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چکیده
جنگ داخلی سوریه که در  7سال گذشته مهمترین بحران خاورمیانه لقب گرفته ،این منطقه
را به صحنه رقابت و تقابل قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای تبدیل کرده است .گستردگی
جغرافیای منازعه ،حجم باالی خسارت وارده ،وقوع خشونتهای بسیار شدید و نیز حضور
مستقیم و غیر مستقیم تعداد بیشماری از بازیگران نظام بینالملل در صحنۀ نبردهای عملیاتی
موجب شده است تا از این بحران بهعنوان یکی از نمونههای منحصر بهفرد در یک دهه اخیر
یاد شود .ماهیت پدیدههای بینالمللی نشان داده است که قدرتهای بزرگ در یک ساختار
چندجانبه ،به موازات همکاری و رقابت ،درصدد تبیت موازنه قدرت در محیط بینالمللی
هستند .با وقوع بحران در سوریه نشانههایی از این نوع روابط میان روسیه و ایاالت متحده از
سال  2011مشاهده شده است .روسیه طی سالهای اخیر بازیگر اصلی در سوریه بوده و در
میان بازیگران خارجی در سوریه قویترین طرف بوده است ،اما در طرف مقابل ایاالت متحده
هم با داشتن ابزارهای متعدد و به بهانه مقابله با خطر داعش و جلوگیری از نفوذ ایران در
سوریه در این کشور بحران زده به ایفای نقشی پرداخته است که همسو با منافع روسیه نبوده
است .به این ترتیب تقابلی آشکار و پنهان بین روسیه و آمریکا در سوریه پدید آمده است.

واژگان کلیدی
بحران سوریه ،امنیت منطقهای ،سیاست خارجی روسیه و آمریکا ،رقابت منطقهای ،توازن قدرت

مقدمه
منطقه خاورمیانه از جمله مناطق حیاتی و موورر در معوادتت ژئوپلتیو جهوان
است .با توجه به بافت جمعیتی ،قومیتی ،فرهنگی ،موههبی و هو چنوین دارا بوودن
موقعیت ژئواستراتژی و منابع راهبردی مانند نفت و گاز همیشه محل تاخت و تاز و
رقابت ابرقدرت های جهانی و قدرت های منطقه ای بوده و در اکثر مواقع با تنش هوا و
مناقشاتی همراه شده که این مناقشات ،کشمکش ها و تنش های سیاسی برآمده از آن
می تواند به افزایش ناامنی در جوامع و نمایان شدن چالش های امنیتی و بحران هوای
منطقه ای منجر گردد .رقابت بین قدرت های بزرگ منطقوه ای و فرامنطقوه ای بخوش
بزرگی از معادتت سیاسی و امنیتی را شکل می دهد .نتایجی کوه از ایون رقابوت هوا
به دست می آید چیزی نیست جز خسارت به سرمایه هوای انسوانی و از دسوت رفوتن
منابع حیاتی که می تواند زمینه ساز اختالفات و تنش های سیاسوی و قوومیتی باشود.
شاید ملموس ترین واقعیت در مورد خاورمیانه ایون باشود کوه کماکوان ایون منطقوه
به عنوان یکی از مه ترین کانون های منازعه و بحران در جهان شناخته می شود .این
منطقه در سال های پایانی قرن بیست و سال های آغازین قرن بیست و یکو درگیور
منازعات بسیاری بوده است .شاید هیچ منطقه دیگری در جهان به اندازه خاورمیانه با
منازعه روبه رو نبوده است.
از سوی دیگر ،جنبش های مردمی و نا آرامی های داخلی همواره یکی از شایع تورین
مسائلی است که در نظام بین الملل وجود داشته است و این امر کمابیش در کشورهای
مختلف جهان ،حتی کشورهای توسعه یافته ،دیده می شود .اموا تحووتت اخیور منطقوه
خاورمیانه ،به خصوص شمال آفریقا که از ی حادره شورو و دومینووی آن منطقوه را
دچار ناآرامی نمود ،ابعاد گسترده ای برای بوازیگران منطقوه ای و غیرمنطقوه ای داشوته
است .تحوتت اخیر در خاورمیانه را می توان به عنووان محوور اصولی تغییور در موازنوه
قدرت منطقه ای دانست .هرگونوه جابوه جوایی در سواختار قودرت سیاسوی کشوورهای
منطقه ،دارای پیامدهای راهبردی برای کشورهای مختلف خواهد بود .به عبارتی دیگر،
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جابه جایی قدرت و رهبران سیاسی در خاورمیانه نه تنها منجر به ایجاد خالء قدرت در
محیط منطقه ای می شود بلکه می توان آن را زمینه ساز دگرگونی های بنیوادی توری در
حوزه امنیت منطقه ای دانست .بنابراین تحوتت مربوط به بهوار خاورمیانوه بور معادلوه
قدرت و موازنه منطقه ای خاورمیانه تاریرگهار می باشد.بهدنبال خیزشهوای مردموی در
کشورهای تونس و مصر و لیبی از ژانویه  ، 2011و کنارهگیری رهبران این کشوورها از
قدرت و شکلگیری بهار عربی در خاورمیانه ،اعتراضات در شهرهای مختلف سوریه ه
آغاز شد و معترضان خواهان کنارهگیری بشوار اسود رئویس جمهوور سووریه از قودرت
شدند.
بهار عربی موجب شد که در عراق گروه های رادیکال مههبی و یا تروریستی بار دیگور
تشکیل شود و در سوریه ه تروریست ها برای از بین بردن قدرت بشار اسد دور یکودیگر
جمع شوند و به جنگ شیعه و سنی علیه یکدیگر دامن بزنند .ادامه اعتراضات بواز شودن
پای قدرت های منطقهای و فرامنطقهای را به دنبال داشت و در دو جبهه ،طرفداران حفظ
وضع موجود و طرفداران تغییر وضع موجود در مقابل ه قرار گرفتند .کشوورهای غربوی
به رهبری آمریکا و متحدان منطقهای آن بر عزل بشار اسد و در مقابل کشورهای روسیه،
چین و ایران بر اصالح مسالمتآمیوز اوضوا تأکیود کردنود .ازآغواز سلسوله تحووتت در
خاورمیانه عربی ،روسها نگاه متفاوتی به بحوران سووریه داشوتند .وتووی قطعناموههوای
متعدد در شورای امنیت و ارائه کم های لجستیکی و نظامی به ارتش دولت سوریه تنها
گوشهای از تالشهای روسیه در بحران سوریه است.
با گهشت زمان ،بحران سوریه به یکی از پیچیدهترین چالشهوای سیاسوی و امنیتوی
در منطقه تبدیل شده است .از سوی دیگر ،تحوتت سیاسی سوریه عرصهای برای رقابوت
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای فراه کرده است .هر ی از این قدرتها رویکردهای
متفاوتی در قبال سوریه به کارگرفتهاند که رویکرد آمریکا و روسیه به عنووان دو ابرقودرت
جهانی اهمیت فراوانی دارد .از نگاه بیش تر تحلیلگران ،سیاست خارجی آمریکا در برابور
جنگ داخلی سوریه بسیار ابهامآمیز بوده است .ریشه این سردرگمی به استراتژی موبه
و نامشخص سیاست خارجی آمریکا در رابطه با رویارویی با بهار عربی مربوط میشود که
سردرگمی در سیاست خارجی را در سطوح منطقهای و بینالمللی به وجوود آورده اسوت.
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روسیه نیز در تحوتت سوریه از حکومت اسد حمایت کرده و تقریباً با ی خط سیر کو
نوسان موضوع خوود را دنبوال کورده اسوت .موضوع روسویه در قبوال تحووتت سیاسوی
کشورهای عربی منطقه با نوعی ش و تردید آمیخته بوده و جابهجوایی حکوموتهوا در
منطقه را در شرایط کنونی چندان به نفع سیاست خاورمیانهای خود ندیده و آن را بوره
زننده ربات منطقه میداند.
حال سئوالی که در اینجا مطرح میشود و این مقاله به دنبال بررسوی و یوافتن پاسوخ
به آن میباشد ،عبارت است از« :جنگ داخلی سوریه چه تاثیری بر افزایش تقابل
ایاالت متحده و روسیه در خاورمیانه داشته است؟»
براساس این پرسش فرضیهای که مطرح میشود این است که «جنگ داخلی سووریه
موجب افزایش تضاد منافع ایاتت متحده امریکا و روسیه در خاورمیانه شده و رقابتهای
منطقهای آنها را پیچیده و پرتنش نموده است .در این شرایط دو قدرت در جهوت حفوظ
منافع و جایگاهشان به شکلگیری گروهبندیهای منطقهای حول خود کم کردهاند».
چارچوب نظری
در دنیووای پیچیووده کنووونی توودوین اسووتراتژیهووا و پوویشبینووی تحوووتت آینووده از
ضرورتهایی است که دولتها برای تأمین امنیت بوه آن نیازمنود هسوتند .بوهکوارگیری
استراتژی مناسب و مطلوب در جهت ک کردن تنش ها از جمله ضرورتهایی اسوت کوه
اهمیت فراوانوی بورای اررگوهاری و تعامول سوازنده و موثرر بوا کشوورهای منطقوه دارد.
کشورهای منطقه خاورمیانه با توجوه بوه شورایط داخلوی و بوا توجوه بوه سواختار نظوام
بینالملل با ی ناامنی فراگیر و همهجانبه دست به گریبان هستند .ایون گونوه کشوورها
نمیتوانند در بعد امنیتی از تأریر نظام بینالملل بر سمتگیریها و سیاستهای خارجی
خود چش پوشی کنند .لویسفاست معتقد است؛ کشورها در روند منطقهگرایی به دنبوال
قدرت و امنیت هستند و در جهت بقای نظام خود با دیگر کشوورها همکواری مویکننود.
دولتهای نیرومند و قوی منطقه بنیانگهاران روند منطقهگرایوی هسوتند و دولوتهوای
کوچ به دنبال دستیابی به مزایای همکاریهای منطقهای که حوداقلتورین آن توأمین
ربات و امنیت است هستند(فاست.)308:1396 ،
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امنیتی سازی یکی از دغدغه های اصلی کشورهای منطقه خاورمیانه است نظر بوه
اهمیت امنیت در ساختار نظام بین الملل منطقه خاورمیانه را بایود یکوی از منواطقی
دانست که رویکردهای امنیتی در آن از اهمیوت قابول مالحظوه ای برخووردار اسوت.
بسیاری از تهدیدات امنیتی ریشه در منطقه دارد .کشورهای منطقه به این تهدیدات
دامن می زنند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی های ژئوپلتی و منابع سرشار نفوت در
خاورمیانه قدرت های منطقه ای نقش چشمگیر و مورری در بوروز تهدیودات امنیتوی
دارند .از جمله شاکله این مقاله طرح نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای بواری بووزان
است که خاورمیانه از جمله مناطقی است که این نظریه بر آن صدق می کند .بووزان
ی مجموعه امنیتی منطقه ای را این گونه تعریف می کند« :مجموعه ای از واحدها که
در آن فرایندهای عمده امنیتی کردن و غیرامنیتی کردن یا هر دوی آن ها آن اندازه
در ه تنیده شده اند که مشکالت امنیتی نمی تواند جدای از یکدیگر تحلیل یوا حول
شود» .
باری بوزان در خصوص امنیت معتقد است که بایسوتی امنیوت را برابور بوا رهوایی از
تهدید تعریف نمود بنابراین از نظر وی امنیت در نبود مسأله دیگری به نوام تهدیود درك
میشود .این تعریف باری بوزان به تعریف امنیت در دوران جنگ سرد که مضویق و تو
بعدی و مورگنتایی بود نزدی است ،ولی خود بوزان امنیت را پس از جنگ سورد ،دیگور
در نبود تهدید سنتی تعریف نمیکند ،او میگوید« :امنیت را باید چنود بعودی نگریسوت
که ابعادی مانند مهاجرت سازمانهای جنایی فراملوی و فروملوی ،محویط زیسوت و رفواه
اقتصادی را شامل میشود » .از نظر بوزان ،دولوت دیگور تنهوا مرجوع امنیوت محسووب
نمیشود ،افراد ،گروههای فراملی ،سازمانهای غیردولتی فراملوی و فروملوی ،رسوانههوا و
تروریس همگی در وجوه امنیت مرجع هستند(ابراهیمی.)448:1386 ،
به استناد نظر باری بوزان ،تحلیل امنیت در سه سطح جهوانی ،منطقوهای و داخلوی
صورت میگیرد .در سطح جهانی بیشتر به تحلیل عملکرد و سیاست قدرتهوای بوزرگ
توجه میشود ،در سوطح منطقوهای حیطوه قلمورو و تحلیول محودود شوده و رونودها و
قدرتهای منطقهای را ه در بر میگیرد ،سرانجام سطح داخلی است که در آن شورایط،
سیاستها و عملکرد داخلی و تأریر آن بر امنیت در نظر اسوت .مکتوب کپنهواگ ضومن
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توجه به هر سه سطح تحلیل معتقد است که منطقهگرایی در قیاس با دوران جنگ سورد
تقویت شده و عالوه برآن اهمیت مجموعههای امنیتی نیز افزایش یافته و برهمین اساس
به سطح منطقهای توجه بیشتری دارد ،چراکوه معتقود اسوت هور منطقوهای مقتضویات
امنیتی ویژهای داشته و طبعاً تحلیلهای امنیتی آن به شوکل متفواوتی از سوایر منواطق
صورت میگیرد(ابراهیمی.)448:1386 ،
درسال  1998بوزان ،ویور و وایلد در کتاب «امنیت :چارچوبی جدید بورای تحلیول »
 5مثلفه نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند
تا قابلیت تبیین تحوتت امنیتی افزایش پیدا کند .با توجه به نکات یاد شده مویتووان 5
مالك را بهعنوان موجودیت ی مجموعه امنیتی مطرح نمود:
-1وابستگی متقابل امنیتی؛ -2الگوی دوستی و یوا دشومنی؛ -3مجواورت ؛-4وجوود
حداقل دو بازیگر مثرر؛ -5استقالل نسبی
بوزان و ویور ،جهان را بوه شوش منطقوه جداگانوه :خاورمیانوه ،آمریکوا ،اروپووا،
آسویای شورقی ،آفریقوا و آمریکوای جنووبی تقسوی کورده ،تصوریح می نمایند کوه
هر منطقه ای فرمول امنیتی ویژه خود را دارد و شیوه حول منازعوه بوین منواطق ،از
یکوی به دیگری تعمی پهیر نیسوت .آن ها مشوابهت هوای درون منطقوه ای را بسویار
پررنوگ موی بیننود و معتقدند که مقوتتی چون توداخل جریوان هوای قوومی ،ملوی،
دینی ،مههبی و بین المللوی ،بوا سورعت و به سهولت ،خاورمیانه را نظاره گر نزا های
خونین ساخته است .توصویه بووزان در ایون بواب آن است که فرمول غرب برای حل
بحران های خاورمیانه بی معنی و حتی تشودیدکننده بحوران اسوت .بوووزان تصوریح
می کند که امنیت در خاورمیانوه یو معمووا اسووت .در نگوواه وی یوو موضووو
هنگوامی معماست که پیگیری آن یا اندیشیدن به آن ،نتیجه عکس داشته باشد .این
بیوانگر ایون اسوت کوه ،در خاورمیانه ،دوستی ی بوازیگر بوا بوازیگر دیگور ،حتمواً
متضمن خصومت با بازیگر دیگور اسوت .به طووری کوه در خاورمیانوه نموی تووان بوه
کشوور دوسوت کمو کورد بوودون آنکووه دشوومن خووود را تقویوت کورد(بووزان،
.)190:1388
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براساس نظر بوزان و ویور خاورمیانه با وجود دخالتهای سنگین و مداوم قدرتهوای
سطح جهانی ،به مدت چندین دهه به عنوان ی نظام امنیتی مسوتقل سوطح منطقوهای
عمل می کرد .در خاورمیانه ،منطقهای شدن منازعات بوه وقوو پیوسوته اموا سواختارهای
پایایی برای جلوگیری از منازعات و مدیریت آن ایجاد نشده است .اختالفات موجود میان
کشورهای منطقه خاورمیانه ،خود نشان دهنده فقدان نهادهای فراگیر منطقهای است زیرا
هرگاه در منطقهای ،همکاریهای نهادمند از جمله رژی های امنیتی منطقهای محودودی
وجود داشته باشد ،در سراسر منطقه ،منازعه هوایی شوکل خواهود گرفوت و ائوتال هوا و
همکاری هایی میان خودی ها در مقابل دیگری به وجود آمده و بازتولیود مویشوود .شواید
یکی از علول پنهوان پیودایش ایون وضوعیت در خاورمیانوه ،وجوود طورح درون گوهاری/
برونگهاری است که بهوسیله اعراب و یهودیان و از طریوق امنیتویسوازی «دیگوری» در
کشاکش میان آنها در منطقه شکل گرفته است.
مجموعووه امنیتووی خاورمیانووه خووود دارای سووه زیرمجموعووه اسووت کووه شووامل دو
زیرمجموعه اصلی شامات و خلیج فارس و ی زیرمجموعه کمابیش ضعیف تر در غورب
است .زیرمجموعه شامات در شرق مدیترانه کوه بور منازعوه اعوراب و اسورائیل تمرکوز
نموده ،واقع شده است .این زیرمجموعه شامل اسرائیل و همسایگان عربش یعنی مصر،
سوریه ،لبنان ،اردن ،سازمان هایی همانند سوازمان آزادی بخوش فلسوطین ،حمواس و
حزب اهلل است .عالوه بر دولتهای درون زیرمجموعه شرق مدیترانه ،دولتهایی دیگور
در دو زیرمجموعه خلیج فارس و مغرب مانند عراق ،ایران ،عربستان سوعودی ،کویوت،
لیبی و تونس در دورههایی به شدت در منازعوات اعوراب  -اسورائیل درگیور بوودهانود.
دومین زیرمجموعه ،زیرمجموعه خلیج فارس است که بعد از خروج بریتانیوا در 1971
شکل گرفت .اولین حرکت در تشکیل این زیرمجموعه پس از اعمال مجودد حاکمیوت
ملی ایران بر جزایر سه گانه (پس از خروج بریتانیا و پایان حضور استعماری و استثماری
مسووتقی آن در منطقووه) و مطوورح شوودن برخووی ادعاهووای واهووی از سوووی دولووت
جدید التاسیس امارات عربوی متحوده آغواز شود .مشخصوه اصولی اخوتال درون ایون
زیرمجموعه ،رقابت بین ایران ،عراق و دولوتهوای خلویج فوارس ،عربسوتان سوعودی،
کویت ،بحرین ،قطر ،امارات متحده عربی و عمان بوده است.باوجود پویشهای امنیتوی
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محلی مستقل زیرمجموعههای شامات و خلیج فارس ،قرابوت جغرافیوایی باعو شوده
است که مسائل مشترك و متعددی بین آن ها به وجودآیود و بوه گوره خووردن عناصور
امنیتی این دو زیرمجموعه کم کند.
از جمله این فرایندها میتوان به بحران فلسطین و همچنوین منازعوات کنوونی در
سوریه و عراق اشاره کرد .سومین زیرمجموعه که از پویشهوای امنیتوی میوان لیبوی،
تونس ،الجزایر ،موراکش ،چواد و صوحرای غربوی تشوکیل یافتوه اسوت ،ضوعیفتورین
زیرمجموعه در تعامالت امنیتی بین سه زیرمجموعه محسوب میشود .این زیرمجموعه
در اصل مبتنی بر مجموعهای از روابط متغیر و شکننده میوان لیبوی ،توونس ،الجزایور،
مراکش و صحرای غربی است .ولی در نهایت دولتهای مغرب به حد کافی در منازعوه
اعراب  -اسرائیل و منازعات خلیج فارس درگیر بودهاند ،تا جایی که در عضوویت آنهوا
در مجموعووه امنیتووی منطقووهای خاورمیانووه تردیوودی بوواقی نموویگووهارد(نیوواکویی،
.)160:1394
جنگ داخلی سوریه
تحوتت داخلی سوریه در اوایول سووال  ،2011اگرچووه دیرتوور از تحوووتت دیگوور
کشوورهای عربی منطقه ،شورو شود .اموا بویشوو عاموول اصوولی شووعله ور شوودن
اعتراضوات مردموی علیوه نظوام سیاسی سوریه ،شکلگیری خیزشهوا و انقووالبهووای
عربوی در منطقوه اسوت .مخالفوان داخلوی و خارجی نظام سیاسی سووریه نیوز بوا الهوام
گرفتن از این انقالبهوا دسوتیابی بوه خواسوتههوای خوود را ابتدا از طریق مسالمت آمیز
به صورت مقاومت مدنی و برپایی تظاهرات خیابانی دنبال نمودنود اموا توسل جستن ایون
مخالفان به بیگانگوان و اقوودامات خشوونت آمیوز دسووتگاه امنیتووی حووزب بعوو بووا
معترضین ،ک ک زمینههای ورود قدرتهای منطقهای و فرامنطقوهای بوه دامنووه ایوون
اعتراضوات را فراه نمود .به هرحال ،سوریه با برخورداری از مثلفههای خاص سیاسووی،
جمعیتوی و ژئوپلیتیو یکی از کشورهای مه و نقشآفرین خاورمیانه است.
به عبارتی در بحوران سووریه ،کشومکش بور سور اقتودارگرایی و دموکراسوی نیسوت،
بلکه کشمکش میان دو راهبرد منطقهای و کشمکش میان دو منطوق به شمار میرود .بوا
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این اوصا  ،نقشآفرینی هری از این قدرتها با منافع و اهوودا منطقووهای متفوواوت
سبب پیچیدگی و تداوم یافتن بحران سوریه شده و برای ارائه تحلیل و تبیینی دقیووق و
جوامع از این تحوتت ،توجه به سطوح داخلی ،منطقهای و بینالمللوی آن ضورورت دارد.
در تحلیل ناآرامیهای سوریه عودهای از تحلیولگوران ایون نواآرامیهووا را تنهوا امتوداد
جنبشهای مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا میدانند .در ایون نگواه سووریه هماننود
سایر کشوهای عربی و آفریقایی ،گرفتوار مشوکالت و معضووالت سیاسووی ،اجتموواعی و
اقتصوادی است که مردم آن برای رهایی از این مشوکالت ،دسوت بوه اعتورا و مبوارزه
علیه رژیو بشوار اسود زدهاند(سراج.)2:1390 ،
در همین حال سوریه به میدان تسویه حساب قدرت های جهانی و منطقه ای تبدیل
شده است .اسرائیل و عربستان در این سرزمین با ایران زورآزموایی مویکننود .روسویه
قدرت خود را به عنوان ابرقدرت در همین کشور به رخ اروپا و آمریکا می کشد .شوورای
امنیت سازمان ملل متحد ،درست مانند دوران جنگ کره در دهوه  50مویالدی ،عموال
کارکرد خود را از دست داده است .با وجود پیشرفتهای گسترده ارتش عربی سوریه و
هوادارانش در بخشهای گستردهای از خاك این کشور ،هنوز برای پیروز خواندن اسود
و متحدانش زود است .در کنار دیگور بحوران هوای خاورمیانوه ،جنوگ داخلوی سووریه
میتواند درد زایمان ی نظ نوین جهانی دیگر به شمار بیایود؛ جنگوی کوه توا کنوون
بووویش از نوووی میلیوووون کشوووته و میلیوووونهوووا آواره برجوووای گهاشوووته اسوووت
(.)Euronews:2018/03/14
در مورد بحران سوریه واقعیتهایی وجوود دارد کوه آن را متموایز از تحووتت دیگور
کشورهای دست خوش بحرانهای اخیر جهان عرب میسازد .یکوی از ایون واقعیوتهوای
مورد بح آن است که همه اقشار و گروههای جامعوه سووریه از حکوموت اسود بیوزاری
نجستهاند .طوری که در شهرهای بوزرگ نظیور دمشوق و حلوب شواهد راهپیمواییهوای
گستردهای مبنی بر حمایت از حکومت سوریه بوده و هسوتی  .اغلوب اعتراضوات در ایون
کشور بیشتر در مناطق مرزی و شهرهای کوچ صورت گرفوت اموا در مصور و توونس
اکثراً اعتراضات در شهرهای بزرگ و پایتختهای این دو کشور انقالبی به وقو پیوسوت و
نیز اکثر جامعه و گروههای مختلف ،جملگوی خواسوتار برکنواری حاکموانشوان در ایون
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کشورها از مسند قدرت بودند ،چیزی که ما در سوریه به این سوب و سویاق ،شواهد آن
نبودی  .در واقوع حکوموت اسود بورخال مبوارك و بونعلوی از پایگواه اجتمواعی قابول
مالحظهای برخوردار است که در تجمعهایی که در طرفداری از اسد برگزار شده ،متجلی
است(نیاکویی.)257:1391 ،
در این میان در بحران سوریه بوازیگران مختلفوی ایفوای نقوش مویکننود .بوازیگران
منازعه سوریه ،در دو طیف طرفداران حفظ وضع موجود و تغییر وضع موجود ،در دو نو
دولتی و غیردولتی و در سه سطح داخلی ،منطقهای و فرامنطقوهای قورار مویگیرنود .در
شناسایی بازیگران بحران سوریه ،بازیگران غیور دولتوی از دایوره بررسوی کنوار گهاشوته
میشوند؛ چراکه این بازیگران به واسطه حمایتهای قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای
قادر به ایفای نقش در این بحران هستند.در این نوشتار فقط قدرتهای بزرگ منطقوهای
و فرامنطقهای که توانایی تأریرگوهاری بور نتوایج را دارنود ،انتخواب شودهانود .بنوابراین،
بازیگران منازعه سوریه به شرح زیر تقسی بندی میگردند:
الف) بازیگران فرامنطقهای
طرفداران حفظ وضع موجود :روسیه و چین
طرفداران تغییر وضع موجود :آمریکا و اتحادیه اروپا (انگلیس و فرانسه)
ب) بازیگران منطقهای
قدرتهای منطقهای تأریرگهار در بحران سوریه شامل طرفداران حفظ وضوع موجوود
یعنی جمهوری اسالمی ایران و طرفداران تغییر وضع موجود یعنوی ترکیوه  ،عربسوتان و
رژی اسرائیل هستند.
رفتار بازیگران درگیر در منازعه به شرح زیر است:
آمریکوا :فشووارهای دیپلماتیو  -تبلیغووات روانوی -حمایووت لفظووی ،مووالی ،نظووامی و
دیپلماتی از مخالفان -تحری های اقتصادی -حمالت نظامی گاه و بیگاه.
روسوویه :حمایووتهووای دیپلماتی و  -حمایووت نظووامی و اطالعوواتی – عوودم اجوورای
تحری های اقتصادی
چین :حمایتهای دیپلماتی – عدم اجرای تحری های اقتصادی
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انگلیس و فرانسه :فشارهای دیپلماتی  -تبلیغات روانی -حمایت لفظی و دیپلماتیو
از مخالفان– تحری های اقتصادی
ایران :حمایت دیپلماتی  -حمایت اقتصادی و نظامی  -مشاوره امنیتی -عدم اجورای
تحری های اقتصادی
رژی صهیونیستی :صبر و انتظار ،حمالت محدود نظامی
عربسووتان :فشووارهای دیپلماتی و  -تبلیغووات روانووی -حمایووت تسوولیحاتی و مووالی از
مخالفان -تحری های اقتصادی
ترکیه :فشارهای دیپلماتی  -تبلیغات روانی -حمایت مالی و دیپلماتی از مخالفان-
تحری های اقتصادی -حمایت لجسوتی و تسولیحاتی از معارضوان -انجوام عملیوات در
خاك سوریه(نیاکویی.)258 :1391 ،
در این مقاله به دلیل موضو آن مجال بررسی منافع تمامی بازیگران بر شمرده شوده
در منازعه سوریه وجود ندارد ،لها منافع آمریکا و روسویه بوه عنووان مهمتورین بوازیگران
فرامنطقهای بررسی و رفتار آنها بر اساس این منافع مورد تحلیل قرار میگیرد.
آمریکا قدرتمندترین بازیگر دخیل در منازعه سوریه است .تحلیل رفتار این کشوور
نیازمند بررسی است و میتوان آن را «ربات سیادت طلبانه» دکترین نظ نوین جهانی
دانست .ربات سیادت طلبانه دو سوطح جهوانی ومنطقوهای داشوته و دارای دو فرآینود
اصلی جهانی بودن و کنترل بازیگران راهبردی است(عبداله خانی .)175:1390 ،بورای
تحلیل رفتاری آمریکا توجه به اهدا و راهبردهای نظریه نظ نووین جهوانی اهمیوت
ویژهای دارد:
الف) اهداف نظم نوین جهانی را میتوان حفظ ارزشهای بنیادین آمریکا ،رسویدن
به اقتصاد غنی ،برقراری روابط مبتنی بر همکاری در موقعیت برتر سیاسوی بوا متحودان،
ایجاد دنیایی باربات از طریق توازنهای باربات منطقوهای بوه منظوور بازداشوتن و مهوار
قدرتهایی که در تالش برای کسوب سولطه منطقوهای باشوند دانسوت .مهوار مخالفوان
آمریکا ،تالش برای اشاعه دموکراسی ،توسعه بازارهای آزاد اقتصادی نیز در زموره اهودا
این کشور قرار دارد.
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ب) منطقهگرایی و اهمیت آن در نظم نوین جهانی جایگاه ویلزه در تحلیل
رفتاری آمریکا دارد .در گفتمان نظ نوین جهانی ،توجه ویوژهای بوه منواطق مختلوف
شده و درك این مسأله زمانی بهتر مشخص میشود که اسناد مختلف امنیت ملّی آمریکا
در سالهای پس از اعالم این دکترین مورد بررسی قرارگیرند .در این اسناد بور محورهوای
زیر تأکید شده است :دست یابی به ربات سیادت طلبانه در دو سطح جهانی و منطقهای،
توازنهای پایدار منطقهای و تهدید بودن برخوی قودرتهوای منطقوهای بورای آمریکوا و
تأکید بر لزوم حضور فعال آمریکا در مناقشات منطقهای ،جلووگیری از تسولط هور گونوه
قدرت متخاص بر مناطق حیواتی ،جلووگیری از ظهوور قودرتهوای منطقوهای ،دفوا از
متحدان ،واکنش سریع به بحرانها ،حفظ نهادهای منطقهای بوانفو مسوتقی آمریکوا.در
این میان خاورمیانه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ربات سیادت طلبانه آمریکوا در آن
با  4مدلول دنبال میگردد(عبداله خانی.)175 :1390 ،
 -1تغییرات بنیادین در خاورمیانه ،منطبق با نظ نوین جهانی (در قالب طورحهوایی
چون خاورمیانه جدید و خاورمیانه بزرگ) .آخرین مرحله از مهندسی خاورمیانه در قالوب
این طرح و به دنبال گسترش مشکالت آمریکا در عراق آغاز شد و بازیگران خاورمیانوه بوه
دو دسته افراطیون (ایوران و سووریه و متحودان آن) و میانوهروهوا تقسوی و حمایوت از
میانهروها تشدید شد .هد این تقسوی بنودی جلووگیری از قودرت گورفتن کشوورهای
چالشگر آمریکا در منطقه بود(همان.)197 ،
 -2مقابله با بازیگران چالشگر ربات سیادت طلبانه آمریکا (ایون کشوور بورای بسوط
نفو خود در خاورمیانه با بازیگران ارزشی مواجه است) .این بازیگران را مویتووان بوه دو
دسته شامل اسالمگراها و ملیگراها تقسی کرد(دهشیار.)14:1390 ،
سیاستهایی همچون مهار دوجانبه ایران و عراق ،براندازی رژی صدام ،طورح محوور
شرارت ،ساقط نمودن معمر قهافی و تالش بورای برکنوار نموودن بشوار اسود در سووریه
همگی در چهارچوب همین محور قابل فه است.
 -3توسعه ائتال ها با بازیگران مثرر منطقهای و حضور مستقی نظامی (آمریکاییهوا
این سیاست را از طریق امضاء پیمانهوای سیاسوی و نظوامی بوا قطور ،اموارات ،بحورین،
عربستان ،عمان و عراق دنبال کردهاند) .
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با روی کار آمدن اوباما نخستین سند استراتژی امنیوت ملّوی در سوال  2010انتشوار
یافت که حاوی این نکات است :ایجاد نظ بوین المللوی چندجانبوه؛ تمرکوز بور تجدیود
رهبووری آمریکووا؛ تهدیوودهای اصوولی آمریکووا در ایوون سووند خطوور عبارتنوود از :دسترسووی
افراطگرایان به تسلیحات کشتار جمعی ،بیرباتی اقتصاد جهانی ،گوروههوای تروریسوتی،
تهدیدات نامتقارن و کشورهایی که عر بینالملل را زیر پا میگهارند.
 -4منافع راهبردی آمریکا شامل امنیت آمریکا و متحدانش ،اقتصواد قووی و تقویوت
ارزشهای آمریکایی است.
 -5در این سند برای دستیابی به منافع فوق بر راهکارهای زیر تأکید شوده :پیگیوری
تعامل جامع با دیگران به ویژه متحدان؛ ارتقای ی نظ بینالمللی و پایودار بوه رهبوری
آمریکا؛ تقویت قدرت ملّی آمریکا.
 -6حق اقدام ی جانبه و نیز استفاده از زور در صورت تهدید منافع آمریکوا در ایون
سند به رسمیت شمرده شده است .بررسی سند فوق نشان میدهد که این راهبرد از ی
بعد (احیاء چند جانبهگرایی) حاوی مواضع جدید و از بعد دیگر (حفوظ رهبوری آمریکوا)
ادامه سیاستهای قبلی است .اصوتً سابقه رفتاری آمریکوا نشوان مویدهود کوه رؤسوای
جمهور جدید آمریکا آرایش زمین بازی را تغییر نمیدهند .حرکت پاندولی هژمون سازی
چندجانبهگرایی همواره در راهبردهای رؤسای جمهور آمریکا قابول مشواهده بووده و هور
شخصی که به ریاست جمهوری میرسد ،بسته بوه عملکورد توی قبول ،یکوی از ایون دو
راهبرد را انتخاب مینمایند .آمریکا در دوران اوباما به خوبی به این نکته پی برده بود کوه
تداوم رفتار بوش افول قدرت آن کشور و انتقال آن را به حوزههای دیگر جهوان از جملوه
آسیا به همراه داشته و این امر به صراحت در گزارش سازمانهای اطالعاتی آمریکا اشاره
شده است(عباسی.)78:1392 ،
تحلی رفتاری آمریکا در منازعه سوریه
آمریکا بر اساس مثلفههای راهبردی خود در نظ نوین جهانی از ابتدای شرو بحران
سوریه ،بهعنوان یکی از بازیگران اصلی وارد منازعوه گردیود و توالش بورای تغییور وضوع
موجود را با نگاه به تأمین منافع منطقهای و فرامنطقهای خود به شرح زیر دنبال کرد:
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 -1حه یکی از کشورهایی که ربات سیادت طلبانه آمریکا را بوه طورق مختلوف در
منطقه خاورمیانه به چالش کشیده است.
 -2با توجوه بوه ایون کوه بوزع آمریکوایی هوا انوزوای کشوورهای یواغی یکوی از
اولویت های راهبردی آن ها در دکترین نظ نوین جهانی است ،براندازی بشار اسد بوا
تأریرگهاری منفی بر قدرت منطقه ای ایران ،این اولویت راهبوردی آمریکوا را توأمین
می نماید.
 -3در صورت حه اسد این مسأله با تضوعیف محوور مقاوموت (ایوران -سووریه و
حزب ا . ..لبنان) تأریر مستقیمی بر ارتقاء امنیت اسرائیل می گوهارد .امنیوت اسورائیل
یکی از اهدا جانبی نظ نوین جهانی در کنار اهدا مرکوزی ربوات سویادت طلبانوه
است.
 -4دومین هد جانبی نظ نوین جهانی ،مسأله انورژی اسوت« .قودرتهوای بوزرگ
تالش میکنند تا از تسلط سایر قدرتهای رقیب بر مناطق رروت ساز جهوان جلووگیری
کنند»(مرشایمر.)161:1389 ،
با توجه به وابستگی بسیاری از رقبای آمریکا در سطح بینالمللی به انرژی خاورمیانه،
این کشور به انرژی این منطقه به عنوان ابزار قدرت مینگرد .حه اسد و تضوعیف ایوران
(دو قدرتی که احتمال به چالش کشیدن این مسأله بر ضد آمریکا را دارند) به تأمین این
هد راهبردی کم خواهدکرد.
 -5تغییر وضع موجود در سوریه ،بر روند پرونده هستهای جمهوری اسوالمی ایوران و
وادار نمودن این کشور به پهیرش شروط آمریکا تأریرگهار است.
 -6با توجه به این فر واقعگرایانه که میوزان قودرت در نظوام رابوت اسوت ،نتیجوه
تغییر وضع موجود در سوریه باع افزایش قدرت متحودان منطقوهای آمریکوا (بوه ویوژه
ترکیه ،عربستان و رژی اسرائیل) میگردد.
 -7تغییر وضع موجود در سوریه آخرین رگههوای نفوو روسویه در خاورمیانوه را بوه
چالش میکشاند.
 -8حمایت آمریکا از مخالفان سوریه ،آن کشور را مدافع دموکراسی در منطقه نشوان
میدهد .تأریر مه این موضو افزایش قدرت نرم آمریکا در منطقه است.
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 -9سقوط اسد نفو آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده و بر قدرت جهانی این کشور
تأریر مستقی میگهارد و میتواند به حفظ برتری جهانی از طریق برتری در مناطق نائل
آید.
 -10تغییر و تحول قدرت در سوریه امواج بیداری اسوالمی در مصور ،یمون ،لیبوی و
تونس را که به نظر برخی تحلیلگران شرایط را به ضرر آمریکاییها رق زده بود معکوس
خواهد کرد و موازنه از دست رفته را به سود آمریکاییها احیاء مینماید(عباسوی:1392 ،
.)79
تحلی رفتاری روسیه در منازعه سوریه
برای تحلیل رفتار روسیه به عنوان حامی وضع موجوود در سووریه بایود در دو سوطح
مدنظر قرار گیرد:
 -1در سطح منطقهای

پس از فروپاشی شوروی بسیاری از رژی های مرتبط با آن تغییر یافتنود و روسویه در
کشورهای معدودی مانند لیبی و سوریه که دارای نفو سنتی است وضوعیت خوود را در
معر تضعیف دید .سوریه مهمترین خریدار جنگ افزارهای روسی در این منطقه بووده
و پایگاه نظامی طرطوس روسیه در این کشور ،تنها پایگاه نظامی اش در خاورمیانه است.
می توان گفت با توجه به وضعیت لیبی بعد از قهافی ،سوریه تنها موقعیت نفو روسیه در
منطقه خاورمیانه محسوب می گردد.
از سوی دیگر ،در پرتو تحوتت ناشی از بیداری اسالمی روسیه نگاهی محافظهکارانوه بوه
تحوتت صورت گرفته در کشورهای عربی در پیش گرفت .سواختار سیاسوی روسویه بوه
ساختار سیاسی کشورهای دیکتاتور عرب (از بعد غیر دمکراتی بودن) شباهت داشوته و
آن را نگران سرایت تحوتت بوه منواطق پیراموونی خوود نمووده اسوت .از سووی دیگور،
وتدیمیر پوتین ،خیزشهای خاورمیانه را جریانی دستکاری شده از سوی غرب میداند.
 -2در سطح نظام بینالمل

سیاست خارجی این کشور در قبال غرب پس از جنگ سرد بوه چنود دوره بوه شورح
زیر تقسی میگردد:
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از سال  1992تا  1994روسیه به شدت با غرب و آمریکوا متحود شود ،ولوی از سوال
 1994تا  2000سیاست خارجی روسیه دوپهلو شد و از ی طر به همکاری بوا غورب
ادامه داد و از طر دیگر با دقت به دنبال بره زدن تووازن بور ضود غورب بوود .از سوال
 2000تا  2004روسیه همکاری وسیعتری با غرب در پیش گرفت ،ولی مجدداً از 2004
تا  2007مخالفتها بهویژه در خصوص گسترش ناتو به شرق و سپر دفوا موشوکی بوین
غرب و روسیه شدت گرفت (سازمند.)39:1390 ،
از زمان روی کار آمدن دیمیتری مدود تا  2012سیاست خارجی روسویه بیشوتر
به غرب تمایل داشت و از سال  2012توا کنوون و بوا روی کارآمودن پووتین سیاسوت
خارجی این کشور تغییرات عمدهای را تجربه کرده است .پوتین در دوره قبلی ریاسوت
جمهوری خود با توجه به عرصه محدود امکانوات روسویه در محویط خوارجی ،راهبورد
مقاومت مثبت بر اساس رویکرد عملگرایانه محافظه کار ،عدم تقابلهوای بویحاصول،
مسامحه و مصالحه و در عین حال فرصت طلبی راهبردی را در دستور کوار خوود قورار
داد .اما به تدریج در انتهای دوره ،رویکورد عمولگرایوی تهواجمی را اتخوا و سیاسوت
مقاومت مستقی را در برابر توسعهطلبیهوای غورب در پویش گرفوت.در ایون مرحلوه،
انتخاب پوتین در شرایطی صورت میگیرد کوه ایون کشوور بوه مودد دسوتآوردهوای
مختلف در حوزه سیاسی و اقتصادی (به ویژه درآمدهای نفتی) از وضوعیت بوه مراتوب
بهتری برخوردار است .اگرچه عملگرایی پوتین مشهود است ،اما به نظر میرسد عامل
روان شناختی تبدیل نمودن روسیه به قودرت بوزرگ در سیاسوت خوارجی وی نقوش
عمدهای ایفا مینماید و وی قصد دارد با پیگیری سیاست خارجی مقاومت مسوتقی در
خاورمیانه در مقابل غرب ،ضمن به چالش کشیدن جهانگرایی غربی تصوور قودرت در
حال نزول روسیه را مورد تردید قرار دهد و هزینههای بیتوجهی بوه آن کشوور را بوات
ببرد(کوتیی.)212:1389 ،بنابراین میتوان علول اتخوا رویکورد حفوظ وضوع موجوود
روسیه را ناشی از عوامل زیر دانست:
 -1نظر به این فر واقعگرایانه ،مبنی بر رابت بودن میزان قدرت در عرصه جهوانی،
هد روسیه جلوگیری از کاهش میزان قدرت خود از سه نسبی جهانی است،
 -2حفظ حکومتی که پایگاه سنتی نفو روسیه در خاورمیانه است،
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 -3بات بردن قدرت چانهزنی با آمریکا در موضوعات منطقهای و بینالمللی،
 -4احتمال تأریرگهاری سقوط اسد بر وضعیت منطقوهای ایوران و بوه خطور افتوادن
منافع روسیه به علت تغییر موازنه قوا به سود آمریکا و متحدانش در منطقه،
 -5بهرهگیری از این مسأله برای افزایش محبوبیت داخلی :احیای توان و نفو سونتی
روسیه در این کشور ی نوستالژی قوی بووده و ایون قبیول مقاوموتهوا در برابور غورب
محبوبیت سران کرملین را افزایش میدهد،
 -6ترس از تغییر موازنه قوا به نفع ترکیه :سیاستهای خط لولوه انتقوال انورژی کوه
برخی از آن ها کاهش نقش ژئواکونومی روسیه را به دنبال داشته در کنار عضویت ترکیه
در ناتو ،ترس روسیه را از تغییر موازنه قوا بهنفوع ترکیوه در صوورت موفقیوت در بحوران
سوریه بهدنبال دارد.
 -7ترس از سرایت بحران به حوزه پیراموونی روسویه و توالش بورای مقابلوه بوا ایون
موضو (عباسی.) 83 :1392 ،
رویکرد روسیه نسبت به تحوالت سوریه
سوریه از سنتی ترین متحدان روسیه در منطقه و جزء حوزه نفو این کشور است.
نفو روسیه قبل از زمان جنگ سرد در سوریه وجود داشته و در سال های بعد نیز با
شدت و ضعف هایی همچنان ادامه پیداکرده است ،تا اینکه در  30مارس  2011و در
شهر درعا اعتراضات و شورش هایی آغاز می شود و ایون کشوور را در معور بحوران
داخلی قرار می دهد .با توجه به این موضو شواهد ایون هسوتی کوه روسویه توالش
می کند که با مخالفان رژی اسد تماس برقرار کند تا جلوی خشوونت و خوونریزی را
در خاك سوریه بگیرد .افزون بر این ،در بین مخالفان رژی سوریه حوزه نفو داشوته
باشد .با توجه به نظریه نوکالسی ها که به هور دو متغیور داخلوی و خوارجی توجوه
دارند ،باید اشاره کنی که روسیه نیز به دنبال حفظ جایگاه و نفو بوین المللوی خوود
است و در این زمینه عوامل داخلی ازجمله نقش تصمی گیرندگان نیوز بور آن توأریر
دارد .روسیه ازجمله کشورهای تأریرگهار در نظام بین الملول اسوت کوه در تحووتت
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خط سیر ک نوسان موضع خوود

سوریه از حکومت اسد حمایت کرده و تقریباً با ی
را دنبال کرده است.
درمجمو  ،موضع روسیه در قبال تحوتت کشوورهای عربوی خاورمیانوه و شومال
آفریقا با نوعی ش و تردید آمیخته بوده است و این کشور جابه جایی حکومت ها در
منطقه را در شرایط کنونی چندان به نفع سیاست خاورمیانه ای خوود ندیوده و آن را
بره زننده ربات منطقه قلمداد کرده است .روس ها چنین تغییرات سیاسی بنیوادی
را در جهت منافع ایاتت متحده آمریکا و ه پیمانان آن تلقی کرده که می توانود بور
منافع روسیه در خاورمیانه تأریرات منفی داشته باشد .ازنظر روس ها چنین تحوتتی
به اوج گیری افراط گرایی در کل منطقه انجامیده که برای روسیه نیز تهدیدزا اسوت.
البته نو واکنش و موضع روسیه در قبال تحوتت سه کشوور توونس ،مصور و لیبوی
بسیار متفاوت از واکنش و موضع آن نسبت به تحوتت سوریه بووده اسوت .در موورد
سه نمونه قبلی ،روسیه درمجمو سیاسوت مشواهده و انتظوار کوه بوه نووعی اتخوا
رویکرد سکوت بود را در پیش گرفت .بور اسواس برخوی دیودگاه هوا دو دلیول بورای
به کارگرفتن چنین رویکردی می توان قائل بود ،نخست ،روس ها از گسترش سوریع و
ناگهانی تحوتت غافلگیر شدند.روسیه قبالً در برخی حوادث دیگور منوافع بزرگوی را
ازدست داده بود و شاید تحت تأریر همان تجربه این گونه رفتار کورد .بوا توجوه بوه
چنین تجربه ای بود که روسیه موضع دیگری را در مورد سوریه اتخا کرد و این بوار
به طور صریح و محک از حکومت دوست خود پشوتیبانی کورد توا بورخال گهشوته
جلوی از دست دادن منافع بزرگ خوود آن هو بوه سوود رقبوایش در خاورمیانوه را
بگیرد .روسیه نگاه خووبی بوه تغییور نظوام در سووریه نودارد و در بودترین وضوعیت
می پهیرد که جابه جایی مختصر در نخبگان حاک انجوام گیورد ،اموری کوه بوه نظور
می رسد ،روس ها درگهشته در ی منطقه دیگر به خوبی آن را به کار بسته و جلووی
از دست رفتن منافع و نفو شان را به طورکل گرفته اند .انقالبات رنگین در برخوی از
جمهوری های تازه استقالل یافته ،اگرچه ازنظر بسیاری ،تحولی شگر دیده شد کوه
شدیدا منافع روسیه را به خطر انداخت ،ولی درواقع تغییرات درحد نخبگان حواکمی
صورت گرفت که پس از مدت کوتاهی در چارچوب نظام حاک ناتوان ،مستحیل و یا
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از بین رفتند و کماکان روسیه منوافع خوود را در ایون کشوورها حفوظ کورد (زرگور،
.)61 :1392
رویکرد آمریکا نسبت به تحوالت سوریه
روابط ایاتت متحده آمریکا و سوریه پس از یازده سپتامبر بسیار پیچیده شده و ایون
امر سوریه را در ی وضعیت دشواری قرار داده است .اشغال عراق و در پوی آن اتهاموات
وارده به رژی بشار اسد مبنی بر دخالت در عراق ،مسوئله تروریسو  ،اتهوام توالش بورای
دستیابی به سالحهای کشتارجمعی ،حضور نیروهای این کشور در لبنوان و توالش بورای
بیرباتی در لبنان با اتهام قتل رفیق حریری و حمایت از حوزب اهلل لبنوان بوه مسوائل و
معضالت چوالش برانگیوز در روابوط بوین آمریکوا و سووریه تبودیل شوده اسوت(روحوی،
.)88:1388
سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد در ناحیه خاورمیانه بور پایوه حمایوت و
پشیبانی از رژی اسراییل و نظامهای اقتدارگرای ضدکمونیست منطقه و ایجاد امنیوت راه
نفتی ناحیه به آبهای آزاد بود .فروپاشی اتحاد شوروی و سپس رویوداد یوازده سوپتامبر
مفهوم امنیت ملی از نگاه سیاستمداران آمریکایی را تغییر داد .ی جانبهگرایی و مبوارزه
بووا تروریسوو و تضووعیف کشووورهای ضوودغربی -ضوود اسووراییلی در سیاسووت خووارجی
خاورمیانووهای آمریکووا جایگوواه ویووژهای پیوودا کوورد .در ایوون راسووتا طوورح خاورمیانووه
بزرگ(گسترش دموکراسی و تضعیف کشورهای ضودغربی و گوروههوای تنودرو) اعوالم و
برخی از حکومتهای اقتدارگرای ضدغرب مانند حکومت صدام با مداخله نظامی آمریکوا
سقوط کردند؛ اما ادامه تهدیدات تروریستی و گسترش بنیوادگرایی و وجوود سوالحهوای
کشتارجمعی در خاورمیانه سبب شد تا ایاتت متحده ی سیاست دوگانوه را در منطقوه
درپیش گیرد .سوریه که از مخالفان سرسخت طورح خاورمیانوه بوزرگ بشومار مویآیود،
آمریکا را مته کرد که هدفش تکه تکه کردن کشورهای عربی خاورمیانه است(ساجدی،
.)190:1392از نگاه بیشتر تحلیلگران ،سیاست خارجی آمریکوا در برابور جنوگ داخلوی
سوریه بسیار منفعل کننده و ابهام آمیز بوده است .با آنکه سالها از شرو جنگ داخلوی
در سوریه میگهرد آمریکا نتوانسته موضعی قاطع در برابر ایون بحوران اتخوا کنود و در
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مورد تسلیح تمام عیار مخالفان و یا حمله نظوامی بوه سووریه موردد بواقی مانوده اسوت.
انفعالی که پیامود آن ناخشونودی برخوی متحودان آمریکوا ماننود عربسوتان سوعودی از
سیاستهای واشنگتن بود .ریشه این سردرگمی بوه اسوتراتژی موبه و نامشوخص توی
سیاست خارجی آمریکا در رابطه با رویارویی با بیداری اسالمی مربوط بود و به طور کلوی
پیامد سردرگمی در سیاست خارجی را در سوطوح منطقوهای و بوینالمللوی عیوان کورد.
کاهش اعتبار و قدرت جهانی آمریکا از ی سو و تضعیف مناسبات واشنگتن با متحودانی
همچون عربستان سعودی و اسراییل در این رابطوه قابول جموع بنودی اسوت(کوشوکی،
.)1:1393
موضع آمریکا و روسیه نسبت به حکومت سوریه
بعد از این که سوریه اسوتقالل خوود را در سوال  1946از فرانسوه بوه دسوت آورد
ایاتت متحده آمریکا نیز این کشور را در همان سال به رسمیت شناخت و متعاقوب آن
سفارت خود را نیز در دمشق پایتخت این کشور مستقر نمود .اما از آنجا که سووریه در
طول جنگ سرد به سمت قطب دیگر (شوروی) که دشمن ایدئولوژیکی ایاتت متحوده
محسوب میشد ،گرایش داشت از همان دوران نیز اختالفات و تنش های ایاتت متحده
آمریکا بوا ایون کشوور شورو شود .باتوجوه بوه هموین مسوئله و اهمیوت ایون کشوور
خاورمیانهای ،دولتمردان ایاتت متحده آمریکا درصدد بودند تا این کشور را تحت نفو
خود درآورند .برای عملی شدن این کار ،کودتای نافرجوامی را در سوال  1957تودارك
دیده بودند که توسط دولت سوریه کشف و خنثی گردید ،درپی این اقودام و مشوخص
شدن این که دست سازمان سیا پشت عوامل کودتا بوده ،روابط دوکشور رو بوه تیرگوی
گرایید.دخالتهای ایاتت متحده آمریکا در امور داخلی سووریه بوه ایون موورد خواص
محدود نمویشوود ،بلکوه در دوره حکوموت حوافظ اسود نیوز هنگوامی کوه آمریکوا از
شورشهای مسلحانه که مخالفین داخلی علیه حکومت وی ترتیب داده بودند ،حمایت
به عمل آورد ،روابط دو کشور بیش از گهشته حالت خصمانه به خود گرفوت (گوافیرو،
.)49 : 1391
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در دوره بشاراسد نیز که حوادث یازده سپتامبر بوه وقوو پیوسوت ،همکواری ایون دو
کشور که در زمان جنگ دوم خلیج فوارس بهبوود یافتوه بوود ،محودودتر شود و آمریکوا
تحری هایی را علیه این کشوور ترتیوب داد .بعود از آن نیوز در پوی تورور رفیوق حریوری
(نخست وزیر لبنان) آمریکا انگشت اتهام را به سمت سوریه نشانه گرفت و هموین عامول
نیز باع شد تا تحت تحقیق بینالمللی قرار گیرد(حاتمی.)222:1390 ،
فراتر از همه این موارد ،درخصوص رابطه ایاتت متحده آمریکوا بوا سووریه بوه ویوژه در
دوره حکومت خاندان اسد ،باید به این نکته اساسی نیز توجه داشت که از آنجا کوه سووریه
تحت حکومت اسد به عنوان ی خطر جودی علیوه امنیوت اسورائیل محسووب موی شوود،
طبیعی است در شرایطی که سوریه نقش محوری را در برقراری رابطه ایوران بوا حوزب اهلل
ایفا مینماید و خود نیز از حامیان بزرگ حزب اهلل به شمار میرود ،نمیتوان تصور کرد کوه
این دو کشور با ه روابط مناسبی داشته باشند (چرا که اسرائیل متحد استراتژیکی آمریکوا
در منطقه به شمار میرود) .در واقع با بررسی مختصر تاریخچوه روابوط خوارجی دو کشوور
مشخص میشود که روابط این دو کشور تا حد زیادی با بی اعتمادی و تضاد منافع تعریوف
شده که همین مسئله نیز در ادامه مشخص کننده نو موضعگیری هوای آمریکوا در قبوال
تحوووتت سوووریه خواهوود بووود .درخصوووص تجزیووه و تحلیوول سیاسووت خووارجی آمریکووا و
موضعگیری این کشور در قبال تحوتت سوریه ،این سیاستهوا در دو دسوته کلوی تقسوی
بندی میشوند -1 :در قالب مسائل سیاسی و ویژگیهای ساختاری رژی اسود  -2در قالوب
مسائل ژئوپلتی (سلطانی.)955:1392 ،
الف -مسائ سیاسی و ویژگی های ساختاری
باید این نکته اساسی را مورد توجه قرار داد که علیورغ وجوود تفواوتهوای اساسوی
میان تحوتت سوریه با سایر کشورهای دست خوش بحران ،از لحاظ ویژگیهای سیاسوی
وساختاری میان آنان شباهتهای فراوانی حکمفرماسوت .اقتودارگرایی و شخصوی بوودن
قدرت ،فقدان آزادیهای اساسی نظیر آزادی بیان و مطبوعات ،تعر به حقووق افوراد و
نقض گسترده حقووق بشور ،سورکوب شودید جریانوات معتور و اپوزیسویون از جملوه
ویژگیهای سیاسی است که ک و بیش میان اکثر کشورهای دست خوش بحوران وجوود
داشت .حکومت حاک در سوریه نیز واجد چنوین ویژگویهوایی اسوت؛ بوه گونوهای کوه
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سرکوب شدید معترضان از همان روزهای نخست اعتراضات به مسوئلهای عوادی تبودیل
شده بود .ایاتت متحده آمریکا نیز تمام تالش خود را بر این گهارده تا با برجسوتهسوازی
چنین مسائلی در مجامع بینالمللی ،حکومت اسد را تحت فشار قرار دهد ،تا امور کشوور
را به جریانات سیاسی معتر و گروههای اپوزیسیون واگهار کند (همان).
ب -مسائ ژئوپلتیک
رقابتهای ژئوپلتی موردی است که بهتر میتواند سیاستهای خاورمیانهای آمریکوا
را به ویژه در مورد تحوتت سوریه مورد واکاوی قرار دهد که در سه بخش کلی میتووان
آن را بیان نمود:
الف -حمایت دولت اسد از جریان مقاومت و نزدیکی این دولت به جمهوری اسوالمی
ایران؛
ب-مخالفت دولت اسد با جریان موسوم به شورای همکاری خلیج فارس؛
ج -رابطه گرم و مناسب اسد با کشور روسیه(همان.)956 ،
در حال حاضر ،فروپاشی نظام سیاسی حاک در سوریه میتوانود منوافع روسویه را در
این کشور با خطر جدی مواجه ساخته و به صورت غیر قابل اجتنابی نفو این کشور را در
خاورمیانه و مدیترانه کاهش دهد .برای اجتناب از چنین حادرهای روسها بر آن شدهانود
تا به هر صورت ممکن از اسد و ماندگاری حکومت او به حمایت برخیزنود .درمقابول نیوز
چون ایاتت متحده خواهان خاورمیانهای بدون روسیه و یا سایر قدرتهای بوزرگ اسوت،
طبیعی است که چنین رخدادی به هیچ عنوان نمویتوانود بواب میول ایون کشوور باشود
(سلطانی.)959 :1392 ،
نقش و جایگاه آمریکا و روسیه در مدیریت جنگ داخلی سوریه
نقش اسد در این دوران گهارِ سیاسی ،بایود در جریوان موهاکرات مشوخص تعریوف و
بررسی شود .از ی سو حامیان ایاتت متحده آمریکا خواستار جابهجوایی قودرت از اسود
بودهاند و برعکس در آن سو ،روسیه و جمهوری اسالمی ایران و برخی کشورهای حوامی
دولت اسد و مردم سوریه میباشند .البته با ورود و فعال شدن نقش روسیه در حملوه بوه
مخالفان دولت سوریه در ایوام کنوونی ،از مواضوع قبلوی خوود عقوب نشسوته و مقاموات
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آمریکایی و اروپایی و حتوی ترکیوه بواوجود تأکیود بور لوزوم تغییور در قودرت سووریه و
جابهجایی اسد ،گفتهاند که این جابهجوایی و کنوارهگیوری تزم نیسوت بالفاصوله انجوام
پهیرد .حال آنکه تا قبل از این ،نظر قدرتهای غربی بسیار متفاوت بوود .آینوده تحووتت
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 خوود را در
مسیر مسالمتآمیز پیگیری نمایند که البته این دستیوابی در مرحلوه نخسوت بوه نفوع
مردم سوریه و تحوتت منطقهای و فرای آن  ،که این نگاه امروزه به نفع سوریه در عرصه
بینالمللی تغییر کرده است .بنابراین بازیگران به این سمت مویرونود کوه وضوعیت را در
ی فرایند مرحلهای انتقال قدرت قرار دهند و قدرتهای غربی به این نتیجه رسویدهانود
که دولت سوریه ،دولتی نیست که با جنگ داخلی قدرت خود را از دست بدهد .تا زموانی
که شرایط دوقطبی صورت نگرفته و بدنه اصلی اجتما طرفدار دولت فعلی سوریه وجوود
داشته باشد ،این قدرت از ه نمیپاشد و مردم و ملت سوریه مویتواننود آینوده خوود را
رق بزنند(اشرفی.)61:1394 ،
با این حال برای حل و فصل مناقشه سوریه کنفرانس های متعددی برگزار شد اما
در این کنفرانس ها اخوتال نظراتوی میوان روسویه و آمریکوا وجوود داشوته و دارد.
مه ترین مانع همکاری روسیه و آمریکا در سوریه این است کوه مسوکو و واشونگتن
نگاه مشترکی در خصوص آینده سوریه ندارند.نگواه روسویه بوه سیاسوت آمریکوا در
سوریه همان پیگیری اشتباه و پرخطای تغییر رژیو در ایون کشوور کوه بور مبنوای
سیاست بلندمدت و قدیمی آمریکا که منجر به بی ربواتی هوای بویش تور در منطقوه
می شد ،قابل تعریف است .در این خصوص روسیه ،با اشاره به مثال هوای افغانسوتان،
عراق و لیبی به عنوان شواهدی بر این موضو  ،بوا سیاسوت آمریکوایی مخالفوت و در
نهایت عنوان می دارد که ساقط ساختن رژی بشار اسد ،به عنوان تنها نهاد در سووریه
که پس از گهشت  7سال از جنگ نسبتاً دست نخورده باقی مانده است ،صرفا منوتج
به آشوب بیش تر و رشد گروه های جهادی خواهد شد .روسیه سیاست ایاتت متحده
را عدم سخت گیری در رفتار و اقدامات خود با گروه های جهادی نظیر جبهه النصوره
به عنوان شاخه ای از القاعده توصیف می کند.
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روسیه همچنین در خصوص مباحثات داخلی میان نخبگان سیاسی و نظوامی ایواتت
متحده حول سیاست واشنگتن در قبال سوریه ،نگرانی دارد .بخشوی از توجوه مسوکو بوه
تالشهایی معطو شد که دولت اوباما را به سمت استفاده از نیروی نظامی گسوتردهتور
علیه دولت بشار اسد و همچنین اختالفات عموومی بوین وزارت دفوا و دیگور نهادهوای
اجرایی آمریکا در خصوص پیشنهاداتی مبنی بر همکاری با روسیه در حمله به گروههوای
سلفی نظیر داعش و جبهه النصره سوق میداد .ایاتت متحده راغب به تبادل اطالعات با
روسیه در خصوص این گروهها نبود که البته بیانگر این بیاعتمادی اتی است که مسوکو
این اطالعات را در اختیار دولت سوریه قرار نمیدهد(دابینز.)27 :2017 ،
روسیه به آتش بس و فرایند سیاسی که در آن بشار اسد و دولت کنونی سوریه نقش
فعالی دارند ،به دیده راهحلی برای پایان منازعه در سوریه مینگرد .با ایون حوال ،مسوکو
هیچ ارزشی برای آتش بسهایی که در بردارنده یا منبعو از تحووتت سیاسوی نبووده و
صرفاً از ایده فرایندهای سیاسی اعتبارزدایی کرده و اجازه میدهد که گروههای رادیکوال
با هد تغییر توازن قدرت به نفع خود ،تجدید نیرو و قووا کننود ،ارزشوی قائول نیسوت.
نشست آستانه در ژانویه  ، 2017گونه جدیدی از مهاکرات را ایجاد نمود .این نشسوت از
سوی روسیه و با همکاری ترکیه و ایران به عنوان دو قدرت منطقهای که بصورت مستقی
حضور نظامی در سووریه داشوته و بور گوروههوای حاضور در میودان نبورد نفوو دارنود،
سازماندهی و برگزار گردید .این گفتگوها با فرایند گفتگوهای ژنو مرتبط بووده و اسوتفان
دومیستورا ،فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ،در ایون نشسوتهوا شورکت
کرد .از آن جهت که فرایند ژنو مبتنی بر همکاری نزدی ایاتت متحده و روسویه اسوت،
تجدید این فرایند میتواند در ایجاد اعتماد بیش تر میوان ایون دو کشوور دخیول بووده و
آزمووون مهمووی بوورای روابووط دوجانبووه در دوره رئوویس جمهووور جدیوود آمریکووا قلمووداد
گردد(همان.)29 ،
در حال حاضور منوافع آمریکوا و روسویه در زمینوه جلووگیری و کواهش اسوتفاده از
سالحهای هستهای و دیگر سالحهای کشتارجمعی و کواهش خطور حموالت تروریسوتی
بزرگ ،همگرا است .هر دو این تهدیدات از بیرباتی و خشونت در شرق میانوه کوه در آن
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سازمانهایی نظیر دولت اسالمی عراق و شام (داعش) و القاعده سابق وجود دارند ناشوی
شده است(اشرفی.)59 :1394 ،
بنابراین از حی تئوری  ،روسیه و ایاتت متحده آمریکا پیرامون مبارزه بوا تروریسو
در ی جبهه قرار دارند .هر دو کشور از حمالت افراطی اسالمگرا به قلموروی خوود رنوج
میبرند و هر دوی آن ها مخالف دولت اسالمی عراق و شام ،موسووم بوه داعوش هسوتند.
رئیس جمهور پیشین ایاتت متحده باراك اوباما اغلب اظهار میداشت که آماده اسوت توا
با روسیه در خصوص بحران سوریه همکاری کند ،بهطوری که در ژوئون  2016پیشونهاد
همکاری نظامی را با روسیه را مطرح کرد .جانشین وی ،دونالد ترامپ ،در سوخنان خوود،
همواره بیان داشته که از کم های وتدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،علیوه داعوش
استقبال میکنود .در تواریخ  11نووامبر ،روسویه و ایواتت متحوده آمریکوا ،طوی بیانیوه
مشترکی ،تصمی خود را در خصوص مبارزه با داعش اعالم کردنود و  10روز پوس از آن
به بح در خصوص همکاریهای مبارزه با تروریسو پرداختنود(هموان) .بوا ایون حوال،
چنین خوشبینیای در خصوص همکاری با روسیه در مقابل تروریسو  ،اشوتباه اسوت .از
افغانستان گرفته تا خاورمیانه ،پوتین همواره سعی داشته از طریق حفظ روابوط خوود بوا
برخی گروههای چالشچو از آن ها در مقابل رقبای غربی خود استفاده کند .سابقه روسیه
نشان میدهد که این کشور هرگز ی شری قابل اعتماد یا یو دولوت مطموئن بورای
غرب در زمینههای مختلف از جمله جنگ با تروریس نخواهد بوود .از آغواز شوورشهوای
سال  2011در سوریه ،هد روسیه همواره حفظ رژی بشار اسد بووده اسوت .در سوپتامبر
 ،2015هد اصلی مسکو مداخله نظامی در سوریه بوده است و نه مبارزه با داعش و سوایر
گروههای تروریستی.
این واقعیت که «بسیاری از تسلیحات مسوکو در سووریه بکوار گرفتوه شوده اسوت»،
ارتباطی با مبارزه با داعش ندارد .واحدهای پیشرفته نیروی دریایی و دفا هوایی روسویه
که در سوریه به کار گرفته شده بود به مسکو اجازه میداد تا اعمال قدرت و حضوور خوود
را گسترش دهد و این نشان میدهد که هد واقعی آن محدود نمودن توانایی غورب در
مانورهای منطقهای است .گزارشات متعدد نشان گر آن است کوه بویشتور ایون حموالت
هوایی روسیه ،خارج از مناطق تحت کنترل داعوش قورار دارد و عمودتاً مخالفوان اصولی
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سوریه را مورد هد قرار میدهد .در بسیاری از این موارد ،این حمالت حتی بوه تقویوت
داعش نیز کم میکند(همان.)60 ،
از  11سپتامبر  ،2001پوتین خود را به عنوان ی شری ضد تروریستی ضروری
به غرب معرفی و برای آن هزینه پرداخته کرده است .برای مثوال بسویاری از هموان
ابتدا معتقدند که بحران سوریه بدون مسکو حل نخواهد شد ،اگر چوه ممکون اسوت
این رویکرد ناقص باشد .به طور کلی اولویت پوتین این است کوه غورب را تضوعیف و
تقسی کند و در این راستا با هر گروهی که برای رسیدن به این هد کمو کنود،
همکاری خواهد کرد .غرب معتقد به بازی برد -برد است ،اما پوتین معتقد بوه بورد-
باخت؛ بدین معنی که برای اینکه او موفق شود باید غرب چیوزی را از دسوت بدهود
(اشرفی.)60 :1394 ،
جنگ سرد جدید آمریکا -روسیه در سوریه
بحران جاری در سوریه ،جنگ سرد جدید بوین آمریکوا و روسویه را نمایوان سواخته
است که نبردی برای کسب نفو و کنترل بر منطقوه خاورمیانوه اسوت .آمریکواییهوا در
زمینه پیشبرد اموور مربووط بوه خاورمیانوه و حول مشوکالت ایون منطقوه دچوار نووعی
سردرگمی شدهاند .بین آمریکا و روسیه جنگ سرد حاک و همین امور نوه تنهوا موانع از
حل و فصل بحران سوریه ،بلکه موجب پیچیودگی آن شوده اسوت.آنچوه کوه در میودان
سوریه مشاهده میگردد کشمکشی بین آمریکا و روسیه برای کسوب نفوو و کنتورل بور
منطقه خاورمیانه است؛ گزاره ای که بیش تر در ارتباط با آمریکا صدق می کنود .آمریکوا و
روسیه همواره درگیر نوعی از جنگ سرد بودهاند ،چه در زمانی کوه در یو طیوف قورار
داشتهاند و چه در دورانی که در دو طیف مخالف قرار گرفتهاند.
جنگ سرد امروز بین دو کشور بر سر بحران سوریه بسیار خطرناك اسوت .ائوتال
ایران -روسیه زنگ خطری راهبردی برای آمریکا و متحدانش ایجاد کرده است .تقسی
گروههای شورشی به تروریست های خوب و بد موجی از بیاعتمادی بهویژه بین آمریکا
و روسیه ایجاد کرده است .مضافاً اینکه بین اعضای ائتال نیز اعتماد واقعوی مشواهده
نمی شود.زمان زیادی نیاز است تا آمریکا و روسیه بوا یکودیگر بور سور بحوران سووریه
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همکاری کنند و به اهدا مشترك برسند .سناریوی جنگ سرد بیش تر ناشی از تفاوت
دیدگاه رهبران دو کشور آمریکا و روسیه در خصووص مسوایل و تحووتت منطقوهای و
جهانی است .تحوتت حاکی از آن است که پوتین همواره بدنبال نشوان دادن انعطوا
چه در حیاط خلوت خود و چه در اروپا یا خلیج فارس بوده است .از سوی دیگر اگرچوه
اوباما خواهان ورود به ی جنگ یا جنگ سرد دیگر با روسیه نیست ،اموا کو و کیوف
رفتار سیاسی آمریکا در قبال تحوتت منطقهای موجب شده تا این دو کشور از یکدیگر
فاصووله گرفتووه و منووافع متضووادی را پووی بگیرنوود.در بحووران سوووریه و سیاسووتهووای
خاورمیانهای روسیه در قبال آمریکا شاهد همراهی سوریه با دولت روسیه در تقابول بوا
اهدا واشنگتن بودهای چرا که سوریه در زمان جنگ سرد از جمله متحدان شووروی
محسوب شده وهمواره در کمربند امنیتی آن قرار داشته است .با شرو بحران سووریه
مواضع ضد غربی روسوی و مخالفوت بوا دخالوتهوای امریکوا در ایون کشوور از جملوه
جلوههای تعار دو کشور در خاورمیانه بود .حضور و حمایت از دولت سوریه و ارسال
تسلیحات به این کشور از نمودهای حمایت این کشور از دولت سووریه و حفوظ جوای
پای قدی خود در منطقه خاورمیانه است اگرچه حضور در خاورمیانه بورای روسویه بوا
حمایت این کشور از سوریه ادامه مییابد و حفظ دولت اسد مسوئلهای حیثیتوی بورای
روسیه است اما در این مناقشه ،که به جنگ نیابتی بدل شده هرگونه منازعهای ممکن
میباشد(عسگریان.)33 :1396 ،
نتیجه گیری
بی تردید بحران سوریه خونینترین بحران در قرن بیست و یکو در جهوان محسووب
میگردد که ابعاد فاجعه بار آن گریبان مردم نه تنها ی کشور بلکه کشورهای زیوادی را
گرفته است .این بحران حتی اگر پایان ه بپهیرد تا سالها و نسلهوای بعود اررگوهاری
خود را از دست نخواهد داد چرا که خیلی از خانوادههای سوری عزیزان خوود را در ایون
بحران از دست دادند ،بسیاری خانه و کاشانه خود را نابود شده مویبیننود ،افوراد زیوادی
بودند که صاحب منصب ،شغل و پیشیننه عالی بودند اموا بعود از جنوگ داخلوی سووریه
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آن ها را از دست داده و در کشورهای دیگر آواره شده و گاها برای امرار معاش دسوت بوه
پستترین کارها میزنند.
با گهشت زمان ،بحران سوریه به یکی از پیچیدهترین چالشهوای سیاسوی و امنیتوی
در منطقه تبدیل شده است .از سوی دیگر تحوتت سیاسی سوریه عرصهای برای رقابوت
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای فراه کرده است .هر ی از این قدرتها رویکردهای
متفاوتی در قبال سوریه به کارگرفتهاند که رویکرد آمریکا و روسیه به عنووان دو ابرقودرت
جهانی اهمیت فراوانی دارد .از نگاه بیش تر تحلیلگران ،سیاست خارجی آمریکا در برابور
جنگ داخلی سوریه بسیار ابهام آمیز بوده است .ریشه این سردرگمی به استراتژی موبه
و نامشخص سیاست خارجی آمریکا در رابطه با رویارویی با بهار عربی مربوط میشود که
سردرگمی در سیاست خارجی را در سطوح منطقهای و بینالمللی به وجوود آورده اسوت.
روسیه نیز در تحوتت سوریه از حکومت اسد حمایت کرده و تقریباً با ی خط سیر کو
نوسان موضوع خوود را دنبوال کورده اسوت .موضوع روسویه در قبوال تحووتت سیاسوی
کشورهای عربی منطقه با نوعی ش و تردید آمیخته بوده و جابهجوایی حکوموتهوا در
منطقه را در شرایط کنونی چندان به نفع سیاست خاورمیانهای خود ندیده و آن را بوره
زننده ربات منطقه میداند .روسیه به عنوان مطرحترین قدرت نظامى اروپا در یو سوو
گسل کشمکش سوریه و آمریکا در کسوت نافهترین بازیگر جهانى در سوو دیگور خوط
مناقشه قرار دارد.
سئوالی که این مقاله بهدنبال بررسی و پاسخ دادن به آن بود ،عبوارت بوود از«:جنوگ
داخلی سوریه چه تاریری بر رقابتهای منطقهای ایاتت متحوده و روسویه در خاورمیانوه
داشته است؟» بر این اساس فرضیه اصلی مقالوه عبوارت بوود از«:جنوگ داخلوی سووریه
موجب افزایش تضاد منافع ایاتت متحده آمریکا و روسیه در خاورمیانه شده و رقابتهای
منطقهای آن ها را پیچیده و پرتنش نموده است .در این شرایط دو قدرت در جهت حفوظ
منافع و جایگاهشان به شکلگیری گروهبندیهای منطقهای حول خود کم کردهاند» .
در خصوص این فرضیه باید گفت که حداکثر ه سویی و حداکثر واگرایوی در منوافع
ایاتت متحده و روسیه در خصوص بحران سوریه وجود دارد .هر دو قدرت از طور هوای
اپوزیسیون در جنگ داخلی سوریه حمایت کردهاند ،اگرچوه مسوکو و واشونگتن مخوالف
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جنبشهای تندروی خشونتطلبی هستند که باع شعله ور ساختن این منازعه و جنگ
داخلی شدهاند .هر دو دولت عملیاتهای نظامی فعاتنهای در سوریه بوه راه انداختوهانود،
گرچه اهدا آن ها غالبا متفاوت بوده است ،بهطوریکوه عملیواتهوای نظوامی مسوتقی
آمریکا علیه داعش و عملیواتهوای نظوامی روسویه علیوه گسوترهای از نیروهوا از جملوه
نیروهای تحت حمایت ایاتت متحده آمریکا بوده اسوت .ایواتت متحوده همچنوین ایون
موضو را مورد اشاره قرار داده که شهروندان غیرنظامی از سوی رژی سووریه و حموالت
هوایی روسیه مورد هد قرار گرفتهاند .روسیه و ایاتت متحوده در دسوتیوابی بوه یو
همکاری پایدار در سوریه ناموفق بودهاند .در واقع ،دو قدرت تضادهای خود با یکودیگر را
وارد عرصه میدانی کردند که بهواسطه واقعیات محلوی ،ایون تضوادها شودت بویش توری
گرفت .در چنین فضایی ،مسکو و واشونگتن بطوور فزاینودهای از داوران حواک بور بوازی
سوریه به ربایندگان این منازعه تبدیل شده و این روند کماکان ادامه دارد .در نهایت ،اگر
دو طر از تقابلهای جدیتر و خطرناكتر پرهیز کنند ،باید به میز موهاکره بازگشوته و
اجازه ندهند که عوامل منطقهای آن ها ،موضوعی را کوه بورای ایون دو قودرت بوه مثابوه
موضوعی جانبی و رانویه است ،به ی موضوعی برای منازعوه مسوتقی آمریکوا و روسویه
تبدیل نمایند .روسیه و ایاتت متحده از راهحول مبتنوی بور موهاکره در خصووص جنوگ
داخلی سوریه حمایت میکنند .با این حال ،ایاتت متحده کماکان تاکید بر ایون موضوو
دارد که خروج بشار اسد از قدرت باید بخشی از این راه حول صولح باشود ،در حوالی کوه
روسیه تاکید میکند آینده بشار اسد بایود از سووی موردم سووریه و از طریوق برگوزاری
انتخابات که بخشی از فرایند انتقال قدرت خواهد بود ،تعیین گردد .تفاوت جزیوی میوان
این دو رویکرد این است که مسکو تاکیدی بر حفظ بشار اسد در مسند قدرت ندارد ،اموا
عالقهمند به اعمال فشار به بشار اسد برای ترك قدرت نیز نیسوت .در سووی دیگور ایون
طیف ،ایاتت متحده آمریکا بر تغییر کامل رژی سوریه تاکید ندارد ،اما قطعاً بر این بواور
است که بشار اسد باید در مرحلهای از فراینود تشوکیل دولوت متحود سووری ،از قودرت
کنارهگیری کند .از این رو ،دو طر باید همکاری بیشتر و فشردهتوری بوه منظوور رفوع
این خال با یکدیگر داشته باشند .روسیه و ایاتت متحده هیچ ی تمایلی به درگیر شودن
در منازعه نامشخص و بیپایوان در سووریه ندارنود .از ایون رو ،مسوکو و واشونگتن بایود
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همکاریهای خود در راستای حمایت از ترتیبات موقتی که جنگ را پایوان داده و توافوق
بلندمدتتری میان طرفین سوری که دولتی متحد و حتی المقدور غیرمتمرکز نتیجه آن
باشد ،شدت بخشند.
موضو مبنایی که دو طر باید حول آن فعالیت داشته باشند ،ماهیت انتقال قودرت
در سوریه است .با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن اوضا  ،ضرورت ندارد کوه بورای هور
مرحله راهبردی تدوین گردد ،اما تزم است که بر اساس اصولی که قوبال پیراموون آن هوا
توافق شده بود ،عمل گردد .روسیه و ایاتت متحده بایود رویکورد مشوترکی را بوا هود
استمرار فعالیت نهادها در سوریه تدوین نمایند.
سواتت بسیاری است که بایود بودان آن هوا پاسوخ داده شوود .اصوالحات در سوطح
نیروهای نظامی سوریه ی موضو تقریباً قابل پهیرش برای همگان است .از سوی دیگر،
اصالحات در سطح سرویسهای امنیتی (به عنووان مثوال اداره اطالعوات نظوامی) اموری
پیچیده است .در این خصوص ،از ی طر بدون ابزارهای امنیتی ،پیمودن انتقال قدرت
سیاسی غیرممکن است .اما از طر دیگر ،حدود پانزده آژانس ویژه در سوریه وجود دارد
که در رقابت با یکدیگر و همواره تحت نظارت و کنترل شدید رئیس جمهور سوریه بووده
و باتتر از آن ،این آژانسها وفاداری کامل به شخص رئیس جمهوور دارنود .در چوارچوب
اصالحات مدنظر ،تعداد این سرویسهای اطالعاتی باید کاهش یافته و مسوتقلتور عمول
نمایند ،اما تحقق این اهدا دشوار است .مادامی که اصالحاتی بر ارتش و سورویسهوای
اطالعاتی اعمال نگردد ،بعیود بوه نظور مویرسود کوه بتواننود در حووزههوای در اختیوار
اپوزیسیون فعالیت کنند .پیشنویس قانون اساسوی سووریه کوه اخیوراً از سووی روسویه
پیشنهاد شد میتواند سرآغاز مباحثاتی در خصوص این موضوعات باشد .تحوت مودیریت
مشترك ،ایاتت متحده آمریکا و روسیه در خصوص «گروه بینالمللی حمایت از سووریه»
و ایجاد ی حکومت متحد در سوریه متفقالقول هستند .مسوئله کردهوا و توالش آنهوا
برای خودمختاری ،بازسازی سوریه نیز ی موضو مه به شمار مویآیود .روسویه فاقود
منابع کافی برای این کار بوده و ایاتت متحده نیز پول بسیار زیادی در عراق خرج کورده
و عالقهای به تکرار این تجربه ندارد .با این حال ،تالشهای بینالمللی به منظور بازسازی
سوریه در آینده نیاز خواهد شد .روسویه و ایواتت متحوده مویتواننود بوا هود توسوعه
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مشارکت خود و یافتن مسیری به سمت جلو با یکدیگر همکاری نمایند .هرگونوه تالشوی
به منظور برقراری عدالت در برهههای آغازین سوریه پساداعش باید به تعویق بیفتد توا از
این طریق ،کشور در چرخه بیپایان انتقام قرار نگیرد .از این رو ،عفو عمومی باید بخشوی
از هر نو سازوکار حل اختال و منازعه باشد .نهایتاً آنکه ،روسیه و ایواتت متحوده بایود
مدنظر داشته باشند که چه نو تضمینهای بینالمللی برای حل و فصل نهایی اختالفات
و کشمکشها ارائه دهند.
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