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وقوع خیزشهای مردمی و عربی در اواخر  2010و نفوذ این جنبشها از درعا وارد سوریه شد .با توجه به اینکه
بحران سوریه ،یک بحران سیاسی و امنیتی چندجانبه ،پیچیده و بازیگران مختلف با اهداف متضاد و متعارض است،
لذا هدف از نوشتن این مقاله تبیین دقیق موضوع ،بازیگران دخیل را به سه سطح داخلی ،منطقهای و بینالمللی تقسیم
میکند .هر بازیگر داخلی و حامی خارجی ،منطقهای و بینالمللی ،آن دارای اهدافی هستند که حفظ و یا سقوط
دولت بشار اسد هدف محوری سیاستهای راهبردی آنها است .مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد
بررسی و تبیین راهبردهای محورهای سهگانه داخلی ،منطقهایی و بینالمللی در مناقش ه سوريه است.در بحران سوریه
دو نگرش گوناگون دیده میشود .برخی از ناظران این بحران را در راستای جنبشهای مردمی در خاورمیانه و شمال
آفریقا میدانند .در این نگاه سوریه همانند سایر کشوهای عربی و آفریقایی ،گرفتار مشکالت سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی است .از منظر دیگر ،بحران سوریه ،معلول معادالت و تغییرات ژئوپلیتیکی منطقهای و بینالمللی است .لذا
مسائل داخلی و تغییرات نقش قدرتهای منطقهای و معادالت بینالمللی مسبب این چالش تاریخی است که هدف
منطقهایی آن جز تضعیف محور مقاومت به رهبری ایران و نقش روسیه در سوریه نیست .در بُعد داخلی این بحران
تداوم خیزشهای مردمی است؛ پس باید آن کشور را آوردگاهی برای رقابتها و سیاستهای راهبردی قدرتهای
منطقهایی و فرامنطقهایی و نیز چالشهای درونی-تاریخی دانست.

تبیین راهبردهای محورهای سهگانه داخلی ،منطقهایی و...

چكيده

مقدمه

اهمیت ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی سوریه ،این کشور را موردتوجه

قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای قرار داده است .موقعیت استراتژیک سوریه ازلحاظ پرستیژ
در جبهه مقاومت ،مسائل امنیت ملی ،رقابت در قدرت منطقهای و توسعه نفوذ در غرب
آسیا موردتوجه قدرتهای منطقهایی و فرامنطقهایی بوده ،بهگونهای که بحران سوریه در پی

خیزش مردمی به میدان رقابت این کشورها تبدیلشده است .بحران سوریه و تبعات آنیکی

از پیچیدهترین تحوالت منطقه خاورمیانه در چند دهه گذشته است که کل منطقه و محیط
پیرامون آن را تحت تأثیر قرار داده است .سوریه از کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل

جغرافیا ،قدرت و سیاست ،موجب شکلگیری نوعی رقابت بینالمللی برای مدیریت تحوالت

داخلی این کشور شده است .مهمترین عارضه ژئوپلیتیک سوریه این است که در مجاورت

مرزهای فلسطین ،یعنی قلب خاورمیانه و کانون معادالت چند مجهولی این منطقه واقعشده
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است( .نیاکویی و بهمنش .)103-104 :1391 ،سوریه بازیگری ژئوپلیتیک محور است که با

سه عامل واقعشدن در منطقه استراتژیک خاورمیانه ،قرارگرفتن بر کناره شرقی دریای مدیترانه

و برخورداری از کیلومترها ساحل با کشورهای حاشیه این منطقه ارتباط دارد .به دلیل اهمیت

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

و نقش استراتژیک سوریه ،بسیاری این کشور را بزرگترین کشور کوچک جهان مینامند( .

احمدی.)95-65 :1397 ،

بحران سوریه منازعهای چندالیه است .بر این اساس ،ریشههای بحران در سوریه را

میتوان در سه سطح تحلیل داخلی ،منطقهای و بینالمللی تبیین نمود .در سطح تحلیل داخلی،
بحران سوریه از آنجایی آغاز شد که در  11مارس  ،2011چند دانشآموز در درعا علیه نظام
حاکم شعارنویسی کردند که نیروهای امنیتی آنها را بازداشت کردند .متعاقب این امر شایعاتی

اهل سنت در مسجد العمری درعا بود که علیه نظام حاکم شعارهایی سر دادند .دراینبین،

سرویسهای امنیتی عربستان و اردن با کمک سران برخی از گروههای وهابی ،شیوخ عشایر و

باندهای قاچاق فعالشده و از طریق شعارهایی نظیر «شیعه و علوی در تابوت بمیرد ،مسیحی

در بیروت» به تحریک مردم پرداختند .اعتراضات شدت گرفت و بهتدریج سراسر کشور را

فراگرفت .دامنه اعتراضات در بعضی شهرها بهحدی شدت گرفت که نیروهای دولتی مجبور
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مبنی بر تجاوز به این افراد نیز انتشار یافت( .احمدی .)95-65 :1397 ،ادامه این ماجرا ،تجمع

به استفاده از ادوات جنگی سنگین شدند( .عباسزاده فتحآبادی و مهدیپور.)21 :1393 ،

برای پیوند میان معترضان ،کمیتههای مختلف هماهنگی به وجود آمد .همچنین ،مخالفان در

خارج نیز به تحریک غربیها بر اساس مدل بوجودآمده در لیبی ،شورای ملی سوریه را تشکیل
دادند( .هین بوش .)107 :2012،1در ادامه ،اعتراضات به شکل مسلحانه ادامه یافت .درواقع،

گروههای مخالف اسد در داخل سوریه شامل شورای ملی سوریه ،ارتش آزاد سوریه ،ائتالف
ملی نیروهای انقالبی ،جبهه آزادیبخش ،جبهه النصره و دولت اسالمی عراق و شام (داعش)
[ ]6هستند .نبرد میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی منجر به رقابت جهت کنترل مراکز
قدرت سیاسی و اقتصادی در سوریه شده و نیز پیشروی سریع نیروهای داعش در اواسط سال
 ،2014خاک این کشور را به صحنه تمامعیار جنگ داخلی تبدیل کرده است( .ادمز:2015 ،2

 .)9از طرف دیگر؛ دو سطح تحلیل متفاوت دیگر که به واکاوی بحران سوریه کمک میکند،

سطوح تحلیل منطقهای و بینالمللی است .هیچ از این دو سطح مستقل از یکدیگر نیستند.

تحوالت در یک سطح نتایج و تأثیرات خود را بر سطح دیگر میگذارد .بنابراین همکاری و
ائتالفها در یک سطح موازی با سطح دیگر است .بازیگران اصلی منطقهای درگیر در بحران

سوریه ،ایران ،ترکیه ،عربستان و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیجفارس هستند .سومین
و جایگاهی که در نظام بینالملل دارند ،حرف نهایی را میزنند .بازیگران اصلی این سطح،
آمریکا و روسیه هستند.

پیشینۀ تحقیق

روح اهلل درآینده؛ حمید احمدی (.)1397سیاست روسیه در بحران سوریه و پیامدهای آن بر
چگونگی سیاست ها و اقدامات روسیه در قبال بحران سوریه مورد مطالعه قرار گرفته است.

عالوه بر آن ،با توجه به اینکه تحوالت در سوریه و رویکرد روسیه در قبال آن ،به شکل

مستقیم و غیرمستقیم دارای پیامدهایی برای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران است؛ لذا در
این مقاله ،بررسی جامعی از این موضوع شده است .سیاست روسیه در بحران سوریه تالشی
1. Hinnebusch
2. Adams
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سطح از بحران چندالیهای سوریه ،الیه بینالمللی است که بازیگران آن با توجه به قدرت
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در جهت ایجاد موازنه در نظام بینالملل و مقابله با تهدیدات موجود از طرف غرب و آمریکا

بر سر راه امنیت و منافع ملی این کشور است که همسویی مقطعی آن با سیاستهای ایران
تأمینکننده منافع ملی ایران است ،ولی با این وجود ،اختالف رویکرد این دو کشور و نوع
کنشگری آنها می تواند چالشهایی را ایجاد کند.

عنایت اهلل یزدانی؛ عاطفه طحانیان زاده؛ احسان فالحی (.)1396بررسی مقایسه ای راهبرد

ترکیه و عربستان در بحران سوریه ،مقاله  ،8دوره  ،6شماره  - 3شماره پیاپی  ،23پاییز ،

صص .192-169این مقاله به بررسی نقش دوبازیگر اصلی جریان سازش (ترکیه و عربستان)
در بحران سوریه است .این دو کشور با مداخله در بحران سوریه قصد افزایش نفوذ منطقه

ای خود را دارند .راهبرد آنکارا -ریاض در عین شباهت دارای تفاوت های نیز هست .اگرچه

ریشه های داخلی بحران سوریه انکار ناپذیر است اما نقش بازیگران منطقه ای در تعمیق این

بحران قابل توجه است .قدرت های منطقه ای دخیل در بحران سوریه در قالب دو جریان
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مقاومت و سازش جای می گیرند.

سیدجالل دهقانی فیروزآبادی(.)1391بیداری اسالمی و امنیت ملی جمهوری اسالمی

ایران،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،سال ،9ش ،38صص .46-23این مقاله میگوید که

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

بیداری اسالمی بسیاری از کشورهای محور سازش را با چالشهای جدیدی داخلی مواجه

نموده و از توان آنها برای افزایش فشار بر محور مقاومت کاسته است ،هرچند این موضوع
سبب صفبندیهای جدید در منطقه شده است.

مبانی نظری

در نظام رقابتی و برای تبیین سازوکارها و الزامات مدلهای رقابت منطقهای وجهانی
رقابت برای نفوذ در مناطق راهبردی و ژئواستراتژیک است .این بدان معنی است که عناصر

بنیادی نظریههای واقعگرایی(واقعگرایی کالسیک ،نوواقعگرایی و واقعگرایی تهاجمی ) بهتر

و بیشتر میتوانند اشکال رقابت و نفوذ در مناطق راهبردی (بهویژه اشکال نفوذ و راهبردهای
رقابت در سوریه) را تبیین کند .دولتمحوری ،بقا ،خودیاری ،قدرت و امنیت از کلید واژگان
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واقعگرایی نظریهای مناسب برای تبیین روابط درون اتحادیهای ،همکاریهای چندجانبه و

بسیار مهم درواقعگرایی هستند که در این نظریه جایگاه محوری دارند( .وان اورا)39 :1998،1

.در طول تاریخ تمامی قدرتها از طریق رویكرد رئالیسم به دنبال حفظ منافع و ارتقای جایگاه

خود بودهاند .ازنظر «هدلی بول» 2درحالیکه انسانها در هر دولتی تابع یك حكومت مشترك

هستند ،دولتهای برخوردار از حاكمیت در روابط متقابل (حتی با تشدید موج جهانیشدن)
چنین وضعی ندارند( .کالرک .3)63 :1999،به عبارتی آنارشی واقعیت كانون زندگی سیاسی

بینالمللی است( .گریفتس . )83 :2006،بدین ترتیب دولتها در پیگیری منافع ملی خود

ازلحاظ سیاسی باید فارغ از دیدگاههای خوشبینانه حركت كنند .آنچه امروز در روابط بین

كشورها در خط مقدم قرار دارد ،تأمین امنیت و منافع است كه بر اساس پتانسیلهایی كه یك
كشور از آن برخوردار است ،قابل تأمین است( .گریفتس )83 :2006،4در نظام رقابتی امروز،

تنها دولتها از طریق بهکارگیری صحیح ابزارهای سیاسی و آگاهی به علم سیاست مدرن

میتوانند امنیت و منافع حیاتی خود را تأمین كنند( .بوزان )91 :1378 ،اساس نظری این
تحقیق بر پایه نظریه واقعگرایی (واقعگرایی کالسیک ،نوواقعگرایی و واقعگرایی تهاجمی)

است و تالش خواهد شد عالوه بر تبیین اصول نظری مرتبط با این نظریه راهبردهای مرتبط،

که در قالب همین نظریه قابلبحث است تبیین و تشریح شود.

روسیه و چین

مدل مفهومی شمارۀ  1از نگارنده :رقابتهای راهبردی دولتهای مداخلهگر در مناقشه سوريه1398،
1. Van Evera
2. Hedley Bull
3. Clark
4. Griffiths
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آمریکا ،غرب و عربستان
و گروههای کفیری و...

سوریه
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جبهه مقاومت به
رهبری ایران
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تحلیل یافتهها

انقالبهای پیدرپی در برخی کشورهای عربی از یک سو ،موجب افزایش شدید خشونت
و جنگهای فرقهای و مذهبی ،اوج گیری افراطیگری ،کشته شدن بیش از نیممیلیون نفر و

آوارگی دهها میلیون نفر از شهروندان کشورهای مختلف عربی ،تخریب وسیع زیرساختهای

کشورهایی مانند :سوریه ،لیبی ،عراق و یمن و تشکیل ائتالفهای جدید منطقهای و بینالمللی
و ...گردید و از سوی دیگر ،آیندهای بسیار مبهم را رقم زده است؛ بر این اساس پارهای از

صاحب نظران معتقدند فرقهگرایی و تشدید اختالفات طایفه ای و مذهبی و پدیدار شدن
دولتهای عاجز و ناتوان کشورهای عربی از جمله سوریه؛ همچنین ظهور بازیگران قدرتمند

غیردولتی فراملی مانند :داعش ،جبههالنصره ،فتح الشام ،و کنشگری فعال بازیگران بینالمللی
و منطقه ای ،نظم سیاسی و امنیتی موجود در منطقه غرب آسیا را متحول کرده و نظم
جدیدی در این منطقه را رقم میزند .در اینکه وضعیت سوریه را جنبش اجتماعی یا انقالب

فصلنامه علمی -پژوهشی

116

یا بحران سیاسی موقت نامید باید دقیقتر بررسی شود و منتظر ماند که آینده آن را بیشتر

در کدام ویژگیهای موردنظر جای خواهد داد .اما آنچه ازنظر نگارنده مهم است ،نقش
بازیگران خارجی در آن و پیگیری اهدافی است که آنها دنبال میکنند وگرنه شاید بهجرئت

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

میتوان گفت در هر کشوری «حاشیهای شدن ،شکاف غنی و فقیر ،همراه با آگاهتر شدن از
وضعیت خود ،مردم را بهسوی انقالبی از انتظارات برآورده نشده رهنمون کرده است( ».پوال

و جوریس .1)107 :2009،اما شرایط مشابه سوریه در هر کشوری دیگر از جانب کشورها با
نگاهی متفاوتتر نگریسته میشود ،چنانکه در این کشور اتفاق میافتد .که اینک در مورد

سوریه کشورهای خارجی «در سطح ابرقدرت مطلق جهانی مانند ایاالتمتحد ه آمریکا و
چه در سطح قدرتهای بزرگ نسبی و جهانی مانند چین ،روسیه و فرانسه و چه در سطح

خویشاند تا بتوانند بر رقیبان خود پیروز گردند .بهطورکلی عوامل بسیاری بهعنوان پیشران در
بحران سوریه وجود دارد که در جداول زیر به آنها پرداختهشده است.

1. Paul& Joris Van Duijne
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قدرتهای متوسط نسبی منطقه مانند «ایران و اسرائیل» در آن مؤثر و پیگیر اهداف ملی

جدول شماره :1پیشرانهای داخلی ،منطقهایی و فرامنطقهایی در مناقشه سوریه
نوع عوامل

سیاسی(هیئت حاکمه
تمامیتخواه)
اقتصادی

اجتماعی
طرح از نگارنده1398،

عوامل داخلی
سرکوب اعتراضات مردمی و مدنی
بحران اقتصادی و نابرابری اقتصادی
رشد اندیشههای تجدیدنظر طلبانه؛

تعارضات مذهبی؛ قومی و ایدئولوژیکی

عوامل بیرونی

خیزشهای مردمی منطقه؛ رقابتهای
بازیگران منطقهایی و فرامنطقهایی
تحریمهای احتمالی

فضای مجازی و نهادهای غیر حکومتی

با توجه به مطالب عنوانشده در این بخش به رویکرد قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای

در مورد سوریه میپردازیم.

راهبردها و سیاستهای منطقهای و بینالمللی قبل از بحران سوریه

راهبردهای منطقهای در مناقشه سوریه

ک سوریه حائز اهمیت است؛ ژئوپلیتیک سوریه به این کشور جایگاهی
جایگاه ژئوپلیتی 

استراتژیک بخشیده است و آن را در نزد قدرتهای منطقهای و بینالمللی بااهمیت نموده
ک سوریه است .بهطورکلی ،اهمیت
منطقهای و بینالمللی شده است ،جایگاه ویژه ژئوپلیتی 
ک سوریه ناشی از این عوامل است:
ژئوپلیتی 

دارای جایگاه مرکزی در حوزههای ژئوپلیتیک آسیای صغیر و دریای مدیترانه ،شبهجزیره

عربستان و بهطورکلی ،خاورمیانه؛-پیوند سوریه با درگیریهای اعراب ـ اسراییل؛«-حلقه

میشود .درواقع ،تداوم بحران سوریه ناشی از رقابت بین دو جریان متضاد «مقاومت» و

«محافظهکار عربی» در منطقه خاورمیانه است .توضیحآنکه ،پیش از انقالبهای عربی و به راه

افتادن موج بیداری اسالمی در کشورهای عربی ،نظام منطقهای حول دو محورمشخص یعنی

«محور اعتدال یا محافظهکار» و «محور مقاومت یا پایداری» شکلگرفته بود .محور اعتدال

شامل کشورهایمصر ،عربستان سعودی ،اردن ،تونس ،مراکش ،جریان  14مارس لبنان به

رهبری سعد حریری ،تشکیالت خودگردانفلسطین و چند کشور دیگر خلیجفارس بودند.
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وصل» اعضای محور مقاومت شامل ایران ،عراق ،حزب ا ...لبنان و حماس( .فلسطین) .بُعد
دیگر بحران سوریه ـ که «مهمترین» بعد آن است ـ به دخالتهای منطقهای و خارجی مربوط
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است .درواقع ،یکی از عوامل اصلی که محرک (انگیزه) تداوم بحران سوریه توسط عوامل

فصلنامه علمی -پژوهشی

ویژگی اصلی این محور این بود که اعضای این محور سیاست خارجی خود رادر چارچوب
سیاستهای خاورمیانهای غرب و بهویژه ایاالتمتحده آمریکا تعریف میکردند .درحالیکه

«محور مقاومت» یا«پایداری» که شامل کشورهای ایران و سوریه و گروههای مقاومت حزب
ا ...لبنان و حماس در فلسطین هستند ،در تضاد باسیاستهای منطقهای آمریکا قرار دارند.
الزم به ذکر است که به این محور میتوان عراق را نیز افزود .محور سومی نیز میتوان در

این منطقه تصویر کرد که بیشتر رویکرد میانه و موازنه را در منطقه اعمال میکردند .ترکیه،

قطر و الجزایرنیز بین این دو محور قرار داشتند .ترکیه و قطر ،در سالهای اخیر بیشتر نقش

متعادلکننده را در مسائل خاورمیانه ایفاءکردهاند .مواضع این دو کشور در برخی موارد همسو

با جریان مقاومت و در برخی موارد دیگر پیرو جریان محافظ کار بودهاند.در این میان ،سوریه

در محور مقاومت از جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیک ویژهای برخوردار است؛ چراکه حلقه

اتصال بین ایرانو عراق با مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین است .بلوک منطقهای قبل از

فصلنامه علمی -پژوهشی

بحران به سه بلوک تقسیم میشد:

118
سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

محور محافظه كار

محور موازنه

محور مقاومت
مدل مفهومی شماره 2از نگارنده :راهبرد رقبای منطقهای قبل از بحران سوریه

وهابیت و سلفی افراطی در منطقه از یکسو و با محور قراردادن راهبردهای محافظهکار و

مخالف تغییر در داخل در تقسیمبندی منطقهای در بلوک محافظهکار قرار دارند همانطور
که قب ً
ال هم توضیح داده شد این کشورها تحت تأثیر آمریکا در نظام جهانی قرار دارد .در

محور مقاومت ایران با ادعای رهبری در ژئوپلیتیک تشیع و چند قدرت منطقهای دیگر قرار
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کشورهای دیکتاتوری(محور محافظهکار) عربستان و امارات بارویکرد توسعه جریان

دارند که اگرچه برخی از آنها ویژگی یک دولت – ملت را ندارند اما به لحاظ تأثیرگذاری

در تعامالت منطقهای بسیار مقتدر عمل میکنند حماس و حزباهلل ازجمله بازیگران این
بلوک هستند(ناصر.)21 :2013،کشورهای (موازنه)ترکیه ،قطر و الجزایر تقریب ًا بارویکرد
پراگماتیسمی و برای کسب منافع بیشتر اقتصادی در منطقه سعی در برقراری نوعی موازنه در

میان دو راهبرد بودند .روابط فزاینده اقتصادی سیاسی ایران با ترکیه ،موافقتنامه امنیتی ترکیه-

سوریه در سال  2009و  2010و قبل از شروع بحران و بسیاری از تعامالت کشور ترکیه و
قطر در منطقه بیانگر نیروی موازنه دهنده این بلوک قبل از بحران بوده است( .جورج:2013،

 .)139اما درنتیجه انقالبهای عربی تغییر گستردهای در ژئوپلیتیک منطقه رویداده است و تا

مشخص شدن نتیجه نهایی اینانقالبها ،منطقه بهنوعی در وضعیت گذار قرار دارد و بحث

و تبادلنظر در مورد این موضوع نیازمند نوعی ثبات سیاسی در منطقه است .پس از وقوع

انقالبهای مردمی در جهان عرب ،برخیبازیگران اصلی محور مقاومت همچون مصر و

تونس در حال خروج از این محور هستند .بهویژه آنکه انقالب مصر ضربه بسیارسختی به

محور میانهروی عربی وارد کرد .پس از وقوع انقالب مصر ،تاکنون شاهدسیاستهای ضد

رژیم صهیونیستی این کشور بودهایم .بنابراین ،سقوط رژیمهای طرفدار غرب و اسراییل ضربه
کامل انقالبهای عربی و روی کار آمدنرژیمهای مردمی ،توازن قوا به نفع جریان مقاومت

منجر خواهد شد و این امر تهدیدی جدی برای منافع آمریکا در منطقه ،امنیت وجودی

اسراییل و تضعیف قدرت جریان محافظهکار عربی خواهد بود(کسینجر .)326 :1383،بر

این اساس ،غرب در دو مسیر حرکت میکند:غرب و بهویژه ایاالتمتحده ادعای مدیریت

بهای عربی را دارد و بهطور عمده در تالش است که این راهبرد و سیاست را از
انقال 

جدی از سوی مردممنطقه مواجه شده است( .جورج)130 :2013،؛ جبهه دومی که غرب و

جریان محافظهکار عربی برای بازیابی قدرت خود در منطقه خاورمیانه در آن فعالیت میکنند،
سوریهاست .ازاینرو ،حمایت همهجانبه رسانهای ،مالی و تسلیحاتی جریان محافظهکار عربی

باهمراهی غرب از اعتراضاتسوریه مشاهده میشود .این امر به بحران داخلی سوریه دامن
زده است .بهعنوان نمونه ،در همان آغاز بحران سوریه،ارسال کمکهای مالی و انتقال سالح
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طریق ترکیه و ارائه الگوی حکومتی این کشور پیش ببرد .اگرچه این امر با مقاومتهای
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سختی همبه غرب و هم به جریان میانهروی عربی بوده است و در صورت به ثمر نشستن
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به داخل سوریه از طریق لبنان (در مرز غربی سوریه و به حمص) و اردن (در مرزجنوبی
سوریه و به درعا) شروع شد که این امر بر عمق بحران افزود .در این مورد ،میبایست به نقش

عربستان سعودینیز اشاره نمود که سلفیها را در حمص و حماه سازماندهی کرده است.

ازاینرو ،بحران سیاسی سوریه بیش از هرچیز نتیجه مداخله قدرتهای خارجی در محور

محافظهکار عربی است(کانستنتین)37 :2012،.
راهبرد بینالمللی در مناقشه سوریه

قبل از بحران سوریه سیستم نظام بینالملل تقریب ًا با راهبردهای سابق نظام بینالملل در دوران

جنگ سرد میگذشت .اروپای غربی و آمریکا به دلیل حمایت از اسرائیل در جبهه مخالف

سوریه بوده و روسیه و چین بنا به دالیل بیشماری که موضوع این بحث نیست در گروه
دیگری که به دنبال ثبات اقتصادی و سیاسی و عدم حضور آمریکاست در بلوک دیگر هستند

فصلنامه علمی -پژوهشی
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بدیهی است این نوع آرایش در جهان تحت تأثیر تحوالت سوریه نیست و بر تحوالت سوریه
تأثیرپذیر است( .راجرز )188 :1388 ،این نوع راهبرد دو گروه را در مقابل همدیگر قرار

میدهد .آمریکا ،انگلیس و اتحادیه اروپا در یک سمت و روسیه ،چین و ایران در سوی دیگر

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

با عالیق هرچند متفاوت ولی نزدیک به هم قرار دارند .ایران به دلیل حمایت از جریانهای

مردمی در منطقه همواره رویکرد «تغییر وضع طلب» در منطقه داشته اما به دلیل مخالفت با

ورود آمریکا به منطقه ،حفظ وضعیت داخلی و تداوم نفوذ در منطقه به جریان محافظهکار
جهانی پیوسته است(هرمان .1)39 :2014،روسیه نیز تقریب ًا موضعی مانند ایران دارد این کشور
مخالف حضور آمریکا در منطقه است ضمن آنکه که به دنبال احیای قدرت خود با نفوذ

در خاورمیانه هست .موضوع کشور چین کمی متفاوتتر و بیشتر بارویکردهای اقتصادی
چالش مواجه خواهد کرد به همین دلیل چین در بلوک محافظهکار قرار دارد .البته در مباحثی

که به رویکرد قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای تعلق خواهد گرفت ،در مورد مواضع
دقیق این کشورها در مورد بحران سوریه بازگو خواهیم کرد و این رویکردهای عنوانشده

با بررسی دیدگاه سنتی کشورهای یادشده است(سین.)49 :2012،عوامل شکلدهنده بر این
1. Herman
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قابل توجیه است .هرگونه بیثباتی در منطقه خاورمیانه بازارهای بکر تحت سلطه چین را با

نوع بلوکبندی بسیار زیادتر و پیچیدهتر از یک موضوع منطقهای مانند بحران سوریه است،
که به رقابتهای جهانی بازیگران منطقه و بینالمللی مرتبط است اما نکتهای که مورد تأکید
است این است که بحران سوریه بهشدت از نوک صفبندی جهانی و منطقه تأثیرپذیر است.ا

شکل زیر نشانگر بلوکبندی جهانی است که به نظر میرسد در حین بحران سوریه نیز با

کمی تغییر باشد.

حفظ وضع موجود:
ایران و متحدانش

تغيير وضع موجود:
امريكا و متحدانش

مدل مفهومی شماره 3از نگارنده1398،

رقبای جهانی قبل از بحران سوریه

نکته نخست آنکه ،استراتژیخاورمیانهای ایاالتمتحده آمریکا همواره بر دو محور بوده است:
 )1انتقال ارزانقیمت نفت خاورمیانه و نیز تأمین امنیتانرژی؛

 )2حفظ امنیت اسراییل .بر این مبنا ،از دیدگاه غرب و بهویژه آمریکا،

چنانچه سوریه که حلقه وصل اعضای محورمقاومت است ،سقوط کند و جهت سیاست

خارجی این کشور بهسوی جریان محافظهکار تغییر یابد ،بهنوعی شاید امنیتاسراییل پس

دوم ،به تفاوت رویکردهای «آمریکا و غرب» و «روسیه و چین» در قبال تحوالت جهان
مربوط میشود که نمود آن را در حق وتوی روسیه و چینبرای عدم تصویب قطعنامه شورای

امنیت علیه رژیم سوریه میتوان مشاهده کرد .بهطورکلی ،عدم همراهی چین و روسیه و

موضعگیریهای متفاوت این دو کشور در قبال مسئله سوریه را در مقایسه با کشورهای غربی

بنا به این دالیل میتوانتوضیح داد:
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از انقالبهای عربی و بهویژه انقالب ژانویه  2011در مصر تا حدی ترمیم خواهد شد .نکته
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درخصوص تبیین مسئله سوریه ازلحاظ سطح بینالمللی ،ذکر دو نکته حائز اهمیت است:
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 )1بهطورکلی ،رویکرد کلی روسیه نسبت به تحوالت جاری در خاورمیانه عربی ،در

چارچوب انتقاد مسکو ازبرخورد دوگانه غرب در قبال انقالبهای اسالمی ـ مردمی منطقه

میگنجد .بهطوریکه روسیه معتقد است که سکوتکشورهای غربی و آمریکا در برابر موارد

نقض حقوق بشر و ارزشهای انسانی در یمن ،عربستان سعودی و بهویژه بحرین وبرعکس،

توجه ویژه آنها به موضوع سوریه ناشی از رویکرد دوگانه غرب در برابر بازیگرانی است که

هژمونیک بودن آمریکا درمنطقه را نپذیرفتهاند(سین)40 :2012،؛

 )2از دیدگاه چین ،ایران و سوریه در کنار یکدیگر نهتنها بهعنوان بازیگرانی موازنه کننده

در برابر محورمحافظهکار عربی به ایفای نقش پرداختهاند ،بلکه بهعنوان مانع مهمی در برابر

تسلط کامل آمریکا و هژمونیک شدن نظممنطقهای (خاورمیانه) بودهاند؛

 )3به باور روسها ،غرب سعی در تحمیل ارزشهای خود در منطقه خاورمیانه و بنا بر

ادعایآمریکا ،مدیریت تحوالت منطقه را دارد .اگرچه این امر با مقاومتهای جدی از سوی

فصلنامه علمی -پژوهشی
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مردم منطقه مواجه میشود؛

)4همانطور که بیان شد سوریه و ایران همواره بهعنوان مانع مهمی در مقابل تسلط کامل

آمریکا در منطقه بودهاند .ازاینرواست که مسئله سوریه فقط یک مسئله داخلی نیست ،بلکه

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

در ابعاد منطقهای و بینالمللی دارای اهمیت است .نتیجهآنکه ،مجموعه عوامل مذکور یعنی
تضعیف احتمالی محور مقاومت از طریق سوریه و تغییر جهت احتمالی سیاست خارجیاین

کشور باروی کار آمدن متحدان غرب ـ از طریق تداوم یا تشدید تحوالت جاری سوریه و
فروپاشی نظام سیاسی اینکشور یا حاکم کردن هرجومرج بر آن توسط کشورهای غربی و

متحدان منطقهای آنها و نیز مطابق با تالش و سناریویکشورهای غربی یکی از عوامل برهم
زدن توازن منطقهای و حتی جهانی به نفع غرب خواهد بود.

ترکیه در مناقشه سوریه

با شروع تحرکات در سوریه ،موضوع ترکیه نیز به موضوعی پیچیده و متغیر تبدیلشده

است .دکترین استراتژیک ترکیه نوین را نو عثمانی گری نام نهادهاند .ازجمله مؤلفههای این

دکترین عبارتاند از -1 :ترکیه باید نقش پررنگ فعال و متناسب با گذشته پرشکوه و عمق
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مداخلهگران بیرونی

جغرافیایی خود ایفا کند -2 .برای اجرای آن باید روی قدرت نرم خود سرمایهگذاری کند؛

زیرابه نظر او کشورش باهمهی مناطق یادشده دارای روابط تاریخی و فرهنگی است-3 .
نهادهای سیاسی داخلی این کشور میتوانند الگویی برای کشورهای این مناطق باشند-4 .
اقتصاد آن بازوی قدرتمندی برای پشتیبانی ازاینروابط است -5 .باید در مدیریت بحرانهای

منطقهای و بینالمللی ،نقش مهمی را ایفا نمود -6 .باهمکاری اقتصادی ،سیاسی و امنیتی با

کشورهای منطقه نیاز به مداخله قدرتهای خارجی را از بین برد -7 .بهجای التماس و صرف

هزینههای گزاف برای پیوستن به اتحادیه اروپا ،باید روی کشورهای منطقه سرمایهگذاری کند؛

در خصوص رابطه ترکیه با سوریه باید در نظر داشت که این رابطه سالها تلخ بود و
مشخص ًا چهار موضوع حمایت سوریه از پ .ک .ک شامل نگهداری از عبداهلل اوجاالن ،رهبر
این حزب در آن زمان ،مناقشات بر سر آب ،موقعیت سوریه در زمینه سالحهای کشتارجمعی
و ادعای سوریه بر استان حتای ترکیه ،موجبات تلخی این روابط بودند .اتهامات ترکیه و

تقویت نظامی این کشور در مرزها ،سوریه را مجبور کرد که موافقتنامه ادنا ،مبنی بر پایان
حمایت از پ .ک .ک و اخراج اوجاالن را در  20اکتبر سال  ،1998امضا نماید( .هنسن ،تافت،

ویول .)161 :1390 ،حزب حاکم اسالم گرای عدالت و توسعه ترکیه سعی دارد که با توسعه
سوریه و مصر ایجاد کند که این امر میتواند با دفاع از شاخه فلسطینی اخوان یعنی حماس

به شیوه های نوین در عرصه بینالمللی ،هم در راستای احیای نفوذ ترکیه در جهان اسالم

پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی است و هم در راستای نتیجه بخش بودن این استراتژی

در دفاع از حقوق فلسطینی ها طبق قطعنامه  ٢۴٢سازمان ملل مبنی بر تشکیل دوکشور بر

اساس مرزهای  ١٩۶٧هست .در این حال سوریه نیز ممکن است در صورت وقوع تشدید
بخواهیم روابط سوریه با کشور ترکیه را بررسی کنیم زمینههای ملموس شکنندگی این ارتباط

را میتوان درک کرد .زمینههایی چون:

 -اختالف بر سر تقسیم آب رودخانه فرات؛ --همراهی ترکیه با امریکا در مسائل خاورمیانه

ازجمله صلح و مبارزه با تروریسم (حسنی)28 :1388،؛ --ارتباط امنیتی و استراتژیک با اسرائیل.
1. George
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تعارض دو کشور اقدام به تحریک کردها و علویان در ترکیه نماید(جورج .1)137 :2013،اگر
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روابط با احزاب اسالم گرای سوریه و مصر ،روابطی راهبردی جدیدی برپایه منافع ترکیه با

فصلنامه علمی -پژوهشی

جانبداری دولت سوریه از حزب کارگران کردستان

1

درظاهر امر گزین ه آخر یعنی حمایتهای اطالعاتی ،مالی ،آموزشی سوریه از پ.ک.ک .زمینه
عصبانیت ترکیه را از سوریه به وجود آورده است .زیرا مشخص بود که از دهه هشتاد،

تأسیس ،آموزش و اعزام نیروهای پ.ک.ک .که درگیر حمالت خشونتآمیز با ترکیه است از

سوریه شروع گردیده و به قولی  25درصد نیروهای این تشکل نظامی و چریکی ضد ترکیهای،

کردهای سوریه هستند و تصرف زودهنگام شهرهای کردنشین سوریه توسط مخالفان ،ظاهرا ً
این ادعا را ثابت کرده است .حال که ازنظر ترکیه کشور همسایه سوریه جزء حامیان گروه
تروریستی پ.ک.ک 2.بوده و «اجازه آموزش در خاک خود ،ارائ ه سالح  ،کمکهای مالی و

آموزش عمومی توسط حکومت سوریه  » ...را به این گروه داده است.
ایران در مناقشه سوریه
فصلنامه علمی -پژوهشی
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اظهارات مسئوالن ایرانی در مورد اعتراضات سوریه ،تعبیر آن به اغتشاشاتی است که توطئه

آمریکایی اسرائيلي است که خواهان از بین بردن محور مقاومت در منطقه است .بنابراین هرگونه

تضعیف اسد ،تضعیف منافع استراتژیک ایران در منطقه است .در این راستا اتهاماتی نیز بر ایران

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

وجود دارد که به سوریه کمکهای تسلیحاتی و نیز کمک پرسنلی به سوریه در مدیریت
بحران داخلی خود کرده است که ایران آنها را رد نموده است(سین .)49 :2012،از منظر
جمهوري اسالمي ايران ،غرب يك نيروي اشغالگر و توطئهگر است كه مهمترين راهبردش در
برابر اسالم ،مقابله با هويتيابي و بازانديشي جهان اسالم است .امروزه اين بازانديشي بهعنوان

پارادايم مقاومت تعريف و شناخته ميشود .پارادايم مقاومت در نقطهي مقابل پارادايم اشغال و

سلطهجويي قرار دارد و معتقد است كه تغييرات در منطقه بايد در چهارچوب مصالح و منافع

دروني سوريه دفاع ميكند كه نتيجۀ آن نقشآفريني بيشتر مردم اين كشور در عرص ه سياسي و

اجتماعي و قدرتيابي بيشتر سوريه در عرصههاي منطقهاي و بينالمللي و نيز افزايش قدرت
دفاعي سوريه در برابر غرب و رژيم صهيونيستي و توسع ه اقتدار امنيتي سوريه خواهد بود.
1. The Kurdistan Workers’ Party or PKK is a militant and political organization based in Turkey
and Iraq
2. The Kurdistan Workers’ Party or PKK .
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دروني كشورهاي اسالمي صورت پذيرد .بر همين اساس جمهوري اسالمي ايران از اصالحات

همچنين جمهوري اسالمي از تمام ظرفيت خود براي كمك به مردم سوريه بهره ميگيرد و با

روندهاي بينالمللي خواستار تضعيف سوريه مقابله ميكند.از يک نگاه واقعگرایانه ،آينده آرايش

سياسي حکومت سوريه ،همانند اهميت آن براي بازيگران رقيب ،براي ايران ازلحاظ حفظ و

تقويت نقش منطقهای ،موازنه قدرت و تقويت جريان «مقاومت» بسيار مهم است .حتي مواضع

روسيه هم از اين لحاظ به سياست ايران نزديک است( .ناصر .1)21 :2013،در منطقۀ خاورمیانه
ایران جزء کشورهایی است که حاضر به پذیرش هژمونی (برتری) اندیشههای غربی بهویژه
آمریکا نیست .درنتیجه سد معبر و مانعی اساسی در برابر آرمانها و اهداف این کشورها به شمار
میرود( .راجرز .)188 :1388 ،جمهوری اسالمی ثابت کرده است که اسرائیل را به رسمیت

نمیشناسد ،مخالف حضور آمریکا در عراق و افغانستان است ،صلح خاورمیانه را با این شیوه

قبول ندارد ،دیدگاهی جداگانه نسبت به تغییرات کشورهای عربی بیان میدارد و  ...یعنی ایران
حاضر نیست بهعنوان یک «بازیگر حاشیهای» 2در نظر گرفته(.سین.3)99 :2012،
درنتیجه ایران در بحران سوریه به دنبال اهداف زیر هست:

الف) جلوگیری از تغییر نظام سوریه .چراکه ایران و این کشور علیه آمریکا و اسرائیل

اتحاد و منافع مشترک دارند؛

خواهد انداخت .درنتیجه تالش جمهوری اسالمی برای شکست آمریکا در سوریه و حتی

کشورهای دیگر منطقه مانند افغانستان و عراق منطقی به نظر میرسد؛

ج) اتحاد ایران و سوریه و ارتباط با روسیه موازنهای منطقی در منطقه ایجاد خواهد کرد که

از زیادهرویهای آمریکا و حمالت دیگر آنان جلوگیری خواهد کرد( .سیف زاده)35 :1386،؛
د) عدم تثبیت وضعیت سوریه ،احتماالً بحران قومی را در منطقه افزایش خواهد داد و

عربستان در مناقشه سوریه

عربستان هیچگونه تصور باطلی نسبت به پیروزی کامل در سوریه ندارد ،اما حمایتهای
1. Nasser
2. By stander
3. Singh
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منافع کشور ایران نیز بهنوعی در تضاد با بحرانهای مذهبی و قومی است.
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ب) پیروزی آمریکا در سوریه منافع ایران در منطقه بهویژه در فلسطین و لبنان را به خطر
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گسترده عربستان از گروههای مخالف و ضد اسد در سوریه تاکنون متوقف نشده است.

عربستان از امتیازات کمکهای تسلیحاتی ،نظامی ،سازمانی و حمایتهای خارجی متحدان

سوریه به دولت بشار اسد بهخوبی آگاهی دارد .بااینحال ،حاکمان عربستان امیدوارند تا از

طریق حمایتهایی که برای گروههای مخالف سوریه فراهم میکنند ،بتوانند بدون هیچگونه
هزینه قابلتوجه و مستقیمی خسارات مالی و نظامی را به دشمنانشان وارد آوردند(انا:2014،
 .)71اگرچه عربستان سعودی نسبت نقش بلندمدت گروه تروریستی داعش نگران است،

اما چندان هم بدش نمیآید که ایران در دو جبهه جنگ سوریه و عراق درگیر باشد .این
درحالی است که ایران از این خواسته عربستان آگاه است و همین امر دشمنی بین طرفین را

تشدید میکند .بنابراین این موضوع نیز حائز اهمیت است و نباید از آن غافل شد .درگیری

میان گروههای طرفدار برقراری ثبات و گروههای تندرو و ضد ایرانی در کشورهای عربی
حاشیه خلیجفارس ،تنشهای موجود بر سر سیاستهای فعلی را تشدید کرده است .برخی

فصلنامه علمی -پژوهشی
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از کشورهای حاشیه خلیجفارس بر این باورند که سرنگونی حکومت بشاراسد و تضعیف
ایران نباید از طریق سرمایهگذاریهای کالن و حمایتهای مالی از گروههای مخالف
صورت بگیرد .درواقع یک گروه محتاطتر و طرفدار برقراری ثبات نیز در میان کشورهای

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

منطقه وجود دارند که به طرز فزایندهای نسبت به عواقب سرمایهگذاری در گروههای مبارز

خارجی هشدار میدهند .این گروه از کشورها معتقدند که تقویت گروههای مخالف میتواند

امکان رشد و گسترش گروههای افراطی و رادیکالی نظیر گروه تروریستی داعش را افزایش

دهد(الیزابت.1)6 :2013،
قطر در مناقشه سوریه

بدون شک بایست یک کشور ذره نامید .در نظریههای روابط بینالملل و سیاست خارجی،
عمدهترین چالش پیش روی دولتهایی ازایندست ،حفظ بقاء در نظر گرفته میشود .بر این

اساس گفتهشده چنین کشورهایی یا با ابرقدرتها متحد نظامی میشوند تا دشمنان آنها نتوانند

به آنها حمله کنند و یا اینکه سعی میکنند بین قدرتهای منطقه و یا قدرتهای جهانی،
1. Elizabeth
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کشور قطر را با دارا بودن  12هزار کیلومترمربع مساحت و یک و نیم میلیون نفر جمعیت،

توازن به وجود آورند .بر همین اساس تحلیلگران معتقدند دوحه با ورود به همه حوزههای

بحران میکوشد تا با بلندپروازیهای بزرگ و دیپلماسی فعال ،مانع از آن شود تا کسی به
جغرافیای ذرهبینی آن بیندیشد .قطر هزینههای سنگینی را در سوریه صرف کرده است ،و به

دنبال آن است که در تصمیمگیریها آینده این کشور تأثیرگذار باشد(کانستنتین.1)122 :2012،
آمریکا در مناقشه سوریه

این کشور ابرقدرت در دوران دوقطبی و پس از پایان جنگ سرد و خصوص ًا پس از حادث ه 11
سپتامبر بیشترین تمرکز را در منطق ه خاورمیانه داشته و دارد( .یزدان فام .)200 :1384 ،بسیاری

از انگیزههای مشخص آن مانند «حمایت از اسرائیل ،صلح خاورمیانه ،ممانعت از گسترش

سالحهای کشتارجمعی ،کنترل تروریسم ،نفت» در آن حتمی است .اما واقعیت این است
که آمریکا کنترل انرژی اروپا ،نظم نوین جهانی (آمریکایی) گسترش اندیشههای لیبرالیسم،

«تفوق» 2بر دیگر کشورها بهویژه کشورهای مخالف خود در سر میپروراند و اینک سوریه در
چنین بحرانی قرارگرفته ،که آمریکا آن را تبدیل به فرصتی کرده تا بتواند بیشترین بهرهبرداری
را از آن داشته باشد .بهرههایی چون:

جدا از اشتراکات ایدئولوژیک اندیشههای لیبرالیسم با این کشور به این دلیل هم بیشتر پیگیری

میکند که سوریه متمایز از بیشتر کشورهای عربی خاورمیانه ،بیشترین چالش را با اسرائیل و
آمریکا دارد .سوری ه قوی میتواند همراه نفوذی که در لبنان دارد ،امنیت این کشور یهودی و

دارای آرمانهای لیبرالی غربی در کشورهای مسلمان منطقه را به خطر بیندازد .چراکه هیچکدام

از آمریکا و اسرائیل نمیخواهند سوریه در منطقه و بهویژه در لبنان صاحب ابتکار سیاسی

از بلندیهای جوالن و یا آرامش لبنان خواهد شد» و این وضعیت هیچگاه به نفع اسرائیل

موردحمایت آمریکا و کشورهای غربی نبوده و نخواهد بود( .بندتا)171 :2014،

ب) ضربه زدن به اتحاد ایران و سوریه :پیروزی انقالب اسالمی و مقابل ه ایدئولوژیک

نظام جدید انقالبی با رژیم اسرائیل و به رسمیت نشناختن آن از سوی حکومت ایران نقطه
1. Constantin
2. Dominance
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شود ،زیرا «چنین اتحادی بین لبنان و این کشور و برتری سوریه باعث عقبنشینی اسرائیل
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الف) حمایت از رژیم اسرائیل در مناقشه سوریه :آمریکا دلیل حمایت خود را از اسرائیل

فصلنامه علمی -پژوهشی

اشتراکی بود با دولت سوریه که خواستار مقاومت و بازپسگیری بلندیهای جوالن و در تنگنا
قرار دادن اسرائیل بهوسیلهی اهرمهای سیاسی در دسترس خود بود .یعنی تهدید مشترکی به

نام اسرائیل ،برای دو کشور ایران و سوریه کافی بود که بتوان گفت« :ایران و سوریه بهرغم

اهداف متفاوت خود  ...اتحاد راهبردی را مستحک م کردهاند» (بندتا )171 :2014،شرایط هم

نشان میدهد که ایران و متحدان آن راهبرد مقاومت را هدف خود میدانند و درنتیجه از هر
وسیلهای برای ضربه زدن به منافع اسرائیل قدم بر میدارند .یعنی «این دو کشور (ایران و

سوریه) از نفوذ اجرایی باالیی در اراضی اشغالی برخوردارند که میتوانند اسرائیل را در تنگنا

قرار دهند»(بندتا.1)171 :2014،

امریکا و اسرائیل در مناقشه سوریه

اولين هدف راهبردی امریکا ،تضمین جریان انرژی خاورمیانه به سمت غرب است.
فصلنامه علمی -پژوهشی
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دومین گزینه  ،پیشبرد فرایند بهاصطالح صلح خاورمیانه است .موضوع اسرائیل و تعهد

امریکا مبنی بر تضمین حیات و امنیت آن ،بعد از جنگ جهانی دوم همواره موجب چالش،

تعارض ،جنگ و رقابت میان بازیگران درون منطقهای و فرا منطقهای بوده است و ایفای نقش

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

بازیگران جهانی را مزید علت شده است.

گزینه سوم از اهداف راهبردی امریکا ،تأمین و تضمین منافع و امنیت اسرائیل است.

تضمین موجودیت ،منافع و امنیت اسرائیل ،همواره از اهداف برنامههای غیرقابل تغییر امریکا

از ابتدای پیدایش این رژیم بوده است .دالیل این رابطه ویژه و استثنایی ،پژوهش مبسوطی را

میطلبد ،اما واقعیت آن را همگان صحه گذارده و تأیید مینمایند.

گزینه چهارم از اهداف امریکا در خاورمیانه ،مقابله و یا حداقل کنترل کشورهای مخالف

جمهوری اسالمی ایران ،شاخصترین و سرسختترین دشمن امریکا و اسرائیل در منطقه و
جهان است؛

آخرین و پنجمین هدف راهبردی امریکا در منطقه خاورمیانه ،گسترش فرهنگ آمریکایی

در پوشش ایجاد دموکراسی ،ایجاد بازار آزاد و سکوالریسم در منطقه است.

1. Benedetta
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منافع امریکا به نظر میرسد .این گزینه میتواند سایر اهداف را تحت پوشش خود قرار دهد.

اما به نظر میرسد با ادامه بحران ،ورود قاطع آمریکا که داعیه رهبری جهان بهصورت
دیپلماتیک یا نظامی را دارد ،بهطور مداخله مستقیم تقریب ًا حتمی خواهد بود .بدون تردید در

این مسیر آمریکا در تالش خواهد بود که از یکسو همراهی قدرتهایی چون روسیه و چین

را بهنوعی کسب کند و از سوی دیگر در کنار اتخاذ هر نوع اقدامی در سوریه در تالش خواهد
شد تا مناقشات احتمالی ایجاد شده برای اسرائیل نیز به حداقل رسانده شود.

روسیه-چین در مناقشه سوریه

با توجه به شواهد موجود ،روسیه و چین تا زمانی که منافعشان در قبال بحران سوریه تأمین
نشود ،به مخالفتهای خود با غرب در این خصوص ادامه خواهند داد .در تائید این نظر باید

به سفر پوتین به اسرائیل اشاره کرد .به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل ،پوتین

اظهار داشته ،منافع روسیه در سوریه از اهمیت باالیی برخوردار است و بنابراین تا زمانی،

از بشار اسد حمایت خواهد کرد که منافع روسیه تأمین شود .این اظهارات نشان میدهد که
حمایت روسیه از اسد برای آنان قابلیت معامله را دارد .درواقع روسیه با کارت سوریه وارد

بازی شده است و در صورت گرفتن امتیاز ،کنار خواهد رفت(انا .1)72 :2014،این دو کشور

میرسد ،موارد زیر است:

 رقابت سنتی مبارزه ایدئولوژیک این دو کشور با هژمونی سرمایهداری آمریکا -وجود پایگاه نظامی روسیه در خاک سوریه

 -کسب منافع مالی و سوءاستفادههای اقتصادی این دو کشور در مواقع بحران از کشورهای

جهان سوم

منطقه(آدم.)36 :2013،

سياست دو كشور با تکیهبر مواضع رسمي آنها از یکسو و عملكرد ديپلماسي اين دو

كشور از سوي ديگر به تحليليرسيده كه در پيش روي شما قرار دادهشده است .نكته مهم
ديگر اينكه منافع ملي كشورها ميتواند منطبق باهم باشد بدون آنكه الزام ًا معناي مداخله
1. Anna.
2. Regime Change
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 -ترس از گسترش تغییر رژیمها و حرکت این تغییرات بهسوی آمریکایی شدن
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در ظاهر امر مخالف هرگونه اقداماتی برای تغییر رژیم 2در سوریه هستند و دالیل آن به نظر

فصلنامه علمی -پژوهشی

داشته باشد .يعني اگر ايران و روسيه در سوريه به ايجاد مصالحه بين اسد و مخالفانش كمك

ميكنند تا به يك راهكار عملي براي استقرار ثبات و امنيت در اين كشور دست يابند به اين
اقدام نميتوان انگ مداخلهجويي و نقض حاكميت ملي و آزاديهاي فردي اتباع سوريه را
وارد ساخت(.لوری.1)88 :2014،

منافع و سياست روسيه در سوريه

هدف و انگيزه اصلي روسيه در حمايت از بشار اسد و مخالفت با دشمنان او بر اساس نافع ملي

توجيه ميشود .اماچرا منافع روسيه در حمايت از اسد مطرح ميشود؟ در پاسخ به اين پرسش

بايد گفت به سه دليل عمده منافع ملي روسيهدر سوريه با سرنوشت بشار اسد گرهخورده است:
 -1مسكو تمايلي به تشكيل حكومت طرفدار غرب در دمشق ندارد .زيرا روي كار آمدن

چنين دولتي را تهديد منافع بلندمدتخود در سوريه ميداند .روسيه در حال حاضر در كليه

فصلنامه علمی -پژوهشی
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سطوح سياسي ،اقتصادي و نظامي قراردادهاي راهبردي با دولتسوريه دارد كه در صورت

سرنگوني دولت اسد همه اين قراردادها با خطر جدي روبرو خواهد شد( .آدم.2)30 :2013،

 -2مخالفان اسد در سوريه و خارج از اين كشور طيف وسيعي از چپگرایان تا

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

غربگرایان و اسالمگرایان تندرو را شامل ميشوند كه از نگاه مسكو هیچکدام جايگزين
مناسبي براي تشكيل يك حكومت مردمگرا در سوريه نيستند .بلكه دقيق ًا بهخاطر حمايت
علني و همهجانبه آمريكا ،انگليس ،فرانسه ،تركيه ،امارات ،عربستان و قطر از مخالفان اسد

اين يقين برايروسها شکلگرفته است  .غرب و بهویژه آمريكا درصدد هستند با مديريت
تحوالت در جهان عرب تغييرات موردنظر خود رابراي ايجاد آنچه در سال  2005خاورميانه

جديد میخواندند ،به وجود آورند .درنتیجه آنها براي از دست ندادن موقعيت خود در
محسوب ميشود ،به هرشكل ممكن جلوگيري كنند( .اشنایدر.)98 :1388 ،
چالشهاي روسیه در سوريه:

 -1روسيه در درجه اول خود را رودررو با آمريكا ميبيند و تصميم جدي خود را براي
1. Lori Plotkin
2. Adam
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آينده خاورميانه ميكوشند از سقوط دولت اسد كه آخرين سنگر نفوذ روسها در اين منطقه

جلوگيري از به روي كار آمدن دولت حامي غرب در دمشق گرفته است فرض مصالحه

و معامله با امريكا برکنار کردن اسد مانند كاري كه با ميلوسويچ در صربستان شد ،دور از
واقعيتهاي موجود است و تقريب ًا كمتر از پنج درصد امكان وقوع دارد
 -2روسيه بهصورت جدي از طرح كوفي عنان حمايت ميكند ،چراکه بر اساس اين طرح

اسد بهعنوان طرف مذاكرات مشروعيت بينالمللي پيدا كرده است و حضور ناظران صلح
كمك ميكند تا روشن شود مخالفان صرف ًا به مبارزه مسالمتآمیز دست نميزنند بلكه آنها

با اقدامهايي نظير بمبگذاری و پرتاب خمپاره و موشك در عمل سوريه را به سمت جنگ

داخلي پيش ميبرند.

 -3روسيه در مناسبات خود با تركيه بر سر سوريه دچار چالش جدي ديگري شده است.

اردوغان از مخالفان اسد در سوريه وبهخصوص اخوانيها حمايت ميكند درحالیکه سوريه

هنگامیکه از كردهاي تركيه حمايت ميكرد ،اردوغان اين مسئلهرا مداخله در امور كشور

خود قلمداد ميكرد ولي اكنون تركيه بهصراحت به مخالفان اسد كمك ميكند و آن را دخالت
درامور داخلي سوريه نميداند.

اين برخورد دوگانه مستمسكي شده است تا روسيه با اتكاء به آن انتقادات تندي را

نگاه روسيه تهدیدکننده امنيت ملي اين كشور است .تركيه به دنبال آن استكه اخوانيهاي

سوريه بتوانند با كمك نيروهاي غربگرا در سوريه جايگزين حاكميت علويها (بشار اسد

و همكارانش) دراين كشور شوند .اين موضوع همانطور كه گفته شد هم ازلحاظ منافع ملي
روسيه و هم ازلحاظ منافع منطقهاي در تعارضباسیاست روسيه قرارگرفته است (سیل:2013،

)107-101

1

باوجودآنکه روسيه درسالهاي اخير با لندن مشكالت جدي داشت و اختالف با سوريه عمق

اين اختالفها را بيشتر كرد ،اما شروع درگيري با فرانسه بر سر سوريه براي مسكو چندان
خوشآیند نيست.(اشنایدر.)1388:67،

1. Seale
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 -4روسيه در مناسبات خود با فرانسه و انگليس نيز بر سر سوريه وارد چالش جدي شد.

131
تبیین راهبردهای محورهای سهگانه داخلی ،منطقهایی و...

عليه آنكارا مطرح كند بهویژه آنكه تركيهپايگاه راداري ناتو را در خاك خود جایداده كه از

فصلنامه علمی -پژوهشی

همکاری ایران و روسیه در مناقشه سوریه

مشترکات میان سیاست ایران و روسیه در ارتباط با بحران سوریه و به تبع آن همکاری
آنان دارای عوامل مختلفی است .اول اینکه،در سطح تحلیل جهانی آنچه ایران ،به عنوان

قدرتی منطقهای ،و روسیه ،به عنوان قدرتی جهانی را دارای منافع مشترک میسازد ،رویکرد

تجدیدنظرطلبانه آن دو کشور در قبال نظم موجود در نظام بینالمللی است .هر دو کشور

از جایگاه فعلی خویش در عرصه بینالمللی ناراضی هستند و به راهبرد تغییر وضع موجود
جهت رسیدن به منزلت مطلوب متعهدند .همکاریهای میان ایران و روسیه را میتوان از

احساس تهدید مشترک دو کشور از سوی آمریکا و یا ناشی از تمایل آنها به برقراری موازنه

قدرت با این کشور تفسیر کرد .از نظر والتز ،نوع برخورد آمریکا با روسیه و ایران در دوره پس
از فروپاشی شوروی ،این دو کشور را به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است( .باقری

دولت آبادی .)44-46 :1393 ،موشکهای دوربرد روسیه با شلیک از کشتیهای جنگی این
فصلنامه علمی -پژوهشی
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کشور در دریای خزر و عبور از آسمان ایران ،به اهداف مورد نظر در سوریه اصابت کردند.

در مورد دیگر ،در  16اوت سال  2016جنگندههای روسی از نوع بمب افکنهای دوربرد

 TU-22M3و تاکتیکی ،SU-34از پایگاه هوائی نوژه ،به بمباران اهداف مورد نظر در سوریه

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

پرداختند .اجازه ایران به روسیه برای استقرار هواپیماهای جنگی این کشور در خاک خود که

اولین بار بعد از انقالب اسالمی صورت پذیرفته ،نشاندهنده سطح باالی همکاریهای دو
طرف در بحران سوریه است .همکاری دو کشور در بحران سوریه تا به آن حد رسیده است

که حضرت آیت اهلل خامنه ای ،در دیدار پوتین با ایشان ،همکاریهای تهران و مسکو را در

عرصه های سیاسی و امنیتی مناسب ارزیابی ،و از گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی
میان دو کشور استقبال نمود و از حضور اثرگذار روسیه در مسائل منطقهای به ویژه سوریه

مرادی .)166 :1396 ،همسویی سیاست روسیه و ایران در ارتباط با تحوالت سوریه را می
توان در موارد ذیل خالصه کرد :اول ،دو کشور از انجام اصالحات در ساختار نظام سوریه به

منظور ایفای نقش بیشتر مردم برای تعیین سرنوشت شان حمایت میکنند و معتقد به راه حل
مسالمت آمیز می باشند .دوم ،آنها با مداخله کشورهای دیگر در زمینه مسلح کردن مخالفان
اسد به شدت مخالفند .سوم ،هر دو کشور از طرح سازمان ملل حمایت کردند اما در همین
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تمجید کردند .پوتین نیز ایران را متحدی مطمئن در منطقه و جهان قلمداد نمود (صادقی و

حال از عملکرد نیروهای ناظر صلح نگران هستند .چهارم ،روسیه و ایران با به قدرت رسیدن

گروههای تکفیری مخالف میباشند .پنجم ،مسکو و تهران ،با مداخله نظامی در سوریه تحت

هر پوششی مخالفند .سرانجام اینکه ،بحران سوریه در سایه همکاری همه جانبه قابل حلو
فصل خواهد بود( .اصولی و رسولی.)89 :1392 ،

منافع آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم در منطقه

درحال حاضر منافع آمریکا و روسیه در زمینه جلوگیری و کاهش استفاده از سالحهای

هستهای و دیگر سالحهای کشتارجمعی و کاهش خطر حمالت تروریستی بزرگ ،همگرا
است .هر دو این تهدیدات از بیثباتی و خشونت در شرق میانه که در آن سازمانهایی نظیر

دولت اسالمی عراق و شام (داعش) و القاعده سابق وجود دارند ناشی شده است .هم القاعده

و هم داعش عالقه زیادی به استفاده از سالحهای کشتارجمعی و شیمیایی از خود نشان

دادهاند .هر دو این سازمان اقدام به استخدام شهروندان آمریکا ،کشورهای اتحادیه اروپا و

روسیه برای مبارزه در صفوف خود و همچنین حمالت تروریستی نمودهاند .روسیه بیشتر

به تهدید تروریستی ناشی از شرق میانه بهخصوص داعش میاندیشد و گسترش قلمرو آن

سپتامبر  ۲۰۱۵تخمین زده است که در حدود  ۲۴۰۰نفر از اتباع روسیه به جنگ در کنار دولت
اسالمی عراق و شام پرداختهاند .همچنین  ۳۰۰۰نفر از اتباع جمهوریهای آسیای مرکزی در
کنار صفوف داعش قرارگرفتهاند .عالوه بر این اتباع روسیه و دیگر جمهوریهای شوروی

سابق در سازههای وابسته به القاعده در شام مبارزه میکنند (سردژیان)66 :2015،
جدول شماره :2منافع ملی آمریکا و روسیه در مناقشه سوریه.

جلوگیری از نا آرامی در مرزهای روسیه -همچنین
ثبات در کشورهای دوست(همانند سوریه )

حفظ و توازن قدرت در اروپا و آسیا (در
خاورمیانه و سوریه )

اطمینان از ثبات بازار برای جریان صادرات و واردات
روسیه (همچنین در سوریه )

اطمینان از ثبات تجارت جهانی،منابع انرژی و
محیطزیست)(همچنین در سوریه )

حفظ روابط روسیه با هسته اعضای اتحادیه اروپا،
آمریکا و چین و ( سوریه و عراق)

ایجاد و حفظ روابط تولیدی سازگار با منافع
ملی آمریکا و (سوریه و عراق)

همگرا
همگرا
همگرا
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جلوگیری و کاهش تهدیدات علیه منافع روسیه در
مجاورت مرزهاب متحدان آن مانند سوریه

کاهش تهدیدات علیه منافع ملی آمریکا ،در
مجاورت مرزهای متحدان مانند سوریه

همگرا
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را برای پیشبرد خلیفهگری میداند .سرگئی اسمیرنوف معاون اول روسیه در امنیت فدرال در
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جلوگیری از دستیابی کشورهای همسایه به سالح
هستهای و موشکی در مرزهای روسیه

جلوگیری و کاهش سرعت گسترش سالحهای
هستهای

تضمین بقای متحدان روسیه

تضمین بقای متحدان آمریکا

جلوگیری از تروریسم پایدار

توجه به راهبردیبودن منابع و منافع در منطقه
خاورمیانه اعم از عراق و ایران و سوریه
1
( سردژیان)65 :2015،

جلوگیری از تروریستم پایدار

توجه به راهبردی بودن منابع و منافع در منطقه
خاورمیانه اعم از عراق و ایران و سوریه

همگرا
همگرا
همگرا
همگرا

سناریوهای احتمالی برای آینده سوریه میتواند شامل موارد زیر باشد:

 -1بقای نظام فعلی سوریه با اقداماتی از قبیل انجام اصالحات سیاسی و اقتصادی،

گفتگوی ملی ،انتقال قدرت به وابستگان فکری اسد.

- 2ایجاد نظام محافظهکار :که با توجه به حضور متعدد الیههای خواهان قدرت ،اجماع

بهدشواری به دست میآید از سویی این سناریو از حمایت حکومتهای منطقه و غرب

برخوردار میشود و نقشه سیاسی منطقه با انزوای ایران و تضعیف مقاومت تغییر خواهد کرد.
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 -3قدرتیابی گروههای سلفی و افراطی :این گروه اگرچه در بدو امر با حمایت کشورهای

منطقه روبرو خواهند شد ،اما به دلیل ظرفیت پایین این طیف در همکاری و تعامل با سایر

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

بازیگران ،به گسترش رادیکالیسم در منطقه منجر خواهند شد و از طرفی اقلیتهای مذهبی

بهویژه علویان و دروزیها در شرایط بسیار نامساعدی قرار خواهند گرفت.

 -4جنگ داخلی :شرایط سوریه با تقویت گروههای معارض و ناتوانی دولت مرکزی در

تأمین ثبات و امنیت میتواند به جنگ داخلی منجر شود .رقابت گروهها در کسب قدرت

بدون حصول به نتیجه مؤثری سبب گسترش بیثباتیها  ،تغییرات مستمر در این کشور و

تسری آن در سطح منطقه خواهد شد که همزمان میتواند به تضعیف مقاومت و بهرهبرداری
آنچه مسلم است اینکه عوامل خارجی در راستای تحقق منافع خود با صدور تروریسم

و افراطیگری به سوریه کشوری که دامنه پایینی از انسجام قومی و مذهبی را دارد و متأسفانه

مؤلفههای مؤثری را در زمینه بهرهمندی از قدرت برای تحقق خواستهها و تأمین اهداف و
منافع ملی ندارد این کشور را به کانون جدیدی برای مداخله و آشوب مبدل نمودهاند در این
راستا بازیگران خارجی با سناریوسازی و همسویی با برخی کشورهای منفعل منطقه نسخهای
1. Saradzhyan
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قدرتها از اوضاع سوریه در جهت منافع آنها منجر شود.

را برای سوریه تدارک دیدهاند که به مسیری شکل میدهد که میتواند شکلدهنده عرف

جدیدی در رابطه میان کشورهای غربی و متحدانش با سایر کشورهای جنوب در عرصه
بینالمللی باشد و همچنین سبب نادیده گرفتن اصول منشور سازمان ملل در تعیین حق
سرنوشت ملتها و اولویت گفتگوهای سیاسی بر راهحلهای نظامی را آشکار میسازد .نقش

اسد در این دوران گذارِ سیاسی ،باید در جریان مذاکرات مشخص تعریف و بررسی شود .از

یکسو حامیان ایاالتمتحده آمریکا خواستار جابجایی قدرت از اسد بودهاند و برعکس در

آنسو ،روسیه و جمهوری اسالمی ایران و برخی کشورهای حامی دولت اسد و مردم سوریه

میباشند .البته با ورود و فعال شدن نقش روسیه در حمله به مخالفان دولت سوریه در ایام
کنونی ،از مواضع قبلی خود عقب نشسته و مقامات آمریکایی و اروپایی و حتی ترکیه باوجود

تأکید بر لزوم تغییر در قدرت سوریه و جابجایی اسد ،گفتهاند که این جابجایی و کنارهگیری
الزم نیست بالفاصله انجام پذیرد .حالآنکه تا قبل از این ،نظر قدرتهای غربی بسیار متفاوت

بود .آینده تحوالت سوریه از وضعیت خشونت ،جنگ و کشتار بیرون خواهد آمد و شرایط
سیاسی این کشور به سویی خواهد رفت که گروههای مخالف دولت بتوانند خواستههای
سیاسی خود را در مسیر مسالمتآمیز پیگیری نمایند که البته این دستیابی در مرحله نخست

عرصه بینالمللی تغییر کرده است .بنابراین بازیگران به این سمت میروند که وضعیت را در

یک فرایند مرحلهای انتقال قدرت قرار دهند و قدرتهای غربی به این نتیجه رسیدهاند که

دولت سوریه ،دولتی نیست که با جنگ داخلی قدرت خود را از دست بدهد .تا زمانی که
شرایط دوقطبی صورت نگرفته و بدنه اصلی اجتماع طرفدار دولت فعلی سوریه وجود داشته

باشد ،این قدرت از هم نمیپاشد و مردم و ملت سوریه میتوانند آینده خود را رقم بزنند.
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به نفع مردم سوریه و تحوالت منطقهای و فرای آن ،که این نگاه امروزه به نفع سوریه در
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نتیجه

کشمکش سیاسی درصحنه میدانی همچنان ادامه دارد اما جدال برای حفظ حکومت بشار اسد

از سوی برخی قدرتهای منطقهای و جهانی از یکسو و تالش برای براندازی این حکومت

منطقه خاورمیانه را به پرتنشترین نقطه جهان تبدیل کرده است .با توجه به درآمیختگی

ابعاد داخلی و خارجی بحران سوریه ،موضوع بازیگران داخلی و خارجی این تحوالت نیز

موضوعی بههمپیوسته و درهمتنیده بود ،بهطوریکه رفتار آنان به گونه انتزاعی و مجزا قابل
تبیین و تحلیل نیست .مثال آن شکلگیری و فعالیت شورای ملی مخالفان دولت سوریه در

استانبول و تعامل مستقیم آن با ترکیه است و یا همکاری و تعامل دولت دمشق با بخشی از
بازیگران و نهادهای خارجی .طوالنی شدن بحران سوریه ،بازیگران متعددی را بهتدریج وارد

این عرصه کرده است .تاکنون هیچ پرونده منطقهای تا این حد طرفهای مختلف بینالمللی و

منطقهای را درگیر نکرده است .در این عرصه بازیگران و نقشآفرینان اصلی به لحاظ ساختاری
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به سه دسته تقسیم میشوند .بازیگران دولتی ،سازمانهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی.
بحران سوریه ،منطقه را وارد دستهبندی نوینی کرده است .بهطور مثال چین و روسیه و ایران

و عراق و تا حدودی لبنان و برخی سازمانهای غیردولتی در یک جبهه در مقابل دولتهای

سال نهم  ،شماره اول ،بهار1398

غربی ،ترکیه ،بخشی از اعراب مثل عربستان سعودی و قطر و برخی سازمانهای غیردولتی

هم چون جریان اخوان المسلمین صفآرایی کردهاند درحالیکه برخی از جریانها درگذشته
نهچندان دور در جبهه مقابل قرار داشتند ،اما در بحران سوریه به بازتعریف منافع راهبردی

خود پرداختهاند .پیچیدگی پرونده سوریه بسیاری از طرفها را دچار تعارض و پارادوکس
کرده است .برخی از این تعارضات پنهان است و برخی آشکار .هم در جبهه حامیان دولت

سوریه این چالشهای درونی وجود دارد وهم در جبهه مقابل و مخالفان دولت سوریه.
جهان اسالم یا رهبران سوریه ،فرانسه در بحث حمایت از اقلیتهای مسیحی منطقه ،ترکیه

و رژیم صهیونیستی در نگاه امنیتی به اوضاع سوریه و آینده مبهم آنهمه با چالش درونی
روبرو هستند .ماهیت مواضع بازیگران خارجی در پرونده سوریه متفاوت از یکدیگر است.

به عبارت روشنتر این بازیگران بر اساس منافع خود در سه سطح «همکاری ،رقابت ،و

تقابل» با موضوع سوریه در تعامل هستند .بنابراین بروز اختالف حتی در درون یک جبهه نیز
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اخوان المسلمین و جنبش حماس در بحث مقاومت ،جمهوری اسالمی در بحث حمایت از

اجتنابناپذیر و قابلمشاهده است .برخی از این اختالفات ناشی از رویدادهای کهنه و دیرینه

بوده و باهدف نوعی انتقامگیری در ذهن صاحبان آن دنبال میشود .برخی دیگر در پی ارتقاء

منزلت و جایگاه استراتژیک منطقهای است همچنان که بخشی نیز متأثر از فشارهای منطقهای

و بینالمللی بوده و البته برخی در پی تغییر معادالت راهبردی منطقه هستند .طی سالهای اخیر
قطبهای جدید قدرت در خاورمیانه سر برآوردهاند .ترکیه و عربستان از آن جملهاند .این

دو مشترکا در پی ساقط کردن دولت بشار اسد در سوریه هستند ،اما درعینحال منافع متضاد

زیادی دارند که مانع از هماهنگی و یا اتحاد آنها در موضوع سوریه خواهد شد .هدف دیگر

عربستان از فروپاشی نظام اسد در سوریه تضعیف قدرت منطقهای و نفوذ ایران در خاورمیانه

است ،تا توازن قدرت را به سود خود تغییر دهد .تحوالت دهه اخیر در دو حوزه عربی لبنان
و عراق که به سود جمهوری اسالمی دنبال میشود ،برای حاکمان سعودی قابلتحمل نیست.

آنها در این رابطه از ابزار اتحادیه عرب برای برخورد با سوریه بهره میگیرند.

مهمترین تغییر در بلوکبندی جدید منطقهای و بینالمللی خروج ترکیه و چند کشور

منطقهای از گروه کشورهای موازنه کننده در نظام منطقهای و بینالمللی و ایفای نقش فعال در
براندازی دولت سوریه است .همچنین برخی از بازیگران مانند قطر به جرگه کشورهای فعال

یا سلفی در سوریه توافق چندانی ندارند و جنگ خاموش بین این کشورها در جریان است اما

نکته اشتراک آنها سقوط اسد و تضعیف محور مقاومت در منطقه است از منظر ابقا یا رفتن

دولت اسد بلوکبندی منطقهای را میتوان در تصویر زیر ارائه کرد .عراق بازیگر دیگری بود

که چند ماه پس از بحران سوریه خود وارد بزرگترین بحران امنیتی چند دهه گذشته شد.

ظهور داعش در عراق که ناشی از خأل قدرت و برخی تحوالت داخلی بود و جنایات فجیعی

مقاومت شده و حتی در زنجیره مقاومت قرار گیرد .کردها ،جریان کردستان عراق و گروهها

و بازیگران تأثیرگذار در تحوالت منطقهای در محور ایران و مخالفین ترکیه و عربستان قرار
گرفتند .این درحالی بود که تنشهای داخلی در کشور ترکیه میان کردها و دولت مرکزی باال

گرفت و گروههای مختلف برای مقابله با گروه تروریستی داعش وارد جنگ منطقهای شدند.
در حال حاضر ترکیه تغییر رویکرد داده و به روسیه و ایران نزدیک شده است.
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که تروریستهای داعش در این کشور مرتکب شدند باعث شد که عراق وارد جریان طرفدار
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در این حوزه وارد شدند .اگرچه عربستان و ترکیه و قطر در مورد روی کار آمدن مدل اخوانی
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