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  چكيده

در پژوها حاضر الگويي براي تبيين روابط ايران با ترکيه، عربستان و اسرائيل در بحران ژئوپليتيکي سوريه ارائه 

هاي ر در روابط اين قدرتهاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي مؤثشده است. در اين الگو، مهمترين ابعاد و مؤلفه

ها با يکديگر و در قالب يک مدل اي در بحران سوريه و با در نظر گرفتن اهميت و ارتباط اين ابعاد و مؤلفهمنطقه

ساختاري، مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوها با روش ترکيبي انجام شده که در بخا کيفي آن و با روش 

ايي در بحران سوريه طراحي هاي منطقهالگويي جامع براي روابط قدرت (Grounded Theoryاي)نظريه زمينه

، روابط بين عناصر الگوي Smart PLS شده و در بخا کمي با روش مدلسازي معادالت ساختاري و نرم افزار

اي هاي منطقههاي پژوها، الگوي روابط قدرتبر اساس يافته معرض آزمون کمي قرار گرفته است. حاصل در

ميالدي، به ترتيب اهميت تحت تأثير عوامل جغرافيايي، عوامل 2018تا  حران ژئوپليتيکي سوريه از سالدر ب

اي و ژئواستراتژيکي، کدهاي ژئوپليتيکي، عوامل ايدئولوژيکي، نظام ژئوپليتيک جهاني، نظام ژئوپليتيک منطقه

رافيايي و ژئوپليتيکي براي اين کشورها، با توجه به اهميت اين عوامل پايدار جعباشد. عوامل ژئواکونوميکي مي

اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه شکل گرفته و منجر اي براساس الگوي رقابتي مداخلههاي منطقهروابط اين قدرت

 به تداوم بحران شده است.
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 مقدمه .1

ثبات و کمربند شکننده در نظام ژئوپليتيک جهاني شناخته خاورميانه به عنوان يک منطقه بي     

شود. تنوع خاورميانه به ثباتي بنا ميشود. الگوي روابط قدرت در اين منطقه همواره بر بيمي

مانع از ايجاد واحدهاي اي آن، هاي منطقهعنوان يک منطقه ژئوپليتيکي و ساختار متفاوت قدرت

 .  (Cohen, 2008: 710)شوداي در آنجا مياي يا زيرمنطقهژئوپليتيکي با ثبات منطقه

بوزان و ويور مجموعه امنيتي خاورميانه را به سه زير مجموعه شامات، خليج فارس و مغرب    

باشد ميهاي ساختاري و کارکردي همواره مستعد بحران کنند که به علت ويژگيتقسيم مي

(Buzan & Weaver, 2009: 102) در زير سيستم امنيتي شامات در دوران معاصر منازعه اعراب و .

تحوالت ژئوپليتيک اخير در خاورميانه  از عمده ترين وجوه بحران بوده است.مسلمانان با اسرائيل 

نجر به ميالدي م2011موسوم به بهار عربي، خصوصاً شروع بحران ژئوپليتيکي سوريه در سال 

 اضافه شدن منازعه و بحراني ديگر در زير سيستم امنيتي شامات در خاورميانه شده است. 

دهد به دليل درهم تنيدگي فضاهاي جغرافيايي، هاي ژئوپليتيکي نشان ميماهيت سيستمي بحران

هاي ژئوپليتيکي از قابليت پخا در ساير سطوح فضايي همجوار خود نيز هستند. در همين بحران

هاي مجاور هاي جغرافيايي ملتدهد، ارزشارتباط وقتي در يک حوزه بحران ژئوپليتيکي رخ مي

راهبردي بازيگران  اعم از منافع ملي، تماميت سرزميني، منافع راهبردي، هويت ملي، اقتصاد و حتي منافع

. در (Valigholizdeh, 2016: 89)ملي  گيردخارجي صاحب نفوذ در آن حوزه در معرض تهديد قرار مي

اي با توجه به منافع اي و فرامنطقههاي منطقهاين راستا با شروع بحران ژئوپليتيکي سوريه قدرت

اند. همچنين در بحران سوريه جناحين داخلي خويا، در اين بحران به نقا آفريني پرداخته

، که اين حالت دهنددرگير در بحران آشکارا منابع خارجي را براي مبارزه مورد استفاده قرار مي

نامند که در خاک کشور ثالثي جريان داشته، هاي خارجي ميالمللي ميان قدرتمنازعۀ بين  را يک

لباس منازعه بر سر موضوعات داخلي آن کشور را پوشيده و طي آن از يک يخا يا تمامي 

يي عمدتاً هانيروي انساني، منابع و سرزمين آن کشور به عنوان وسيلۀ تحصيل اهداف و استراتژي

. بنابراين بحران سوريه در کنار  (Dougherty and Pfaltzgraff, 2011: 509)شودخارجي استفاده مي

آنکه يک بحران داخلي ناشي از اوضاع خاص اين کشور و اختالفات بين حکومت اين کشور و 
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روابط مخالفان آن به عنوان بازيگران داخلي باشد، تبديل به يک بحران ژئوپليتيکي و عرصه 

 اي نيز شده است. اي و فرامنطقههاي منطقهژئوپليتيکي ميان قدرت

اي هر يک از کشورهاي ايران، ترکيه، عربستان و اسرائيل به عنوان هاي منطقهدر سطح قدرت

اي دخيل در بحران سوريه با توجه به اهداف و منافع خويا در هاي منطقهترين قدرتاصلي

اند. ايران شروع حمايت از جناح متحد خود در داخل سوريه پرداخته اين بحران به ايفاي نقا و

به حمايت همه جانبه از حکومت اسد نموده است و ترکيه، عربستان و اسرائيل نيز هر يک به 

گيري اند که اين امر منجر به شکلهايي از مخالفين حکومت اسد پردختهحمايت از گروه يا گروه

ي در روابط ژئوپليتيکي ايران با کشورهاي ترکيه، عربستان و اسرائيل ايک الگوي رقابتي مداخله

گيري الگوي روابط در بحران سوريه شده است. هدف از پژوها حاضر تبيين چرايي شکل

ايي در روابط ژئوپليتيکي ايران به عنوان حامي حکومت اسد با ترکيه و عربستان رقابتي مداخله

 .باشدفين حکومت اسد در بحران سوريه ميو اسرائيل به عنوان حاميان مخال

مهمترين ابعاد و به اين سوال پاسخ دهيم که  به همين منظور در پژوها حاضر قصد داريم

اي در هاي منطقهقدرتاي الگوي رقابتي مداخله گيريهاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي شکلمؤلفه

براي پاسخ به ها با يکديگر، کدامند. لفهاين بحران، با نظر گرفتن اهميت و ارتباط اين ابعاد و مؤ

گيري اين فرضيه در بخا روش سوال پژوها با فرضيه زير ادامه خواهيم داد که مبناي شکل

اي ايران با شناسي پژوها تشريح خواهد شد. به نظر مي رسد که الگوي روابط رقابتي مداخله

ضر در بحران ژئوپليتيکي سوريه اي حاهاي منطقهترکيه، عربستان و اسرائيل به عنوان قدرت

تحت تأثير عوامل جغرافيايي، عوامل ايدئولوژيکي، کدهاي ژئوپليتيکي، عوامل ژئواستراتژيکي، 

اي و شرايط نظام ژئوپليتيک جهاني، در عوامل ژئواکونوميکي، شرايط نظام ژئوپليتيک منطقه

 بحران ژئوپليتيکي سوريه شکل گرفته است. 

 تحقيقروش  .2

گيري هاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي شکلکه به شناخت ابعاد و مؤلفه ام پژوها حاضر،روش انج

ترين اي ايران با ترکيه، عربستان واسرائيل به عنوان اصليالگوي روابط ژئوپليتيکي رقابتي مداخله

ميالدي، 2018ميالدي تا سال 2011اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه از سال هاي منطقهقدرت
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باشد مي 1کمي( و از نظر هدف اکتشافي -از نظر ماهيت از نوع روش ترکيبي )کيفي ازد،پردمي

 استفاده شده است.  2و از مدل تدوين الگو و گونه شناسي

 4بر اساس طرح ظهور يابنده يا نظريه داده بنياد 3بخا کيفي پژوها با روش گراندد تئوري

تا بتوانيم با منطق استفهامي و  ؛((Strauss & Corbin, 1990 شود انجام مياستراوس و کوربين 

اي در هاي منطقهاي روابط ژئوپليتيکي قدرتاستقرايي، عوامل کليدي الگوي رقابتي مداخله

مند با هاي کيفي به صورت نظامبحران ژئوپليتيک سوريه شناسايي نمايم. در اين روش داده

بين الملل )که براي اين منظور فرم مصاحبه از اساتيد و خبرگان حوزه ژئوپليتيک و روابط 

هاي نفر مصاحبه کتبي انجام گرفت(، همچنين مطالعه نظريات مرتبط با بحران 13مصاحبه تهيه با 

ژئوپليتيکي و مقاالت، کتب و اسناد مربوط به بحران ژئوپليتيکي سوريه و ديگر منابع قابل استناد 

ها ادامه يافت؛ همچنين ابعاد محوري مدل دهگردآوري شده است که اين فرآيند تا زمان اشباع دا

شوند به عنوان مبناي فرضيات پژوها مورد استفاده قرار هاي پژوها بيان ميکه در بخا يافته

 گرفتند.

در مرحله کمي و به منظور تأييد مدل کيفي و فرضيات پژوها  از روش مدلسازي معادالت 

استفاده   3Smart PLS و نرم افزار (SEM-SPL) 5ساختاري با رويکرد روش حداقل مربعات جزيي

اي است. دليل هاي نمونهيابي ساختاري تأييد مدل کيفي بر اساس دادهشده است. هدف مدل

استفاده از اين روش بررسي ارتباط چندين متغير در يک مدل، بررسي ميزان اهميت متغيرها، 

هاي پيچيده و عدم حساسيت به بررسي ارتباط متغيرهاي پنهان و آشکار، قابليت تحليل مدل

هاي پژوها که در مرحله اي با توجه به گويهباشد. در اين راستا پرسشنامهها ميتوزيع نرمال داده

اي رقابتي مداخله ها بر الگوي روابطکدگذاري باز بدست آمده بودند تهيه شد و تأثير اين گويه

ها سنجيده شد. ها با مؤلفهباط اين گويهاي در بحران ژئوپليتيکي سوريه و ارتهاي منطقهقدرت

                                                           

1 .Exploration 

2 .Taxonomy 

3.Grounded Theory  

4 .The Emerging Design 

5 .Partial Least Squares  
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ها ها و مؤلفهميزان ارتباط گويه SPSS در ادامه با استفاده از روش تحليل عاملي در نرم افزار 

ها ها، نسبت به حذف گويهها با مؤلفهمورد بررسي قرار گرفت و در صورت ارتباط معنادار گويه

ها به عنوان متغير آشکار و ابعاد مدل از مؤلفه و استفادهدر روش مدلسازي معادالت ساختاري 

 باشند، در اين روش اقدام شد. به عنوان متغير پنهان، که مبناي فرضيات پژوها نيز مي

باشد، که از روش الملل ميجامعه آماري پژوها حاضر کارشناسان حوزه ژئوپليتيک و روابط بين

روش مدلسازي . همچنين حجم نمونه در گيري تصادفي براي انتخاب آنها استفاده شدنمونه

معادالت ساختاري با رويکرد روش حداقل مربعات جزيي بر اساس تعداد متغير پنهان مشخص 

 80متغير پنهان، حداقل حجم نمونه بايستي  7گردد که در پژوها حاضر با توجه به وجود مي

دم بازگشت برخي پرسشنامه در اين راستا با توجه به امکان ع .(Kay Wong, 2013: 5)نفر باشد 

پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت. در ادامه براي  80پرسشنامه توزيع و در نهايت تعداد  88ها 

تن از اساتيد متخصص ارسال و پس از دريافت نظرات  5اطمينان از روايي سنجه، پرسشنامه براي 

پايايي ابزار گردآوري داده اصالحي اين خبرگان، پرسشنامه تدوين شد. همچنين براي اطمينان از 

محاسبه شد که عدد  SPSSهاي کمي پژوها، ضريب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم افزار 

 باشد.بيانگر مناسب بودن پرسشنامه مي 77/0

 پيشينه پژوهش.3

هاي مختلفي انجام شده که براي در خصوص بحران سوريه و متغيرهاي مرتبط با آن پژوها

اي در اين هاي منطقهوها حاضر به برخي از آنها که مرتبط با روابط قدرتبررسي پيشينه پژ

راهبرد »اي با عنوان شود. در متون فارسي، حميدي و قاسمي در مقالهباشد، اشاره ميبحران مي

، با («2014-2011اي ايران، ترکيه و اسرائيل در قبال بحران سوريه )هاي منطقهامنيتي قدرت

-هاي متعدد از ميانجيي ترکيه در بحران سوريه، اين سياست را چرخابررسي سياست خارج

شمرند. همچنين راهبرد امنيتي اسرائيل را حفظ گري به مديريت مخالفان تا تهديد به جنگ بر مي

دانند و در هاي جوالن و بسط نفوذ ايران در منطقه با همراهي ترکيه ميمنافع خود در بلندي

امنيتي ايران را در حفظ دولت بشار اسد و چهارچوب موازنه تهديد نهايت به تبيين راهبرد 

الگوي »اي با عنوان نياکوئي و ستوده در مقاله (. Hamidi & Ghasemi, 2015)پردازند اسرائيل مي
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، («2015-2011اي در منازعات داخلي سوريه و عراق )اي و فرامنطقهتقابل بازيگران منطقه

ها در منازعات داخلي سوريه را بر مبناي الگوي کالن ن و ائتالفرويکردهاي متعارض بازيگرا

دانند که اين الگوي کالن در اي، قابل درک ميامنيتي کشمکا در راستاي موازنه قدرت منطقه

ها بر سر حفظ موازنه در مقابل تغيير موازنه هاي امنيتي جديد، کشمکا بازيگران و ائتالفپويا

اي کاظمي و لطفي طي مقاله(. صادقي، اخوانNiakooyi & Setoodeh, 2016را در پي داشته است )

، مواضع کشورهاي ترکيه و «ايهاي منطقهبحران سوريه و مناقشه ژئوپليتيکي قدرت»با عنوان 

گرايي تهاجمي و براي افزايا قدرت نسبي عربستان در قبال بحران سوريه را در چهارچوب واقع

گرايي تدافعي و ه خاورميانه و مواضع ايران در چهارچوب واقعو ارتقاي جايگاهشان در منطق

 ,Sadeghi)دانند هاي ايران و سوريه قابل درک ميملت –براي افزايا امنيت نسبي دولت 

Akhavan kazemi & Lotfi, 2015.) منافع و »اي با عنوان سلطاني نژاد، ابراهيمي و نجفي در مقاله

اي ايران، عربستان و هاي منطقه، اهداف قدرت«بحران سوريهاي در هاي منطقهمالحظات قدرت

ترکيه را در بحران سوريه در راستاي سه الگوي نظم شيعي مورد نظر ايران، الگوي سلفي مورد 

  (.Soltani nezhad, Ebrahimi & Najafi, 2016)شمرند نظر عربستان و الگوي اخواني ترکيه بر مي

دارد تحوالت سوريه که به دنبال بيان مي« World Order»کتاب در  1در متون انگليسي، کسينجر

بهار عربي شکل گرفت نه تنها به برقراري دموکراسي منتهي نشد، بلکه منجر به شروع دوباره 

اختالفات ديرينه قومي و مذهبي در سوريه شده و جنگ داخلي براي کسب قدرت به اوج خود 

اي و جهاني نيز هر يک به حمايت از گروه و فرقه هاي منطقهرسيده است. در اين ميان قدرت

اند که منجر به مضاعف شدن درگيري و جنگ داخلي سوريه متحد خود در داخل سوريه پرداخته

 The Middle East in Conflict: the»اي با عنوان در مقاله 2زاخيم .) ,2014Kissinger(شده است 

Empires strike back»هاي ه و بحران پناهندگان آن و ديگر چالا، ضمن بررسي جنگ سوري

شوند. همچنين کند برخي کشورهاي منطقه از جمله سوريه تجزيه ميخاورميانه، پيا بيني مي

نويسنده در خصوص بحران سوريه معتقد است تأثير بحران در سوريه بر سه کشور غير عربي 

                                                           

1. Kissinger, Henry 

2. Zakheim, Dov S 
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ضاعف شدن بحران را در پي داشته ايران، ترکيه و اسرائيل منجر به واکنا اين کشورها شده که م

است و رقابت سه کشور ايران، عربستان و ترکيه در سوريه در راستاي تالش اين کشورها براي 

 Multipolarity»اي با عنوان در مقاله 1کامروا (. ,2015Zakheim)تسلط بر خاورميانه مسلمان است 

and Instability in the Middle East»وضعيت 2011خاورميانه پس از  ، ضمن بررسي تحوالت ،

سوريه را ناشي از کاها نقا اياالت متحده آمريکا به عنوان توازن دهنده قدرت، افزايا رقابت 

اي در اين کشور مي داند هاي منطقهايدئولوژيک ميان ايران وعربستان و در نهايت رقابت قدرت

(2018Kamrava, )اي با عنوان طي مقاله 2. الرواشده«national and Regional Political Inter 

Competitions in Syria "Geopolitical dimensions” »هاي سياسي آمريکا، روسيه به عنوان رقابت

اي در بحران بازيگران بين المللي و ايران، ترکيه، عربستان و اسرائيل به عنوان بازيگران منطقه

-Al) پردازدداند و به تشريح اين منافع ميمي سوريه را ناشي از منافع ژئوپليتيکي اين بازيگران

2018Rawashdeh, .) ب  The Arab Spring: Its Geostrategic»اي با عنوان در مقاله 3ايو

Significance»هاي داخلي، اين درگيري را ، ضمن بررسي جنگ داخل سوريه با حضور گروه

اي ايران، ترکيه و هاي منطقهوابط قدرتداند و برآيند ربازتابي از رويارويي عربستان و ايران مي

اي چند دهه اي آمريکا و روسيه در بحران سوريه را شکل دهنده نظام منطقهعربستان و فرامنطقه

 .(Ayoob, 2012)داند آينده خاورميانه مي

 مباني نظري پژوهش .4

مفهوم شناسي بحران .1-4  

گردد که به نقطه عطف اشاره دارد. در ر ميب« Krinein»به لغت يوناني « بحران»معناي اصلي واژه 

ادبيات علوم سياسي، مفهوم بحران با معاني گوناگوني همچون وحشت، فاجعه، مصيبت، خشونت 

گيري به کار گرفته شده است و هاي تصميمبالقوه و بالفعل و يا به عنوان نقطه عطفي در تحليل

بحران از لحاظ سياسي  (.Vaezi, 2013: 31)برند معموالً بحران را مترادف درگيري به کار مي
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عبارتست از وجود بالقوه و بالفعل وضعيتي که بتواند در سطح داخلي يا خارجي، دولت يا 

کشوري را با يک خطر بزرگ نظير تغيير حکومت، وقوع کودتا، بروز جنگ داخلي، بوقوع پيوستن 

هايي که توانايي اي بزرگ، دولتهاي و يا بين المللي در مورد دولتجنگ خارجي محدود، منطقه

بالقوه و بالفعل الزم براي ايجاد يک جنگ و ادامه آن را دارند، مواجه سازد. بدين ترتيب در 

عبارتي ساده بحران عبارتست از وضعيتي که بطور بالقوه بتواند صلح مستقر را به جنگ و 

ها، منافع و د که ارزششوزماني بحران حادث مي(. Shahvary, 1996: 4)اغتشاش مبدل سازد 

هاي عالي و مهم خاصي مورد تهديد قرار گرفته باشد. اين تهديد ممکن است از محيط هدف

اصوالً بحران  (.Kazemi, 2003: 54)المللي داشته باشد داخلي باشد يا سرچشمه در محيط بين

که روابط بين توان به عنوان تغيير در نوع يا افزايا شدت تعامالت آشوب سازي دانست را مي

ها با کشد. بحرانواحدها و يا ساختارها و فرآيندهاي سيستمي را بي ثبات نموده و به چالا مي

گردد که قبل از وقوع تخاصمات نظامي بروز اقدامات، حوادث و يا تغييرات محيطي مشخص مي

د جنگ نيز دهند، بلکه امکان دارها رخ نميها صرفاً قبل از جنگنمايند. همچينين بحرانمي

 (. Ghasemi, 2010: 269)هاي متعددي را در پي داشته باشد بحران

 بحران بين المللي .4-2

حدود و ثغور مشخصي ندارد و ممکن است در برگيرنده حوادث « بحران»با وجود آنکه اصطالح 

ما  و اتفاقات داخلي يا خارجي ملل با آثار متفاوت باشد، از نظر سياست بين المللي بحراني که

ها مستقيماً در آن ذينفع گردد که دولتاز آن صحبت مي کنيم عموماً مربوط به حوادثي مي

هاي داخلي و بين المللي در شرايط کنوني دنياي باشند. البته ترسيم مرز مشخص بين بحرانمي

رسد؛ چون يک بحران داخلي که در چهار ديوار يک کشور ما، تا حدودي غير ممکن به نظر مي

اي در خارج از مرزهاي آن تواند حوادث، عواقب و آثار بسيار تعيين کنندهگردد، ميمي حادث

(. Kazemi, 2010: 270)کشور داشته باشد و در نتيجه ابعاد وسيعي از کره خاکي را در بر بگيرد 

باشند ها با يکديگر ميهاي سياسي عامل بروز تنا در روابط دولتدر سطح بين المللي بحران

 ,Hafeznia)کن است به سردي روابط، قطع روابط و حتي جنگ و درگيري منجر شوند و مم

داند که از طريق دو برچر بحران بين المللي را حادثه، عمل يا تغيير وضعيتي مي (.129 :2014
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شرط الزم و کافي قابل تشخيص و شناسايي مي باشد. دگرگوني در نوع و افزايا شدت واکنا 

 هاي نظامي که بين دو يا چند دولت با تشديد احتمال مخاصمات و درگيريهاي متقابل شکننده 

کشد ا ميکند و ساختار نظام بين الملل موجود را به چالطبعاً روابط آنها را بي ثبات مي 

(Brecher & Other, 1988: 3.) الملل  در تعريفي ديگر اسنايدر و دانسينگ بحران در سيستم بين

ر قالب يک کنند: بحران برآيند تعامل دو يا چند دولت داراي حاکميت درا اين گونه تعريف مي

اال و بمنازعه شديد است که نازلتر از جنگ عملي بوده و در عين حال متضمن احتمال بسيار 

 ارتباط بحران بروز برچر اعتقاد به (.Snyder & Diesing, 1978: 6)خطرناک بروز جنگ است 

امل اين تصورات که بوسيله يک ع .دارد المللي بين اوضاع از بازيگران درک به مستقيمي

 تهديد .1ز: آيند عبارتند اخصومت آميز، يک واقعه اختالف انگيز يا يک تغيير محيطي بوجود مي

 گيريدر احتمال افزايا .3واکنا؛  براي زمان کمبود .2بازيگران؛  اساسي ارزش چند يا يک

-يناز ديدگاه مايکل برچر يک بحران ب (.Brecher, 2003: 25)نظامي  مخاصمات در بازيگران

توجه به ادراک  باشد که بازيگران در هر مرحله و دوره باهاي زير ميالمللي داراي مراحل و دوره

 (: Brecher, 2003: 59)باشند خويا از بحران، داراي تعامالت ويژه اي با يکديگر مي
 ل و دوره ها از ديدگاه مايكل برچر: الگوي بحران بين المللي: مراح1جدول شماره  

 3-4. بحران ژئوپليتيكي1

ه از منشأ جغرافياي سياسي هاي بين المللي هستند کهاي ژئوپليتيکي نوع خاصي از بحرانبحران

. حافظ نيا بحران ژئوپليتيکي منازعه و کشمکا کشورها (Valigholizdeh, 2015: 35)برخوردارند 

فضايي و بازيگران سياسي بر سر کنترل و تصرف يک يا چند  -و گروه هاي متشکل سياسي

 هاي زير مي باشند.:ارزش و عامل جغرافيايي مي داند که داراي ويژگي

                                                           

1. Geopolitical crisis 

 تأثير کاهش گسترش پيدايش مراحل

 کنش متقابل غيربحراني سازش اوج وخامت وخامت اوليه تعامل

 مابعد بحران پايان بحران بحران ماقبل بحران دوره

تهديد بيش از حد معمول به ارزش  ادراک

 )فشار رواني فزاينده(

ازدياد تهديد حاد + فشار محدوديت زمان + 

 احتمال جنگ )حداکثر فشار رواني(

کاهش تهديد، فشار زماني و احتمال 

 جنگ )فشار رواني در حال کاهش(

مادون بحران بدون سطح تهديد، زمان و 

 جنگ )نبود فشار رواني معطوف به بحران(
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موضوع و عامل بحران، کنترل، مداخله و تصرف يک يا چند ارزش جغرافيايي اعم از طبيعي  .الف

ها، و انساني است. نظير مکان، فضا، موقعيت، آب، ابر، منبع معدني، مردم همکيا، اقليت

زيارتگاه، بازار صادراتي، مسير انتقال کاال، انرژي، توريسم، جزيره، تنگه، خط مرز، مکان مذهبي، 

 اي و نظاير آن. گران برون منطقهاي، مداخلهمنطقهقدرت 

بحران ژئوپليتيکي از پايداري و تداوم نسبي برخوردار است و به سادگي قابل حل و برطرف  .ب

هاي جغرافيايي هستند که در زمرة منافع ملي شدن نيست. زيرا موضوع بحران و کشمکا ارزش

 گردند. و جمعي محسوب مي

تيک مستلزم وجود فضاي حسن نيت و روابط دوستانه بين طرفين موضوع حل بحران ژئوپلي .ج

بحران، تقسيم پذير بودن ارزش جغرافيايي و منفعت متعارض، نامتوازن بودن مناسبات قدرت به 

طوري که يک طرف منازعه از قدرت برتر برخوردار بوده، مي باشد. چنانچه بحران ژئوپليتيکي 

ود و تداوم بحران نوعي بي صبري را در يکي از طرفين سبب هاي مصالحه آميز حل نشبا روش

شده و يا تلقي تحول در موازنه قوي و يا احساس تهديد پديد آيد، چنين منازعه اي به جنگ 

 تبديل مي شود.

هاي گيرند ولي با نوع خاص بحرانهاي ژئوپليتيکي هر چند شکل سياسي به خود ميبحران .د

هاي آنهاست، هاي ژئوپليتيکي که ديرپايي از ويژگيف بحرانکنند. برخالسياسي تفاوت مي

 هاي سياسي زودگذر بوده و به سادگي قابل حلند.بحران

گيرد. به عبارتي سطوح مختلفي هاي ژئوپليتيکي الگوي مداخله چند سطحي شکل ميدر بحران .ه

 (. Hafeznia, 2014: 127-130شوند )از بازيگران در ارتباط با بحران درگير مي

 مديريت بحران ژئوپليتيكي  .4-4

ها و شرايط از نظر کارشناسان مسائل سياسي هر بحراني داراي دو جنبه است. يکي شناخت زمينه

بروز بحران که در سطور پيشين بدان پرداخته شد و ديگري کنترل و هدايت آن بحران است که 

برداري داقل رسانيدن ضرر و بهرهشود و هدف از آن به حاصطالحاً مديريت بحران ناميده مي

(. شرايط مديريت بحران در نظام بين الملل Qhavam, 2010: 263باشد )حداکثري از منافع مي
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-گيري قدرتالملل، ساختار تصميمحول سه متغير تعيين کننده است: توزيع قدرت در نظام بين

(. با در نظر گرفتن Vaezi, 2010: 9ها )هاي بزرگ و فرهنگ استراتژيک حاکم بر رفتار اين قدرت

اين سه متغير، راهبردهاي مختلف مديريت بحران ژئوپليتيکي به وسيله دولت ها، جهت مواجهه 

شود. از نظر برچر اين راهبردها طيفي از مذاکره، ميانجيگري، داوري و با بحران بکار برده مي

مي، اعمال نظامي غير خشونت رسيدگي قضائي به عنوان راهکارهاي مسالمت آميز و فشار غير نظا

گيرد آميز و خشونت غير مستقيم و مستتقيم به عنوان راهکارهاي غير مسالمت آميز را در بر مي

(Brecher, 2003: 71 ،قوام راهکارهاي مسالمت آميز حل بحران را مذاکره ديپلماتيک، پايمردي .)

ين المللي، سازمان ملل متحد، سازش، ميانجيگري، کميسيون آشتي بين المللي، کميسيون تحقيق ب

(. در راهکارهاي غير Qhavam, 2010: 269-271داوري بين المللي و دادرسي بين المللي مي داند )

گري يا ساير راهکارهاي مسالمت آميز، مديريت بحران مسالمت آميز در مقايسه با مذاکره، ميانجي

ي در ميان متخاصمين است که با ايجاد تهديد معطوف به ارزش، وحشت و عدم اعتماد حادتر

در اين وضعيت خشونت شديدتر، در مقايسه با برخوردهاي ناچيز، شکنندگي بيشتري را بوجود 

ها از آنجا (. در رفتار خشونت آميز با توجه به اينکه اغلب بحرانBrecher, 2003: 72مي آورد )

دار کردن طرف ديگر به شود که يکي از طرفين درگير به وسايل و تمهيداتي براي واناشي مي

توان گفت که مهار و قبول شرايط يا موضع خود فشار و تهديداتي وارد مي آورد، بنابراين مي

مديريت بحران با اين شيوه، به معني آنست که طرف مقابل بتواند با تهديد قابل باور به تشديد 

نافع خودش تخفيف دهد بحران، حريف خود را از تشديد بحران باز دارد و بحران را موافق با م

(Dougherty and Pfaltzgraff, 2011: 751). 

 روابط ژئوپليتيكي .5-4

هاي قدرتي براي ايجاد برتري نسبت به رقيبان، پيوسته هسته مرکزي مباحث و کارکرد رقابت

، لبه شکروابط ژئوپليتيکي 1الگوي (. ,2002Mojtahedzadeh :137ژئوپليتيک پويا بوده است )

هايي اشاره خصوصيات جغرافيايي فيزيکي و انساني واحدهاي ژئوپليتيکي و نيز شبکهاندازه و 

 .(Cohen, 2008: 77)دارد که آنها را به يکديگر پيوند داده و از ديگر واحدها متمايز مي سازد 
                                                           

1.Pattern 
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ها و بازيگران سياسي که بر پايه ترکيب روابط ژئوپليتيکي، روابطي هستند بين کشورها و دولت

گيري هرگونه رابطه بين بازيگران، شوند. در شکلياست، قدرت و جغرافيا برقرار ميعناصر س

دهد و نيز اقدامات اي که به ماهيت رابطه شکل ميعنصر سياست در قالب بازيگر سياسي، يا اراده

گردد. عنصر قدرت در شکل دادن به هايي که توسط بازيگر انجام مي شود، پديدار ميو کنا

کند. عنصر جغرافيا نيز نقا ت رابطه و نگرش بازيگران نسبت به هم تجلي پيدا ميالگو و ماهي

هاي الزم براي شکل گيري اراده سياسي رابطه، تجلي فضايي رابطه بستر ساز را ايفا کرده و انگيزه

شود. روابط ژئوپليتيکي بين بازيگران از و نيز تأثيرگذاري بر سطح قدرت بازيگر را سبب مي

سلطه و استيال، تحت سلطه، تعامل و تعادل، نفوذ و رقابت تشکيل مي شود. اين الگوها الگوهاي 

اساسا از پويايي برخوردار بوده و در دورة ثبات يا تحول آنها تابعي از نحوة ترکيب و تحول 

 (. Hafeznia, 2014: 362باشد )عناصر سه گانه جغرافيا، قدرت و سياست مي

 1رابطۀ تعاملي .1-5-4

ين از سطح ه ي مبتني بر برابري قدرت را رابطه تعاملي گويند. در اين نوع ارتباطات طرفرابط

ين گونه انسبتاً برابر قدرت و وزن ژئوپليتيکي برخوردارند. دولتها و بازيگران در چارچوب 

شم رقيب چروابط تعادلي ضمن اينکه نگرش احترام آميز نسبت به يکديگر دارند ولي همواره به 

اي يا جهاني،  گر نگريسته و در پرتو ادراک از منافع ملي خود و نيز منافع متعارض منطقهبه همدي

 :Hafeznia, 2014با يکديگر محتاطانه برخورد مي کنند و نسبت به اهداف يکديگر بدگمانند )

363.) 

 2رابطۀ نفوذ. 2-5-4

ر براي واداشتن بازيگر توانايي يک بازيگ -قدرت را معموالً به عنوان رابطۀ نفوذ و تأثيرگذاري

 Dougherty). تلقي کرده اند  -ديگر به انجام عمل مطلوب خود يا بازداشتن وي از رفتار نامطلوب

& Pfaltzgraff, 2011: 151) يا به تعريف ديگر نفوذ عبارت از رابطه ميان بازيگراني است که در

ست خود آنها نيست عمل کنند آن يک بازيگر، بازيگران ديگر را وادار مي کند به طريقي که خوا
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(Alem, 2012: 95 گفته شده است که توانايي اعمال نفوذ بر ديگري بدون صرف عملي قابليتها .)

نمايندة مؤثرترين نوع استخدام قدرت است. در اين مفهوم آنچه حائز اهميت است استفاده از 

بنا به ادعا به واسطۀ قدرت به شيوة کارزارهاي نظامي نيست بلکه نوعي هيبت سياسي است که 

 .(Dougherty & Pfaltzgraff, 2011: 151)تصور دارا بودن قدرت، در دل ديگران ايجاد مي شود 

 1رابطۀ سلطه. 3-5-4

و از باال  رابطۀ سلطه و تفوق از نابرابري قدرت ناشي مي شود. به طوري که رابطه اي يک سويه

رتمند کم قدرت شکل مي گيرد و دولت قد به پائين بين دولت و بازيگر قوي با دولت ضعيف و

بعي از سرنوشت دولت ضعيف را به طور مستقيم و غير مستقيم تعيين مي کند. الگوي رابطه تا

نسبت قدرت بين دولت قوي و ضعيف است. برقراري رابطۀ سلطه روش هاي مختلفي دارد. 

لطه گر و ندگان دولت سسلطه مي تواند مستقيم باشد يعني فرامين و اراده سلطه گر توسط نماي

يا دولت  ودر سرزمين و قلمرو جغرافيايي و ملت تحت سلطه به اجرا در آيد نظير، مستعمره ها 

جراي اها و سرزمين هاي اشغال شدة نظامي. همچنين سلطه مي تواند غير مستقيم باشد و آن 

لمرو سي در قاراده، سياست و اهداف سلطه گر از طريق واسطه هاي اقتصادي، اجتماعي و سيا

روه ها و جغرافيايي سلطه مي باشد. نظير دولت هاي ملي دست نشانده، امپرياليسم اقتصادي، گ

 .(Hafeznia, 2014: 364-365نخبگان اجتماعي و غيره )

 2رابطۀ رقابتي. 4-5-4

هاي جغرافيايي زنند تا از ارزشدر رقابت دو يا چند قدرت به طور همزمان دست به اقداماتي مي

بيشتري کسب نمايند. رقابت در صورت استمرار و کسب احاطه بر ارزش هاي رقيب  سهم

 ,Ahmadi, Badiee & Heidariشود )« منازعه ژئوپليتيکي»تواند تبديل به تواند تبديل به ميمي

(. همچنين اين رابطه بر پايۀ برابري نسبي قدرت بين بازيگران شکل مي گيرد و بازيگران 60 :2017

ها باز نافع متعارض با هم رقابت مي کنند تا حريف و رقيب را از دستيابي به فرصتبر اساس م

هايي اطالق مي شود که با هدف کسب برتري و ها و فعاليتدارند. رقابت به مجموعه تالش
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سيادت در زمينۀ خاص بين بازيگران انجام مي رقابت از اشکال مختلفي به شرح زير برخوردار 

 است:

باشد اي ميهاي جهاني يا منطقهاع رقابت بين دو يا چند قدرت همتراز نظير قدرتيکي از انو -

که طرفين ضمن رعايت اصل تعادل و توازن در مناسبات و احترام متقابل، با يکديگر با احتياط 

 باشند.برخورد نموده و نسبت به هم بد گمان مي

سعي  2ها و بازيگران درجه ، معموالً قدرت2و  1رقابت بين دو قدرت ناهمسطح درجه  -

 اي سرپيچي کنند.جهاني يا منطقه 1کنند از اراده قدرت درجه مي

اي، اين نو رقابت بين بازيگران در قلمرو جغرافيايي و يا کشور ثالث و بر اساس رقابت مداخله -

 ارض رخ مي دهد.عمنافع مت

اي دسترسي به منابع و مواد ها و کشورها بررقابت اقتصادي، اين نوع رقابت در سطح دولت -

اوليه و بازارهاي مصرف توليدات مربوطه و با هدف قطبي سازي و يکپارچگي اقتصاد جهاني 

  (.Hafeznia, 2014: 370-371پذيرد گردد )انجام مي

 عوامل جغرافيايي و ژئوپليتيكي مؤثر در بحران ژئوپليتيكي .6-4

هاي محيطي و جغرافيايي ليتيک، عوامل و پديدهمنظور از عوامل جغرافيايي مؤثر در روابط ژئوپ

هستند که به صورت مستقيم، سياست داخلي و خارجي کشورها را تحت تأثير قرار داده و به 

عنوان بستري طبيعي با پايداري نسبي، قالب و چهارچوب مشخص، عيني و واقعي جهت تدوين 

دهند. همچنين منظور ي را ارائه ميهاي ملي و فراملهاي خرد و کالن کشورها در عرصهاستراتژي

هاي ژئوپليتيکي مؤثر در روابط ژئوپليتيکي متغيرهايي هستند که حاصل روابط متقابل از بنيان

عوامل جغرافيايي، محيطي و عامل سياست و قدرت است که در اين رابطه عوامل جغرافيايي و 

متغير وابسته نقا آفريني محيطي به عنوان متغير مستقل و عامل سياست و قدرت به عنوان 

(. اما برخي از اين عوامل مؤثر جغرافيايي و Hosseinpour Pouyan, 2013: 168-169کنند )مي

شوند که در جدول ژئوپليتيک مؤثر در روابط ژئوپليتيک منجر به ايجاد بحران ژئوپليتيکي مي

ر روابط کشورها، با بررسي برخي نظريات مختلف در خصوص بحران، تنا و منازعه د 2شماره 

 .شودبه مؤلفه هاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي مؤثر در بحران از منظر اين نظريات اشاره مي 
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 هاي جغرافيايي و ژئوپليتيكي در نظريات بحران، تنش و منازعه: مؤلفه2جدول شماره 

 نظريه واضع / ايده اصلي مؤثر در بحرانهاي جغرافيايي و ژئوپليتيک مؤلفه

قدامات ساختار نظام بين الملل از لحاظ دو قطبي يا چند قطبي بودن، سطح بحران در نظام بين الملل، ا 

هاي بزرگ در هاي جغرافيايي، دخالت قدرتهاي اساسي همانند ارزشخشونت آميز و تهديد ارزش

هاي درگير،  ماهيت هاي بين المللي، اختالف سطح قدرت طرفبحران، مداخله و تأثيرگذاري سازمان

نسبت به  هاي درگير از لحاظ رويكرد نظامي داشتن بودن، فاصله جغرافيايي کشورهاي درگيررژيم

منطقه بحران،  وسعت سرزميني کشورهاي درگير در بحران، بي ثباتي داخلي کشورهاي درگير در 

بحران، تعدد بازيگران دخيل در بحران، نا همساني نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي دخيل 

و موضوعات  هاي درگير در بحران، اهميت ژئواستراتژيک منطقه بحران، جرقهدر بحران، واکنش طرف

شكل دهنده بحران از لحاظ نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نحوه مديريت بحران توسط کشورهاي 

 .نتيجه يک بحران از لحاظ توافق يا عدم توافق طرفهاي درگير درگير،

تبيين علل و ريشه هاي بروز يک بحران،  /مايكل برچر

 مراحل، ابعاد و پيامدهاي مختلف آن

 

 حرانظهور و سقوط ب 

(Brecher, 1993) 

عوامل زيست محيطي همچون کمبود منابع خصوصاً آب، منجر به افزايش آگاهي هويت قومي و  

 ايجاد بحران.

 ,Kaplan)هرج و مرج آينده  رابرت کاپالن/ نقش عوامل زيست محيطي در بحران

2001) 

قسيم آب در مرزهاي دسترسي به دريا از طريق کشور همسايه براي کشور محصور در خشكي، خط ت 

کوهستاني، مرز بين المللي رودخانه اي متغير، مرز در درياچه هاي مشترک و بهره برداري از منابع آن، 

زباني به کشور   -برداشت بيشتر آب توسط کشور باال دست رودخانه، گسترش يک گروه قومي

لي، جابجايي کوچ نشينان در همسايه، استقرار يک گروه اقليت نژادي و قومي در امتداد مرز بين المل

دو سوي  مرز بين المللي، جنبش جدايي طلبان قومي، استقرار يک منبع مهم طبيعي يا فرهنگي در 

 نزديكي مرز، ادعاي يک کشور به خاک کشور همسايه، منازعات بر سر باروري مصنوعي ابرها.

پيتر هاگت/ توجه به عوامل سرزميني و هيدروپليتيكي 

 در ايجاد بحران

 

 ,Hagget)پوتيتكا مدل هاي

1983) 

ادوارد ان. لوتواک/ اهميت عوامل اقتصادي در بروز  .عوامل ژئواکونوميكي

 بحران در روابط ميان کشورها

 اختالفات تجاري و اقتصادي 

(Luttwak, 1990) 

روندهاي جمعيتي همچون مهاجرت، جنگهاي قومي، مذهبي و داخلي، اختالفات سرزميني الينحل، 

 د آب آشاميدني.کمبو

جفري کمپ و رابرت هارکاوي/ عوامل ژئوپليتيک و 

 جغرافيايي مؤثر در ايجاد بحران در خاورميانه

 ايجاد منازعه و بحران 

 (Kemp & Harkavy, 

2004) 

هاي مختلف از قبيل دين، زبان، تاريخ و آداب و عوامل فرهنگي منجر به ايجاد تعارض ميان تمدن

 .رسوم

تينگتون/  اهميت عوامل فرهنگي در ساموئل پي. هان

 نظام جهاني

 برخورد تمدنها

(Huntington, 1997) 

اختالفات مذهبي، قومي، زباني و نژاد، اختالفات فرهنگي همچون آداب و رسوم، ادعاهاي مرزي و 

سرزميني، تالش براي کنترل نقاط و مكانهاي راهبردي نظير تنگه ها، رقابتهاي اقتصادي براي کنترل 

 طق داراي ذخاير هيدرکربني،اختالفات زيست محيطي همچون آلودگي هوا.منا

 تنش در روابط کشورها جان کالينز/ اهميت عوامل جغرافيايي در بروز بحران

(Collins, 1998) 

هاي جهاني دو حوزه ژئواستراتژيک بري و بحري در خاورميانه، بحران ناشي از بحران رقابت قدرت

 اي در خاورميانه.هاي منطقه رقابت قدرت

هاي منطقه اي و سوئل بي. کوهن/ رقابت قدرت

 جهاني منجر و ايجاد بحران در مناطق

 کمربندهاي شكننده 

(Cohen, 2008) 

اختالفات و ادعاهاي سرزميني، اختالفات بر سر موقعيت و مكان قرارگيري مرزها، اختالفات و 

ده از منابع آبي و هيدروکربني مشترک در مكانهاي مناقشات بر سر کارکرد مرزها،  اختالف بر سر استفا

 .مرزي

جان رابرت پرسكات / تأثير منازعات مرزي در  

 ايجاد بحران ميان کشورها

 

 منازعات مرزي و بحران

(Prescott, 1972) 

موقعيت، مكانها و فضاهاي جغرافيايي، منابع آب، معدني و انرژي، مردم همكيش و اقليتهاي مذهبي،  

ها،  مسير انتقال کاال و انرژي، بازارهاي صادراتي و توريسم، باني، مكانهاي مذهبي و زيارتگاهنژادي، ز

 اي.جزاير و تنگه ها، خط مرزي،  قدرت منطقه اي مداخله گران برون منطقه

محمدرضا حافظ نيا /عوامل جغرافيايي و ژئوپليتيكي 

 مؤثر در بحران 

 مدل بحران ژئوپليتيكي

(Hafeznia, 2014) 
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.يافته ها5  

محيط شناسي .1-5  

کيلومتر مربع در جنوب غرب آسيا و ساحل  185180جمهوري عربي سوريه با مساحتي حدود 

کيه از شمال، کيلومتر مرز با تر 845شرقي درياي مديترانه واقع گرديده است. اين کشور داراي 

کيلومتر مرز با اردن از جنوب و جنوب  356کيلومتر مرز با عراق از شرق و جنوبشرقي،  596

کيلومتر مرز با اسرائيل از جنوب  74کيلومتر مرز با لبنان از غرب و جنوب غربي،  359غربي، 

کيلومتر ساحل در شرق با درياي مديترانه مي باشد. در خصوص ويژگي هاي  183غرب و 

معيت شناسي اين کشور بايستي بيان نمود که پس از آغاز بحران ژئوپليتيکي سوريه در سال ج

هاي گسترده در اين کشور آمار دقيقي تا زمان اين پژوها با توجه به جنگ و مهاجرت 2011

هاي قوميتي و مذهبي در دسترس نمي باشد، ولي پيا از آغاز بحران، از جمعيت و نسبت

درصد  90تا  87ميليون نفر بوده است که از نظر قوميتي حدود  22ود جمعيت اين کشور حد

اند، همچنين از نظر ها بودهها و ارمنيدرصد ترک  3درصد کرد، حدود  10تا  7عرب، حدود 

درصد علويان و شيعيان،  13درصد جمعيت اين کشور اهل تسنن، حدود  74مذهبي نيز حدود 

 اند.د نيز دروزي ها و ساير مذاهب بودهدرص 3درصد مسيحيان و حدود  10حدود 

در ادامه محيط شناسي پژوها و به منظور نشان دادن حضور نيروها و مناطق تحت کنترل طرفين 

اي با نرم اي و منابع اينترنتي نقشه، با توجه به مطالعات کتابخانه2018بحران سوريه تا پايان سال 

رل دولت اسد با حضور نيروهاي اين دولت و تهيه شد. رنگ قرمز مناطق تحت کنت GISافزار 

ها مهمترين دهد که در داخل سوريه علويان، شيعيان، مسيحيان و دروزيمتحدينا را نشان مي

اي نيروهاي ايران، حزب اهلل و شبه نظاميان شيعي عراقي باشند و در بعد منطقهمتحدين اسد مي

اي نيز نيروهاي روسيه متحد قدرتمند قهپردازند؛ در بعد فرامنطبه حمايت از حکومت اسد مي

دولت اسد هستند. رنگ زرد مناطق تحت کنترل کردها با حضور يگان هاي مدافع خلق کردي 

و نيروهاي دموکراتيک سوري با اکثريت کردها را نشان مي دهد که مورد حمايت نيروهاي 

ي بنيادگراي مذهبي همچون آمريکا و اتحاديه اروپا قرار دارند. رنگ خاکستري ترکيبي از نيروها

هيأت تحرير سوريه، نيروهاي ارتا آزاد و شوراي ملي سوريه به عنوان مخالفين حکومت اسد 
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را نشان مي دهد که به صورت مستقيم و غير مستقيم مورد حمايت آمريکا، اتحاديه اروپا، ترکيه 

ها اختالفات زيادي و عربستان و برخي کشورهاي عرب منطقه قرار دارند؛ هر چند که اين گروه

کنند. رنگ بنفا مناطقي که نيروهاي ترکيه و با يکديگر دارند و به صورت يکپارچه عمل نمي

ها، شوراي ملي سوريه متشکل از هاي معارض مورد حمايت اين کشور از جمله ترکمنگروه

مي دهد. اخوان المسلمين، مخالفان سکوالر به همراه ارتا آزاد سوريه، حضور دارند را نشان 

رنگ سبز منطقه غيرنظامي است که در توافقات سران روسيه، ترکيه و ايران جهت حفظ جان 

غير نظاميان مشخص شده است. رنگ سياه اندک باقيمانده نيروهاي داعا در سوريه است که 

هاي جوالن تحت اشغال اسرائيل را نشان به صورت پراکنده مي باشند. رنگ آبي نيز بلندي

 دهد.مي

 
 (2019): وضعيت مناطق تحت کنترل و نيروهاي حاضر در سوريه1نقشه 
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 . مؤلفه ها و ابعاد اصلي بحران سوريه5-2

هاي ژئوپليتيکي و مقاالت، پس از انجام مصاحبه کتبي با خبرگان و مطالعه نظريات مرتبط با بحران

ت آمده فرآيند انجام هاي کيفي بدسکتب و اسناد مربوط به بحران ژئوپليتيک سوريه، بروي داده

هاي هاي ثابت انجام شد که در اين بخا به تحليل تطبيقي بخاکدگذاري مبتني بر روش مقايسه

ها پرداختيم که اين فرآيند تا اشباع يک ها و تفاوتبرحسب شباهت هاي موجودمتفاوت از داده

آيند ابتدا با کدگذاري باز در اين فر(. Khaki, 2013: 211) گويه، مؤلفه و بُعد ادامه داده مي شود

گويه بدست  65ها را توليد کرده که در پژوها حاضر ها، مفاهيم اوليه يا گويهبندي دادهو طبقه

ها را آمد. سپس با کدبندي محوري و طبقه بندي مجدد مفاهيم، ارتباط منطقي و علي بين گويه

مؤلفه مشخص  18ا حاضر هاي پژوها را بدست آورديم، که در پژوهبرقرار نموده و مؤلفه

ها به انتخاب و تعيين ابعاد محوري مدل گرديد. در ادامه با کدگذاري انتخابي و توسعه مؤلفه

بُعد اصلي بدست  7پرداختيم که منجر به کشف ابعاد اصلي مدل پژوها شد، که در اين پژوها 

راتژيکي، عوامل آمد که عبارتند از: عوامل جغرافيايي، عوامل ايدئولوژيکي، عوامل ژئواست

اي که به ژئواکونوميکي، کدهاي ژئوپليتيکي، نظام ژئوپليتيک جهاني و نظام ژئوپليتيک منطقه

اند. در پايان مراحل کدگذاري بر اساس عنوان مبناي فرضيه پژوها نيز مورد استفاده قرار گرفته

 (.2روش گراندد تئوري الگوي کيفي پژوها بدست آمد )شکل
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 اي در بحران ژئوپليتيکي سوريههاي منطقهالگوي کيفي روابط قدرت :2شکل 

 

 
يت در ادامه به منظور آزمون مدل کيفي و فرضيه پژوها، همچنين مشخص نمودن ميزان اهم

ادالت مدلسازي معکمي از روش ها در مدل پژوها و ارتباط آنها با يکديگر، ابعاد و مؤلفه

دا عات جزيي استفاده شده است. براي اين منظور ابتساختاري با رويکرد روش حداقل مرب

د و در اين گويه که در مرحله کد گذاري باز به دست آمده بودند تهيه ش 65اي که با پرسشنامه

تيک سوريه و اي در بحران ژئوپليهاي منطقهها بر الگوي روابط قدرتپرسشنامه تأثير اين گويه

ونه مورد ت آمده در مرحله کدگذري محوري، از حجم نممؤلفۀ بدس 18ها با ميزان ارتباط گويه

 سوال قرار گرفت.
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ها ميزان ارتباط گويه ها و مؤلفه SPSS در ادامه با استفاده از روش تحليل عاملي در نرم افزار 

 (KMO) 1نيو اوکل ريم زر،ينمونه کا تيکفامورد بررسي قرار گرفت. براي اين امر از آزمون 

مؤلفه پژوها استفاده شد؛ که با توجه به اعداد بدست آمده، که همگي  18براي مناسب بودن 

ها براي تحليل عاملي مناسب ها و مؤلفههاي موجود در بين گويهبودند، همبستگي 7/0 باالي 

گويه پژوها، با توجه به اينکه ضرايب  65بود. همچنين با انجام تحليل عاملي مرتبه اول به روي 

 بدست آمد، انجام تحليل عاملي مناسب ارزيابي شد. 5/0ها باالي گويه بار عاملي براي تمامي

ها به عنوان متغير آشکار و از از مؤلفهها، ها با مؤلفهبا توجه به معنادار بودن ارتباط گويهسپس 

استفاده شد، که مبناي  در روش مدلسازي معادالت ساختاريابعاد مدل به عنوان متغير پنهان 

 باشند.يز ميفرضيات پژوها ن

ا و آلفاي گيري از سه معيار پايايي ترکيبي، روايي همگردر گام بعدي جهت برازش مدل اندازه

که با )( مشخص شده، روايي همگرا 3کرونباخ استفاده نموديم. همانطور که در )جدول شماره 

در  خشود(، پايايي ترکيبي و ضريب آلفاي کرونباميانگين واريانس استخراج شده مشخص مي

ازش مناسب باشد که اين سه معيار براست، که بيانگر اين مي 7/0مورد همه ابعاد مدل بيا از 

 کنند. بودن مدل اندازه گيري را تأييد مي

2R يا  R Squares جهت برازش مدل ساختاري نيز از 
ک متغير تاثير يدهنده شد، که نشان  استفاده 

به عنوان مقدار مالک براي  67/0و  33/0، 19/0مقدار زا دارد و سه زا بر يک متغير درونبرون

2مقادير ضعيف، متوسط و قوي 
R بدست  89/0شود و در پژوها حاضر مقدار در نظر گرفته مي

خوردار آمده براي مدل نشان دهنده آن است که مدل ارائه شده از برازش ساختاري مناسبي بر

 (T-value)ط متغيرهاي مدل پژوها از ضرايب است. همچنين براي نشان دادن معنادار بودن ارتبا

دارند  96/1ر مطلق بيشتر از قد  T-valueمتغيرهايي که ضرايب استفاده شد. بر طبق اين روش 

شود که در مدل پژوها تمامي ضرايب از معنادار بودن آنها تاييد مي 95/0در سطح اطمينان 

ت بين وجود رابطه معنادار و مثب بيشتر است و گواهي بر 96/1مقدار استاندارد قدر مطلق 

 (.3باشد )جدول متغيرهاي پژوها مي
                                                           

1 .Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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 : شاخص هاي برازش مدل اندازه گيري و برازش ساختاري3جدول 

 

ميانگين واريانس  متغيرها

 (AVE)استخراج شده

 T-value آلفاي کرونباخ پايايي ترکيبي

 771/51 974/0 980/0 908/0 عوامل جغرافيايي

 528/51 997/0 998/0 995/0 يعوامل ايدئولوژيک

 452/46 978/0 989/0 978/0 عوامل ژئواستراتژيکي

 223/41 993/0 996/0 993/0 عوامل ژئواکونوميکي

 482/51 933/0 968/0 937/0 نظام ژئوپليتيک جهاني

 879/49 936/0 969/0 939/0 نظام ژئوپليتيک منطقه اي

 017/48 997/0 998/0 997/0 کدهاي ژئوپليتيکي

ا رويکرد روش مدلسازي معادالت ساختاري بدر ادامه به آزمون مدل کلي پژوها با استفاده از 

لي که ، با توجه به ضريب مسير يا بار عامSmart PLS 3و نرم افزار روش حداقل مربعات جزيي 

 (.3باشد مي پردازيم )شکل شمارهبيانگر شدت رابطه مي
 اي در بحران ژئوپليتيكي سوريههاي منطقهدرت: مدل آزمون شده الگوي روابط ق3شكل 
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ضرايب مسير يا بار عاملي که بيانگر شدت رابطه ميان دو متغير است نشان داده  ،3در شکل 

باشند و هر چه مقادير ضريب مسير بيشتر باشد،  5/0اند. ضرايب مسير بايستي بيا از شده

مؤلفه  18ابسته دارد. ضرايب مسير براي نشانگر آنست که متغير مستقل تأثير بيشتري بر متغير و

بُعد مدل  7باشد که عدد بسيار خوبي است. ضريب مسير براي مي 9/0مدل پژوها باالي 

عوامل جغرافيايي، عوامل ژئواستراتژيکي، پژوها که مبناي فرضيه پژوها نيز هستند و شامل 

اي و ظام ژئوپليتيک منطقهکدهاي ژئوپليتيکي، عوامل ايدئولوژيکي، نظام ژئوپليتيک جهاني، ن

باشند و نشانگر آنست که اين ابعاد، تعيين مي 7/0باشند، همگي باالي عوامل ژئواکونوميکي مي

کننده الگوي روابط ژئوپليتيکي رقابتي مداخله اي ايران با ترکيه، عربستان و اسرائيل به عنوان 

 گردد.فرضيه پژوها تأييد ميباشند و اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه ميهاي منطقهقدرت

 .تجزيه و تحليل6

در اين بخا با توجه به ميزان تأثير ابعاد الگوي تأييد شده در مدل پژوها، که مبناي فرضيه 

عوامل پژوها نيز هستند، و به ترتيب اهميت بر مبناي مدل آزمون شده پژوها، شامل 

مل ايدئولوژيکي، نظام ژئوپليتيک جغرافيايي، عوامل ژئواستراتژيکي، کدهاي ژئوپليتيکي، عوا

در خصوص تأثيرگذاري اين  باشند؛اي و عوامل ژئواکونوميکي ميجهاني، نظام ژئوپليتيک منطقه

اي ايران با ترکيه، عربستان و اسرائيل به عنوان عوامل در الگوي روابط ژئوپليتيکي رقابتي مداخله

 ، بحثي ارائه خواهد شد.اي حاضر در بحران ژئوپليتيکي سوريههاي منطقهقدرت

 عوامل جغرافيايي.6-1

 830/0همانگونه که در مدل آزمون شده پژوها مشخص شد عوامل جغرافيايي با ضريب مسير 

اي ايران با ترکيه، عربستان و اسرائيل در بحران بيشترين تأثير را در الگوي رقابتي مداخله

هاي قوميتي، مرزي و سرزميني، ها، مؤلفهژئوپليتيکي سوريه دارد و اين عوامل در مدل کيفي پژو

 باشند.مهاجرتي، هيدروپليتيکي و زيست محيطي مي

م، توازن قومي قدرت در سوريه بر 1963از نگاه درايسدل و بليک در سال  هاي قوميتي:مؤلفه

هم خورد. حزب سياسي بعث سوريه که خود را الئيک، سوسياليست و پان عربيست قلمداد 

ميالدي  1963ودتاي نظامي در آن سال قدرت را به دست گرفت و از سال کرد طي يک کمي
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اند. حزب بعث در ابتدا ساختن يک ملت را آرمان درصد بااليي از رهبران سوريه علوي بوده

  (Drysdale & Blake, 1991: 211). خود قرار داد، ولي در طي زمان نظام از هدف خود دور افتاد

هر يک از اي هاي قوميتي در سوريه شد. در سطح منطقهشدن گسلکه اين امر منجر به فعال 

هاي قومي مورد نظر خود در اي ايران، ترکيه و عربستان به حمايت از گروهقدرت هاي منطقه

ها را مورد حمايت کند، ترکيه ترکمنپردازند؛ ايران از علويان سوري حمايت ميسوريه مي

هاي ايت از اعراب سني مي پردازد. حمايت اين قدرتخويا قرار داده است و عربستان به حم

اي از اقوام مختلف سوري به اختالفات ديرينه اين اقوام در جغرافياي سياسي سوريه دامن منطقه

 باشيم.زده که نمود آن را در تقابل اين اقوام در بحران ژئوپليتيکي سوريه ناظر مي

ره حاکميت بر منطقه هاتاي يا اسکندرون با سوريه و ترکيه دربا مؤلفه هاي مرزي و سرزميني:

م، بخشي از سوريه بود، اما در اين سال فرانسه که 1939يکديگر اختالف دارند. هاتاي تا سال 

قيموميت سوريه را بر عهده داشت آن را به ترکيه واگذار کرد. دولت سوريه اين واگذاري را غير 

است. جدايي هاتاي از سوريه، براي اين کشور داند و آن را به طور رسمي نپذيرفته قانوني مي

تأثيرات عميق ژئوپليتيک به دنبال داشت، زيرا با جداي هاتاي، سوريه تقريباً نيمي از ساحل خود 

(؛ که در خصوص اين اختالف، Jafari Valdani, 2009: 141-157را در درياي مديترانه از دست داد )

باشد. همچنين اشغال ر حل موضوع با مذاکره ميايران از سوريه حمايت کرده است و خواستا

باشد منطقه حياتي جوالن توسط اسرائيل سوريه که از اهميت استراتژيک بااليي برخوردار مي

(Nasri, 2014: 245 ؛ و کمک همه جانبه ايران به سوريه در راستاي آزاد سازي اين منطقه در کنار)

اسرائيل و در راستاي طرح خاورميانه جديد مي ايده تجزيه سوريه که مورد حمايت عربستان و 

باشد و مخالفت شديد ايران با آن، از جمله عوامل مرزي و سرزميني مؤثر در الگوي رقابتي 

باشند؛ که هيچ يک اي ايران با ترکيه، عربستان و اسرائيل در بحران ژئوپليتيکي سوريه ميمداخله

هاي پايدار جغرافيايي در بحران ژئوپليتيکي ن مؤلفهاز بازيگران بحران حاضر به کوتاه آمدن از اي

 سوريه نيستند.

اي حاضر در بحران ژئوپليتيکي سوريه، بيشترين هاي منطقهدر ميان قدرت هاي مهاجرتي:مؤلفه

تأثير از مؤلفه هاي مهاجرتي را ترکيه داشته است. مهاجرت گسترده آوارگان سوري به ترکيه در 
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غرب فرات، تأثير فراواني بر رفتار ترکيه در بحران ژئوپليتيکي سوريه کنار جابجايي کردها به 

پيمان  گذاشته است. همچنين مهاجرت آوارگان سوري به عراق و لبنان که گروه هاي شيعي هم

هاي مهاجرتي باشد. در کنار مؤلفهايران در آنجا مستقر هستند، از نظر ايران بسيار حائز اهميت مي

ري و تأثيرپذيري هر يک از کشورهاي ايران، ترکيه، عربستان و اسرائيل از ذکر شده، تأثيرگذا

هاي گسترده قومي مذهبي در سوريه را نيز بايستي مد نظر قرار داد که منجر به تغييرات جابجايي

 اي در جغرافياي سياسي اين کشور شده است.گسترده

انديشمندان جغرافياي سياسي و بنا به نظر تمامي  هاي هيدروپليتيكي و زيست محيطي:مؤلفه

ژئوپليتيک، آب از مهمترين عوامل تنا و بحران در حال حاضر و دهه هاي آينده در منطقه 

اي در هاي منطقهخاورميانه خواهد بود. يکي از عوامل پايدار جغرافيايي مؤثر در رفتار قدرت

مؤثر در بحران ژئوپليتيکي  باشد. از جمله عوامل هيدروپليتيکيبحران ژئوپليتيکي سوريه، آب مي

سوريه مي توان به اختالفات سوريه و اسرائيل بر سر منابع آبي رود اردن و منابع آبي منطقه 

هاي ها بسيار مهم است اشاره کرد؛ که اين متغير از مؤلفهجوالن که منابع آب آن براي اسرائيلي

باشد. همچنين اختالف بين ريه مياصلي تأثيرگذار در بازيگري اسرائيل در بحران ژئوپليتيکي سو

سوريه و ترکيه بر سر آب رودخانه فرات و پروژه سد سازي ترکيه بروي اين رود از ديگر عوامل 

باشد. پروژه اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه ميهيدروپليتيکي مؤثر در رفتار بازيگران منطقه

است( به لحاظ نظري مي تواند  مشهور GAPتوسعه جنوب شرقي آناتولي )که در داخل ترکيه به 

درصد سهم سوريه را از طريق ساخت سيستم سدهايي که آب مورد  40درصد آب عراق و  90

 kemp)نياز مناطق فقير نشين ترکيه را جهت آبياري و برق آبي فراهم خواهد کرد، منحرف سازد 

& Harkavy, 2004: 170) آب رودخانه فرات . ايران در مسأله اختالف ترکيه و سوريه در خصوص

و سدسازي ترکيه بروي اين رود، همواره از سوريه حمايت کرده است؛ زيرا عالوه بر داليل 

سياسي، کاها آب فرات منجر به آسيب زيست محيطي ايران بر اثر ريزگردهاي ناشي از خشکي 

 رود فرات در سوريه شده است.
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 عوامل ژئواستراتژيكي.6-2

در مدل آزمون شده پژوها به عنوان دومين عامل  819/0ب مسير عوامل ژئواستراتژيکي با ضري

اي در بحران ژئوپليتيکي هاي منطقهاي قدرتمؤثر در الگوي روابط ژئوپليتيکي رقابتي مداخله

هاي موقيعيت جغرافيايي سوريه و موقعيت نسبي اين گردد که شامل مؤلفهسوريه محسوب مي

 باشد.کشور مي

هاي قعيت جغرافيايي سوريه در غرب آسيا و شرق مديترانه براي قدرتمو موقعيت جغرافيايي:

باشد. ايران سوريه را عمق اي حاضر در بحران ژئوپليتيکي سوريه بسيار حائز اهميت ميمنطقه

داند و سواحل اين کشور، راه ارتباطي ايران با درياي مديترانه راهبردي خود در غرب آسيا مي

ترين مرز زميني با آن است، به ا به عنوان کشوري که داراي طوالنياست. داود اغلو  سوريه ر

کند. همپنين وي سوريه را در قالب منزلۀ دروازه ورود ترکيه به جنوب و خاورميانه قلمداد مي

سياست مديترانۀ شرقي و به عنوان بخشي از راهبرد دريايي متکي بر اين سياست ارزيابي کرده 

بندي هاي دو جانبه پايدار که حوزه مانور در سوريه ضمن فرار از قطب دارد که ترکيهو تاکيد مي

هاي موازنه مخالف، ممانعت نموده و تا گيري گروهترکيه را محدود مي سازد، بايستي از شکل

اي در سوريه اقدام نمايد هاي منطقهترين حوزه به گسترش سياستحد امکان در گسترده

(Davutoglu, 2012: 391-393ه .) مچنين عربستان نيز سوريه را يکي از راه هاي ارتباطي خود با

 کند.آسياي صغير، درياي مديترانه و اروپا قلمداد مي

اي حاضر در بحران بسيار هاي منطقهموقعيت نسبي سوريه نيز در رفتار قدرت موقعيت نسبي:

ن ايران در منطقه، تأثير گذار بوده است. همسايگي سوريه با اسرائيل به عنوان بزرگترين دشم

همچنين همسايگي اين کشور با عراق و لبنان و موقعيت آن از جهت پيوستگي شيعيان، اهميت 

کند. ترکيه نيز از همسايگي با سوريه به صورت مستقيم از سوريه را براي ايران مضاعف مي

کردهاي ترکيه بحران ژئوپليتيکي اين کشور تأثير گرفته و با توجه به همسايگي کردهاي سوريه با 

در مناطق مرزي دو کشور و پيوستگي آنان از اين طريق با کردها عراق و ايران، اهميت تحوالت 

باشد. ديگر همسايه سوريه يعني اردن سوريه در اين خصوص براي ترکيه و ايران بسيار مهم مي
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ثير گردد نيز به صورت مستقيم از تحوالت اين کشور تأنيز که متحد عربستان محسوب مي

 باشد.پذيرد که اين مسأله براي عربستان حائز اهميت ميمي

 کدهاي ژئوپليتيكي .6-3

به عنوان سومين عامل مؤثر در  812/0کدهاي ژئوپليتيکي در مدل آزمون شده با ضريب مسير 

اي در بحران ژئوپليتيک هاي منطقهاي قدرتگيري الگوي روابط ژئوپليتيکي رقابتي مداخلهشکل

هاي سياست داخلي و سياست خارجي که اين عامل در مدل کيفي پژوها شامل مؤلفه باشد؛مي

 باشد.مي

اي حاضر هاي منطقهبراي مشخص نمودن کدهاي ژئوپليتيکي قدرت هاي سياست داخلي:مؤلفه

هاي داخلي کشورهاي ايران، ترکيه، عربستان و اسرائيل در بحران سوريه، ابتدا بايد ارتباط سياست

بحران ژئوپليتيکي سوريه مشخص نمود. با توجه به مباني انقالبي نظام حاکم در ايران، اين را با 

کشور همواره از بحران سوريه براي تحکيم مباني انقالب اسالمي استفاده نموده است. در ترکيه 

نيز دولت حاکم به رهبري اردوغان از بحران سوريه به عنوان ابزاري براي سرکوب مخالفين 

صوصاً کردها استفاده کرده است. حاکميت جديد عربستان به رهبري ملک سلمان و خود، خ

وليعهدي پسرش نيز بحران سوريه را دستاويز برخورد با مخالفين داخلي، خصوصاً شيعيان قرار 

داده است. نتانياهو نيز در اسرائيل همواره از بحران سوريه به عنوان ابزاري براي پيروزي سياسي 

 فاده کرده است.بر رقبا است

هاي سياست خارجي ايران در مقابل در خصوص مهمترين مؤلفه هاي سياست خارجي:مؤلفه

آيد، توان به مواردي که در ادامه ميترکيه، عربستان و اسرائيل در بحران ژئوپليتيکي سوريه، مي

سوريه  اشاره نمود. ايران همواره ماندن اسد در قدرت را يکي از خطوط قرمز خود در مسأله

اعالم کرده است و در اين راستا به حمايت کامل از حکومت اسد مي پردازد و اين درحالي است 

که کشورهاي ترکيه، عربستان و اسرائيل خواهان برکناري اسد از قدرت مي باشند و به حمايت 

از گروه هاي مختلف مخالف حکومت اسد پرداخته اند. ايران در راستاي سياست محور مقاومت 

لبنان و حمايت همه جانبه از اين گروه در بحران سوريه ادامه حزب اهلل ر سوريه به همکاري با د

و ايران در سوريه حزب اهلل مي دهد؛ در مقابل اسرائيل و عربستان به شدت مخالف حضور 
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هاي منطقه اي مخالفان اسد، باشند. در واقع از عمده ترين انگيزه هاي مشترک جبهه قدرتمي

مهار ايران و جلوگيري از قدرت روز افزون محور مقاومت مد نظر ايران با نقا آفريني سياست 

(. ايران سياست مقابله با گروه هاي Barzegar, 2013: 182مي باشد )حزب اهلل ايران، سوريه و 

بنيادگراي افراطي را در سوريه دنبال مي کند، در حاليکه کشورهاي ترکيه، عربستان و اسرائيل به 

کنند. ت غير مستقيم و گاهاً مستقيم از گروه هاي راديکال مذهبي مد نظر خويا حمايت ميصور

اي حاضر در بحران ژئوپليتيکي سوريه همچنين همکاري ايران با روسيه به عنوان قدرت فرامنطقه

 هايدر مقابل همکاري ترکيه، عربستان و اسرائيل با آمريکا و اتحاديه اروپا به عنوان ديگر قدرت

 اي حاضر در بحران ژئوپليتيکي سوريه قرار دارد.فرامنطقه

 عوامل ايدئولوژيكي.6-4

بر اساس مدل آزمون شده پژوها، چهارمين متغير مؤثر در الگوي روابط ژئوپليتيکي رقابتي 

اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه، عوامل ايدئولوژيکي با ضريب مسير هاي منطقهاي قدرتمداخله

هاي گفتماني شکل گرفته هاي مقدس و مؤلفههاي مذهبي، مکاند که از مؤلفهباشمي 794/0

 است.

هاي درگير در سوريه را تقسيم بندي يکي از عواملي که بر اساس آن طرف هاي مذهبي:مؤلفه

باشد و گاهاً برخي سياسيون بر اساس اين عوامل اصطالح جنگ مذهبي کنند عوامل مذهبي ميمي

کسينجر عوامل مذهبي را يکي از عوامل زمينه ساز  برند.در سوريه بکار ميرا براي منازعات 

شيوع  شاهد در سوريهداند. وي بيان نموده که هاي خارجي ميبحران در سوريه و دخالت قدرت

 با توجه به پيچيدگي .باشيممذهبي مي هزار ساله کهنه و درگيريهاي تنا ي ازو بيداري مجدد

 گيريتصميمه شدن سپردبراي زمينه  ،هاي مذهبيدرگروه جنگ داخليو بروز  سوريه جمعيتي

 درگيري شدند وارد هاي خارجيقدرتو  شد فراهم ديگرانبراي سرنوشت اين کشور به 

Kissinger, 2014:75)).   

ايران با حمايت همه جانبه از اقليت علويان و شيعيان در سوريه نشان داده است به هيچ عنوان 

ها در سوريه کوتاه بيايد. ترکيه نيز از گروه هاي اهل تسنن منافع اين گروه حاضر نيست از

مخالف حکومت حمايت مي کند و گاهاً به صورت غير مستقيم از گروه هاي بنيادگراي افراطي 
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سني نيز حمايت کرده است که از جمله مصداق هاي آن حمايت غير مستقيم اين کشور از گروه 

. از سوي ديگر با توجه به پيوستگي مذهبي علويان در ترکيه، حمايت باشدراديکال النصره مي

هايي در ميان علويان ترکيه دولت اردوغان از مخالفان علويان در سوريه، منجر به ايجاد حساسيت

شده است. عربستان هم که ادعاي رهبري بر جهان اهل تسنن را دارد به صورت همه جانبه از 

 هاي بنيادگراي افراطي سني حمايت کرده است.گروه هاي سني مذهب، همچنينگروه

دخالت ايران در بحران ژئوپليتيکي سوريه وجود حرم حضرت  از جمله داليل هاي مقدس:مكان

زينب در سوريه مي باشد که براي شيعيان ايران بسيار مقدس و قابل احترام است. به همين جهت 

رم به سوريه درصدد حفظ امنيت اين مکان مقدس ايران با اعزام نيروهاي نظامي با نام مدافع ح

-باشد. از ديگر مکانمذهبي بوده و از جمله خط قرمزهاي ايران در بحران ژئوپليتيکي سوريه مي

باشد، آرمگاه اي حاضر در بحران سوريه داراي اهميت ميهاي منطقههاي مقدس که براي قدرت

هاي ست که اهميت آن به هويت تاريخي ترکشاه سلطان سليمان بنيانگذار امپراتوري عثماني ا

باشد. از اين رو ارتا ترکيه با ورود به ترکيه مربوط بوده و امنيت آن براي آنها بسيار مهم مي

 خاک سوريه امنيت اين مکان را به صورت مستقيم تأمين نموده است. 

قابله با اسرائيل به يکي از مهمترين عوامل گفتمان انقالب اسالمي ايران م هاي گفتماني:مؤلفه

هاي استعماري شکل عنوان يک رژيم نامشروع در منطقه بوده که توسط آمريکا و ديگر قدرت

هاي اسالمي همچون وحدت مسلمانان و قبله نخست آنها گرفته و موجب به خطر افتادن ارزش

هاي مبارز در بيت المقدس شده است. در اين راستا ايران توانسته با حمايت همه جانبه از گروه

لبنان، محور مقاومت در مقابل حزب اهلل فلسطيني همچون حماس و جهاد اسالمي، همچنين 

اسرائيل را در منطقه شکل داده و  به مهمترين تهديد عليه امنيت و موجوديت اسرائيل تبديل 

 حزب اهللشود. از نظر ايران حکومت خاندان اسد در سوريه همواره به عنوان عقبه استراتژيک 

باشد، بنابراين در لبنان و گروه هاي مبارز فلسطيني عمل نموده و بخشي از محور مقاومت مي

بحران ژئوپليتيکي سوريه به حمايت همه جانبه از حکومت اسد، جهت تقويت جريان مقاومت، 

 پرداخته است. 
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مباني  در ترکيه حزب حاکم اسالمگراي عدالت و توسعه در ترکيه مدعي ارائه گفتماني نوين از

دين اسالم جهت ايجاد يک الگوي مطلوب کشور اسالمي براي جوامع مسلمان مي باشد. اين 

هاي اخوان گفتمان ارائه شده توسط حزب عدالت و توسعه داراي اشتراکات فراوان نظري با گروه

باشد و به همين دليل ترکيه به حمايت همه جانبه از اين المسلمين در سراسر جهان اسالم مي

 پردازد.يان فکري و موافقان آن در سوريه ميجر

گفتمان بنيادگراي افراطي وهابيت نقا فراواني در ايجاد کشور عربستان سعودي به شکل امروزي 

ايفا نموده است. از اين رو عربستان سعودي همواره در طول دوران معاصر به عنوان خاستگاه 

اخته مي شود. در اين راستا بسياري از گروه تفکرات بنيادگرايانه و راديکال در جهان اسالم شن

هاي بنيادگراي افراطي در بحران ژئوپليتيکي سوريه از لحاظ فکري و ايدولوژيک از عربستان 

 تغذيه مي شوند و همواره مورد حمايت اين کشور قرار دارند.   

 نظام ژئوپليتيک جهاني .6-5

اي در بحران هاي منطقهاي قدرتي مداخلهپنجمين عامل مؤثر در الگوي روابط ژئوپليتيکي رقابت

باشد که شامل مي 773/0ژئوپليتيکي سوريه، شرايط نظام ژئوپليتيک جهاني با ضريب مسير 

اي هاي منطقههاي جهاني با قدرتهاي جهاني در بحران و روابط قدرتهاي دخالت قدرتمؤلفه

 باشد.در بحران ژئوپليتيکي سوريه مي

با توجه به پيشينه تاريخي همکاري روسيه با حکومت  ني در بحران:هاي جهادخالت قدرت

خاندان اسد در حزب بعث سوريه و در نظر گرفتن متغيرهاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي تأمين 

کننده منافع روسيه در بحران ژئوپليتيکي سوريه از جمله سياست پراگماتيستي پوتين براي احيا 

ک جهاني، وجود پايگاه دريايي روسيه در بندر طرطوس سوريه، جايگاه روسيه در نظام ژئوپليتي

اهميت سوريه به عنوان عمق راهبردي روسيه در خاورميانه، مقابله با بنيادگرايان افراطي مذهبي، 

استفاده از بحران سوريه براي فشار بر آمريکا و اروپا در مسائل مورد اختالف همچون شبه جزيره 

همه جانبه از حکومت اسد در اين بحران پرداخته است. در مقابل  کريمه، اين کشور به حمايت

اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا نيز متغيرهاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي مؤثر در منافع خويا 

در بحران ژئوپليتيکي سوريه همچون حفظ امنيت اسرائيل، مهاجرت آوارگان سوري به اروپا و 
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م و بنيادگرايان مذهبي، مقابله با نفوذ ايران و روسيه در سوريه، مسأله آمريکا، مقابله با تروريس

کردها، حمايت از مخالفين ليبرال حکومت اسد، پيشبرد مذاکرات صلح خاورميانه و اهميت 

موقعيت جغرافيايي سوريه در غرب آسيا را مد نظر قرار داده و به حمايت از مخالفان حکومت 

اند و در اين به صورت مستقيم نيز به تقابل با حکومت اسد پرداختهاند و گاهاً اسد روي آورده

اند. در اين ميان چين نيز که در حال حاضر به دنبال ارتقاء راه از ابزار ناتو نيز استفاده نموده

باشد تنها به حمايت سياسي از حکومت جايگاه سياسي خويا در نظام بين الملل بدون تنا مي

 اسد اکتفا نموده است.

هاي جهاني در بحران همچنين دخالت قدرت اي:هاي منطقههاي جهاني با قدرتروابط قدرت

اي همراه بوده است که اين همکاري يا تقابل به صورت هاي منطقهبا همکاري يا تقابل با قدرت

اي در بحران ژئوپليتيکي هاي منطقهاي قدرتمستقيم بر الگوي روابط ژئوپليتيکي رقابتي مداخله

وريه تأثير گذار بوده است. همکاري اروپا و آمريکا با ترکيه، عربستان و اسرائيل براي فشار بر س

حکومت اسد در مقابل همکاري روسيه با ايران جهت تقويت حکومت اسد در کنار راهبرد 

نامتقارن ايران در سوريه براي مقابله با حضور آمريکا در منطقه و استفاده ترکيه از بحران 

تيکي سوريه جهت فشار بر آمريکا و اروپا در مسائل مورد اختالف همچون مسأله کردها، ژئوپلي

هاي جهاني در بحران اي با قدرتهاي منطقههاي مختلف تأثير روابط قدرتاز جمله شکل

 باشند.ژئوپليتيکي سوريه مي

 اينظام ژئوپليتيک منطقه.6-6

شمين عامل مؤثر در الگوي روابط رقابتي ش 743/0اي با ضريب مسير نظام ژئوپليتيک منطقه

هاي رقابت باشد که شامل مؤلفههاي منطقه اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه مياي قدرتمداخله

هاي حاضر در بحران ژئوپليتيکي سوريه و برابري نسبي سطح قدرت اين کشورها اي قدرتمنطقه

 باشد.در اين بحران مي

هاي شديد غرب خصوصاً آمريکا از انقالب همواره با تحريم ايران پس اي:هاي منطقهرقابت

ها مضاعف اي، اين تحريمهاي هستهمواجه بوده است که در طول يک دهه گذشته به دليل فعاليت

اند. ايران همواره در تالش براي خارج شدن از انزواي ناشي از تحريم ها به دنبال افزايا شده
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باشد؛ و اين اين کشور در سوريه در اين راستا قابل تببين مينفوذ در منطقه بوده که اقدامات 

هاي اقدامات ايران منجر به واکنا ترکيه، عربستان و  اسرائيل در اين خصوص شده و به رقابت

اي دامن زده است. ترکيه نيز با توجه به نگاه حزب حاکم اسالمگراي عدالت و توسعه منطقه

منطقه خاورميانه را به عنوان يکي از اولويت هاي اصلي نسبت به مناطق جغرافيايي همجوار، 

داند. در اين راستا ترکيه اقدام به قلمداد نموده و نفوذ ژئوپليتيکي در اين منطقه را ضروري مي

ديپلماسي و ميدان داري منطقه اي و نيز حضور گسترده در اوضاع و تحوالت گوناگون کشورهاي 

اي متعدد در تحوالت کشورهاي حوزه عربي اسالمي خاورميانه همسايه و بويژه رايزنيها و دخالته

و شمال آفريقا  نموده است که براي جلب اطمينان غرب و با هدف ترويج الگوي حاکميتي 

 ,Rashnooسکوالر جهت شکل گيري نظام هاي سياسي جديد در اين حوزه صورت مي گيرد )

ن ژئوپليتيکي سوريه و رقابت با ديگر گري در بحرا(. در اين زمينه اقدام به کنا137 :2013

اي و اي خصوصاً ايران نموده است. عربستان هم به عنوان ديگر قدرت منطقههاي منطقهقدرت

در راستاي افزايا نفوذ ژئوپليتيکي در کشورهاي عرب مسلمان غرب آسيا و با توجه به اکثريت 

اي کشور بوده و با اين نگاه منطقه جمعيت عرب و اهل تسنن سوريه به دنبال افزايا نفوذ در اين

به رقابت با ايران در بحران ژئوپليتيکي سوريه پرداخته است. اسرائيل نيز که همواره ايران را به 

دارد با توجه به افزايا نفوذ عنوان بزرگترين تهديد عليه امنيت ملي خويا محسوب مي

ابله همه جانبه به ايران زده است. ژئوپليتيکي ايران در سوريه، احساس خطر کرده و دست به مق

اي ايران در بحران همچنين کشورهاي ترکيه، عربستان و اسرائيل که به عنوان رقباي منطقه

شوند، براي تبديل شدن به متحد اصلي آمريکا و اروپا در بحران ژئوپليتيکي سوريه محسوب مي

 سوريه با يکديگر داراي رقابت مي باشند.

همچنين برابري نسبي ميزان قدرت کشورهاي ايران، ترکيه و عربستان  ت:برابري نسبي سطح قدر

گيري الگوي روابط رقابتي مداخله اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه شده تأثير فراواني بر شکل

اي از گروه هاي منطقهاست که اين امر موجب طوالني شدن بحران در اثر حمايت اين قدرت

اي در هاي منطقهحران شده است. همچنين رقابت اين قدرتهاي داخلي متحد خود در اين ب
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بحران ژئوپليتيکي سوريه به علت برابري نسبي قدرت آنها در بحران، به نوعي موجب فرسايا 

 اي نيز شده است.ژئوپليتيکي اين کشورها در نظام ژئوپليتيک منطقه

 عوامل ژئواکونوميكي.6-7

آخرين عامل مؤثر  719/0واکونوميکي با ضريب مسير بنا به مدل آزمون شده پژوها، عوامل ژئ 

اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه هاي منطقهاي قدرتدر الگوي روابط ژئوپليتيکي رقابتي مداخله

هاي منابع انرژي و منافع اقتصادي باشند؛ که اين عوامل در مدل کيفي پژوها شامل مؤلفهمي

 باشند.مي

باشند، منابع ايران و عربستان از دارندگان ذخاير غني انرژي مي با توجه به اينکه منابع انرژي:

انرژي سوريه به عنوان يک متغير ژئواکونوميکي، بيشترين تأثير را بر رفتار ترکيه در الگوي روابط 

اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه داشته است. موقعيت ژئواکونوميکي سوريه به هاي منطقهقدرت

نتقال انرژي از خليج فارس، خصوصاً انتقال گاز قطر به ترکيه، بسيار براي عنوان بخشي از مسير ا

ترکيه حائز اهميت مي باشد، همچنين ترکيه در حين بحران مقادير بسيار زيادي نفت ارزان قيمت 

هاي مختلف مخالف حکومت خريداري کرده است. از نگاه بلند مدت نيز، ايران و از گروه

ونوميکي سوريه به عنوان يکي از مسيرهاي انتقال انرژي به منطقه عربستان به موقعيت ژئواک

 کنند. مديترانه و اروپا نگاه مي

در خصوص مؤلفه منافع اقتصادي نيز بايد به روابط اقتصادي ايران، ترکيه و  منافع اقتصادي:

گرفته عربستان با کشور سوريه اشاره کرد که در اثر بحران ژئوپليتيکي سوريه تحت تأثير قرار 

است. بنابراين بر سر قدرت بودن يک حکومت متحد و همسو با هر يک از اين کشورها در 

اي با توجه هاي منطقهتواند منافع اقتصادي فراواني براي اين قدرتآينده سوريه پس از بحران مي

 به جذابيت هاي اقتصادي فرآيند بازسازي و بازار سوريه پس از بحران داشته باشد.

 گيري نتيجه .7

بحران سوريه در کنار آنکه يک بحران داخلي در اين کشور و اختالفات بين حکومت اين کشور 

باشد، تبديل به يک بحران ژئوپليتيکي و عرصه روابط ميو مخالفان آن به عنوان بازيگران داخلي 
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اي تحت تأثير هاي منطقههاي خارجي نيز شده است؛ که در سطح قدرتپيچيده ميان قدرت

اي حکومت بشار اسد، با ترکيه، عربستان وابط ژئوپليتيکي ايران، به عنوان مهمترين متحد منطقهر

اي حکومت اسد قرار دارد؛ که اين روابط تحت تأثير ابعاد و و اسرائيل به عنوان مخالفان منطقه

ها و مؤلفهباشد. بررسي تأثير هر يک از اين ابعاد هاي جغرافيايي و ژئوپليتيکي مختلفي ميمؤلفه

تواند شناخت اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه به صورت مجزا نميهاي منطقهبر روابط قدرت

اي در اين هاي منطقهها در اين بحران ارائه کند و تبيين روابط قدرتکاملي از روابط اين قدرت

ميزان اهميت آنها  ها با يکديگر، همچنينبحران بايستي با در نظر گرفتن ارتباط اين ابعاد و مؤلفه

 و در يک مدل ساختاري جامع انجام پذيرد. 

اي حاضر هاي منطقهدر الگوي بدست آمده از پژوها، هفت متغير اصلي مؤثر در روابط قدرت

در بحران ژئوپليتيکي سوريه به ترتيب شامل عوامل جغرافيايي، عوامل ژئواستراتژيکي، کدهاي 

اي و عوامل م ژئوپليتيک جهاني، نظام ژئوپليتيک منطقهژئوپليتيکي، عوامل ايدئولوژيکي، نظا

هاي مختلفي باشند، که اين متغيرها نيز ضمن ارتباط با يکديگر، خود از مؤلفهژئواکونوميکي مي

هاي اختالفات قوميتي در اند. عوامل جغرافيايي به عنوان اولين متغير، شامل مؤلفهتشکيل شده

ريه در داخل و با همسايگانا، بحران مهاجران اين کشور سوريه، مسائل مرزي و سرزميني سو

باشد. عوامل ژئواستراتژيکي به عنوان دومين و مسائل هيدروپليتيکي و زيستي در اين کشور مي

متغير مؤثر در الگو، شامل موقيعيت جغرافيايي خاص سوريه در غرب آسيا و شرق درياي 

-باشد. متغير ديگر، کدهاي ژئوپليتيکي قدرتمديترانه، همچنين مسائل همسايگان اين کشور مي

هاي اوضاع داخلي اين کشورها و باشد، که متأثر از مؤلفهاي در بحران سوريه ميهاي منطقه

باشد. عوامل ايدئولوژيکي به عنوان متغير چهارم شامل سياست خارجي آنها در قبال سوريه مي

ي مقدس اين کشور براي بازيگران و هاهاي تعارضات مذهبي در سوريه، اهميت مکانمؤلفه

باشد. شرايط نظام ژئوپليتيک جهاني به عنوان گفتمان مورد حمايت هر يک از آنها در سوريه مي

هاي جهاني در اين بحران و روابط آنها با بازيگران ديگر متغير مؤثر، متأثر از اهداف قدرت

اي باشد که در اثر رقابت منطقهي ميااي است. متغير ششم ساختار نظام ژئوپليتيک منطقهمنطقه

هاي حاضر در بحران سوريه  شکل گرفته است. آخرين متغير نيز عوامل ژئواکونوميکي قدرت



70 1399 بهار، اولدهم، شماره شانزفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ________________________

باشد که متأثر از مسائل مربوط به انرژي در منطقه و منافع اقتصادي بازيگران در اين بحران مي

 باشد. مي

جعرافيايي و ژئوپليتيکي بوده که به صورت مستقيم  هاي بيان شده جزء عوامل پايدارابعاد و مؤلفه

اي حاضر در بحران سوريه، هاي منطقهبه منافع ملي و بلند مدت، همچنين حيات ملي قدرت

ها به دنبال برتري و سيادت در اين عوامل پايدار مرتبط مي باشند و هر يک از اين قدرت

باشد؛ به همين علت هيچ يک از امل ميجغرافيايي و ژئوپليتيکي و سلب تسلط رقيب بر اين عو

اي درگير در بحران حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خويا در قبال بحران هاي منطقهطرف

ها از راهکارهاي غيرمسالمت آميز در جهت تژئوپليتيکي سوريه نيستند. به همين سبب اين قدر

-ي يک الگوي رقابتي مداخلهگيرمديريت بحران سوريه استفاده نموده و اين حالت موجب شکل

اي در بحران ژئوپليتيکي سوريه در روابط ايران با کشورهاي ترکيه، عربستان و اسرائيل شده و 

ها و مذاکراتي که جهت ضمن پيچيده تر نمودن اوضاع سوريه منجر به تداوم بحران شده و تالش

 حل بحران و پايان منازعه صورت پذيرفته بي نتيجه مانده است.

 رداني.قد8

به واسطه حمايتهاي مادي تهران نويسندگان برخود الزم مي دانند از معاونت پژوهشي  دانشگاه 

 .نمايند تشکر و قدردانيو معنوي 
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