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 چكيده

سي   عنوانبهبحران  ست بخشي از واقعيت  شورهاي   .شود ميامنيتي خاورميانه محسوب   ا تحوالت اجتماعي در ک

شمال آفريقا به     خليج حوزه شرق مديترانه و  سياي جنوب غربي،  صلي فارس، آ شانة دگرگوني در عنوان ا  ترين ن

شورهايي تلقي مي       سي و راهبردي ک سيا شکننده  منطقه»عنوان شود که به ساختار اجتماعي،  شة  در ا« کمربند  ندي

شناخته مي سائل   صاعد جغرافيايي نه حوزههاي اجتماعي در اين شوند. دگرگوني کوهن  ان و بحر تنها منجر به ت

هاي الزم براي تبديل رقابت ســـياســـي به منازعة اجتماعي و جنگ جايي قدرت گرديد، بلکه زمينهجابه اًبعضـــ

ست وجود آورده داخلي را به شانه ا شو هاي چنين فرايندي را مي. ن سوريه و  توان در ک رهايي همانند يمن، ليبي، 

دهد که موضوعات هويتي از اهميت و نقا بسيار   بحران سوريه نشان مي   هايواقعيتمصر مورد توجه قرار داد.  

هاي مختلف جغرافيايي تواند آثار خود را در حوزه. هر بحران مياست هاي خاورميانه برخوردار زيادي در بحران

ــت تي ان از آن جهت با اهم  بحر نيا لي جا گذارد. تحل  به  ــورها    ةند يکه آ  اسـ ــر در منطق   يتک تک کشـ  ةحاضـ

 يهر کدام موضع  يجهان هايقدرت رايدارد ز يبه آن بستگ  ندهيدر آ يجهانقدرت  يصورتبند  يو حت انهيخاورم

يلي تحل-اين پژوها با روشي توصيفيهاي يادشده، اند. با توجه به مؤلفهبحران اتخاذ کرده نيمتفاوت نسبت به ا

ــئوال   ــخ به اين س ــته و اين »که:  اســتدرصــدد پاس تحوالت بهار عربي چه پيامدهاي هويتي در خاورميانه داش

که:  اســتآن  پژوهافرضــية  «گذارد؟جا ميي بر تحوالت ســاختاري و ســياســي ســوريه بهتأثيرموضــوع چه 

بزرگ در  هاياي و قدرتاسالمي و افزايا نقا بازيگران منطقه  تحوالت بهار عربي زمينه بازتوليد راديکاليسم »

شديد جريانهاي هويت خاورميانه را فراهم نموده و اين امر با آن  تبعبهگرايي غيردولتي فراملي و عث پيدايا و ت
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 «.استسوريه شده و موجبات تداوم بحران در سوريه را فراهم نموده  بحران هويت و مشروعيت در
 

ــالمي،  تحوالت بهار عربي  بحران امنيتي خاورميانه،    گرايي،هويت  کليدي:  هاي هواژ و  هويت بحران  و بيداري اسـ

 مشروعيت، سوريه.

 مقدمه  -1

 ترين نشانة چنين بحرانيبحران امنيتي در خاورميانه داراي پيامدهاي متنوعي خواهد بود. اصلي

توان بخشي از واقعيت امنيت را ميبحران سوريه  گرا دانست.را بايد تکثير نيروهاي منازعه

شرايطي  . در چنيناستنيروهاي ترکيبي قرار گرفته  تأثيرکه تحت  دانست خاورميانه ايمنطقه

در هايي از تداوم بحران همراه خواهد بود. که آيندة تحوالت خاورميانه براساس نشانه است

اي ملي نيز ايفاهاي بزرگ و بازيگران فراي، بلکه قدرتکشورهاي منطقه تنهانهبحران سوريه 

 کنند.نقا مي

طقه من نيقدرت در ا يدر صورتبند يديفصل جد انهيدر منطقه خاورم هيبا آغاز بحران سور

تحوالت سياسي  .ديمتفاوت از گذشته را دنبال نما يريوجود آمد تا تحوالت منطقه سبه

گرايي سياسي و ايدئولوژيک ظهور هويت تأثيرهاي بعد از جنگ سرد تحت خاورميانه در سال

دليل تضادهاي تاريخي گذشته بار ديگر در معرض . کشورهاي خاورميانه بهاستقرار گرفته 

ني آفريکلي، راديکاليزه شدن خاورميانه تابعي از نقا طوربههاي امنيتي واقع شدند. جدال

شود. در حقيقت عربستان توانست از طريق هاي هويتي، سياسي و امنيتي تلقي ميگروه

هاي سلفي، سوژه امنيتي جديدي را در خاورميانه به نام ناپذير خود از گروههاي پايانحمايت

 هاي تکفيري توليد نمايد.گروه
 گرايي وهاي هويتويژه سوريه براساس نشانهتحول سياسي خاورميانه بههاي جديد موج 

. پيامدهاي هويتي هرگونه تحول سياسي استراديکاليسم تحوالت سياسي حاصل گرديده 

هاي خشونت و راديکاليزم ديني در قالب بيداري اسالمي مشاهده توان در نشانهخاورميانه را مي

هاي هويتي براي تبيين تحوالت سياسي خاورميانه هيافتکه از ر استهمين دليل نمود. به

 .استفاده شده است
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 روش تحقيق -2

ها و گزارشهايي منابع دست دومي همچون کتابها، مقاالت، بولتن با توجه به ماهيت تحقيق، عمدتاً

که توسط افراد و نهادهاي مختلف فعال در اين زمينه به زبانهاي فارسي، انگليسي و عربي تهيه 

ها پژو مورد نظر در اين هايدادهفاده قرار گرفت. روش تحقيق براي تحليل است، مورد اندشده

 باشد.تحليلي مي-توصيفي

 مباحث نظري -3

 بررسي ادبيات موجود -1-3

در زمينه مسائل سوريه تاکنون مقاالت و کتابهاي فراواني به زبانهاي مختلف عربي، فارسي و 

در  يتماعاج يهاو جنبا ياسيس يهابحران»کتاب  .استشر شده انگليسي تأليف، ترجمه و منت

 يهازشيکتاب خ نيا يمحور موضوع ي، نوشته محمود واعظ«و روندها هاهينظر: انهيخاورم

 کتاب به ني. آنچه در ااست يو علم قيعم يآن با نگاه ليو کاوش دال انهيمنطقه خاورم يمردم

. گروه بحران استهجنبا گونهنيبودن ا يبداداستبودن و ضد  يشود مردممي تأکيدآن 

درگيريهاي سوريه را يک  «مناقشه در حال گسترش سوريه»اي تحت عنوان ي در مقالهالمللبين

ي المللبينهاي فعاليت تأثيرگذارهاي شتابان و يک نقطه اوج آشکار تحت تقالي دردناک از نشانه

که غرب و در رأس آن اياالت متحده با  استده . در اين گزارش به اين مسئله اشاره شداندمي

م بر سوريه از سوي ديگر سعي کردهو روسيه با حمايت از رژيم حاک سويکدفاع از مخالفان از 

 مجلسهاي دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوها فاده کنند.استع خود فناند از اين موقعيت به

ابعاد « اندازاتحاديه عرب: ابعاد و چشمسوريه و »شوراي اسالمي در گزارش خود تحت عنوان 

تالش است. در اين مقاله آمده استانداز مواجهه سوريه و اتحاديه عرب را بررسي کرده و چشم

هاي ديپلماتيک و سياسي فاده از ظرفيتاستبا ها هاي زيادي براي پايان دادن به اين ناآرامي

ارش، وريه شکل گرفت. بر اساس اين گزي سالمللبينصورت گرفت که بيشتر از ناحيه دوستان 

کشورهاي غربي و عربي راه  خصوصبهها با لجاجت و دخالت کشورهاي ديگر اين تالش

اطالعاتي و امنيتي اين کشوررها با تقويت گروههاي مخالف سوري هاي ي نبرد و سرويسجايبه
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کشورهاي قدرتمند ها کردند. همچنين حمايت روسيه، چين و برخي اقدام به تشديد ناآرامي

منطقه مانند ايران از سوريه به تقويت موضع اين کشور و پايداري آن در برابر فشارهاي خارجي 

 د.کمک بسياري کر

در زمرة  «شديد آنتوني»در دنياي انگليسي زبان نيز منابع متعددي در زمينه سوريه وجود دارد. 

اورميانه لل رويارويي تضادهاي امنيتي خباشد. وي کتابي دربارة عتحليلگران مؤسسة بروکينگز مي

هاي هويتي در شرايط بحران راديکاليزه گرديده ويژه سوريه تنظيم نموده که اعتقاد دارد مؤلفهبه

هجلو ه،يدر سور شديد،. براساس نگرش استوجود آورده هاي گسترش خشونت را بهو زمينه

بحران سوريه »اي تحت عنوان در مقاله« يغيا تاشجيان. »استدوگانه شکل گرفته  تياز هو هايي

پردازد در اين مي به بررسي دقيقي از بحرن سوريه« يالمللبين-ايمنطقهاز قيام داخلي تا منازعه 

گاه. بر اساس اين ديداستمقاله نويسنده دو ديدگاه موجود درباره سوريه را تجزيه تحليل کرده 

وب سرک نرم مانند اصالحات اقتصادي و سياسي و قدرت سخت مانند هايقدرتنويسنده به ها 

در کل مقاله در پي پاسخ به اين پرسا بود که شروع بحران پردازد. و مسلحانه شدن مخالفان مي

 ي به چه صورتي در اينالمللبينو  ايمنطقهو بازيگران  استسوريه ناشي از چه عواملي بوده 

و اعتراضات مردم سوريه اگرچه ماهيت داخلي  از نظر وي، قياماند. آفريني کردهبحران نقا

. اما اين اعتراضات با سرکوب مخالفان استداخلي بوده  هايشکافداشت و ناشي از مشکالت و 

 يالمللبينسني( و -)در قالب تقابل شيعه ايمنطقهآفريني قدرتهاي توسط رژيم و همچنين نقا

انداز همين دليل چشمو روسيه( گسترش پيدا کرد و به آمريکاب جنگ سرد جديد بين ل)در قا

در مقاله« هايد دانکر و جانسين» (.Tashjian, 2012:1-15روشني براي خاتمه آن وجود ندارد )

« يالمللبينهاي شورش و مالحظات مداخله حمايت از تابستان سوريه: پويايي» اي تحت عنوان

دنياي عرب موقعيت مهم سياسي و  در نمايند،ميبه موضوع بحران سوريه پرداخته و عنوان 

. استذاشته گ تأثيري المللبينريه در روابط اين کشور با همسايگان و بازيگران سو يکراتژاست

موازات بحران سوريه بوجود آيد که باعث مداخله به ايمنطقهاين موضوع باعث شده تا يک نزاع 

اي شده امکان خروج اين گونهو شرايط به بسياري از کشورهاي منطقه در اين بحران شده

 Hidde) استسازي خود سوريه نيز شده ثباتبيبازيگران از بحران مهيا نيست که اين امر باعث 
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and Janseen, 2012: 13-16). «اي تحت عنواندر مقاله« پ و کريستوفر بالنچاردجرمي شار 

ان يک الگو درگسترش خشونت عنوهسوريه را ب «در قبال آن آمريکا استشورش سوريه و سي»

. استدانند که در نهايت تبديل به يک جنگ شهري شده هاي سياسي مطرح شده ميوتقابل

تحليلگران معتقدند که بشار اسد، اعضاي خانواده و حاميان  و بسياري از آمريکاوزارت خارجه 

ل ح نامه زماني برايمتفکران يک بر مجبور خواهند شد قدرت را واگذار کنند ولي برخي از او

اودي دکل و اوريت » .(Sharp and Blanchar d,2012: 11) کنندميبحران کنوني سوريه بيان 

 عنوان «اجتماعيهاي سوريه در شبکههاي شورش سوريه: گفتمان» اي تحت عنواندر مقاله« پرلو

و با رويکردي انتقادي به  اندشدهکشته  هزاران شهروند سوريها از زمان شروع ناآرمي کنندمي

 ,Facebook هاي اجتماعيفاده جوانان و برخي کردها از شبکهاستدولت بشار اسد، به موضوع 

Twitter  وYouTube  بر عليه بشار  ها صرفاًکهفاده از اين شباستکه  نمايدميپرداخته و عنوان

دو گروه نظامي و سياسي قابل اجتماعي به هاي که مخالفان در شبکه نمايدمياسد بوده و عنوان 

جايگاهي  گونههيچاند در اصالحاتي که براي آينده سوريه در نظر گرفته تقسيم هستند و اکثراً

ي ثباتبي» اي تحت عنواندر مقاله (.Dekel and Perlov, 2012: 1) براي بشار اسد قائل نيستند

ده نگاشته ش« آرام نرگويزيان»که توسط  «ارزيابي مخاطرات مداخله نظامي در سوريه در سوريه:

نظامي در سوريه در هاي ، برخي مداخلهنمايدميبه موضوع بحران سوريه پرداخته شده و عنوان 

و متحدانا تغيير دهد. سوالي  آمريکانفع بهتا موازنه قدرت در منطقه را  گيردميجهتي شکل 

آميز بود اما مداخله نظامي در سوريه که مداخله نظامي در ليبي موفقيت استاين  استکه مطرح 

 .(Nerguizian, 2011:2-5)رسد به نتيجه برسدنظر نميبه

که  استاين  رسدنظر ميآنچه که در مطالعه آثار موجود در زمينه موضوع تحقيق مبرهن به

ي پراکنده و يک وجهي به مسئله پيامدهاي هويتي صورتبهعمده مقاالت و کتابهاي موجود 

تحوالت بهار عربي و بيداري اسالمي در سوريه پرداخته و تاکنون هيچ منبعي وجود ندارد که 

 جامع مورد بررسي قرار داده باشد. صورتبهاين موضوع را 
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 چارچوب نظري پژوهش -3-2

 نيا تاسمعتقد  يشود. وبوزان بهره گرفته مي يبار تيو قطب تيهو افتياز رهحاضر  مقاله در

 يمکتب کپنهاگ به شکل در واقعشود. محسوب مي ياسيس ييکنا گرا يمحور اصل مؤلفه دو

سازه يشناسيهست يدارد، واجد نوع ياجتماع تيو امن تيکه بر هنجارها، هو يديبا تأک يضمن

 يراب ييجا ياز لحاظ نظر ،يکنشگران اصل عنوانبهها بر دولت تأکيدو با وجود  است نگارانها

 .گذاردمي يباق زيکنشگران ن ريسا

هاي زماني که ايده استانگارانه گرايانه و سازهماديهاي اين نظريه ترکيبي از رهيافت در واقع

ه ، بگيردميمربوط به وضعيت سرزميني يک کشور و نحوه توزيع قدرت مورد توجه قرار 

رآيند ب عنوانبهو آن هنگام که به فرايند امنيتي شدن  شودميگرايانه نزديک نوواقعهاي رهيافت

انگارانه در آن پررنگ هاي سازه، رهيافتکندميتعامل بين األذهاني کنشگران توجه 

 .(Dadandysh and Kozegarkalegi, 2010: 78)شودمي

که منطقه خاورميانه ذاتاٌ منازعه پرور، کشمکا زا و محل دائمي نزاع بين  استبوزان معتقد 

تا  دهدميديگر نيز اجازه  هايقدرتو همين کشمکا به  استو گروههاي متخاصم ها قدرت

 .(Buzan, 2002: 669آنان نيز ميدان منازعه خود را به اين منطقه انتقال دهند)

 بر کشور تحوالت هر تأثيرترين حساس سريعترين و ترين،ابتدايي گفته باري بوزان اگربنا به

ه ک به اين نکته مهم توجه نمود بايد ات امنيتي بدانيم؛تأثير المللي راعرصه بين بازيگران در ساير

 . نزديکي جغرافيايي متفاوت خواهد بود دوري و با تأثيرميزان اين 

 طقه قراريک من پيوندهاي امنيتي در نظر از ما کشور کشورهايي که با تحول در به بيان ديگر

واحدهاي  يا دولتهااي درسطح منطقه» زيرا امنيت ما دارد؛ تري برجدي مستقيم و تأثير گيرندمي

 نظر در يکديگر جداي از را توان امنيت آنهاکه نمي نزديکند ديگرآن اندازه به يکديگر

 .(Buzan and Weaver, 2009: 54)«گرفت

. يعني در خاورميانه، دوستي يک استکه امنيت در خاورميانه يک معما  کندميوي تصريح 

، در اين منطقه، رواين ازو  استمتضمن خصومت با بازيگر ديگر  حتماًبازيگر با بازيگر ديگر 

مرور مناسبات دولتهاي  .(Buzan,2002: 669)استهر حرکتي متضمن بازتابي ضد امنيتي 
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بحران سوريه، نشان از تشخيص دقيق بوزان  ويژهبهرميانه و منطقه در خالل تحوالت اخير خاو

دارد. بنابراين، تصميم کشورهاي منطقه به ارتقاي امنيت خود، سبب توليد ناامني براي کشورهاي 

ه و تصميم و رفتار خود را محاسبهاي و نتيجه اينست که هر بازيگري بايد بازتاب شودميديگر 

 اساسي انتظار همراهي بازيگران رقيب را نداشته باشد. طوربه

، امنيتي کردن يا امنيتي ديدن موضوعات خاورميانه تابعي از درک کندميوي همچنين عنوان 

برند و کشور و حکومت خود را در معرض مي سرعمده در مرحله بقا به طوربهکه  استنخبگاني 

هاي از انديشيدن به افق ذهن آنها را اشغال کرده و طبعاًبينند و انديشه بازدارندگي سراسر مي خطر

 مانند.مي آتي و سياسي و اجتماعي ديدن موضوع باز

فرمول امنيتي ويژه خود را دارد و شيوه حل  ايمنطقهکه هر  نمايدميو در انتها، تصريح 

 ،مريکاآ، خاورميانه مانند منطقه رواين ازبين مناطق، از يکي به ديگري قابل تعميم نيست.  منازعه

درون  هايي جنوبي و... فرمول ويژه امنيتي دارد. او مشابهتآمريکااروپا، آسياي شرقي، آفريقا، 

قومي، ملي، هاي که مقوالتي چون تداخل جريان استبيند و معتقد مي بسيار پررنگ را ايمنطقه

خونين ساخته هاي گر نزاعيانه را نظارهي، باسرعت و به سهولت خاورمالمللبينديني، مذهبي و 

 متداخل خاورميانههاي که فرمول غرب براي حل بحران است. توصيه بوزان در اين باره آن است

 .(Nasri, 2010) استمعني و حتي تشديد کننده بي

و غلبه تهديد و عدم اطمينان اين بازيگران به  ايمنطقهبين بازيگران  هايچالااختالفات و 

لفه در الگوهاي دوستي و دشمني در ؤمهمترين م توانمييکديگر براساس نظريه باري بوزان را 

و دشمنيها ها، دوستيفرايند بحران سوريه تلقي کرد. از سوي ديگر بسياري از تعامالت، رقابت

 مؤلفهها. پس با اتکا به ايده و نه صرفاً تاسدر خاورميانه بر حسب قدرت قابل توضيح ها 

ه را بر نوع تعامالت در منطق تأثيرکه بيشترين  استساختار قدرت در خاورميانه مبحث مهمي 

که آيا توزيع قدرت در منطقه  استن اي منطقه. منظور از ساختار قدرت در گذاردميخاورميانه 

 (.Mousavi, 2007) نابرابر)عدم تقارن قدرت()تقارن قدرت( و يا  استبه شکل برابر 

نارشيک محيط آدليل به ترکيه، ايران، عربستان ايمنطقهبنابراين در بحران سوريه قدرتهاي 

وازن به ايجاد و حفظ ت کنندميخاورميانه و حاکم بودن الگوهاي دوستي و دشمني و تقابل تالش 
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الگوي نظم  دنبالبهقدرت در مقابل يکديگر مبادرت ورزند. از همين روست که عربستان که 

. در حقيقت عربستان براي گيردميقرار  استنظم شيعي  دنبالبهدر مقابل ايران که  استسلفي 

ايران خواهان بر هم زدن وضع موجود در سوريه و سقوط رژيم بشار  ايمنطقهمقابله با نفوذ 

عربي سلفي را به ازاي  جبههاي تالش دارد تا در سازماندهي توازن جديد منطقه و استاسد 

که  ستادر فضاي ضد اسرائيلي جهان عرب تقويت نمايند. طبيعي  گذارتأثيرکاها نيروهاي 

هاي قدرت در فضاي سياسي و ساختاري بنديتحقق چنين اهدافي از طريق تغيير در شکل

 شد. موجود خاورميانه حاصل خواهد

 اهللحزبدر نقطه مقابل کشورهايي چون ايران، روسيه و چين و بازيگران غيردولتي همچون 

قرار دارند که ضمن حمايت از اصالحات، خواهان تحوالت در کشورهايي هستند که تاکنون با 

. اما از تحوالت بنيادين در کشورهايي مانند سوريه اندهغرب و اياالت متحده همکاري نمود

در حقيقت ايران با گفتمان مقاومت مبتني بر  (.Torabi, 2011: 164-165)کنندمينحمايت 

نظم  دنبالبهالگوي شيعي در صدد حفظ نظام سياسي سوريه که اين امر نقطه مقابل ترکيه که 

 باشد.مي استاخواني 

 هاي تحقيقيافته -4

. در بخا اول بررسي تحوالت بهار عربي استاين پژوها در پنج بخا آورده شده  هاييافته

قا ن. در بخا دوم استآن بر منازعه امنيتي سوريه ذکر گرديده  تأثيرو بيداري اسالمي و 

 قا بحرانن. بخا سوم به استهاي تکفيري در گسترش بحران امنيتي سوريه بيان گرديده گروه

پرداخته شده  هيسور ياسيسهاي يناآرام گيريشکل در يکارآمداقتدار و  مشروعيت، هويت،

در بحران سوريه عنوان  ايمنطقهو فرا ايمنطقه. در بخا چهارمنقا آفريني بازيگران است

مديريت بحران سوريه بر اساس الگوي امنيت هميارانه ارائه گرديده  گرديده و در بخا پاياني

 .است
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 آن بر منازعه امنيتي سوريه تأثيرو  بيداري اسالمي و تحوالت بهار عربي -1-4

وش دستخ يکشورها ياجتماع ياز فضا توانمي انهيموجود منطقه خاورم يفضا فيتوص يبرا

 يکه ناش يشد. عالوه بر تحوالت المللبينو روابط  يخارج استيوارد حوزه س يمردمهاي اميق

در مجموع با سه روند مهم مواجه  انهي، خاورماست يعرب يدر کشورها يمردمهاي زشياز خ

 گذارند.مي هم اثري و روندها رو اناتيجر نيکه ا است

 يو منابع انرژ يگريقدرت، نظام ت،ياز هو هاييبا جلوه يجهان استي: سيجهان يروندها (1

 گذارتأثير انهيقدرت و تحوالت خاورم يبندبر شکل يو عناصر هامؤلفه ني. چناست افتهيونديپ

طالعات و ا يفناور تأثير ايشدن حکومتها و افزا زهيبه دموکرات ليتما ،يبحران اقتصاد. است

 ييفضا ني. در چناندهنمود فايا ييبسزا تأثير انهيدر خاورم يمردمهاي زشيارتباطات در خ

را  يجهان يتا روندها کنندمي يهستند و سع يالمللبيننظام  تيريمد دنبالبه يجهان يقدرتها

توازن  استياز س گيريبهره که استر پذيامکان يطيدر شرا ينظام جهان تيريکنند. مد تيريمد

 منجر شود. گرانيباز ايمنطقه يبه تعادل و همکار ايمنطقه

. است يو هنجار ياعتقاد ،ياسالم ،يتيهو ييفضا يدارا انهي: امروزه خاورمايمنطقه يروندها (2

 يروهايباعث شده تا ن ياسالم يابيهويت نيو هم است ياسالم يابيهويتعصر  اکنونهم

 تيوضع نيوارد شوند. ا ياجتماعهاي رساختيو ز يخيبه حوزه ژرف تار نييپا ياجتماع

. در شودميمتنوع  يگرانيباز گيريشکل آورد و موجبمي وجودبه را يمتعدد يروهاين

ه توج انهيخاورم ويژهبهکنا مناطق  يبه فضا يگرا و انتقادپردازان منطقههينظرهاي بنديتقسيم

 .استشده 

 انيجداگانه در جر صورتبه انهيخاورم يدر هرکدام از کشورهااين روند : يمل يروندها (3

 انانيبر جر شدتبه يعرب يدر کشورها يمل يحال روندها نيدارند. با ا يو جنبه بوم است

ونس مردم در کشور ت يروزيپ .استگذاشته  تأثير يعرب يکشورها ريدر سا ياسيو س ياجتماع

و  نيبحر ،يبيل يمردم مصر، مردم کشورها يروزيمصر اثرگذاشت و پ مردم اميزود بر ق يليخ

متحول و متشنج کرد. عالوه بر آن،  زيرا ن هيسور يتحوالت فضا نيواداشت و ا اميرا به ق مني

 ر،يمانند اردن، مراکا، الجزا ييدر کشورها يتظاهرات مدن ييناآرام موجود، موجب برپا يفضا
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 ياهحاکم تاکنون حرکت يهاکه با قول اصالحات دولت است دهيعمان و عربستان و... گرد

 يدبدااستهاي دولت يدر نف يعرب يدر کشورها ياعتراضهاي اني. تمام جراستمهارشده  يمردم

و  ياسيو فساد گسترده س يکتاتوريدهاي از دولت يتيبسته اتفاق نظر دارند و نارضاهاي ظامنو 

 :Alaie, 2012)نديآمي شماربه ياسالم يداريدر بروز ب يعامل اساس ياقتصادهاي ينابسامان

848-849.) 

 يکه بهار عرب ييهارغم تفاوتبهدر خصوص تحوالت بهار عربي بايد خاطر نشان ساخت، 

باشد که مي مهم امديپي سه دارا کمدستحال  نيبا ا استداشته ه منطق ياز کشورها کيدر هر 

 ند از:عبارت

از چند سال از آغاز تحوالت جهان عرب  ايرغم گذشت بکشورها: به ريبر سا يگذار تأثير -1

کشورها و مناطق  ريبه سا يدر خصوص گسترش بهار عرب ييهايحال همچنان نگران نيبا ا

 وجود دارد. ييايجغراف

نظر هبدر منطقه شد و  ياديزهاي يباعث دگرگون يتحوالت بهار عرب :ندهينامشخص بودن آ -2

 حال نيکند. در ع دايخود را پ ييشکل نها انهيدهه طول بکشد تا خاورم کي کمدسترسد مي

 يقدرت را در دست خواهند گرفت و کشورها يچه افراد نده،يکه در آ ستيهنوز مشخص ن

 سمت و سو حرکت خواهند کرد. مدچار تحول به کدا

منطقه با  يروابط کشورها تيشکل و ماه رييباعث تغ ي: بهار عربگرانيباز انيروابط م رييتغ-3

 .(Shuaib, 2012: 31-32) استبزرگ شده  هايقدرت خصوصبه گرانيباز ريو سا گريکدي

 نبي شکاف تعميق خاورميانه، در واقعي مفهوم به ملت -دولت گيريشکل فقدان در حقيقت

گرديده  منطقه اين در عتراضي يا روندها سازسبب مشروعيت بحران تشديد و مردم و حاکمان

 .است

هاي هويتي، سياسي و امنيتي تلقي آفريني گروهراديکاليزه شدن خاورميانه تابعي از نقا

هاي تکفيري همانند طالبان، القاعده، جبهه النصره، توان نقا گروهشود. در اين ارتباط ميمي

را در روند راديکاليزه شدن تحوالت سياسي خاورميانه و گسترش  داعا و دولت خالفت اسالمي

 زماني که چنين بازيگراني در کنا امنيتي خود به خودآگاهي دستبحران امنيتي مشاهده نمود. 
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گيري از ابزارهايي که ماهيت ايدئولوژيک داشته و در حوزه يابند در آن شرايط امکان بهره

وان محور تتحوالت سياسي خاورميانه را مي يابد.گيرد، ارتقاء ميميراتژيک مورد توجه قرار است

دهد که چگونه تغيير هاي اعتراضي در سوريه دانست. اين امر نشان ميگيري موجاصلي شکل

هايي که در به اين ترتيب، گروه آورد.وجود ميهثباتي سياسي را بهاي هويتي، زمينة بيدر نشانه

در  هاي هويتياند، در روند کناالني در مدار قدرت سياسي قرار نداشتهسوريه براي ساليان طو

 مقابله با نظام سياسي علويان در سوريه قرار گرفتند.

 هاي تكفيري در گسترش بحران امنيتي سوريهنقش گروه -2-4

شدن تحوالت خاورميانه را هاي هويتي زمينة الزم براي راديکاليزهبعد مؤلفهبه 2011از سال 

منيتي ا استهاي اجتماعي در قالب سيگيري خشونتوجود آورده و به اين ترتيب شاهد شکلهب

که در زمره نيروهاي اجتماعي تکفيري هويتي  هايگروه باشيم.شده ميهاي راديکاليزهگروه

نيروي برهم زننده موازنه در فرايند تصاعد بحران  تريناصلي عنوانبهگيرند، قرار مي ايحاشيه

وجود آمده هاي هويتي و امنيتي بهدر چنين فرآيندي زمينه براي پيوند مؤلفه کنند.مي ايفاي نقا

 .استيافته  ونديو خشونت پ تيبا هو ييگرااديبن يهامؤلفه و به موجب آن

ناشي از تقابل  هايشکافتر از تر و جديقومي و مذهبي بسيار فعال هايشکافدر سوريه  

ضد دولتي سوريه را اکثريت هاي . براساس درک عمومي، ناآراميکندميآزادي عمل  بداد واست

و ديگر اديان و مذاهب  کندميو حمايت  المسلمين هدايتاخوان ويژهبهسني جمعيت اين کشور 

 (.Dziadosz and Holmes, 2013) دارندها نقا کمتري در اين قيام

هاي رژيم»و « ناپايدار هايحکومت»براي ايجاد الزم راهاي بزرگ، زمينه هايقدرتمداخله 

ساز ظهور و گسترش راديکاليسم سياسي . اين امر زمينهاستدر خاورميانه ايجاد نموده « شکننده

بزرگ در خاورميانه  هايقدرتو ساير  آمريکااين نيروها با مباني اقتدار و مداخالت  .گرديد

جويانه غير آشتي هاياستسيراديکال و ي هامخالف بوده و احساسات خود را براساس کنا

 (.Mosalanejad, 2012: 58-60) اندهپيگيري نمود

توان در آسياي جنوب غربي، آسياي مرکزي، قفقاز و شرق هاي تکفيري را ميانعکاس گروه
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هاي تکفيري تحت حمايت ايدئولوژيک، سياسي و امنيتي عربستان مديترانه مشاهده نمود. گروه

توان شوند. در اين ارتباط ميهاي سوريه، عراق، يمن، ليبي و لبنان تلقي ميمحور اصلي بحران

هاي تکفيري همانند طالبان، القاعده، جبهه النصره، داعا و دولت خالفت اسالمي نقا گروه

 ر روند راديکاليزه شدن تحوالت سياسي خاورميانه و گسترش بحران امنيتي مشاهده نمود. را د

صر را و م يامارات متحده عرب ه،يعربستان، قطر، ترک ران،يگسترش بحران در روابط ا حتي

و  يريکنا تکف يالگو ديبازتول قياز طر يسلف تيدانست که هو ينديانعکاس فرآ ديبا

 (.Motaghi, Hmshahri, 2015) استکرده  ديتول و عراق باز هيدر سور يستيخشونت ترور

 ييقرار گرفته، گروهها يسلف يهاگروه ينيد ييابهويتجنبا  تأثيرتحت  هيتحوالت سور

آميز براي مقابله با ساختار سياسي و از راهکارهاي خشونت يخارج يکه با کمک کشورها

 در تفکر احمد حنبلي، ابن تيميه، شهيکه ر ييهاگيرند. هويت گروهايجاد هويت جديد بهره مي

 هايي. هر يک از چنين رويکردهايي نشانهاستقطب داشته  ديمودودي، محمد عبدالوهاب و س

اخته عربي منعکس س رهاي غيرمذهبي را در فرآيند بهاگري و مقابله با دولتاز خشونت، سلفي

خود را بازتوليد نموده و با مجموعه. چنين بازيگراني در زمان محدودي موقعيت اجتماعي است

 هاي سياسييابند. حتي اگر در شرايط موجود زمينهمي الملل پيوندهايي از بازيگران نظام بين

تنهايي به مقاومتشان ادامه ها فراهم نباشد، چنين نيروهايي بهالمللي ائتالف براي اقليتو بين

 خواهند داد. 

ت. پذير نيسهاي هويتي داعا امکانهاي امنيتي سوريه بدون توجه به شاخصدرک واقعيت

هايي دهد که چنين نيروها و سازمانهاي کنا راهبردي آمريکا در خاورميانه نشان ميواقعيت

د اي آمريکا محسوب شوند. علت آن را بايعنوان پشتوانه سياسي و ائتالف منطقهتوانند بهنمي

ي هاي انساني و مالکنترل دانست. تضادهايي که تمامي هزينهتضادهاي غيرقابل در گسترش

سازد. اولين بار واژه و مفهوم داعا در شرايطي مطرح اثر ميآمريکا در عراق و منطقه را بي

ان گرنگاران و تحليلهايي از تسري بحران سوريه به عراق مورد توجه روزنامهشد که نشانه

 قرار گرفت. موضوعات راهبردي 

اي در پي دارد ي از عراق و سوريه پيامدهاي مهم منطقههايتسلط داعا بر بخا ،در واقع
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اي، احتمال برهم خوردن ها و اختالفات بين بازيگران منطقهکه از جمله شامل گسترش رقابت

مرزهاي کشورها در صورت تجزيه و از بين رفتن تماميت ارضي عراق و سوريه، گسترش 

هاي قومي و مذهبي، احتمال وقوع گرايي و تروريسم در سطح منطقه و افزايا تناافراط

ها بر سر عراق و تهديد امنيت و ثبات خاورميانه و تغيير اي با تشديد رقابتجنگ منطقه

 اکنونهم (.,Asadi :2014 39)شوداي مانند بحران سوريه ميهاي منطقهمعادالت در بحران

 رسد.مي نظرهگرا در ترکيه نيز مشهود باين نيروهاي منازعه تأثيرنيز 

 ياسيسهاي يناآرام گيريشكل در يکارآمداقتدار و  مشروعيت، هويت، نقش بحران -3-4

 هيسور

کشورها  نيمدت در ا ياز پاسخ به بحران طوالن ديجد يموج انه،يظهور بهار عرب در خاورم

نخبگان حاکم بوده و در دراز  تيرياز سوء مد يکه ناش يشتيو مع ي. لذا، بحران اقتصاداست

 ريهمراه ساد بهتوانمي، استشده  نينشهيو حاش دستيو ته ريفق ايطبقه ايدايمدت، منجر به پ

 گيريشکل ساز نهي، زماست يو بحران فرهنگ تيمشروع ت،يکه همان بحران هو حران،عناصر ب

 يمردم گاهيپا ت،ياز مشروع انهيرهبران عرب در خاورم شتريمنظر، ب نيباشد. از ا هاجنبا نيا

و از  اندبهره بودهيمند بفدهکارساز و  هاياستسيگرفتن  ايدر پ يالزم برا ياسيس هيو سرما

آنان  يکوتاه اي يبا ثبات باشند. ناتوان ينظم عموم کينگهدارنده هاي ستون اندنستهرو نتوانيهم

 يو برا ديانجام شانتيمشروع اياز پ ايبه کاها ب ،سودمند ياجتماع هاياستسي يدر اجرا

نخبگان حاکم و عدم اتخاذ  تي. ضعف مشروعاندهاز کاربرد زور بود ريماندن بر سر کار، ناگز

 روزافزون مشکالت ايآن افزا جهيدرست در بطن جوامع و در نت يو اجتماع ياسيس يکردهايرو

کشورها  نيسرکوبگرانه و محدود کننده در اهاي يراتژاستآوردن حاکمان به  يمردم، باعث رو

در در طبقه نخبگان  ييگرافساد و مصرف رواج ،يو اجتماع يشکاف طبقات ني. همچناستشده 

جوامع شده  نيدر ا يميعظ ياسيس -يفرهنگ هايشکاف بموج ي،حاکم و طبقات باالدست

 .(Maghsudi and Heidari, 2011: 44)است

 هاي اقتدارگرا بهکه سرنوشت و فرجام حکومت استتجربة سياسي خاورميانه نشان داده  



86  1396 اول، بهار  دهم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال سيز   _________________________

ين اي که داراي تضادهاي تاريخي بنيادمنطقه شود.ثباتي سياسي منجر ميروندهايي از آشوب و بي

که  زماني کند.هايي از مشروعيت سياسي را بازتوليد ميبوده و هر گروه مذهبي براي خود نشانه

وط که سازوکارهاي مرب استتار سياسي کشورهاي اقتدارگرا با بحران روبرو شود، طبيعي ساخ

 هاي خود را در ارتباطبه ادارة امور اجتماعي آنان نيازمند تغيير خواهد بود. چنين فرايندي نشانه

ندي ب. بنابراين تغيير در شکلاستهاي اجتماعي کشورهاي عربي خاورميانه منعکس نموده بحران

خارجي  استداخلي، سي استقدرت در کشورهاي خاورميانه، آثار خود را در حوزه سي استيس

 (. Benard, 2005: 41گذارد )جا ميهاي اجتماعي بهو نگرش گروه

وع هاي قدرت بر اين موضشناسي سياسي در تبيين رابطه جامعه با ساختپردازان جامعهنظريه

ران گيرد که اوالً، بحيردموکراتيک در شرايطي انجام ميهاي سياسي غدارند که افول نظام تأکيد

هايي از کاها اعتقاد و بحران در ايدئولوژي در مشروعيت نظام سياسي ايجاد شود. ثانياً، نشانه

د. اين نشو تأمينوجود آيد. ثالثاً، منافع طبقات مسلط بر اساس فرايندهاي جديد هنظام سياسي ب

 . رابعاً، بحران کارآمدي در ارتباطگرددميامر منجر به بحران در همبستگي ساختاري طبقة حاکم 

 تأمينهاي اجتماعي فراهم شود. خامساً، نظام سياسي قادر به با تخصيص خدمات به گروه

يال تاسگيري بحران اقتدار و اي منجر به شکلهژموني خود در ساختار قدرت نشود. چنين نشانه

 (Broker, 2005: 15گردد )مي

توان در ساختار سياسي سوريه مورد مالحظه هاي چهارگانه ياد شده را ميهريک از نشانه

ردار پذيري ساختاري برخوقرار داد. بطور کلي نظام سياسي سوريه از قابليت الزم براي انعطاف

 .استسوريه گرديده  گذارتأثيرو نقا  ايمنطقهباشد و اين امر باعث کاها جايگاه نمي

هاي مربوط به بحران هويت در کشورهاي هاي سياسي و قالبموج تأثيرشهرونداني که تحت 

ب هايي از آشوهاي اجتماعي و نهادي با نشانهدليل فقدان زيرساختگيرند، بهخاورميانه قرار مي

و در انتقاد از  1970ل دهة بار ساموئل هانتينگتون در اوايشوند. اين موضوع را اولينرو ميروبه

کشورهاي در حال توسعه ارائه هاي رشد اقتصادي در بنديفرايند حمايت آمريکا از شکل

نشان  يالديم 2011تحوالت صورت گرفته در سال  چنانچه(. Mosalanejad, 2014:18)نمود

روبرو  قيبه شکل عم يبحران نيبا چن انهيدر خاورم يعرب ياقتدارگراهاي داد. دولت
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 .(Rezvanifar, 2013: 128-129)هستند

 نيا هي. در سااست ييفرهنگ اقتدارگرا تيبوده، حاکم داريجهان عرب، آنچه همواره پا در

يرا حق مکتسبه و ملک طلق خود م شانگاهيفرهنگ، رهبران و نخبگان عرب، جا

 .(Shemshadi, 2014: 4)شمارند

کنترل قدرت  يبرا نهيبه يکه از الگوها شوديم جاديا يطياقتدار در شرا بحران در واقع

د معطوف به خشونت در برخور کرديرو يعرب دارا يکشورها يکل طوربهفاده نشود. است ياسيس

 اشپاد ،چماق بزرگ ياز الگو هيدر عراق و سور يبعث ياسيخود هستند. نظام س نيبا مخالف

شان امر ن ناي. اندهبهره گرفت ياسيو کارگزاران س ياجتماع هايگروه يمتقاعدساز براي کوچک

سرکوب  يقهر و اجبار برا لياقتدارگرا در کاربرد وسا ياسيس هاينظام ليو تما ييکه توانا دهديم

ولکر  گفتهبنا به .کنديم فايا ياسيدر بقاء نظام ساي کننده نيينقا تع يهرگونه مخالفت و مقاومت

بود با برنامه  زمانهمبود. اين هدف  هدف بشار اسد مدرن کردن اقتدارگرايي در سوريه 1پرهس

 و فرم سنتي نوعي حرکت بود از در واقعديگر کشورهاي منطقه براي سوق به مدرنيزاسيون. 

 پوپوليستي يا نئوليبرال اقتدارگرايي. پوپوليستي اقتدارگرايي به فرم پسا

شد. در اين مي برده کاربهسازي يابي به اقتصاد آزاد و خصوصيقدرت اقتدارگرايانه براي دست

که در آن  استهايي گرفت که داراي ويژگيمي شکل داريسرمايهفرايند نوعي تحول در اجزاي 

مشابه در ديگر  شد. آثارمي از امتيازات براي اشخاص نزديک به سيستم در نظرگرفتهاي شبکه

نجر به د متوانميانتخابات کنترل شده  که آزادي سياسي و دهدميکشورهاي چند قوميتي نشان 

تا نيروهاي اجتماعي را در جهت حمايت  دهدميتسهيل اقتدارگرايي شود و اين اجازه را به رژيم 

 سازي اقتصاد سوق دهد.از آزاد

 هايي دارد که از طرق آن رژيم از منابع جديد اجتماعياقتدارگرايي بهينه شده اشاره به تکنيک

. اما آنچه کندميو روابط ميان دولت و ملت را باز تعريف  کندميبرد، نوعي تکثر ايجاد مي بهره

منجر ها اين قبيل برنامهاي هه، آورداستتحت عنوان بهار عربي رخ داده، نشان داده  2011ازسال 

اجتماعي، سياسي و فرهنگي هاي به سقوط ريس جمهوري در مصر و تونس ودگرگوني ساختار
                                                           

1. Volker Perhes 
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 باشد. در حقيقت بشار اسد درمي يمن شد. اين وقايع نيز در سوريه در حال تکرار در ليبي و

شورش هاي اين امر زمينه پذيري سياسي درميان ملت خود ناکام بوده وايجاد يک نوع از انطباق

 .استمردمي در سوريه را فراهم کرده 

اين بوده که  دنبالبهدولت سوريه از زمان حافظ اسد و بعد از آن در زمان بشار اسد همواره 

وجود گروهاي دليل به سازي را پيا ببرد که برنامهدر جامعه چند تکه خويا فراي دولت

 .استمتعارض با شکست مواجه شده  مختلف قومي، فرهنگي و مذهبي مختلف و

کشمکا قدرت را از ميان هاي مواره تالش داشته تا زمينهکشمکا براي قدرت: بشار اسد ه

داد. مي نشين کردن آنها انجامخانه بردارد، وي اين امر را از طريق بازنشسته کردن نسل قديم و

ا تالش کرد تا در ميان نيروهاي نظامي و امنيتي جايگاه خود را حفظ کند و استاسد در اين ر

اسد همچنين وفاداري را از دايره حزبي به دايره خانوادگي  مخالف را کنترل نمايد.هاي جريان

مهم دولتي را ميان اعضاي خانواده خود تقسيم کرد. اسد همچنين معتقد هاي پست محدود کرد و

کارگري نوعي مانع در مقابل اصالحات اقتصادي ايجاد هاي بود که اتحاديه

 (. Himmebusch, 2012: 18-24)دکننمي

 «يکارآمد بحران »از يناش توانميرا  هيسور ياسيبر تحوالت س گذارتأثيرمل از عوا گريد يکي

رده بسته و نظارت گست يساختار اداردليل به اقتدارگرا ياسيس هاينظام يکل طوربهدانست. 

در سمت  يافراد يريکارگ. بهباشندميخود ن يياجرا يندهايفرا ميمراجع قدرت، قادر به تنظ

 گذارتأثيردر زمره عوامل  توانيهستند را م ييکه فاقد تخصص اجرا يعال يرگيميتصم و تيريمد

 دانست. هياقتدارگرا از جمله سور يکشورها يدر بحران کارآمد

ط را از رواب تشانيکه موقع هيسور ياسياقتدارگرا در ساختار س يهاتوجه داشت که گروه ديبا

 يبه رام توانميافراد  نيدارند. از جمله ابر حوزه اقتصاد تسلط  انددست آوردهشان بهياسيس

واسطه ارتباطا با دانند که مخلوف بهمي کامالً هيدر سور يمخلوف اشاره داشت. افکار عموم

 Motaghi and) ستين يردولتيغ يشهروند و صرفاً افتهيارتقا  يقتصاداغول به  يستم دولتيس

Kohkheil, 2014: 56). 

گيرد، در آن شرايط، واحدهاي سياسي در معرض تهديد قرار ميزماني که ساختار اجتماعي 
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يجاد گيري چنين فرايندي، زمينه را براي اثباتي اجتماعي و سياسي افزايا خواهد يافت. شکلبي

نه در خاورميا آمريکاترين هدف سياسي و امنيتي آورد. بنابراين، مهمميوجود به هاي امنيتيبحران

خشي ب عنوانبهدر محيط اجتماعي کشورهاي راديکال دانست. اين امر  توان گسترش بحرانرا مي

 شود. زدايي ساختاري محسوب ميالمللي براي مشروعيتاز کنا سياسي و بين

 اقتدارگرايي را با بحران مشروعيت پيوند داده،هاي مؤلفهبنابراين، در کشوري مانند سوريه که 

اقتدارگرايي که بحران هاي زيرا مؤلفه رسد،نظر نميهبرخورد و تخاصم کنشگران امري غيرعادي ب

 .شودميهمراه دارد يکي از نقاط ضعف اساسي در آن کشور محسوب مشروعيت را به

 در بحران سوريه ايمنطقهو فرا ايمنطقهآفريني بازيگران نقش -4-4

گروه اول  :کرد ميرا به دو دسته تقس هيفعال در عرصه بحران سور گرانيباز توانمي يکل طوربه

اصالحات  جاديخواهان ا زيآماز طرق مسالمت هيبر حل منازعه سور تأکيدهستند که با  ييهادولت

 ياز کشورها يفيگروه ط نيهستند. در ا يبدون هرگونه مداخله نظام رکشو نيدر ا ياساس

 هللاحزب،  رانياز جمله ا ايمنطقه گرانيو باز نيو چ هيهمانند روس يجهان گرانيقدرتمند و باز

 ،تيامن يشورا يياروپا ياعضا ،آمريکامانند  ييلبنان و عراق قرار دارند. در گروه دوم کشورها

 Nejat and Jafari) رنديگيم عرب قرار هياتحاد يو قطر به همراه بستانعر ه،يترک ل،ياسرائ

Veldani, 2013: 29). 

سني  -خاص ويژگي اسالمي  صورتبهدارد که اي ي سوريه يک بعد فرقهثباتبيسو، از يک

فعال در ميان شورشيان  صورتبه. برادري رژيم سعودي و اسالم باعث شده که عناصري است

وجهه انقالبي به  کامالًکه در شهرهايي همچون درعا، روحانيون  است ايجاد شود و اين درحالي

گيري بحران امنيتي در سوريه، نيروهاي مختلف سياسي و . از بعدي ديگر شکلاندهخود گرفت

ن آفريني و کنا بازيگراهايي از نقاتوان نشانهامنيتي را درگير نمود. در چنين فرايندي مي

المللي را در ساختار سياسي سوريه مشاهده نمود. در حقيقت، يکي ديگر اي و بينداخلي، منطقه

 نوانعبهو بازيگران جهاني خود را  ايمنطقهکه قدرتهاي  است ي سوريه اينثباتبياز ويژگيهاي 

، اياالت متحده، روسيه، ترکيه، همانند عراقفارس کشورهاي جنوب خليج. کنندميناجي معرفي 
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 عنوانهبراتژيک در سرنوشت رژيم هستند و سوريه استايران و ديگر بازيگران داراي سهم ژئو

 است که همه بازيگران در آن دخالت دارند و همين امر باعث شده شودمي يک زمين جنگ تلقي

 (.Oktav, 2012: 7-8که رژيم اسد کماکان به بقاي خود ادامه دهد)

همراه عربستان و موج شکل گرفته که کشورهاي جهان غرب به اين تحوالت در شرايطي

فروپاشي ساختاري در اين کشور را هاي الزم براي مسلط در اتحاديه عرب تالش دارند تا زمينه

 .استزدايي شکل گرفته زدايي و حقانيتفراهم آورند. اين امر از طريق مشروعيت

 ادي افتيرا ارائه داد. ره «يهرج و مرج جهان» هيکه رابرت کاپالن نظر استيي فضا نيدر چن

ز ا کي. هر استوجود آورده را به انهيدر خاورم آمريکا يامنطقه تيامن استيس يربنايشده، ز

دانست.  آمريکا يتيامن استياز پازل س يبخش توانيرا م ادشدهي يو رفتار ييالگو يهانشانه

. ستيقائل ن انهيدر خاورم ياثبات و تعادل منطقه جاديا يبرا يضرورت گونهچيکه ه يهبردرا

با عربستان، قطر، داعا و النصره در  آمريکا يرفتار يکه الگو رسديمنظر به يعيطب نيبنابرا

 استياز س يبخش ديرا با يکرديرو نيشود. چن يجهت مقابله با جبهه مقاومت سازمانده

 (.Motaghi, 2015)در حال گذار دانست انهيخاورم يکيتيژئوپل طيدر مح آمريکا يراهبرد

تا حدودي چين حمايت  که توسط روسيه، ايران و استسوريه قسمتي از محور اتحادي 

 Chatham) استغرب محکوم شده  . اين محور اتحاد توسط اتحاديه عرب، ترکيه وشودمي

House, 2012:15).  ،هر کدام از کشورها و  يبرا هيچشم انداز تحوالت سوردر حقيقت

دام براساس هرک آمريکاو  يستيونيصه ميرژ ه،يترک ران،ياساس ا ني. برهماستمنافعشان متفاوت 

 هيرتحوالت سو نيب ني. در اکنندمي ريتحوالت را دنبال و تفس نيا ژهيمنافع خاص و نگاه و

 هيسور محور مقاومت ازدليل به رانيکه ا يطوربه ،استشده  هيو ترک رانيا نيب عباعث تضاد مناف

 استيبشار اسد را هدف س يبرکنار ه،يبا پناه دادن به مخالفان سور يزن هيو ترک کندمي تيحما

رسد در خصوص تجهيز مينظر به(. Bidolahkhani, 2013: 541)استخود قرار داده  يخارج

مسلح به ارتا آزاد سوريه، ترکيه همانند قطر و عربستان نقا  هايگروهمالي و تسليحاتي 

با  ارتا آزاد سوريه رابطه تنگاتنگي که استاينکه بر اين امر آگاه  ويژهبهشاخصي ايفا نموده و 

 هايگروهتندروي مانند جبهه النصره و  هايگروهشوراي ملي مخالفان سوريه دارد. در حقيقت 
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 .(Ego: February -2014) تسليحاتي ترکيه برخوردارندهاي وابسته به القاعده نيز از حمايت

هرا ب يعيهالل ش جاديلبنان که ا اهللحزبو  هيدر عراق، سور رانينفوذ ا هايسعود دياز د

همين به .استداده  رييتغ رانيا نفعبه ياديتا حدود ز انهيموازنه قوا را در خاورم استوجود آورده 

به  هيسور يکرس ياعطا استعرب در دوحه ضمن درخو هيمنظور در نشست سران اتحاد

 هيعضو اجازه دادند تا به مخالفان دولت سور يبشار اسد به کشورها يبعث نظام نيمخالف

 نيشتريخود ب يباال يکنند دو کشور عربستان و قطر با توان مال يحاتيو تسل يمالهاي کمک

 .(Sajedi, 2013: 174-175) حکومت اسد نمودند نيرا به مخالف هاکمک

مجموعه اقدامات عربستان در تشديد بحران سوريه در جهت براندازي نظام حاکم بر سوريه 

 :استشامل موارد زير 

سازي شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب در جهت اعمال فشار عليه بشار فعال -1

 ؛اسد و زمينه سازي براي تکرار تجربه ليبي در سوريه

 ؛معارضان سوريه در خارج و داخل کمک مالي، تسليحاتي و لجستيکي به -2

ي المللبيناسرائيل و محور  -قطر -ترکيه ايمنطقههمکاري و هماهنگي رياض با محور  -3

 ؛اياالت متحده، فرانسه و انگليس جهت براندازي نظام و دولت فعلي سوريه

 ؛تالش براي تقويت جريان سلفي و وهابي در سوريه -4

وسط و العرب االند شبکه العربيه و نشرياتي چون شرقگروهي خود مانهاي سازي رسانهفعال -5

سلفي و وهابي براي تحريک افکار عمومي جهان غرب و اسالم عليه دولت  هاياستسيو تمام 

 (.Rajabi, 2011:136) سوريه و تخريب چهره آن در اذهان عمومي

شکست  (1: استچند عامل بوده  تأثيردر دو دهه اخير روابط اياالت متحده و سوريه تحت 

عدم همسويي سوريه  -3 ،ظهور نومحافظه کاران در واشنگتن -2 ،روند صلح اعراب و اسرائيل

اتهام وارده به رژيم اسد مبني بر دخالت در  -5 ،در جنگ اياالت متحده عليه عراق

جهت اي در همين زمينه، اياالت متحده نيز تالش گسترده (.Hinnebusch, 2005: 3عراق)

ضد سوري در شوراي امنيت داشت. و به تصويب پنج قطعنامه هاي تصويب قطعنامههدايت و 

 2118يکي از مهمترين آنها قطعنامه تالش کرده که شوراي امنيت در ارتباط با بحران سوريه 
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شيميايي در سوريه و مورد اتهام قرار هاي فاده سالحاستدر رابطه با  2013سپتامبر  27مورخ 

 (.Security Council Report: May 2014)استرابطه بوده دادن سوريه در اين 

که بتوانند از  نمايدميکه وابسته به دولت هستند کمک  1در مقابل، ايران به شبه نظاميان 

اسد را با نيروي سالم و   همواره رژيم رئيس جمهوراهللسد جلوگيري کنند. حزباسقوط دولت 

 راتژيک ايراناستاي منافع استکه مداخله نظامي اين حزب در ر استآموزش ديده حمايت کرده 

در تهران اين موضوع را بيان کرده  2013 در سي آوريل طور که حسن نصراهللباشد. همانمي

 جنگند. حضور آنها درمي . حتي شبه نظاميان شيعي عراقي در سوريه در حمايت از اسداست

لبنان و  اهللحزبکه شامل اعضاي  Abo al fadal-Abbasبا حضور نيروي نظامي  2012 سال

 (.Futon and Holliday, 2013: 5-7شد)تر ، پررنگاستنيروهاي عراقي 

 که اين کشور از است يکي از موضوعات حائز اهميت مقامات ايراني در رابطه با سوريه اين

انه از را در خاورميد نفوذ خود توانميو با کمک ايران  استراتژيک به اسرائيل نزديک استلحاظ 

علي » در لبنان و گروههاي فلسطيني تقويت کند. اهللطريق حمايت و مسلح ساختن حزب

راتژيک ايران استهاي مشيعنوان مرکز خطه، آزادي فلسطين را ب«الريجاني، رئيس مجلس ايران

 يرهبر مشاور ارشد اکنونهم. همچنين علي اکبر واليتي وزير اسبق خارجه ايران که داندمي

بر اين موضوع دارد که سوريه يک حلقه طاليي در سلسله مقاومت مقابل اسرائيل  تأکيد است

 .(Tracy, 2012: 1) است

کلي راهبرد عملياتي ايران براي کمک به حکومت سوريه را بايد شامل موراد زير  طوربه

تسليحاتي و هاي ( کمک3 ،حمايت و پشتيباني اطالعاتي (2 ،( نفت و کمکهاي مالي1: دانست

فرستادن متخصصان و افسران فني به سوريه جهت آموزش نيروهاي  (4 ،ارائه تجهيزات نظامي

حضور مستقيم واحد نيروي قدس در سوريه و هدايت عمليات ارتا  (5 ،ارتا اين کشور

الشعبيه مطابق راهبرد تشکيل و آموزش شبه نظامياني چون جبيا (6 ،سوريه عليه مخالفان

 .(Clarion Project, 2014: 14) نظامي خود در سوريه -دفاعي

                                                           

1. Shabiha 
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 :باشدميزير شرح همختصر دو هدف عمده حمايت ايران از سوريه بطور به

: نگاه راهبردي ايران به سوريه يکي از داليل ايمنطقهحفظ موقعيت راهبردي و افزايا نفوذ  (1

عاملي براي حرکت  منزلهبه. براي ايران سوريه استحمايت تهران از دمشق در تحوالت اخير 

براي پروژه قدرت و نفوذ  استراتژيک و ابزاري استگير لو در منطقه، يک سپر و ضربهجروبه 

خود در خاورميانه. با توجه به شرايط منطقه هر جايگزين جديد براي بشار اسد که احتماال سني 

سوريه که براي ايران جنبه حياتي دارد را به راتژيک ايران و استهمکاري و پيمان  ،استمذهب 

يران يک اژراتاستجهت بحران سوريه يک تهديد بزرگ براي موقعيت همين به اندازد.مي مخاطره

در منطقه و يک فرصت طاليي براي کشورهاي سني منطقه که با قطع اتحاد ايران و سوريه، 

 (.Chubin, 2012: 30-31خود تغيير دهند)نفع بهرا  ايمنطقهتوازن قواي 

محور مقاومت، نمايانگر اتحاد ميان جمهوري سالمي ايران، اصطالح ( حفظ محور مقاومت:2

لبنان و برخي گروههاي فلسطيني  اهللحزببازيگران غيردولتي عرب شامل ترين سوريه و قوي

ت اياال ويژهبه) غرب هاياستسيکه همواره در خط مقدم مخالفت و مبارزه با اسرائيل، رد  است

محافظه کار عرب منطقه از هاي برخي رژيم هاياستسيمتحده( در خاورميانه و مخالفت با 

 (.Mohns and Black, 2012: 1) اندهجمله عربستان سعودي گام برداشت

ساله ايران و سوريه  35چالا پيا روي ائتالف ترين در حقيقت، بحران کنوني سوريه بزرگ

د يک شکست بزرگ را براي توانميکه در اين ميان اگر دولت اسد سرنگون شود،  استبوده 

 اينطقهمموقعيت و نفوذ  تنهانهايران در محيط امنيتي خاورميانه رقم بزند. چرا که در اين صورت 

ايران با از دست دادن مهمترين متحد عربي خود محدود خواهد شد، بلکه توانايي ارائه پشتيباني 

 شدتهبگذاشتن بر اوضاع لبنان و عرصه موضوعي اعراب و اسرائيل نيز تأثيرو  اهللحزبز ايران ا

 (.Goodarzi, 2013:4محدود خواهد شد)

ناشي از تهديدات صدام حسين و  تنهانهوار ايران و سوريه استاز سوي ديگر اتحاد و پيمان 

بوده بلکه از نفرت متقابل نسبت به اياالت متحده و اسرائيل  1980جنگ آن عليه ايران در دهه 

يه . اتحاد بين ايران و سوراستو تا حدود زيادي به حفظ اتحاد آنها کمک کرده  شودمينيز ناشي 
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ک، بلکه بايد در اتحاد و همکاري ديني مشتر هايارزشدر منافع ملي مشترک و يا  تنهانهرا 

 .(Price, 2013: 11-12و راهبردي بين اين دو کشور جستجو کرد) تاکتيکي

از  تيحما يااستدر ر رانيا ايمنطقه ريو غ ايمنطقه يهااستيس کهيياز آنجا از سوي ديگر،

 بوده و ليو اسرائ آمريکا هاياستسيچون حماس و جهاد در تضاد با  ينيفلسطهاي جنبا

حوالت ، پس تاست تيحائز اهم اريبس رانيا يبرا هيلبنان از راه سور اهللحزباز  تيحما نيهمچن

 .(Sajedi: 2013: 172)است گذارتأثير رانيا ياسالم يبر منافع جمهور ميطور مستقهب هيسور

 مديريت بحران سوريه بر اساس الگوي امنيت هميارانه -5

عربستان تالش دارند تا موقعيت خود را در سوريه ارتقا دهند. الگوي کشورهاي روسيه، ترکيه و 

عنوان ه. روسيه باستپذير ساخته کنا بازيگران ياد شده زمينه الزم براي گسترش بحران را اجتناب

تيکي و يسازي در خاورميانه را براساس اهداف ژئوپلقدرت بزرگ جهاني تالش دارد تا معادله امنيت

سلفي و تکفيري راديکاليزه شده، دشمنان آينده  هايگروهري پيگيري کند. هاي هنجاضرورت

ي روسيه گذاري امنيتاستکه سي استدليل همين به .شوندميهمبستگي فدراسيون روسيه محسوب 

متقابل ترکيه و عربستان منجر به هاي خواهد بود. همکاري «تعادل و موازنه انحصاري»مبتني بر 

هاي . در چنين شرايطي دوگانهاستو تصاعد يابنده با ايران شده اي مرحله تضادهاي تاکتيکي،

، ايران و روسيه مورد مالحظه قرار آمريکاتون در روابط عربستان و ترکيه، ترکيه و مي همکاري را

در روند بحران امنيتي «  ايهتعادل و موازنه وقف»گذاري استاز قابليت الزم براي سي آمريکاداد. 

 توانمياي را گذاري تعادل و موازنه وقفهاستاز سيگيري بهره . علت اصلياستنه برخوردار خاورميا

ستان تاکتيکي ترکيه و عربهاي ناشي از تضادهاي بنيادين ايران و روسيه با داعا به موازات تفاوت

که در اين فرايند، تضادهاي ترکيه و روسيه ماهيت ايدئولوژيک و  استبا داعا دانست. طبيعي 

از گسترش چالشهاي امنيتي در منطقه همراه بوده هايي امنيتي ترکيه با نشانه استتيکي دارد. سييژئوپل

 (.Motaghi, 2015)است

با توجه به تعدد بازيگران خارجي با منافع متعارض در بحران سوريه شاهد تقابل بازيگران 

تداوم و هاي بحران در جهت مديريت بحران هستيم. تا ايجاد توافق و حل بحران که زمينه
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 .استپيچيدگي بحران را فراهم نموده 

معطوف به  يندهايدر فرآ يامنطقه گرانيباز يو محدودساز «قيمض تيامن» کرديرو

 تيريو مد يامنطقه يپلماسيدر د يمطلوب جهينت تواندينم يامنطقه يهاوفصل منازعهحل

 (.Kohkhail, 2013: 43) کند جاديا يتيامن يهابحران

ف اي با رويکردهاي مختلگرايانه داشته و چندين بازيگر منطقهامنيت هميارانه ماهيت کثرت

تان و که عربستواند نتايج و اهداف مشخصي را پيگيري نمايند. در حاليسياسي و امنيتي مي

مفهوم ه. اين رويکرد باستنشي و امنيت مضيق بهره گرفته اياالت متحده از رهيافت کنا گزي

که بازيگران بتوانند از  استهاي بحراني نيازمند آن سازي در محيطکه هرگونه امنيت استآن 

اي براي کنترل سازي، مشارکت راهکنشي و همکاري مرحلهسازوکارهاي متنوعي در جهت امنيت

 فاده نمايند.استبحران 

نتيجه چنين فرايندي عدم دستيابي به نتيجه مشخص براي حل و فصل بحران سوريه براساس 

ي . با توجه به چنين نگرشاستبوده  ايمنطقهو فرا ايمنطقهگزارش تعادلي و تعامل بازيگران 

را بايد تغيير در  2و  1که دغدغه و مسئله اصلي بازيگران شرکت کننده در مذاکرات ژنو است

 ,Poustinchi and Pazan) خود در چارچوب مديريت بحران دانستنفع به ايقهمنطموازنه 

2013: 132.) 

گرايي امنيتي سوريه آثار خود را در محيط پيراموني در چنين فرآيندي موضوع مربوط به هويت

نخواهد  مدت کنترلتنها بحران امنيتي سوريه در کوتاهکه نه است. واقعيت آن استجا گذاشته به

بلکه آثار امنيتي و اجتماعي آن به کشورهاي پيراموني تسري خواهد يافت. بحران امنيتي  شد،

گيري تري خواهد داشت. گسترش خشونت، شکلهاي هويتي پيامدهاي گستردهبراساس مؤلفه

هاي عنوان بخشي از واقعيتتوان بههاي هويتي و انتقال بحران به کشورهاي مختلف را ميجدال

 ت بهار عربي در سوريه دانست.ناشي از تحوال

 گيرينتيجه -6

گرايي و هاي هويتويژه سوريه براساس نشانههاي جديد تحول سياسي خاورميانه بهموج
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. پيامدهاي هويتي هرگونه تحول سياسي استراديکاليسم تحوالت سياسي حاصل گرديده 

هاي خشونت و راديکاليزم ديني در قالب بيداري اسالمي مشاهده توان در نشانهخاورميانه را مي

که  ستافروپاشي دولتهاي مصر، عراق، ليبي و يمن باعث شده « مارک لينچ»نمود. بنا به گفته 

رويارويي مناقشات سياسي منظوربهاي يباز جنگهاي ميدان ايمنطقهاين کشورها براي قدرتهاي 

و کشورهاي قطر، عربستان  استو نيروهاي نظامي شيعه را بسيج کرده ها شان باشد. ايران، شبکه

ها . اين جنگاندهاسالمي سني را با عناوين مختلف وارد کارزار نمودهاي سعودي و ترکيه شبکه

راه را براي بازيگران غيردولتي اند بسيار کشنده و ويرانگر بوه استکه حاصل مداخالت سياسي 

 . اندهمستقل و قدرتمند مانند داعا فراهم نمود

 دهد در شرايط موجود دولتهاي راهبردي سوريه نشان ميبنابراين همانطور که واقعيت

لف در هاي مختونهگغيرقابل انکاري وجود دارند که به ايمنطقهو فراايمنطقهبشاراسد،بازيگران 

 گذارند.جا ميبه تأثيرروندهاي امنيتي خاورميانه 

تحوالت سياسي جديد  شود کهاکنون اين پرسا مطرح ميبا توجه به چنين فرآيندهايي هم

هاي افراطي و نيروهاي سلفي در وضعيت سوريه منجر به چه نتايجي خواهد شد؟ آيا گروه

هاي مختلف اينکه روندهاي جنگ نيابتي به حوزه مديريت بحران قرار خواهند گرفت و يا

 جغرافيايي خاورميانه تسري خواهد يافت؟

ه دهد که سوريالمللي نشان مياي و بينهاي ساختار سياسي، اجتماعي، منطقهدرک واقعيت

که بتواند تهديدات تراکمي و مرکب عليه خود را  استکارگيري سازوکارهاي جديدي هنيازمند ب

ه که دولت سوريه نسبت ب استپذير د. انجام چنين اقدامي صرفاً در شرايطي امکانکنترل نماي

هاي درون ساختاري خود واقف باشد. مشارکت نيروهاي جبهه مقاومت ناکارآمدي و چالا

توانست موقعيت حکومت سوريه در منطقه را تثبيت نمايد. ادامه حکومت سوريه بدون توجه به 

گردد که باشد. تحقق چنين اهدافي در شرايطي حاصل ميتفسير نميلبنان قابل  اهللحزبنقا 

المللي رابطة سازنده ايجاد نمود. اگر برخي از اي و بينبتوان بين اهداف بازيگران مختلف منطقه

بازيگران همانند عربستان و رژيم صهيونيستي از الگوي محدودسازي ايران در جهت حذف 

 آيد.وجود ميايط زمينه براي تداوم بحران بهفاده نمايند، در آن شراستسوريه 
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که برنده اين جنگ باشد تنها اين جنگ باعث  استدر حقيقت، تاکنون هيچ کس نتوانسته 

خرابي و ويرانگري و عدم رعايت حقوق بشر و مشکالت اساسي در عدم کنترل دولت و 

را  يرناپذزاع آشتينمختلف در سوريه نوعي هاي درگيري گفتمان .استراديکاليزه شدن شده 

منافع کشورها، ها . عمق اين شکافاستآورده وجود به عميقي را هايشکافکه  پديد آورده

دليل حصول يک توافق ميان همين به .استمخاطره انداخته مختلف را بههاي و هويت هافرهنگ

طلبانه سياسي منفعترسد زيرا عدم تفاهم و مقاصد مي نظردر آيندة نزديک بعيد بهها اين هويت

آميز مختلف حول يک محور مسالمتهاي تا گفتمان استشده  توافقمانع از ظهور يک شرايط 

. حصول يک توافق در شودميافزوده ها گرد هم آيند بنابراين روز به روز به عمق اين شکاف

ضور که متاسفانه ح استمختلف هاي اين زمينه مستلزم ايجاد گفتماني وحدت بخا ميان هويت

 .استراديکال مانعي در جهت نيل به تفاهم و توافق هاي تفکر

که معادلة جنگ داخلي سوريه از  استپذير اي صرفاً در شرايطي امکانسازي منطقهامنيت

گرايي راهبردي سازماندهي شود. تحقق اين امر صرفاً در طريق فرايندهاي مبتني بر چندجانبه

ايفا  اي نقا مؤثريکه جمهوري اسالمي بتواند در فرايند بحران منطقه استپذير شرايطي امکان

رايي شکل گسازي و موازنهنمايد. ايفاي چنين نقشي بدون توجه به سازوکارهاي مبتني بر ائتالف

 گيرد.نمي

 قدرداني -7

و  علومآزاد اسالمي واحد دانند تا از معاونت پژوهشي دانشگاه مي بر خود الزم نگارندگان

 کمال تشکر و قدرداني را داشته باشند.  حاضر انجام پژوهااز حمايت خاطر به تحقيقات تهران
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