلدهی کرده است که البته با

جنگ سرد قدیم تفاوتهای عمیقی دارد و به همین جهت بررسی رابطه جدید غرب و شرق
که از فاز همکاری تبدیل به تقابل شده است نیازمند بررسی است.

هدف پژوهش دسترسی به فهم صحیح و پاسخ مناسبی برای این پرسش است که اساس ًا

جنگ سرد جدید چرا و چگونه شکل گرفته است؟ بر همین مبنا ،پرسش اصلی که در نوشتار
حاضر مطرح میشود این است که ماهیت تقابل جدید بین غرب و شرق در قبال بحران
سوریه چگونه است؟ در این راستا قصد داریم که با استفاده از چهرچوب نظری نئوررئالیسم

 .1چارچوب نظری :تئوری « نئورئالیسم تدافعی»

ارائۀ مبنایی نظری بهعنوان چارچوب فهم و تببین منازعات منطقهای و بینالمللی همواره

یکی از دغدغههای اساسی نظریهپردازان روابط بینالملل بوده است .یکی از نظریاتی که در
دهههای پایانی جنگ سرد برای تحلیل روابط دو ابر قدرت آمریکا و شوروی مطرح شد
نظریۀ نئورئالیسم تدافعی است .تئوریپردازان عمده نظریۀ نئورئالیسم تدافعی از جمله کنث

والتز ( )Kenneth Waltzو استفان والت ( )Stephan Waltبا تأکید ویژه بر مسأله امنیت و

ماهیت دفاعی عملکرد کشورها در سطح بینالمللی زمینه را برای فهم بسیاری از منازعات
و کشمکشهای منطقهای و جهانی مهیا نمودهاند .از این رو ،در مقاله حاضر از نظریات آنان

بهعنوان چارچوبی برای فهم و تببین بحران سوریه بهره خواهیم گرفت.

در نظریۀ نئورئالیسم که دو شاخه تدافعی و تهاجمی دارد ،گسترش منطقه نفوذ بهعنوان
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تدافعی کنت والتز این تقابل را توضیح دهیم.
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کاربرد پیدا کرد ،ناشی از نگرش جدید آمریکا به فضای استراتژیک اروپا بود که سبب واکنش

شیوه و تالشی برای افزایش و تولید قدرت مورد توجه است .والتز در نظریۀ نئورئالیسم خود

که به وجه تدافعی این نظریه شهرت دارد ،در کتاب نظریۀ سیاست بینالملل

(Theory

)of International Politicsافزایش قدرت را در حد تضمین امنیت دانست ،اما بر خالف
اسالف رئالیست خود آن را در سطح بینالمللی و کالن مطرح کرد؛ نه سطح ملی و منطقهای...

خودیاری ( )Self Helpو اجتماعی شدن بهعنوان شیوههایی یاد کرده است که دولتها دنبال
می کنند تا با افزایش قدرت خود ،نوعی توازن را در نظام مبتنی بر هرج و مرج و غیر قابل

کنترل برقرار کنند (فیضی.)8 :1390 ،

در مجموع میتوان دو برجستگی اساسی را در نظریه رئالیسم تدافعی والتز باز شناخت.

یکی توجه به مسأله امنیت و دیگری توجه به سطح تحلیل کالن و بینالمللی .بر اساس نظر
کنث والتز ،هرگونه اقدام نظامي و امنيتي نميتواند انعكاس اراده كشورها تلقي شود .به بيان
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ديگر ،هرگونه همكاري يا تعارض بين كشورها تابعي از فضاي بینالمللي ميباشد .به اين

ترتيب ،تعامل بين كشورها ممكن است اشكال و شدت مختلفي داشته باشد ،اما بايد تأكيد

كرد ،اين امر در تركيب با مؤلفه هايي قرار ميگيرد كه مستقل از مقاصد و نيات كشورهاي

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

مورد نظر ميباشد .اين امر تابعي از محيط راهبردي است كه كشورها و کنش گران در آن رفتار
يكديگر را تحت تأثير قرار ميدهند؛ اگرچه چگونگي قدرت بين بازيگران و نقشآفريني آنان

در اين ارتباط تعيينكننده است ( Waltz, 1979: 135به نقل از مصلی نژاد ،بهار .)128 :1390
از طرف دیگر ،والتز امنيت را به مثابه هدف اصلي دولتها مي داند ،اما این نظریه را رد

میکند که دولتها برای رسیدن به امنیت برای افزودن بر قدرت خود تالش کنند؛ زیرا ،از
نظر او دولتها ضرورت ًا نیتی تهاجمی و تجاوزگرانه ندارند .در واقع از نظر والتز ،آنارشي
يك نظام خودياري و رقابت ذاتي توليد ميكند ،اما اين امر ضرورت ًا تجاوز را توليد نميكند.

دولتها اغلب ميتوانند با همكاري با يكديگر امنيت خود را تامين كنند .از اینرو ،موضوع
توازن قدرت از این جهت اهمیت دارد که قادر به کنترل منازعات و بحران هاي منطقهاي

است .اگرچه وی به سرشت انسان و دولت در شکلگیري جنگ و صلح نیز توجه دارد،
اما محور اصلی چنین فرایندي را ناشی از چگونگی موازنه بازیگرانی میداند که در محیط

منطقهاي یا بین المللی به رقابت می پردازند (والتز.)78 :1382 ،
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نظریۀ والتز که نظام بینالملل را به جای دولت در کانون تحلیل خود قرار داده ،از فرآیندهای

دیگر تئوری مطرح شده در نظریه نئورئالیسم تدافعی که میتوان برای تحلیل ماهیت تقابل

شرق و غرب در بحران سوریه از آن بهره گرفت ،تئوری «موازنه تهدید» استفان والت میباشد.

والت بر خالف نظریات پذیرفته شده ،بر این باور است که کشورها نه بر اساس اصل توازن
قوا ،بلکه بر اساس توازن تهدید عمل میکنند .بهعبارت دیگر ،آنچه تا کنون در عرصۀ علمی

مطالعات انجام شده توسط والت نشان میدهد که کشورها نه در مقابل قدرت ،بلکه در مقابل
تهدید دست به توازن زدهاند (مصلینژاد ،پاییز .)147 :1390

بر این اساس ،تاکید استفان والت بر اهمیت «موازنه تهدید» به جای موازنه قدرت است.

تهديد در نگاه او عبارت است از تركيبي از قدرت تهاجمي دولت ،توانمنديهاي نظامي،

نزديكي جغرافيايي ،و نيّات تجاوزكارانه احتمالي آن .پس ،صرف قدرت مهم نيست و ساير
عوامل نيز مهماند .به عبارت ديگر ،آنچه در روابط میان دولتها حائز اهمیت است برداشت
آنها از یکدیگر بهعنوان تهدید است و نه صرف میزان قدرت هر یک از آنها .از سويي ديگر،
امنیت در شرایطی در نظام افزایش خواهد یافت که ایجاد موازنه به هنجار بدل شده باشد و

ایدئولوژی تاثیر زیادی نداشته باشد .دولتها در برابر آن دسته از دولتهایی دست به موازنه

.)134-135

استفان والت را بايد نظريه پرداز «موازنه تهديد» در تنظيم پيمان هاي دفاعي دانست .وي

بر اين اعتقاد است كه هرگونه ائتالف و اتحادي نيازمند همكاري هاي منطقهاي و همچنين
احساس تهديد مشترك ميباشد .شاخص هاي مربوط به پيمان دفاعي در برابر توازن تهديد
را مي توان به منزله «پيمانهاي عكسالعملي» مورد توجه قرار داد .زيرا هرگاه بازيگري در

صدد گسترش قالب هاي ايدئولوژيك و يا رهيافت هاي معطوف به تغيير وضع موجود باشد،
در آن شرايط زمينه براي پيمانهاي عكس العملي در چارچوب موازنه تهديد حاصل ميشود

(.)Walt, 1987: 26

در اين رابطه ،اراده سياسي كشورهاي منطقهای بهتنهايي نميتواند عامل گسترش

همكاریهاي دفاعی ـ امنیتی محسوب شود ،بلكه بايد آن را در چارچوب فضاي بين المللي
گسترده تري مورد توجه و تحليل قرار داد .به طورکلی ،برخالف واقعگرایی تهاجمی ،فرض
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میزنند که تهدید فوری نسبت به موجودیت یا منافع آنها به حساب آيند (مشیرزاده:1384 ،
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و دانشگاهی تحت عنوان توازن قوا مطرح بوده ،در عرصۀ عملی توازن تهدید بوده است.

واقعگرايي تدافعي اين است كه آنارشي بينالمللي معموالً خوشخيم است؛ يعني ،امنيت
چندان ناياب نيست .در نتيجه دولتها كه اين را درمييابند رفتاري تهاجمي نخواهند داشت
و تنها در شرايطي كه احساس كنند تهديدي عليه آنها وجود دارد ،نسبت به آن واكنش نشان

مي دهند و اين واكنش نيز اغلب در سطح ايجاد موازنه و بازداشتن تهديدگر است و تنها در
رخ خواهد نمود .به عبارت دیگر ،دولتها زمانی اقدام به گسترش نفوذ و افزایش قدرت خود

میکنند که احساس ناامنی کنند .بر این اساس حضور دولت در خارج از مرزهای ملی فقط در
شرایط تصور ناامنی صورت میگیرد (برزگر .)125 :1388 ،بنابراين امنيت در نگاه تدافعيها
برابر است با برخورداري از قدرت كافي براي ايجاد موازنه .تا جايي كه موازنه برقرار است،

امنيت نيز وجود دارد .اگر كشوري قصد برهم زدن امنيت و موازنه را داشته باشد ،كشورها
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بايستي جهت كسب امنيت ،اقدام به افزايش قدرت و دستيابي به موازنه جديد نمايند که
غالب ًا در انعقاد پیماننامههای دفاعی ـ امنیتی نمود پیدا میکند.
طبق آنچه که بهعنوان مبانی نظری پژوهش حاضر در باب نظریات کنث والتز و استفان

والت از نظر گذشت ،میتوان بر چهار گزاره نظري زیر تأکید و تصریح نمود :نخست ،به

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

تأسی از نظریه استفان والت بر این اعتقاد هستیم که بلوک بندی شرق و غرب در بحران

سوریه ناشی از قدرتگیری بلوک غرب نبوده ،بلکه در نتیجه احساس تهدیدی است که
کشورهای روسیه ،چین و ایران از گسترش حوزه نفوذ غرب در منطقه خاورمیانه دارند .چین

اگرچه در خاورمیانه حضور مستقیم ندارد اما با توجه به تقابل قدیمی آمریکا و چین و تالش
این کشور برای به چالش کشیدن سلطهی اقتصادی آمریکا ،با روسیه اتحاد قدرتمندی دارد
و در این راستا جانب روسیه را گرفته است .جنگ تجاری جدید آمریکا و چین میتواند

نشانهای از این امر باشد .اساس تقابل جدید و حوزۀ نفوذی که غرب ،به رهبری آمریکا در
سطح بینالملل پی گرفته است ،برای کشورهای حاضر در بلوک شرق همانند چین ،روسیه،

ایران و کشورهای بریکس( )Bricsتهدید محسوب میشود .تهدید برای کشورهای بریکس

از آنجا آغاز میشود که شکلگیری مجدد نظم آمریکایی و سلطهی پترودالر میتواند دوباره
استقالل کشورها را از بعد اقتصادی به چالش بکشد .لذا یکی از اهداف کشورهای بریکس

در واقع شکلدهی به محور تقابل در برابر آمریکاست.
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شرايطي كه معضله امنيت خيلي جدي شود واكنشهاي سختتري به شكل بروز تعارضات

دوم ،با لحاظ نمودن بنیادهای اساسی نظریههای والتز و والت اتخاذ موضع مشترک

جمهوری اسالمی ایران ،چین و روسیه را در برابر کشورهای غربی ،نه در چارچوب

سیاستهای منطقهای این کشورها ،بلکه در نتیجه ضرورتهای بینالمللی و هنجارهای

ایجابی نظام آنارشی بینالمللی مورد نظر قرار میدهیم .بر این اساس که کشورهای حاضر در
و از این رو ،برای رسیدن به موازنه قدرت در سطح بینالملل به توافقی برای دفاع از حکومت

بشار اسد رسیدهاند .تقابل جدید اگر چه به مانند جنگ سرد قدیم نیست اما میتواند آن
نسخهی جدیدی از جنگ سرد نامگذاری کرد که یکی از مهمترین مؤلفههایش حضور ایران

در این بلوکبندی است و با توجه به قدرت نظامی ایران در منطقه وزن نیرومندی به این

بلوکبندی بخشیده است .یکی دیگر از مؤلفههایی که جنگ سرد جدید را از قدیم جدا میکند
این است که اکنون خاورمیانه به عنوان یک نقطهی کلیدی و مرکز ثقل تقابل است .به واقع

میتوان گفت جتگ سرد جدید زائیده بحران در خاورمیانه و تالش آمریکا برای تغییر بافت
استراتژیک آن است که کشورهای مقابل آن را نوعی دستاندازی به حساب میآورند.

سوم ،در کلیت نوشتار امنيت ملي را تابعي از توازن تهديد بين بازيگران منطقهاي و

راستا اصول خودياري ،قدرتسازي و همچنين ائتالف منطقه اي براي مقابله با تهديدات به

عنوان مفروضات اساس پژوهش محسوب مي شود.

چهارم ،موازنه منطقهای را بر اساس توازن تهدید مورد توجه قرار میدهیم .بر این مبنا

هر چه توانایی ایاالت متحده با همراهی سیاسی و لجستیک برخی دیگر از کشورهای غربی
از جمله فرانسه در تهدید کشورهای طرف مقابل بیشتر باشد ،میزان تهدید دریافتی از سوی

بلوک شرق بیشتر است .بر این مبنا ،در همکاری مشترک کشورهای ایران ،روسیه و چین در

دفاع از سوریه که در نتیجه تهدید غرب شکل گرفته است ،میتواند منجر به گسترش حوزه

نفوذ قدرتهای شرق شود.

 .2روابط بین غرب و شرق پیش از بحران سوریه

بعد از پایان جنگ سرد و با شروع دهۀ پایانی قرن بیستم برای سومینبار در این قرن آمریکا
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بلوک شرق ،نفوذ غرب را در سوریه تهدیدی جدی برای منافع و امنیت خود تلقی مینمایند

نیت خود را برای ایجاد نظم نوین جهانی با بهکارگیری ارزشهای داخلی خود در سطح
جهانی اعالم نمود .1در دنیای پس از جنگ سرد ،آمریکا تبدیل به تنها ابرقدرت موجود با توان
دخالت در هر نقطه جهان شد .در واقع ،پایان جنگ سرد منجر به محیطی گردید که موسوم

به جهان «یک قطبی» یا «یک ابرقدرتی» شد (کیسینجر .)567-575 :1383 ،اساس نظم نوین
میباشد« .در نظم نوین جهانی هدف اصلی آمریکا ایجاد تعادل بین وسوسۀ دوگانهای بود که
در اعتقاد به استثنائی بودن آمریکا نهفته است :از یک سو ،اعتقاد به اینکه آمریکا باید هر بدی

را معالجه کند و هر چیزی را که از جای خود خارج شده در جای خود قرار دهد؛ و از سوی

دیگر ،غریزه نهفته فرورفتن به درون خود» (کسینجر.)608 :1383 ،

به طور کلی ،در ابتدای دهۀ  1990قدرت یکهتازی آمریکا در نقش پلیس بینالملل بدون

چالشی جدی قابلیت اجرایی باالیی داشت .اما در اواخر دهۀ  ،1990نشانههایی از مقاومت
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در برابر نظام تک قطبی موجود پدیدار شد .در این میان ،کشورهای روسیه و چین از یک

سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر ،بهعنوان قدرتهایی جدید خواهان ایفاء نقش بیشتر در

عرصۀ نظام بینالملل شدند .کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل نزدیکی تاریخی و اتحاد

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

خود با آمریکا در دوران جنگ سرد ،همچنان به نوعی به همراهی خود با سیاستهای جهانی

واشنگتن ادامه دادند و در اساس سهمخواهی خود را در عرصۀ نظامبینالملل بیشتر معطوف
به ابعاد اقتصادی نمودند .اما کشورهای چین و روسیه به تدریج با مخالفت با جهان تک قطبیِ

آمریکا محور ،در برابر سیاستهای کالن این کشور به مخالفت بر خواستند .این کشورها با
قائل شدن حوزۀ نفوذ سنتی برای خود هر گونه دخالت آمریکا را در نواحی مجاور مرزی خود

با رویکردی امنیتی ،به صورت تهدیدی برای امنیت ملی خود قلمداد نمودند.

ت اساسی با اندیشههای تک قطبی آمریکا،
در طی  15سال اخیر ،روسیه و چین نیز با مخالف 

تالش کردند تا از هر راهکاری برای تضعیف سیاستهای بینالمللی آمریکا و افزایش گسترۀ
حوزۀ نفوذ خود در سطح جهانی بهرهبرداری نمایند .در همین راستا ،در موضوعات و مسایل

مختلف جناحبندی خود را در برابر آمریکا و کشورهای اروپایی نشان دادند؛ به گونهای که
ک بار در سال  1918در کنفرانس صلح پاریس و بار دیگر در اواخر جنگ جهانی دوم بهنظر
 .1قبل از دهۀ  ،1990ی 
میرسید که فرانکلین دالنو روزولت و ترومن در موقعیتی هستند که میتوانند قالب کل جهان را بر اساس مدل آمریکا
بریزند.
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جهانی بعد از فروپاشی شوروی ،در قالب هدف اصلی آمریکا از ایجاد نظم جدید قابل تحلیل

مخالفت صریح چین و روسیه با تک قطبی شدن جهان به رهبری آمریکا و حمایت نسبی از
مخالفان غرب را میتوان از اواخر دهۀ  1990به وضوح مشاهده نمود .مخالفت با سیاستهای

ناتو و عدم مشارکت با غرب در حمله به صربستان  ،1999مخالفت و عدم همکاری با آمریکا

و متحدانش در حمله به افغانستان  2001و عراق  ،2003موضع خشن و قاطع روسیه در
کشورهای اروپایی در قبال بحرا ن هستهای کره شمالی ،منازعه میان کره جنوبی و شمالی،
منازعه ژاپن و کره شمالی و مسأله انرژی هستهای ایران ،از جمله مهمترین مواردی هستند که

در طی سالهای اخیر اختالف موضع و جبههگیری صریح چین و روسیه را در برابر غرب و

بهویژه آمریکا بهوضوح نمایان می سازند.

به طور ویژه در  15سال گذشته در سه مورد شاهد اتخاذ رویکرد مخالف روسیه در برابر

آمریکا و متحدانش بودهایم :اگرچه با کمی احتیاط ،مسکو در ابتدا از اسلوبودان میلوشویچ در
صربستان حمایت نمود ،سپس صدام حسین را در عراق ،و اخیرا ً معمر قذافی در لیبی؛ اگرچه

این حمایتها به معنای آن نبوده که در عمل به مرحلۀ اجرا در آید .هر چند باید به این نکته
هم توجه داشت که کرملین نخواسته است تا رابطهاش را با آمریکا و اتحادیه اروپا کام ً
ال بر
در واقع ،مالحظات اقتصادی و دیپلماتیک عاملی اساسی در قبال این نوع رویکرد مسکو

بوده است؛ اما شروع بحران در سوریه بهطور اساسی معادالت سیاسی میان مسکو و واشنگتن
را تغییر داد .به عبارت دیگر ،با وجود سکوت کشورهای چین و روسیه در برابر سیاستهای

آمریکا و ناتو ،شروع بحران سوریه دریچهای جدید را در عرصه روابط شرق و غرب گشود
که اساس آن بر منازعه تمامعیار است.

مهمترین موضوعی که کشورهای چین و روسیه در آستانه بحران سوریه معتقد بودند از

سوی غرب به شکل جدی نادیده گرفته شده است ،اصل «عدم دخالت» میباشد .در واقع،

روسیه و چین احساس میکنند که اصل عدم دخالت به شکل شدیدی در حمله و اقدامات
ناتو در طی دو دهۀ اخیر در موارد مختلفی مانند حمله به صربستان و معمر قذافی در لیبی،
مورد تجاوز و بیتوجهی قرار گرفته است .اما بحران سوریه عرصهای جدید را برای اتخاذ

موضعی مقابل ه جویانه از سوی روسیه و چین در برابر نفوذ غرب باز نمود .به این معنا که این
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جریان درگیری نظامی با گرجستان در سال  ،2008عدم همراهی و هم صدایی با آمریکا و

دو ابرقدرت با رویکردی امنیتی به مسأله بحران سوریه ،حضور جبهه غرب را در این کشور

همچون تهدیدی برای امنیت خود قلمداد کردند و از این جهت خواهان بازخوانی مجدد نظم

موجود در سیستم بینالملل شدهاند تا بتوانند به نوعی موازنه را در سطح جهانی ایجاد نمایند.
بحران سوریه به طور خاص و خاورمیانه به طور عام شکافی را در عرصهی بینالمللی

است .با روی کار آمدن دونالد ترامپ و دفاع مطلق او از اسرائیل اکنون آمریکا بیش از پیش
در صدد ان است تا بتواند ساختار منطقه را به نفع اسرائیل تغییر دهد .انتقال پایتخت اسرائیل

و همچنین سفارتخانه به قدس بخشی از این تالش آمریکاست .از طرف دیگر در تقابل
کنونی برخی دیگر از کشورها از جمله عربستان سعوید و اسرائیل مستقیما به جبهه آمریکا
پیوستهاند و تقابل دو گروه را شدیدتر و سختتر کرده است .در روابط بین روسیه و ایران و

همچنین روسیه و اسرائیل میتوان به وضوح دید که روسیه در این راستا جانب ایران را گرفته
فصلنامه علمی -پژوهشی

است و حاضر به پذیرش خروج کامل ایران از سوریه نشده است و این تصمیم بخشی از
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اسرائیل در نهایت به جبهه آمریکا تعلق دارد و خروج ایران از سوریه به معنای تقدیم کردن

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

تالش گستردهتر روسیه به عنوان یک ابرقدرت بینالمللی برای دور کردن تهدید است چرا که

 .3سوریه؛ نشیمنگاه کنونی جنگ سرد جدید

دو دستی خاورمیانه به جبهه مقابل است.

سیاستهای کشورهای غربی ،به ویژه ایاالت متحده آمریکا در قبال بحرانهایی که گریبانگیر

بسیار از کشورهای عربی شد ،در نهایت امر ،منجر به واکنش شدید کشورهای روسیه و چین
گردید .در واقع ،بعد از دخالت نظامی مستقیم ناتو در بحران لیبی و ایفاء نقش مؤثر آمریکا

و متحدانش در جریان بحران مصر و تونس و همچنین حمایت کشورهای غربی از سرکوب

ت نشانده و حافظ منافع غرب در منطقه مانند یمن،
قیامهای مردمی توسط دیکتاتوریهای دس 
بحرین و عربستان ،کشورهای روسیه ،ایران و چین به این تحلیل نهایی رسیدند که باید در

برابر روند جدیدی از نفوذ و گسترش پایگاه غرب در منطقه خاورمیانه مقابله نمود .بنابراین،
زمینه و بستری جدید برای همکاری دفاعی ـ امنیتی بین این سه قدرت بینالمللی و منطقهای
ایجاد شد.
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ایجاد کرده است و دو نیروی عمده به رهبری روسیه و آمریکا را در تقابل با یکدیگر نشانده

نقطه عطف این روند همکاری دفاعی ـ امنیتی را بعد از شروع و شدت یافتن هر چه

بیشترعمق بحران سوریه به وجود آمد .بهعبارتی ،بعد از حمایت کشورهای غربی بهویژه

ایاالت متحده آمریکا از گروههای معارض دولت مرکزی سوریه و تقاضای آنان برای کناره
گیری بشار اسد از قدرت ،شاهد واکنش شدید کشورهای ایران ،چین و روسیه بودیم .در

در همین زمینه ،رکسانا فرمانفرمائیان ( )Roxana Farmanfarmaianمحقق ارشد در

موسسۀ سیاست جهانی معتقد است که خیزشهای مردمی در کشورهای عربی مسألهای
جدید را در برابر سیاست خارجی واشنگتن و مسکو مطرح کرد .او معتقد است دو عامل نفت

و تروریسم در خاورمیانه این پتانسیل را دارند که کشورهای آمریکا ،چین ،روسیه و اتحادیه
اروپا را وارد جنگ جهانی جدیدی نماید (.)Farmanfarmaian, 2012

با نظر به این مقدمات ،میتوان عنوان نمود که در نتیجه بحران سوریه شاهد ظهور جنگ
سرد جدیدی در عرصۀ بینالمللی هستیم که اساس ًا در فضایی چند قطبی به همراه شکلگیری
اتحادهایی در حال رخ دادن است که در نهایت دو قطب متضاد را صورتبندی میکنند .این

و کشورهای همراه با ایاالت متحده ترسیم شده است که در نهایت یک تقابل دو قطبی را
شکل میدهند .در جنگ سرد جدید ،سوریه نقش محوری دارد؛ به گونهای که کشورهای
صاحب قدرت و نفوذ را در سطح جهانی در دو جبهۀ شرق و غرب تقسیم نموده است .در
یک طرف کشورهای غربی قرار دارند که خواهان سقوط رژیم بشار اسد هستند و در سوی
دیگر کشور روسیه ،چین ،ایران قرار دارند که هر نوع تغییری را در نظام حاکم سوریه به شدت

رد می کنند و همگی از مدافعان رژیم بشار اسد هستند .گروه اول تشکیل دهندۀ بلوک غرب

و گروه دوم تشکیل دهندۀ بلوک شرق.

بلوک غرب مجموعه کشورهای همپیمان آمریکا (اسرائیل ،حمایت سیاسی کشورهای

غربی ،عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و  )...در سطح

منطقهای و فرامنطقهای هستند که در مسأله سوریه دغدغههای متفاوت از هم دارند؛ اما آنچه
در نهایت حلقۀ ارتباطی میان این کشور را در قالب بلوک غرب شکل میدهد ،مخالفت آنان با
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تقابل اگر جه در زمینهای چندقطبی رخ میدهد اما خط حائلی بین کشورهای همراه با روسیه
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واقع ،در برابر مواضع کشورهای غربی جبهۀ جدیدی متشکل از کشورهای همپیمان روسیه
ل گرفت که اساس ًا بهشدت مخالف نفوذ هر چه بیشتر آمریکا در منطقه خاورمیانه بودند.
شک 

دولت بشار اسد و حمایت از مخالفان داخلی او میباشد که در نهایت در تقابل با روسیه قرار
میگیرند که معتقد است وارد حوزه نفوذ آن شدهاند .در مقابل ،بلوک شرق شامل کشورهای
همپیمان و نزدیک به روسیه (ایران و چین و کشورهایی که در تقابل با ایاالت متحده قرار

دارند) میشود که همانند قدرتهای حاضر در بلوک غرب هر کدام از این کشورها در مسأله
است فقط محدود به حمایت از دولت بشار اسد نمیشود ،بلکه ریشه در مسألهای کالنتر به
نام تهدید علیه منافع ملی آنان دارد .بدین معنی که اساس ًا کشورهای بلوک شرق نفوذ آمریکا

را در منطقه خاورمیانه تنها مسألهای منطقهای نمیبینند و بر ابعاد بینالمللی موضوع توجه
دارند .بر این اساس که نفوذ آمریکا در سوریه و روی کار آمدن دولتی دستنشانده که حافظ
منافع غرب باشد در اساس سطح موازنۀ تهدید را در نظام بینالملل بر هم میزند و امنیت

ملی کشورهای همجوار سوریه را که مخالف غرب هستند ،با تهدید جدی مواجه میکند .از
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این رو ،در نتیجه بحران سوریه بلوک شرق در نتیجه همکاری تدافعی ـ امنیتی در برابر قدرت

طلبی بلوک غرب شکل گرفته است.

با نظر به این مالحظات ،در ادامه این مبحث از نوشتار سعی خواهیم نمود برای مشخص

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

شدن ابعاد جنگ سرد جدید و نحوۀ صفآرایی قدرتهای منطقهای و بینالمللی در قالب دو
بلوک شرق و غرب به بررسی مواضع و رویکرد قدرتهای حاضر در هر کدام از بلوکهای
مورد نظر بپردازیم .در این راستا ،در ابتدا به بررسی بلوک غرب پرداخته و در ادامه مواضع و

رویکرد قدرتهای اصلی حاضر در بلوک شرق مورد واکاوی و تحلیل قرار میدهیم.
 .4مواضع آمریکا و متحدان منطقهای

 .1-4آمریکا و ادامۀ هژمونی

در رویکردی بنیادین ،فهم موضع آمریکا بهعنوان رهبر بلوک غرب و مهمترین بازیگر

حاضر در نظام بینالملل ،بدون توجه به اهداف و راهبرد استراتژیک این کشور در منطقه

خاورمیانه ممکن نمیباشد .واشنگتن در خاورمیانه چند هدف و راهبرد اساسی پیگیری

مینماید که از جملۀ آنها میتوان به این موارد اشاره نمود -1« :تضمین جریان انرژي منطقه
بهسوي غرب -2 ،پیشبرد فرایند به اصطالح صلح خاورمیانه -3 ،تأمین و تضمین منافع
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سوریه دغدغهای خاص دارند .اما آنچه که سبب قرار گرفتن این کشورها در بلوک شرق شده

اسرائیل -4 ،ستیز با اسالم سیاسی ،با عنوان مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی -5 ،مقابله و

یا حداقل کنترل کشورهاي مخالف منافع آمریکا -6 ،گسترش فرهنگ آمریکایی در پوشش
ایجاد دموکراسی ،ایجاد بازار آزاد و سکوالریسم در منطقه» (جوادی فتح.)26-27 :1384 ،

با توجه به شش مؤلفۀ اساسی نام برده میتوان استراتژی و راهبرد آمریکا را در جریان

رو دولت اوباما مداخله در سوریه را بهعنوان تأمین کننده جریان انرژی مورد نیاز غرب در
نظر ندارد .در سطح دیگر واشنگتن ،با توجه به تغییر استراتژیک در ماهیت دکترین سیاست

خارجی خود بعد از روی کار آمدن باراک اوباما ،به بهانۀ حمایت از حقوق بشر و پیشگیری
از کشتار مردم ،سعی میکند بهعنوان نمونهای ایده آل ،فرهنگ و ارزشهای آمریکایی را
در سوریه حاکم نماید .واشنگتن در این مسیر به شدت بر اهمیت ایجاد نظام بازار آزاد و

سکوالریسم در سوریۀ آینده تأکید دارد (نیاکویی و بهمنش.)109-113 :1391 ،

اما مهمترین هدف آمریکا در منطقه خاورمیانه که بهطور کامل تبیینکنندۀ دیگر اهداف این

کشور در سوریه است ،حمایت از امنیت و منافع اسرائیل در منطقه خاورمیانه است .در واقع،

مخالف منافع آمریکا در منطقه پرهیز نکرده است و در همین راستا بهطور جدی سیاست

تضعیف و نابودی جریانهای رادیکال اسالمی را که بهطور حتم تهدیدی علیه منافع اسرائیل

محسوب میشوند ،در پیش گرفته است (نیاکویی و بهمنش.)114-117 :1391 ،

به طور کلی ،با توجه به سیاستهای خاورمیانهای آمریکا میتوان عنوان نمود که این

کشور در مسیر عملی کردن نفوذ فرهنگ لیبرال دموکراسی در منطقه و حمایت از کشورهای
حافظ منافع غرب از یک سو ،با دخالت در بحران سوریه در پی ایجاد امنیتی پایدار برای

اسرائیل است و از سوی دیگر ،خواهان تضعیف قدرت و مواضع کشورهای مخالف آمریکا

در منطقه از جمله ایران و روسیه است .از این رو میتوان عنوان نمود که آمریکا تالش میکند،

سوریه و نقش منطقهای آن را تضعیف و نظام حاکم بر این کشور را ساقط کند؛ و اما مهمتر
از همه امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی را تأمین نماید.
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حاکمان آمریکایی برای حراست از امنیت اسرائیل از هر گونه تالشی در تضعیف کشورهای
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جنگ سرد جدید که در نتیجه بحران سوریه ایجاد شده است مورد تحلیل و ارزیابی قرار
داد .اولین نکته این است که اساس ًا سوریه فاقد منابع نفتی و زیرزمینی عمده بوده و از این

 .2-4اسرائیل و نگرانی های دیرین

برای دههها اسرائیل سوریه را به عنوان تلخترین دشمن عربی ضد اسرائیل نگاه میکرد.

ناسیونالیسم عربی موجود در کشور سوریه به صورت شدیدی ضد اسرائیلی است و همین
عامل باعث شده است که نزاعهای مرزی دو کشور دائم ًا در حاشیهی ستیز قرار بگیرند
نگران بوده است .به گونهای که در اواخر سال  2007یک اسکادران اسرائیل در یک عملیات

بهنام «عملیات باغستان» ( )Operation Archardبه بمباران تأسیسات نظامی سوریه اقدام نمود
( .)debate.org, 6/3/2013اما شروع بحران داخلی سوریه در  2011ضرورتی را برای سیاست
خارجی اسرائیل ایجاد نمود ،بر این اساس که تلآویو در مقام کشوری دارای منافع در سوریه،

باید رویکردها و مواضع خاص خود را اتخاذ نماید.

حاکمان اسرائیل از همان ابتدای شروع اعتراضات در سوریه بهشدت مخالفت خود را با
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رژیم بشار اسد نشان دادند و حتی در برههای طرح حمله نظامی به سوریه را به بهانه حفظ
امنیت ملی خود در دستور کار قرار دادند .به طور کلی ،در تحلیل رویکرد و مواضع اسرائیل

در قبال بحران سوریه میتوان چهار دلیل اصلی را بازشناخت .1« :دلیل اخالقی؛ در حمایت

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

مردمی که در اثر حمالت نیروهای ارتش سوریه کشته شدهاند ،به گونهای که اسرائیل قصد
دارد تا خود را حامی حقوق بشر معرفی نماید؛  .2تأثیر منفی حمایت از اسد در روابط با
کشورهای عربی منطقه؛ در صورت حمایت اسرائیل از حکومت مرکزی سوریه علن ًا اکثر

کشورهای عربی منطقه که مخالف بشار اسد هستند با بحران روبرو خواهد شد؛  .3ناتوانی
اسرائیل در روند نتایج سیاسی کشورهای همسایه خود .واقعیت این است که اسرائیل نه

محبوبیت و نه این توان را دارد که معادالت کشورهای همسایه خود را رقم بزند؛  .4دلیل

چهارم و مهمترین دلیل این است که حمایت از «اسد» نشاندهنده شناخت نادرست و ناقص
از واقعیتهای استراتژیک منطقه است .سوریه تحت حکومت خاندان «اسد» باثباتترین

متحد جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه بوده است .ایران مهمترین چالش استراتژیک
امنیت ملی اسرائیل است .بنابراین ،تضعیف ایران باید اولویت اول در سیاست خارجی

اسرائیل میباشد .سرنگونی «اسد» ضربه محکمی برای تالش ایران برای سلطه بر خاورمیانه
خواهد بود .تضعیف نفوذ ایران در منطقه در جهت منافع اسرائیل است» (اینبار.)1392 ،
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( .)Rabinovich, 2012در حقیقت ،اسرائیل همواره از دستیابی سوریه به سالح هستهای

با قدرتگیری دونالد ترامپ در آمریکا از یک سال پیش اسرائیل بیش از پیش در تالش

برای تغییر ساختار خاورمیانه در جهت منافع خود برآمد که در زمان اوباما این امر میسر نبود.
تضاد بین اسرائیل و باراک اوباما در حدی بود که وقتی نتانیاهو به عوت کنگره آمریکا به این
کشور رفت اوباما با او دیدار نکرد و از این که جدای از تشریفات انجام شده توسط رئیس

برانگیخت چرا که احساس می کرد آمریکا تبدیل به تریبونی برای اسرائیل شده است .اما

رابطه نتانیاهو با ترامپ کامال برعکس است چرا که کار تا جایی پیش رفته است که او حتی
در راستای منافع اسرائیل در خاورمیانه حضور دارد.

یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ در زمان کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری خارج

کردن نیروهای آمریکا از منطقه خاورمیانه بود اما با البیگریهای اسرائیل این امر تغییر
پیدا کرد به طوری که در جهت منافع اسرائیل دست به اقدامات متهورانهای زد .دو مورد از

این اقدامات تغییر پایتخت اسرائیل از تل آویو به قدس و دیگری خارج شدن از برجام که
هردوی انها در راستای منافع اسرائیل انجام گرفت .نتانیاهو تصور به این امر فکر میکند که

تا زمانی که ترامپ سکان آمریکا را در دست دارد بتواند به تمامی خواستههای خود در این

نیز گامهایی برداشته است .طرح آمریکا بای صلح خاورمیانه موسوم به «معامله قرن» تماما
در این راستاست و اسرائیل نیز سعی دارد که با البیگریهای مداوم ترامپ به تبعیت از

خواستههایش هدایت کند و در این امر نیز تا حدودی موفق شده است.

تقابل اسرائیل با ایران در سوریه تنها در رابطه نتانیاهو با آمریکا خالصه نمیشود بلکه او

در این راستا سعی داشته است که روسیه را نیز در این امر متقاعد کند تا تالش کند با چانهزنی

با ایران ،ایران را از سوریه خارج کند .به همین دلیل و در راستای تالش مضاعف در یک

سال سه بار به روسیه سفر کرد و هر سه بار با والدیمیر پوتین حول مسائل سوریه و نقش

ایران مذاکره کرد و البته روسیه نیز به خواستههای اسرائیل تن نداد .دلیل عدم تمکین روسیه

به خواستههای اسرائیل در راستای همان جنگ سرد جدید شکل گرفته است چرا که تن دادن

به اسن خواستهها به معنی تن دادن به نظم آمریکایی است و این یعنی از دست رفتن حوزه
نفوذ روسیه در منطقه خاورمیانه.
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منطقه برسد که یکی از مهمترین انها الحاق کامل قدس به خاک خود است و در این راستا
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جمهور آمریکا تنها برای سخنرانی در کنگره آمریکا در انجا حضور پیدا کرد خشم اوباما را

اسرائیل که سوریه را میدانی خطرناک برای امنیت ملی خود به واسطه حضور ایران میداند

حتی از اقدام نظامی در این کشور نیز فروگذار نکرده است و چندین بار مواضع ارتش سوریه
و بعضا ایران را در سوریه هدف قرار داده است و در یکی از این موارد نیز ارتش سوریه
واضع اسرائیل در حیفا را هدف قرار داد .تقابل اسرائیل و ایران در سوریه به حدی رسید

میگفتند .تقبلهای جدید در سطح بینالمللی در میدان سوریه بعد از جنگ سرد کالسیک

بین دو ابرقدرت شرق و غرب تا حدی جدید است و مؤلفههای متفاوتی دارد که یکی از
مهمترین مؤلفههایش وجود منطقه خاورمیانه به عنوان نقطه ثقل آن است .از دیگر مؤلفههای
آن میتوان تقابلهایی درونیتر و در سطوحی پایینتر در منطقه اشاره کرد که هم بین ایران و
عربستان و هم بین ایران و اسرائیل در جریان است.
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 .3-4عربستان سعودی و تالش برای تغییر ساختار خاورمیانه

بهطور کلی ،نسبت به موضع و جایگاه عربستان در جناح بندی قدرتهای بزرگ در قبال

بحران سوریه میتوان تأکید کرد که «حکام عربستان از طرفی بقاء خویش و حضور مقتدرانه

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

در منطقه را در اتحاد قوي با آمریکا میدانند و از طرف دیگر ،خود را رهبر جهان اهل سنت
معرفی می نمایند که وظیفه دارد در مقابل ایران شیعی ،مقاومت و از نفوذ آن جلوگیري نماید.
از این رو ،از همان ابتداي پیروزي انقالب اسالمی ایران ،به عنوان موازنه کننده و مانعی براي

جلوگیري از تاثیرات منطقه اي و نفوذ ایران ،ایفاي نقش نموده است» (نیاکویی و بهمنش،
.)118-122 :1391

در کل ،کشور عربستان عالوه بر اتحاد استراتژیک با آمریکا در سطح منطقه ،با داعیه

رهبری جهان اسالم در صدد مقابله با نفوذ ایران در سطح منطقه میباشد .از این رو میتوان
عنوان نمود که عربستان اساس ًا مسأله سوریه و مقابله با نفوذ شیعییان را در منطقه از بعد امنیتی
و بهصورت تدافعی مینگرد .با توجه به تحوالت چند دهۀ اخیر در خاورمیانه ،بهوضوح

شاهد بودهایم که عربستان در کشورهای عراق ،لبنان و سوریه قافیه را به ایران باخته است .از
همین جهت این کشور با دامن زدن به بحران سوریه ،در صدد این است که قدرت ایران را

در منطقه به چالش بکشد و به بهانۀ حمایت از اعتراضات مردمی خواهان سقوط بشار اسد
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که برخی کارشناسان از احتمال وقوع جنگ بین این دو کشور البته در میدان سوریه سخن

باشد .در نهایت میتوان عنوان نمود که هدف عربستان سعودی از دامن زدن به بحران سوریه

و دخالت در آن ،تسویه حسابهای قدیمی با رهبران عرب ،از بین بردن پل ارتباطی بین ایران
و جنبشهای مقاومت حزب اهلل و حماس در منطقه و همچنین گسترش نفوذ خود در سطح
منطقه از طریق روی کار آمدن دولتهای سنی دستنشانده است.

 .1-5روسیه و چین :عمل گرایی ژئوپلیتیکی یا انگیزه های اقتصادی

روسیه و همپیمانانش از لحظۀ شروع شورشهای داخلی علیه دولت بشار اسد ،به شیوهای

تزلزلناپذیر به حمایت از حکومت مرکزی این کشور پرداخته و در شورای امنیت سازمان ملل

مانع از تصویب تحریمها علیه این کشور شدهاند .برای نمونه در اواخر اکتبر  2012روسیه و
چین در نشست شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده نموده و قطعنامه سازمان ملل را که
در محکومیت سوریه در رفتار با مخالفانش صادر شده بود ،وتو کردند (grandviewinkiev.

.)com, 17/4/2013

تحلیلگران ،روابط روسیه و سوریه را با مفهوم «عملگرایی ژئوپلیتیکی» (geopolitical

پایگاه دریایی روسیه در بندر طرطوس سوریه همچنان باقی مانده است (grandviewinkiev.

 .)com, 17/4/2013بهطور کلی ،میتوان منافع و پیوندهای روسیه را در سوریه در سه محور
اساسی جمعبندی نمود .1 :صنعت تسلیحات نظامی ( .2 ،)Arms industryروابط تجاری

( .3 ،)Trade tiesبندر طرطوس (.)Manfreda, 24/5/2013

در حقیقت عالوه بر مسایل امنیتی« ،انگیزههای اقتصادی از جمله مهمترین دالیلی هستند

که حمایت قوی روسیه از سوریه را تشریح میکنند .سوریه از  ،2005یعنی از زمانی که
روسیه  73درصد از بدهی قبلی  13/4میلیون دالری این کشور یه اتحاد جماهیر شوروی را

به این کشور بخشید ،محل ورود فزاینده تسلیحات روسی بوده است .به گونهای که تا قبل از
 2011دمشق در مقام بزرگترین خریداران تسلیحات روسی بر اساس قراردادهای  3/5تا 3/8

میلیون دالری مقام ردۀ پنجم را داشته است .بر اساس گزارش مرکز تحقیقات صلح بینالملل

استکهلم ،روسیه  78درصد از کل تسلیحات سوریه را در طی پنج سال گذشته ( 2007تا
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 )pragmatismتوضیح میدهند :سوریه متحد بلند مدت روسیه در خاورمیانه بوده است و
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 .5مواضع و رویکرد قدرتهای حاضر در بلوک شرق:

 )2012تأمین کرده است .همچنین ،بر اساس آمارها در زمینه تجارت ،سرمایهگذاری روسیه

فقط در سال  2009به  19/4میلیون دالر رسیده است (.)Troyansky, 2012

عالوه بر عوامل ترغیبکننده برای ایجاد همکاری و ارتباط کرملین با رژیم بشار اسد باید به
رویهای دیگر از قضیه عمیق ًا توجه داشت و آن این است که حتی ممکن است با سقوط رژیم
کرده است به دست بیاورد؛ با این وجود ،چرا روسیه همچنان بدون نشان دادن هیچ لغزشی

بر حمایت خود از رژیم بشار اسد پافشاری میکند؟ در تحلیل این مسأله باید اذعان نمود

همانگونه که آلکسی وروبیوف تحلیلگر روسی بیان میکند« :از نظر کرملین ،بحران سوریه نه
تنها کشمکش ایران و سوریه نبوده ،بلکه این کشمکش روسیه با غرب میباشد .البته این فقط
نوعی دعوی ،کشمکش و مبارزه است .اما این پیام ساده و آشکار را به داخل و خارج میدهد

که ما قدرتمند هستیم و از هیچ قدرتی باکی نداریم» (.)grandviewinkiev.com, 17/4/2013
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در واقع ،میتوان عنوان نمود مسکو ممکن است مورد سوریه را همچون آزمون نهایی

برای جلوگیری از سنگربندی «سناریوی لیبی» در اقدام بینالمللی ببیند .بنابراین ،هر نوع

دخالت نظامی کشورهای غربی در سوریه میتواند مقدمه ایجاد بحران خطرناکی باشد .روسیه

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

به دلیل محاصره شدن در جمهوریهای شوروی سابق که بیشتر حکومتهای حاکم در این
کشورها دارای ماهیت لیبرال و دموکراتیک میباشد و همچنین چشمانداز مداخله نظامی غرب
در نزدیک مرزها و شاید ،یک روز در خود روسیه ،این کشور را به شدت ترسانده است.

بنابراین ،موضع عدم دخالت نظامی در سوریه را میتوان بیش از هر چیز ،سرمایهگذاری
روسیه برای آینده کشور خود دانست (.)Troyansky, 2012

بهطور کلی ،سوریه بهعنوان تنها متحد باقیمانده روسیه در میان کشورهای عرب ،میتواند

آخرین تالش مقامات کرملین برای حفظ نفوذ خود در میان اعراب باشد .در حقیقت« ،روسیه

با حمایت از رژیم سوریه خود را به مرکز قدرت جهانی وارد کرده و بعد از جنگ سرد بار
دیگر خود را به طور جدی مطرح نموده است» ( .)Troyansky, 2012از این رو ،بسیار بعید

بهنظر میرسد که موضع سفت و سخت روسیه در برابر کشورهای غربی تغییر پیدا کند .زیرا،
مسکو اساس ًا مسأله را در بُعدی فراتر از یک بحران منطقهای در نظر دارد و از هر تالشی برای

ایجاد موازنه در سطح بینالمللی فروگذاری نمیکند.
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بشار اسد ،روسیه بتواند عواید و منافع بیشتری را از آنچه که در حال حاضر در سوریه کسب

چین اگر چه به صورت نظامی در منطقه حضور فعال ندارد اما در سطحی بینالمللی در

کنار روسیه و در تقابل با ایاالت متحده قرار دارد که نمود خود را در جنگ اقتصادی تمام عیار

با آمریکا نشان داده است .روسیه و چین در کنار یکدیگر قصد دارند که سلطهی پترودالر را

به چالش بکشند و چنی البته از سالها پیش هم در قالب سرمایهگذاریهای کالن در سطح
تقابل چین با آمریکا صرفا در حوزه آسیا – پاسیفیک نیست بلکه در سطحی جهانیتر جریان
دارد به طوری که برخی اندیشمندان اقتصاد سیاسی جهانی از جمله امانوئل والرشتاین صحبت

از زوال قدرت آمریکا و ظهور قدرت جدیدی به نام چین میکنند که در آینده جای آمریکا

را خواهد گرفت .روسیه و چین در دو حوزه نسبتا متفاوت اما در کنار یکدیگر به تقابل با

آمریکا درآمدهاند.

روسیه تالش دارد که با ایجاد یک بازار پایه طال با همراهی کشورهای عضو بریکس بر

مبنای معامالت کالن فیزیکی طال ،قیمتگذاری جهانی طال را از غرب (قیمت گذاری طال
در سطح جهانی در دو بازار مهم لندن و آمریکا تعیین میشود) به شرق جهتدهی کند و

مهمترین ابزار انجام این کار نیز معامالت کالن فیزیکی طال خواهد بود .روسیه میخواهد با
داد توافق با ترکیه برای معامالت تجاری بین دو کشور بر اساس واحد پول ملی دو کشور
است .از آنجا که ترکیه نیز از سلطه دالرآسیب دیده است لذا این حرکت دو کشور درراستای

دالزدایی از اقتصاد کشورشان یک گام به جاو محسوب میشود.

از طرف دیگر چین در همین راستا ضمن انجام سرمایهگذاریهای کالن در سطح

بینالمللی و ایجاد یک مازاد تجاری با آمریکا دو حرکت مهم دیگر اقتصادی انجام داده
است .1 .خرید مقادیر معتنابهی طال به عنوان پشتوانه پول ملی کشور خود .السدیر مکلئود

استراتژیست ارشد شرکت «گلد مانی» عقیده دارد که امارهای رسمی دولت میگویند که این
کشور  1842تن طال دارد اما این واقعیت نیست .مکلئود عقیده دارد که چین  30هزار تن طال
ذخیره دارد و پشتوانه خوبی برای پول ملی خود فراهم آورده است .او همچنین گفت که چین

با این ذخیره طال میتواند به راحتی پول خود را تقویت کند و در عوض دالر را از مبادالت
خود کنار بزند(.)RT, 2018

177
بحران سوریه و جنگ سرد جدید

این حرکت سلطه دالر را به چالش بکشد .یکی دیگر از کارهایی که روسیه در این راستا انجام

فصلنامه علمی -پژوهشی

Downloaded from priw.ir at 23:12 +0330 on Saturday February 23rd 2019

بینالمللی و هم افزایش مازاد تجاری خود با آمریکا این امر را به پیش برده است .بنابراین

سیاستگذاری دیگری که چین اتخاذ کرده است تا سلطه دالر را به هم بریزد تالش برای

کنترل قیمت نفت است .چین اگرچه صادرات نفت ندارد و دومین واردکننده نفت دنیاست اما

میتواند با توجه به حجم عظیم صادرات خود بر قیمت نفت تأثیر بگذارد .یکی از فاکتورهای
تعیین قیمت نفت میزان واردات چین است که در صورتی که کاهش یابد قیمت نفت نیز

که مبنای قیمتگذاری آن براساس یوان واحد پول ملی چین است .همین امر باعث میشود
که بر بازار نفت و همچنین قیمتگذاری نفت اثرگذار باشد و سلطه پترودالر را در هم بشکند.

به این ترتیب تقابل چین با امریکا صرفا در حوزه آسیا پاسیفیک نیست بلکه در سطحی جهانی
است .در سوریه نیز اگرچه فعال نبوده است اما به لحاظ استراتژی سیاسی جانب روسیه و

ایران را گرفته است.

مالحظاتی که از نظر گذشت میتوان نوع سیاست زمامداران روس و همینطور چین در
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خاورمیانه به طور عام و در سوریه به طور خاص را در قالب تئوری «موازنه تهدید» استفان
والت و «رئالیسم تدافعی» کنث والتز قابل تحلیل دانست چرا که آنها عمدتا در قالب دفع

تهدید سیاستهایشان را اتخاذ میکنند و استراتژی تهاجمی ندارند .چرا که این ایاالت

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

متحده است که سودای شکلدهی به نظم جهانی و بازساختاربندی آن را دارد .چین روسیه
در راستای تقابل با این نظم قرار دارند و ایران نیز در سطح منطقهای در راستای جلوگیری

از دست اندازی آمریکا و متحدانش به حوزه نفوذ خود و تغییر ساختار ان است لذا میتوان
گفت که ایران نیز در این راستا و در قالب گفتمان امنیت ملی خود استراتژی دفاعی دارد.
 .4-4ترکیه و چرخش های مداوم

با شروع تحرکات در سوریه ،موضع ترکیه نیز به موضوعی پیچیده و متغیر تبدیل شده

است .سیاست ترکیه در چرخشهاي متعدد از میانجیگري و داوري به مهیا کردن امکانات و

مدیریت مخالفان تا لشگرکشی و تهدید به جنگ متمایل شده است (نیاکویی و بهمنش:1391 ،
 .)122در طی چند دهۀ اخیر ،دولت ترکیه در دو مسأله مهم اختالفاتی جدی را با زمامداران
سوریه داشته است .اولین مسأله میان دو کشور ،در ارتباط با سرچشمههای آب مشترک میان

دو کشور میباشد به گونهای که همواره میان دوکشور بر سر منابع آبی که از مرزهای ترکیه
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کاهش مییابد و برعکس .بر همین اساس در شانگهای یک بورس آتی نفت را تأسیس کرد

به سوی سوریه سرازیر میشود کشمکش وجود داشته است .دیگر مسأله منازعهآفرین میان
دو کشور ،در ارتباط با حمایت دولت مرکزی سوریه از گروه ُکرد مسلح معارض ترکیه یعنی
حزب کارگران کردستان ( )PKKاست .در واقع« ،دولت ترکیه همواره دولت بشار اسد را به

حمایت از گروههای کرد شورشی ( )PKKمتهم نموده است .در همین راستا ،آمریکا در نظر
منطقه میجنگند ،پایان پذیرد» (.)Doran and Boot, 2012

اما از طرف دیگر ،با توجه به دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو وزیر امور

خارجه سابق ترکیه ،بعد از دههها آنکارا توجه خاصی را به نفوذ منطقهای معطوف کرده است
که در اساس با عنوان «نئو عثمانیگرایی» خوانده میشود .بر مبنای این سیاست دولتمداران
ترک ،دو هدف عمده را در راستای همکاری با بلوک غرب در جریان بحران سوریه پیگیری

مینمایند .از یک سو ،ترکیه از طریق بحران سوریه تالش میکند تا شکوه و عظمت امپراتوری
عثمانی را باز یابد و به گونهای از مسیر سوریه راهی برای ورود به جهان عرب پیدا کند تا

به این طریق منافع و خواستههای خود را محقق و خود را به عنوان بازیگر مهم و تأثیرگذار
منطقهای در راستای افول نقش عربستان سعودی و مصر در منطقه مطرح کند .از سوی دیگر،
دارد :یکی ،ممانعت و پیشگیری از تبدیل شدن خاک سوریه برای استقرار حزب کارگران

کردستان و دیگر جناحهای تندرو اسالمی؛ و دیگری ،نفوذ عمیق در دولت آینده سوریه و
مشارکت در بازسازی سوریه جنگ زده که میتواند عواید اقتصادی زیادی را برای این کشور
داشته باشد.

اما مواضع ترکیه به این موارد خالصه نمیشود بلکه پیچیدگی بیشتری دارد به ویژه اگر

تقابل و تضاد ترکیه با آمریکا و نزدیک شدن این کشور به روسیه و ایران را در نظر بیاوریم.

بعد از تقابل میان آمریکا و ترکیه بر سر مسئله کردهای سوریه و جدا شدن ترکیه از آمریکا

به لحاظ سیاسی ،ترکیه بیش از پیش به سمت شرق به مرکزیت روسیه در سطح بینالملل
و به سمت ایران در سطح منطقهای متمایل شد و در مذاکرات حل مسئله سوریه با روسیه

همراه شد و مذاکرات آستانه را به پیش برد که در تقابل با مذاکراتی است که آمریکا در قالب

مذاکرات ژنو به پیش میبرد .این امر زمینههای بیشتر نزدیکی ترکیه به ایران و تقابل بیشتر با
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با نظر به این رویکرد که در آینده دولت بشار اسد سقوط خواهد کرد ،دو مالحظه را در نظر
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دارد با برکناری بشار اسد پشتیبانی او از گروههای کرد شورشی که علیه متحد اصلی او در

آمریکا را ایجاد کرد .متعاقب آن جنگ اقتصادی آمریکا و ترکیه هم شکل گرفت به طوری که
آمریکا اقدام به تحریم ترکیه کرد و باعث ایجاد یک تنش اقتصادی در این کشور شد و لیر این

کشور سقوط قابل توجهی در برابر دالر آمریکا را تجربه کرد .در تقابل میان شرق به رهبری

روسیه و غرب به رهبری دونالد ترامپ ترکیه بازیگری متغیر محسوب میشود که در این دو
از یک طرف منافع اقتصادی ترکیه است که روابط تنگاتنگی هم با اتحادیه اروپا و هم آمریکا
دارد و از طرف دیگر به لحاظ سیاسی نزدیکی بیشتری با روسیه در سطح بینالمللی دارد و از

طرف دیگر در سطح منطقهای نیز نزدیکی با ایران احساس میکند .اما از طرف دیگر در همین
راستا در تقابل با آمریکای ترامپ و اسرائیل نتانیاهو قرار دارد.

 .2-5جایگاه و موضع ایران در صفبندی غرب و شرق در قبال بحران سوریه
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تاریخچه اهمیت سوریه در مالحظات ملی و امنیتی ایران را میتوان از همان ابتدای

استقالل کشور سوریه در  1946پیگیری نمود .در مجموع ،تا زمان پیروزی انقالب اسالمی

در ایران ،روابط بین دو کشور بسیار پرفراز و نشیب بود؛ بهگونهای که در مقاطعی از تاریخ

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

شاهد سردی روابط میان طرفین بو دهایم که میتوان بخش عمده آن را ناشی از اتحاد نظام
سیاسی ایران با آمریکا و اسرائیل دانست .اما بعد از روی کار آمدن نظام اسالمی و نیز با توجه

به ماهیت انقالبی دولت جمهوری اسالمی ایران سوریه جایگاه ویژهای را در سیاست خارجی
ایران پیدا کرد .در کل ،این کشور بهواسطه نقش اساسیای که به عنوان حلقه ارتباطی و نفوذ

ت خارجی ایران قرار
ب اهلل لبنان داشت در اولویت سیاس 
ایران میان شیعیان منطقه به ویژه حز 
گرفت .بنابراین ،میتوان سوریه را بهعنوان حفاظ امنیتی ایران در مقابل نفوذ غرب و نیز اهرم
اصلی ایران برای اجرای سیاستهای خود در سطح منطقهای ارزیابی نمود.

سوریه عالوه بر اهمیت راهبردی عمومی و به دلیل جایگاهش در جبهه مقاومت و ارتباط

و اتحاد با جمهوری اسالمی در محاسبات منطقه ای و جهانی ،اهمیت مضاعف پیدا کرده
است .از این رو ،تبیین این موقعیت برای ایران امری ضروری است .در یک نگاه کلی اهمیت

راهبردی سوریه را برای ایران میتوان در محورهای زیر خالصه نمود:

 .1قرار گرفتن در محل پیوند قاره آسیا ،اروپا و آفریقا .2 .همسایگی با لبنان ،عراق،
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بلوک قابل گنجاندن نیست چرا که منافع بینالمللی ترکیه در هردو گروه گره خورده است.

ترکیه ،فلسطین اشغالی به عنوان اجزای مهم ژئوپلیتیک منطقه .3 .تنها کشور عربی که دارای
مناسبات مستقل منطقه ای و بین المللی است .4 .انتقال نفت و گاز ایران و عراق به اروپا.5 .
تأثیرگذاری در معادالت سیاسی لبنان (فرزندی.)1391 ،

متعاقب شروع بحران داخلی سوریه ،ایران برای حفظ امنیت ملی خود در قبال تهدیدهای

و در این راستا اتحادی را با کشورهای روسیه و چین برای جلوگیری از سلطه غرب بر این
منطقه اتخاذ نموده و سیاست خارجی خود را در این راستا تنظیم کرده است .با توجه به این

مالحظات ،در ارتباط با مواضع و جایگاه جمهموری اسالمی ایران در بحران سوریه میتوان

به چهار مسأله اساسی اشاره نمود:

یک .سقوط رژیم بشار اسد میتواند در سیاست خارجی ایران در سطوح تمایالت

ایدئولوژیکی  ،بسط هژمونی در مدیترانه شرقی و نقش سمبولیک در روند صلح اعراب-
اسرائیل ،تاثیرگذار باشد .ایران به دنبال از راه رسیدن بهار عربی در تونس و مصر آن را

بیداری اسالمی توصیف کرد و امیدوار است این روند در خاورمیانه با افزایش قدرت و نفوذ
ایران اسالمی منجر شود .روابط ایران و سوریه در زمرۀ یکی از صبورترین و در عین حال
دو :ایران از طریق سوریه در جهان عرب از محور راهبردی مناسبی برخوردار است و

آمریکا تالش میکند با تالش در جهت سقوط رژیم اسد این پایگاه را از ایران سلب نماید.
ب اهلل نیز در محاصره قرار
از این طریق ،همچنین نیروهای مسلح طرفدار ایران از قبیل حز 
گرفته و ارتباط آنها با دشواری روبرو خواهد شد .به این ترتیب ایران در برابر این تهاجم نیز
موضع دفاعی اتخاذ کرده است و در این راستا منافع خود را با بلوک شرق همراستا می داند

(.)Doran and Boot, 26 September 2012

سه :در صفبندی بلوک شرق نسبت به رویکرد ایران میتوان بر این امر تأکید نمود که

ایران باور دارد حمله مستقیم آمریکا به سوریه رخ نخواهد داد .عالوه بر این حمله به سوریه،

بههرحال میتواند توجیهات بیشتری را به ایران برای دسترسی به سالح هستهای بدهد.

همین امر باعث شده است که مسئله هسته ای ایران با بحران سوریه پیوند عمیقی برقرار کند
(.)Abramowitz, 16 March 2012
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نامحتملترین روابط در خاورمیانه مدرن قرار دارد (.)Goodarzi, 2009: 125
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ب ه وجود آمده رویکرد حمایت همه جانبه خود را از دولت بشار اسد به اجرا گذاشته است

چهار :در میانۀ منازعات ،ایران توجه خاصی را به اتحاد و ائتالف با روسیه و چین دارد و

در مقابل این دو ابر قدرت هم توجه خاصی را به نقش کارا و فعال ایران در عرصۀ حمایت
از رژیم اسد و تقابل با بلوک غرب دارند .جیمز اف جفری سفیر اسبق آمریکا در عراق و

عضو اندیشکده واشنگتن می گوید« :روسیه و چین میتوانند به یک تاکتیک دیگر هم متوسل

تحریمهای آمریکا بر ایران را به چالش بکشاند .روسیه هم میتواند در تصمیم خود مبنی بر
ندادن تجهیزات هواپیمایی به ایران بازبینی کند و از این راه به ایران کمک کند تا تحریمها
را دور بزند و از دام آن بگریزد» (جفری 7 ،اردیبهشت  .)1392همانگونه که آریل کوهن

اذعان میکند« :روسیه به هیچ وجه خواهان تضعیف قدرت ایران بهعنوان اصلیترین همپیمان
سوریه نیست .در واقع ،دولت پوتین معتقد است جنگ سوریه که کشورهای ترکیه ،قطر و
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عربستان را در بر میگیرد ،با هدف تضعیف قدرت ایران انجام پذیرفته است و دولت روسیه

هرگز نمیخواهد قدرت ایران در منطقه تضعیف گردد (کوهن 11 ،خرداد .)1392

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

 .6ماهیت و شاخصههای جنگ سرد جدید

«دیمیتری ترنین» مدیر مرکز کارنگی در مسکو نیز بر این عقیده است که ماهیت رقابت بین
روسیه و آمریکا در بحران سوریه از نوع جنگ سرد استت .او در مقالهای در نشریه معروف
«فارن پالیسی» تحت عنوان «جنگ سرد جدید در حال جوشش است» عنوان کرد که جنگ

سرد جدید در برخی حوزهها بیشتر به درگیریهای مستقیم انجامیده است و این درح الی
است که در جنگ سرد گذشته چنین درگیری های مستقیوجود نداشت .او میگوید بر خالف

جنگ سرد گذشته کهدر واقع بیشتر جنگ نیابتی بود مواجهه جدید بین آمریکا و روسیه
درگیریهای مستقیم بیشتری را در بر میگیرد .در حوزه جنگ اطالعاتی ،اقتصادی ،مالی،

سیاست و سلطهی سایبری نبرد بین آمریکا و روسیه از نوع مستقیم است .ترنین همچنین
عنوان میکند در حوزه نبرد نظامی آمریکا و روسیه برای اولین بار است که در یککشور با

هم درگیر هستند اما اهداف و استراتژیهای انها اگر با هم متضاد نباشد اما کامال متفاوت
است(.)Trenin, 2018
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شوند :اتحاد بیشتر با ایران و تحکیم هر چه بیشتر کارزار ضد آمریکایی ایران .برای مثال
چین میتواند کاهشی که اخیرا ً در خرید نفت از ایران داشته را افزایش دهد و بدین وسیله

«آلن فیلیپس» تحلیلگر نشریه «ایندپندنت» نیز در مقالهای در  2فوریه  2018به بررسی ماهیت

ستیز دو قدرت روسیه و آمریکا در سوریه پرداخته است و سوریه را به عنوان حفرهای معرفی

کرده است که جنگ سرد جدید در ان رخ داده است .او بر این عقیده است که روسیه و آمریکا

بیش از هر زمان دیگری در سوریه درگیر دخالت کردهاند و این نبرد آنها صرفا محدود به سوریه
یکی دیگر از کسانی که بر وجود جنگ سرد در قالب جدیدی سخن گفته است رئیس

جمهور سوریه بشار اسد است .رئیس جمهور سوریه در سال  2016همزمان با درگیری های

شدید در حلب در گفتگویی عنوان کرد که اکنون سوریه تبدیل به یک بحران بینالمللی با

محوریت تقابل بین روسیه و آمریکا شده است و سوری هیکی از قربانیان این تقابل است .او
همچنین گفته بود که بحران سوریه دیگر به سادگی یک بحران داخلی نست بلکه تقابلی است
که یادآور جنگ سرد گذشته است .بشار اسد عنوان میکند «امروزه ما شاهد وضعیتی هستیم

که بسیار شبیه جنگ سرد است و هر چه میگذرد این وضعیت بیشتر نمود پیدا میکند».
در این تقابل جهانی چندین مکان کلیدی وجود دارد و سوریه یکی از مهمترین آنهاست .او

همچنین گفت که هدف اصلی جلوگیری از هژمونی جهانی آمریکاست و همچنین جلوگیری
خود یک جمله مهم دیگر گفته است .او عنوان داشت« :من فکر میکنم که غرب و به ویژه

ایاالت متحده هرگز بعد از فروپاشی شوروی جنگ سرد را به پایان نبرده است» .بشار اسد

گفت که سوریه تنها یکی از بخشهای این جنگ سرد است که در ادامه جنگ سرد گذشته
است .رئیس جمهور روسیه در ادامه گفته بود که مداخله روسیه در سوریه عاملی کلیدی است

که تعادل قدرت را به نفع خودش جابجا کرد( .)The Telegraph, 2016بشار اسد به وضوح

بر این عقیده است که جنگ سرد هنوز پایان نیافته است بلکه غرب و آمریکا هیچوقت جنگ
سرد را پایان نبردهاند و اکنون باز هم این نبرد در سطوح دیگری جریان دارد و این بار سوریه

یکی از قربانیان است.

در این مبحث ماهیت و شاخصههای اساسی جنگ سرد جدید با توجه به جریان و روند

تحوالت سوریه مورد بررسی قرار میگیرد .ب ه عبارتی ،در بخش قبلی نوشتار نحوه صفآرایی
کشورهای قرار گرفته در بلوک قدرت شرق و غرب مورد بررسی قرار گرفت ،اما در مبحث
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از سایر کشورها برای پیوستن به این وضعیت بیناللی است .بشار اسد همچنین در مصاحبه
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نیست و کشورهایی مانند اوکراین و دیگر مناطق جهان را شامل میشود(.)Philips, 2018

حاضر تالش خواهیم کرد برجستهترین ابعاد جنگ سرد جدید را در سوریه واکاوی نموده و

قالبی مشخص را از مؤلفههایی که نمایانکننده ماهیت و ویژگیهای جنگ سرد جدید است
نشان دهیم .در همین راستا ،چهار محور یا مؤلفۀ اساسی را بهعنوان مهمترین نمادهای جنگ
سرد جدید طرح کردهایم که در ذیل به تشریح آنها پرداخته خواهد شد.

بحران سوریه سبب منازعه میان دو جبهه مخالف در سطوح داخلی سوریه و منطقهای و

بینالمللی شده است« .در واقع ،تداوم بحران سوریه منازعه رسانهای را بین دو جبهه مخالف
در منطقه وخیمتر کرده است .در یک طرف ،کانالهای ماهوارهای مخالفان سوریه و شبکههای

خبری دولت های خلیج فارس از شورش ضد دولتی حمایت میکنند .در طرف دیگر،
شبکههای رژیم سوریه به اضافۀ شبکههایی که توسط ایران رهبر متحدان سوریه از طرف

ایران تغذیه میشوند ،قرار دارند .در سطحی دیگر ،شبکههای عربی قرار دارند .رسانههای
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عربی بهطور سنتی ،از رویدادهایی که حملهای شخصی به رهبران عرب کشورها باشد ،پرهیز

کردهاند .اما در مورد سوریه ،شبکه «العربیه سعودیه» همه تابوها را شکست .یک سال بعد
از ظهور نا آرامیها در سوریه ،شبکه العربیه کاری غیر معمول انجام داد :این شبکه لحظه به

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

لحظه جزئیات ایمیلهای بشار اسد را که بهوسیلۀ هکرهای گروههای معارض فاش شده بود،

منتشر میکرد .این ایمیلها حاوی اطالعات حساسی در مورد طرحهای امنیتی رژیم ،موقعیت
اقتصادی سوریه و حتی فاش کردن جزئیات خریدهای اینترنتی اسماء االسد همسر بشار اسد
بودند .در حقیقت این اقدام کانال العربیه ،آشکارترین نمونه اعالن جنگ کشورهای سنی

حاشیه خلیج فارس به دولت مرکزی سوریه بود» (.)Al-Abdeh, 4/04/2012

به طور کلی ،اهمیت رسانهها در بحران سوریه بیش از اندازه بوده است .به گونهای که

«مؤلفه مرکزی استراتژی مخالفان دولت بشار اسد در جهت نیل به پیروزی ،کنترل روایت

رسانهای بوده است .محاسبه آنها بر اساس درسهایی که از تونس ،مصر و لیبی یاد گرفته

بودند شکل گرفته بود .اساس طرح بر این مبنا بود که با بهرهگیری از شبکههای اجتماعی
همانند تویتر و فیسبوک تصویر لحظه به لحظه جریان تحوالت و درگیریهای نظامی را به

تصویر بکشند و با خدشهدار کردن ماهیت رژیم بشار اسد به نوعی بتوانند حمایت افکار
عمومی جهانی را به سمت خود جلب نمایند .در کل ،هدف اصلی آنان این بود که بهوسیله
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الف) ماهیت رسانهای جنگ سرد جدید

پوشش گسترده تحوالت و درگیریها در تلویزیون ،نوعی همبستگی را میان کشورهای غربی

و عربی ایجاد نمایند» (.)Al-Abdeh, 4/04/2012
ج) ماهیت جنگ تسلیحاتی جنگ جدید

یکی از مهمترین شاخصههای جنگ سرد جدید در ارتباط با مسأله فروش و واگذاری

فرصت خوبی برای کسب درآمد روسیه از فروش تسلیحات به سوریه بوده است .در سال
 2011میزان صادرات صنعت تسلیحات روسیه به کشور سوریه حدود یک میلیارد دالر

تخمین زده میشود .این در شرایطی است که حدود چهار میلیارد دالر قراردادهای قابل

توجه نظامی میان دو کشور منعقد شده است .بر اساس گزارش شبکه خبری رویترز بعد از
آغاز اعتراضات در سوریه محمولههای سالحهای کوچک افزایش چشمگیری داشته است (

 .),2013Manferedaبنا به تحلیل و آماری دیگر ،غرب نسبت به تداوم روابط نظامی روسیه با
سوریه حساس است .بر اساس برخی ارزیابیها ،نزدیک ده درصد فروش جهانی تسلیحات
روسیه به سوریه اختصاص دارد .از همه مهمتر مبلغ قرارداد منعقد شده در سال  2013بین دو

کشور معادل  950میلیون دالر تخمین زده میشود (.)grandviewinkiev.com, 17/4/2013

جدید و با توجه به عمیقتر شدن شدت منازعات ،روسیه قصد دارد تسلیحات نظامی پیشرفته

خود را در اختیار سوریه قرار دهد و با این کار توازن قدرت در شرق مدیترانه را به سود دولت

«بشار اسد» برهم خواهد زد .کمکهای تسلیحاتی روسیه انجام هرگونه اقدام علیه دولت
«اسد» را دشوارتر خواهد ساخت .اگر برنامه واگذاری تسلیحات موشکی مسکو به سوریه

عملی شود ،سالحهای پیشرفته کشور روسیه میتوانند کشتیهای «ناتو» را تا فاصله 300
کیلومتری از ساحل سوریه مورد هدف قرار دهند و همچنین قادر خواهند بود به هواپیماهای

جنگی تا شعاع  200کیلومتری از آسمان سوریه حمله کنند؛ به طوری که آسمان کشورهای
ترکیه ،عراق ،اردن ،و رژیم صهیونیستی و منطقه مدیترانه در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

این اقدام کشور روسیه برنامههای آمریکا و «ناتو» مانند ممنوعیت پرواز و یا ایجاد منطقه امن

پروازی و حتی حمایت از تروریستهای پناهنده را مختل خواهد کرد (کوهن 11 ،خرداد
 .)1392در همین ارتباط ،رئیس سابق ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا «ژنرال مارتین
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واقعیت بعد تسلیحاتی جنگ سرد جدید در بحران سوریه این است که در میانه تحوالت
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تسلیحات به طرفین منازعه در بحران داخلی سوریه است .آغاز جنگ داخلی در سوریه

دمپسی» اذعان داشت« :ما به هیچ وجه قادر به جلوگیری روسیه از فروش تسلیحات نظامی به

کشور سوریه نیستیم ».اما به هر حال ،دولت آمریکا کماکان به زعم خویش برخی راهکارهایی
را بر روی کاغذ دارد (کوهن 11 ،خرداد  .))1392در مقابل اقدامات روسیه در رساندن سالح

به حکومت مرکزی سوریه ،کشورهای غربی هم توجه ویژهای را نسبت به کم و کیف دادن
الحها یپیشرفته به نیروهای شورشی انجام نداده اند.
واگذاری س 

از طرف دیگر آمریکا و متحدانش بارها و به اشکال مختلف سعی در تسلیح گروههای

مخالف بشار اسد دارند .اکنون که در زمان نوشتن این مقاله دولت سوریه قصد دارد که به

استان ادلب حمله کند ،غربیها سعی دارند که به هر طریق ممکن نیروهای خودشان را در
انجا حفظ کنند چرا که فتح این استان توسط دولت سوریه در واقع کنترل مجدد بشار اسد بر

سوریه به غیر از مناطق کردنشین محسوب میشود و به نوعی برای انها که سالها تسلیحات

فصلنامه علمی -پژوهشی

186

را برای گروههای مخالف ارسال میکردند یک شکست محسوب میشود .شکست آمریکا در

کنترل ادلب اگر چه میتواند قدرت بشار اسد را بیشتر کند اما از کاهش شکاف بین آمریکا

و روسیه نمیکاهد و آمریکا دربعد دیگری و در مکانهای دیگری این تقابل را از سر خواهد

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

گرفت .چند روز پیش جنبش انصاراهلل در یمن از روسیه خواست که در یمن مداخله کتد.

این نشان دهنده این است که تقابل آمریکا و روسیه کامال رسمیت یافته است و خواستن
کمک از روسیه در راستای جلوگیری از تعرض بیشتر آمریکا و متحدان منطقهای اش در یمن
حکایت دارد .اگر چه تقابل روسیه و آمریکا به مانند قدیم و در قالب دو ایدئولوژی کمونیسم
و کاپیتالیسم نیست اما بعد جدیدی یافته است و این بار در قالب حفظ مناطق نفوذ و در قالب

نئورئالیسم تدافعی است .همچنین میتوان مشاهده کرد که باز هم مسابقه تسلیحاتی در حال
نشان دادن خود است و مواضع ترکیه در خریداری اسلحه آمریکایی یا روسی نمود بارز چنین

نبردی است .جنگ سرد جدید به مانند قدیم نیست و ابعاد مسابقه تسلیحاتی آن نیز شکل
گذشته را ندارد اما ماهیت جدیدی یافته است و مشخصا در سطوح دیگری میتواند در تالش

برای فروش اسلحه به کشورها آن را مشاهده کرد.

تحریمهای آمریکا و غرب علیه روسیه و نیز پاسخ روسیه به این تحریمها حکایت از تقابل

شدید دارد و از طرف دیگر اکنون در آمریکا یک جریان روسهراسی در حال شکلگیری
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ح اپوزیسیون و معارض بشار اسد دارند .هر چند ،تا کنون اقدام جدی را در
سالح به جنا 

است که بسیار به گذشته روابط این دو کشور شباهت دارد .بعد از گفتگوهای دونالد ترامپ

با والدیمیر پویتن در هلسینکی فنالند جریان روسهراسی در آمریکا بسیار شدت گرفته است

و حتی بازپرس ویزهای به نام رابرت مولر را مسئول این امر کردهاند که خطر جریان روابط
دولت آمریکا با روسیه را پیدا کند .اخراج دیپلماتهای روس از آمریکا و متعاقب ان اخراج
ل نهایی
د) تعلیق گفتگو؛ تداوم درگیری نظامی و تعلیق در رسیدن به راهح 

یکی دیگر از شاخصهای قابل توجه در بازخوانی ماهیت جنگ سرد جدید در ارتباط

با همراهی همزمان گفتگو و درگیری نظامی در بحران سوریه است .به واقع تعلیق گفتگو به
تنهایی مبین جنگ سرد نیست اما اگر این مؤلفه را در ارتباط با سایر مؤلفهها در نظر بگیریم

میتوان یکی از فاکتورهای جنگ سرد باشد .در سوریه با توجه به اینکه یک تقابل دوقطبی
شکل گرفته است و تعلیق گفتگو در این پسزمینه صورت میگیرد لذا میتوان گفت که

مؤلفهای است که میتواند فاکتوری برای جنگ سرد باشد .هم در بحران یمن ،و هم در مسئله
هستهای ایران ما شاهد صفآرایی این تقابل هستیم و حتی در اعمال تحریمها علیه ایران اگر
چه اروپا کامل همراهی نکرده است لذا میتوان یک دو قطبی را مشاهده کرد که میتواند تقابل

بگیریم میتوان به این نتیجه رسید که همه اینها باهم دو قطبی موجود را در معرض نمایش
میگذارند .در این ارتباط ،مذاکره میان گروههای اپوزیسیون بشار اسد با دو بلوک شرق و

غرب و همچنین مذاکره میان قدرتهای غرب و شرق در باب حل بحران بسیار قابل توجه
هستند؛ اما واقعیت این است که تا کنون مذاکرات نتوانستهاند نتیجهای را حاصل نمایند و حتا
معارضه جناحهای درگیر سوری با شدت بیشتری ادامه یافته است .در اینجا الزم است این
نکته نیز بیان شود که وجود جنگ سرد جدید صرفا به مسئله سوریه محدود نمیشود بلکه

میتواند فراتر از ان برود و در فضاهایی دیگر نیز شاهد آن بود که نشانههایش را میتوان در
سیاست داخلی خود کشورها دید.

بارها جریان مخالف حکومت مرکزی ،شورای ملی سوریه ( )SNCدر گفتگو با مقامات

کرملین این تضمین را دادهاند که در صورت سقوط حکومت بشار اسد ،روابط نزدیک
سوریه ـروسیه پس از تشکیل دولت جدید در دمشق ادامه خواهد داشت .بنابراین ،از روسیه
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بلوک شرق و غرب باشد .اگر همه این مسائل را به صورت انباشتی و در کنار هم در نظر
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دیپلماتهای آمریکایی از روسیه نیز در همین راستا باید ارزیابی شود.

خواستهاند در درگیری موجود در سوریه نسبت ًا بی طرف باشد تا اگر  SNCصاحب دولت
جدید شد ،جانب احتیاط را رعایت کرده باشد .اما مسکو هر بار این پیشنهادها را رد کرده
است .در واقع ،روسیه از این هراس دارد که فروپاشی دولت اسد بر خالف تصور غرب به

جای این که منجر به تشکیل دولت دموکراتیک شود ،موجب تشکیل دولت سنی افراطگرا
افغانستان ،عراق ،و لیبی اوضاع این سه کشور را آشفته کرده است .مسکو از این هراس دارد

که مداخله آمریکا در سوریه منجر به نتیجه مشابهی شود و پس از عقبنشینی اجتنابناپذیر
آمریکا منافع روسیه برای مدتهای مدید تحت تأثیر منفی قرار بگیرد (کاتز 31 ،اردیبهشت
.)1392

در حقیقت ،جریان مذاکرات و تداوم جنگ دو بعد اساسی دارد :از یک سو ،مذاکره

کشورهای غربی برای اقناع روسیه جهت تغییر موضع در قبال بحران جریان دارد؛ و از سوی
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دیگر تالش بلوکهای شرق و غرب برای برگزاری نشست میان جناحهای داخلی درگیر
در بحران بهمنظور رسیدن به توافق نهایی است .در ارتباط با بُعد اول؛ با توجه به تحوالت

کنونی ،بسیار بعید است غرب بتواند مسکو را به تغییر سیاستش در رابطه با سوریه متقاعد

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

کند .مسکو تصور میکند عالوه بر از دست دادن دسترسی دریایی در سوریه ،فروش سالح

به سوریه و معامالت نفتی با این کشور خطرات دیگری نیز روسیه را تهدید میکنند .بنابراین
انتظار میرود این کشور به وتو کردن قطعنامههای شورای امنیت علیه دولت اسد ادامه دهد

و امیدوار باشد که این دولت به زودی رقبایش را شکست دهد (کاتز 31 ،اردیبهشت .)1392
در واقع ،روسیه با اشاره به ابهام و پیچیدگی مداخله نظامی در قانون بینالمللی ،بر خالف
دیگران (کشورهای غربی) ،با شعار قانون بازی میکند و شعار مکانیزم قدرت نرم چندجانبه

و منطقهای را برای دخالت پیشنهاد میکند .بهطوری که مأموریتها و نظارتهای اتحادیه
کشورهای عرب را ترجیح میدهد (.)Abramowitz, 16 March 2012

اما در ارتباط با بُعد دوم؛ بیشتر از دیگر کشورهای درگیر در بحران ،کشور روسیه سعی در

میانجیگری میان گروههای معارض و دولت بشار اسد دارد .روسیه در چند سال گذشته به
دفعات آمادگی مسکو را برای میانجیگری و میزبانی دو طرف درگیر در سوریه اعالم نمود.

هر چند این پیشنهاد و دیگر پیشنهادها از سوی گروههای معارض مورد قبول واقع نشد ،اما
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شود که نه تنها با غرب بلکه با روسیه هم مخالف است .از نظر روسیه ،مداخالت آمریکا در

در مهمترین تحوالت پیش رو ،مسأله برگزاری نشست مذاکراتی میان دو طرف درگیر در شهر
ژنو و شهر های دیگر در آینده برای رسیدن به توافق در دستور کار کشورهای ذی نفع قرار

گرفت .هر چند بهنظر میرسد امکان حصول نتیجه در این نشست ها حتی در صورت توافق

جناحهای درگیر بسیار بعید است.

189
بحران سوریه و جنگ سرد جدید

Downloaded from priw.ir at 23:12 +0330 on Saturday February 23rd 2019

فصلنامه علمی -پژوهشی

نتیجهگیری

در کلیت نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی بودیم که ماهیت تقابل
جدید بین غرب و شرق در قبال بحران سوریه چگونه است؟ در راستای پردازش این پرسش

اساسی ،با بهرهگیری از چارچوب تئوریک نئورئالیسم تدافعی کنت والتز و استفان والت

موازنۀ تهدید در فهم و تبیین ساختار بحران سوریه تأکید شد .بر همین مبنا ،در ابتدا وضعیت

صفآرایی قدرتهای بینالمللی و منطقهای را در آستانه و بعد از آغاز بحران سوریه بررسی
نمودیم و سپس به تحلیل ماهیت و شاخصهای جنگ سرد جدید پرداختیم.

«یوری بارمین» تحلیلگر مسائل سیاسی در مقالهای که در سال  2018در الجزیره نوشت

نیز مسئله «جنگ سرد جدید» را مطرح کرد .البته او به گفتهای از «آنتونیو گوترش» استناد

میکند که گفته بود« :جنگ سرد جدید» بین روسیه و آمریکا در بحران سوریه در حال ظهور
فصلنامه علمی -پژوهشی
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است .گوترش این مسئله را زمانی مطرح کرد که حمله آمریکا و انگلیس و فرانسه به نیروهای
ارتش سوریه به تالفی حمله شیمیایی بشار األسد نشانه هایی با خود دارد که میتواند منجر
به «جنگ سرد جدید» شود و این جنگ با جنگ سرد گذشته تفاوت دارد .بارمین نیز این

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

گفته دبیر کل سازمان ملل متحد را تأیید میکند و از «جنگ سرد جدید» صحبت میکند .او
میگوید اتفاقاتی که از چند ماه پیش در حال رخ دادن است به وضوح نشان دهنده جنگ
سرد جدید است .او میگوید همانند جنگ سرد قدیم روابط دیپلماتیک ایجابی و مثبت
در حال حاضر بسیار تقلیل یافته است و اکنون صرفا در قالب همکاری برای جلوگیری از

برخورد نظامی مستقیم با یکدیگر گفگو میکنند .در اینجا به جای دیپلماسی سیاسی که منجر

به راهحلهای دو جانبه برای حل مشکالت میشود اکنون روسیه و آمریکا در تقابل مستقیم
با یکدیگر هستند و همدیگر را متهم میکنند(.)Barmin, 2018

تحلیل بارمین از شرایط کنونی برخورد آمریکا و سوریه تأییدی است بر پیش فرض اصلی

مقاله که جنگ سرد حدیدی در سوریه در حال رخ دادن است و نشانههای آن آشکار است

و حتی در قالب رقابتهای تسلیحاتی نیز نمود یافته است .شکلگیری مذاکراتی موازی برای
حل بحران سوریه نیز از جمله نشانههای دیگری است که میتوان بر این امر تأکید نمود.

روسیه با همکاری ایران و ترکیه در حال پیشبرد مذاکرات آستانه است تا راهحلی برای ایجاد
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جهت فهم روابط غرب و شرق بر سه شاخص سیستم بینالملل در سطح کالن ،امنیت و

صلح در سوریه به کار ببندد که مبتنی بر حمایت از دولت قانونی سوریه است و از طرف

دیگر آمریکا با متحدانش نیز مذاکرات دیگری را پیش میبرند که تحت عنوان مذاکرات صلح
ژنو نامگذاری شده است و البته در انجا نه دولت سوریه بلکه مخالفان بشار اسد حضور دارند

و تالشها برای پیوستتن این دو رویکرد مذاکراتی تاکنون نتیجه نداشته است .البته مذاکرات
است و اکنون در حین نوشتن این خطوط در آستانه عملیات آزادسازی آخرین استان در دست

تروریستها در تهران نشست سوم سهجانبه سران را برگزار میکنند.

پایگاه اینترنتی بلومبرگ نیز در فوریه سال  2018همزمان با گفته های دبیر کل سازمان

ملل مبنی بر اینکه جنگ سرد جدید در حال ظهور است گفته است که برای اولین بار است

که جنگ سرد مرده دوباره این بار در سوریه احیا میشود .بلومبرگ همچنین گفته است که
بسیاری از اطالعاتی که در اختیار دو طرف است همچنان به صورت رازآمیز باقی مانده

است(.)White, 2918

بهطور کلی با لحاظ نمودن مبانی تئوریک مذکور ،در مقام یافتههای پژوهش میتوان به

چهار یافته اساسی اشاره نمود:

در این نظام ،همراه با اقدامات نظامی یکجانبه واشنگتن و متحدانش در مناطق مختلف ،سبب

به هم خوردن موازنه قدرت در سطح کالن سیستم بینالملل شد و از این رو ،بعد از شروع

جنگ داخلی در سوریه و متعاقب آن دخالت غرب ،کشورهای چین و روسیه به این اقناع

رسیدند که سوریه میتواند سنگر بسیار حیاتی برای مقاومت و تغییر موازنۀ قدرت در سطح
نظام بینالملل باشد .در نتیجه جبههبندی امنیتی ـ دفاعی جدیدی را در برابر کشورهای غربی

ایجاد نمودند که میتوان از آن بهعنوان بلوک شرق یاد کرد.

 .2در تقابل بلوک شرق با بلوک غرب در جریان جنگ سرد جدیدی که در نتیجه بحران

سوریه آغاز شده است ،قدرتهای حاضر در بلوک شرق با نگاهی امنیتی مسأله حمایت غرب
از شورشیان سوری را تهدیدی جدی علیه امنیت ملی خود قلمداد مینمایند و از این جهت به

سوی همکاری دفاعی ـ امنیتی در برابر غرب و دفاع از حکومت بشار اسد سوق پیدا کر دهاند.
 .3جنگ سرد جدید اساس ًا بر مبنای تقابل بین شرق و غرب است و اساس ًا در فضایی
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 .1ساختار تک قطبی نظام بینالملل در دهۀ پایانی قرن بیستم و قدرت روز افزون آمریکا
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آستانه با توجه به اینکه مورد حمایت دولت بشار اسد اسد موفقیت بیشتری را تجربه کرده

رسانهای هدایت و مدیریت میشود .همچنین تسلیحات نظامی اهمیت راهبردی را در ایجاد
موازنۀ تهدید میان دو بلوک دارد .با توجه به روند تحوالت اخیر واقعیت این است که در

شرایط کنونی نمیتوان به پایان منازعات و رسیدن به توافق اساسی بین طرفین منازعه در
کوتاه مدّ ت امید داشت و اگر حتی در سوریه بشار اسد کنترل تمامی سوریه (به غیر از

بحرانهای دیگری خود را نشان میدهد.

 .4در میان صفبندی بلوک شرق و غرب در جنگ سرد جدید ،ایران از یک سو بهطور

مستقل ،بر حفظ کل سوریه و حتی شاید بخشی از آن بهعنوان حفاظ امنیتی خود در منطقه
تأکید ویژهای دارد .همچنین در سطح کالن روسیه و چین ،همکاری با ایران را مورد توجه
قرار داده و از افزایش قدرت ایران در سوریه حمایت میکنند .از این جهت ،ایران با همکاری
دفاعی با این دو ابر قدرت در پی اجرایی کردن سیاستهای منطقهای خود و بهویژه حفظ
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ژئوپلیتیک شیعه ،سوریه ،حزب اهلل و حماس میباشد .حماس اگرچه تمام و کمال پیرو

سیاستهای ایران نیست اما تقابلش با اسرائیل در سطح منطقهای و آمریکا در سطح بینالمللی

باعث میشود که در نهایت جانب ایران را بگیرد.
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