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 چکیده

ی هیا  و تقابی   کشیکش  الگیوی ددییدی از    پس از بیداری عربیی   عراق ووریه منازعات داخلی س
ای  توان در چارچوب تقابی  اتیف م منطقیه    می را ها این کشکش  دود آورده است.و به راای  منطقه

 عربسیفان ترکییه    ای منطقیه  با اتیف م در تقاب   اهلل لبنان و دولت عراق ایران  دولت سوریه  حزب
  در منطقیه پیودید خیورده اسیت     اسیراتی   که با اهدام مشیفر   عربی های دولتو سایر  سعودی
دو هکچنین و پراهکیت  غیردولفیبازیگر  مثابه بهکردها  باید به  در کنار این دو اتف م د.کربررسی 

اهیدام    است توده قاب آدچه  .کرد اشاره ی امنیفیها آمریشا و روسیه در پوی ای  بازیگر فرامنطقه
توادد از یک الگوی ک ن  می که ی امنیفی استها این پوی ها و بازیگران درگیر در  مفعارض اتف م

توادد اهدام مفعیارض   می چه الگویی است که طرح قاب  یاساس پرس این  باشد. پذیرثیرأامنیفی ت
های  یاففه د؟کنتبیین  را ی امنیفی منازعات داخلی سوریه و عراقها و کشکش  بازیگران در پوی 

هیا در منازعیات داخلیی     رویشردهای مفعارض بازیگران و اتیف م که  است آنحاکی از این پژوه  
 در  قاب ای  منطقه قدرتسوریه و عراق برمبنای الگوی ک ن امنیفی کشکش  در راسفای موازده 

حفی   ها بر سر  شکش  بازیگران و اتف مهای امنیفی ددید  ک الگوی ک ن در پوی  درواقعاست. 
تحلیلیی و روش   -پیژوه  تویییفی   روش تحقیی  در ایین  ت. در مقاب  تغیییر موازدیه اسی    موازده
 است.ای  کفابخاده  ها وری دادهگردآ

 واژگان کلیدی
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 جستارگشایی

اتحیاد و اتیف م در   کت اسیفراتژی  را بیه سی   خاورمیادیه  هیای  دولت بقا در آدارشی هکواره هادگیز

ن  اتحیاد محیوری اییرا    تیوان بیه   میی  ازدکله هدایت کرده است.امنیت  و افزای  مینأراسفای ت

ل که با هدم مقابله با تهدیدهای مشیفر  در طیو   اشاره کرد قهلبنان در منطاهلل  حزبسوریه و 

از ابزارهیای دفیوذ و     دفوذ ایران در عراق بعد از یدامدر کنار  و گرففه شش چندین دهه گذشفه 

این افیزای  قیدرت از سیوی      از طرم دیگر د.شو می محسوب در منطقه ایرانای  قدرت منطقه

عنوان  هخصوص عربسفان سعودی  اسراتی  و تا حدودی ترکیه ب هو ب فارس شورای هکشاری خلیج

ددبیال تی ش بیرای کیاه  قیدرت دکهیوری        هها هکواره ب این دولت و شده برداشتیک تهدید 

بر محور  ددید و ایجاد معادالتای  منطقه مفحداناز طری  گسست در  در منطقه اس می ایران

تیوان بیه دقی  کلییدی      میی  بیازیگران هکچنیین   در کنار ایین  ادد. بودهایران  ادزوای اسفراتژیک

 در رقابت با دکهوری اس می ایران اشاره کرد.ای  معادالت منطقه در مفحده یاالتا

ه سیوریه در ییک دنیا داخلیی     کی  2011میارس   از  ی اسیفراتژیک هیا  این رقابت به ددبال

تیوان بیه شیش      می . این تقاب  رااست گرففه شش ای  یک تقاب  ددید در سطح منطقه  فرورففه

بیا هژمیودی شییعیان در    )لبنان و دولت عیراق  اهلل  حزبیعنی ایران   سوریه دولتتقاب  حامیان 

یعنی قطر  عربسفان سیعودی و ترکییه    ها شورشیمخالفان و   در مقاب  حامیان (ساخفار سیاسی

هیای   ای  بیا تقابی  قیدرت    عید منطقیه  بُ بحران سوریه هکچنین در کنیار د. کردر منطقه ترسیم 

و ای  ییک دنیا دییابفی شیام  بیازیگران منطقیه        درواقیع . دیز مواده بیوده اسیت  ای  فرامنطقه

فیارس     خلیجسنی  های دولتی و سایر پیوسفه است. ترکیه  عربسفان سعود به وقوعای  فرامنطقه

 مخالفیان ی تسلیحاتی و مالی بیه  ها شروع به ککک ایرانای  رزه علیه دفوذ منطقهدر راسفای مبا

دد که بایید بیا تیوان    دکرهلل و دولت عراق احساس  ا ایران  حزب یجهدردف ددد؛کردولت در سوریه 

 ند.کنبیشفری از اسد حکایت 

 کیردن حشومیت   منیزوی ی را در راسفای یها اتحادیه اروپا فشارمریشا و آ ,یالکلل بیندر سطح 

هیای غیرب را بیرای     روسیه و چیین تی ش      در شورای امنیتادد. در دقطه مقاب  دهکراسد وارد 

در راسیفای  هرگوده فعالیفی که منجر به دخالت دظامی خاردی  مادعتنبیه سوریه خنثی کرده و 

ثر از أمفی   از طیرم دیگیر   .(Goodarzi, 2013: 26) ادد ففهگر را  شوددر سوریه  مخالفانحکایت از 

بیه   هیا  و شیعی ها ین سنیب و هکچنین یک ادشقاق بین دیروهای دظامی در عراق  بحران سوریه

دگرادی دربیاره   یطورکل به. است دایره منازعات به عراق شده شدن یدهکشکه منجر به  آمد ودود

ددی ی این کشور ودود دارد. حفی اسراتی  دیز با یک خطر ها بحران سوریه برای هکه هکسایه

  قرارگرففیه دوفاکفو مورد شناسایی  یورت بهی دوالن که ها برای مرزهای خود در منطقه بلندی
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سعی در مدیریت دفیجه منازعات با توده به و  (Barnes-Dacey and Levy, 2013: 5-6)بوده مواده 

چیه  کیه  است  طرح قاب  یاساس پرس حال این  .ه استداشف خودای  اسفراتژیک منطقه اهدام

ی امنیفی منازعیات داخلیی   ها توادد اهدام مفعارض و کشکش  بازیگران را در پوی  می الگویی

رویشردهیای   کند چنیین اسیت:   می که این پژوه  مطرحای  فرضیه د؟کنسوریه و عراق تبیین 

ق بر مبنای الگیوی کی ن امنیفیی    و عراها در منازعات داخلی سوریه  مفعارض بازیگران و اتف م

ی امنیفیی  ها الگوی ک ن در پوی  .است در  قاب ای  کشکش  در راسفای موازده تهدید منطقه

 ها بر سر حف  موازده در مقاب  تغییر موازده است. ددید  کشکش  بازیگران و اتف م

رویشردهیای مفعیارض   منیافع و    به زبیان فارسیی و التیین    مفعددیی ها و تحلی  ها پژوه 

کیه   ادید  سیعی دکیوده   ها بعضی از پژوه  .ادد دهکرتبیین در منازعات سوریه و عراق را  بازیگران

از دنا  1مالشوم کرمفهوم  یبا احیا راای  دامنه و ابعاد تحوالت اخیر بر مجکوعه امنیفی منطقه

دنا سیرد   گرایی  سوی فرقه آن »با عنوان یدر اثر 2گوری گوسیگرب توضیح دهند. اعراسرد 

منازعیات داخلیی سیوریه و عیراق را در      ازدکلیه تحوالت ددید خاورمیادیه و    «ددید خاورمیاده

دهید. از دییدگاه دویسینده  در کنیار  هیور       میی  چارچوب دنا سرد ددید مورد بررسیی قیرار  

اییران  قطیر  ترکییه و     ازدکلیه ای  در منازعات ددید باید به رقابت بازیگران منطقیه  گرایی فرقه

 (Gause, 2014).آمریشا در منازعات اشاره کردای  عربسفان در کنار اهدام منطقه

شیام    تنهیا  دیه   باعیر اکنند کیه دنیا سیرد ددیید      می ادعا 3بادکمورتن ولبورن و آددره 

مسفبد و دامعه اسیت  دیایی    های دولتبلشه شام  تقاب    رقیب است های دولتاز ای  مجکوعه

وردن آ بیه دسیت  دیروهای ادفکاعی خواهان  یجهدردفیی بر دامعه وارده شده و ها دودیتکه مح

این مقاله به اهکیت بیازیگران غیردولفیی اسی می    هسفند.  ها ی بیشفری در این حشومتها دق 

 پیردازد  میی  های رقیب در خاورمیاده و اشیشال گودیاگون حاککییت در خاورمیادیه     عربی و هویت

(Valbjorn and Bank, 2012) .شییعه( منازعیات    ییه علگرایی )سنی  بر بعد فرقه دیز 4کرتیس رایان

ثر از رهبیری  أمفی  کند که تا حدود زیادی منازعیات اخییر   می و اسفدالل کیدأسوریه در منطقه ت

 ییاففن شییعیان در دوره پسیا    عودی بیه خیاطر تیرس از قیدرت    سی کشورهای قطیر و عربسیفان   

های دیابفی و تعارضات هویفی و اییدتولوییشی در   این اثر به دنا . درهای خاورمیاده است ادق ب

 .(Ryan, 2012: 28-31) دنا سرد ددید منطقه پرداخفه شده است
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بیرای  ای  کشکش  منطقه»در مجکوعه مقاالتی با عنوان  5لوی دادی  و سیید -زدولین بارد

  ازدکلیه ای  از بازیگران منطقیه    ابعاد و دامنه این منازعه را با توده به رویشرد هر کدام«سوریه

فارس  ایران  عراق  اردن  اسراتی   کردها و ترکیه مورد بررسی قرار داده اسیت.   خلیج های دولت

بیر   یدویسندگان بر این دیدگاه هسفند که بحران داخلی سوریه تا حدود زیادی معادالت ددیید 

 بحران در سوریهرایت است و س وردهآ به ودودی اسفراتژیک ددید در خاورمیاده ها محور رقابت

 .(Barnes and Levy, 2013) توادد دامنه کشورهای عراق  لبنان و حفی ترکیه را بگیرد می

و  یفیشییتیوپل شیامات: منازعیات    برایکشکش  »با عنوان  پژوهشیدیز در  6آرام درگویزیان

هکیشه بیا اییران در منطقیه      و مفحداد  مفحده یاالتا  بر این دظر است که «ت ش برای ثبات

هیای   که این رقابت چگوده از شورش موضوع ادد. این پژوه  بر این شامات رقابت داشفهثبات  بی

ای  دییژادی و  ی فرقییههییا سیاسییی در خاورمیادییه  فشییارهای دغرافیییایی و اقفصییادی  کشییکش 

الگوهای ددیدی از گیری  پذیرد و چگوده این تکای ت منجر به شش  می ثیرأتای  اخف فات قبلیه

 -دنیا داخلیی در سیوریه  اخیف م اسیراتی      ر ظی از ایین من . ده استکر  تکرکز شود می رقابت

گییری   شیش   هکگیی باعی   ن  لبنیا هیای داخلیی در مصیر  اردن و     فلسطین در غیزه و شیورش  

 ییورت  بیه  در خاورمیادیه  مفحیده  ییاالت ابر رقابت بین ایران و ددیدی شده و مفقاب   یها کن 

کیه سیطوح مخفلیق رقابیت     اسیت  ده کراین اثر سعی درگویزیان در  .ه استثیرگذار بودأت ددی

د کنی تبییین  را خصیوص در شیرق مدیفرادیه     هب  این دو بازیگرای  ایران و آمریشا و موازده منطقه

(Nerguizian, 2014). 

های سوریه و عیراق را از   های فارسی دیز بحران پژوه   شده مطرحگذشفه از منابع ادگلیسی 

کیه رویشیرد   ادید   دهکیر هیا سیعی    بعضی از پیژوه   .ادد دادهمورد بررسی قرار مخفلق چند زاویه 

 توان به مقاله می از این بین بازیگران خایی را در قبال بحران سوریه مورد بررسی قرار دهند که

واکاوی علی   »(  1393  ران)دیاکوتی و دیگ «تبیین راهبرد امنیفی ایران در قبال بحران سوریه»

ثیر بحران سوریه بر روابط أت»( و 1392  محکدی )کیادی و خان «حضور روسیه در بحران سوریه

تر بیه   ها دیز رویشردی ک ن د. برخی پژوه کر( اشاره 1393  )احکدی و قربادی «ایران و ترکیه

در  ها فیک و رقابت قدرتیپیودد میان یتوپل به ددبالیی که ها پژوه  ازدکله  ادد منازعات داشفه

ازیگران معارض در بحران سوریه: اهیدام  ب»توان به مقاله  ادد. در این راسفا می این منازعات بوده

 ی یتوپلیفیشی به تضادهای هیویفی ها تسری رقابت»و  (1391و بهکن    دیاکوتی) «و رویشردها

گییری از مباحی     ها دیز با بهیره  در برخی پژوه د. کر( اشاره 1392دژاد   مصلی) «در خاورمیاده

                                                                                                                                                       
5. Julien Barnes-Dacey and Daniel Levy  
6. Aram Nerguizian 
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بندی عوام  داخلی و خیاردی در   دظری مطالعات امنیفی دهان سوم به بررسی چگودگی یورت

 .(1392  است )دیاکوتی شده پرداخفهبروز داامنی در سوریه و عراق 

کید بر موازده تهدیید بیرای فهیم    أت  دکن می ی قبلی مفکایزها این پژوه  را از پژوه  آدچه

ن و بررسی دامع هکه بازیگران در یک الگوی کی   در منازعاتای  منطقه یها رقابتالگوی ک ن 

ی قدرت میان هکیه  ها ددبال اراته یک الگوی دامع از رقابته این پژوه  ب درواقع است.امنیفی 

ی امنیفی را ها دخی  در پوی ی امنیفی است. این تحقی  بازیگران ها بازیگران درگیر در پوی 

بیازیگران   -2ن اتف فی  روی دها در کنار رقابتای  تقاب  دو اتف م منطقه -1 :در قالب سه محور

یعنی روسیه و آمریشا میورد بررسیی قیرار      ای بازیگران فرامنطقه -3خارج از اتف م و ای  منطقه

تفیاوت رویشیرد دظیری و     طیورکلی  بیه دهد. را اراته  ها خواهد داد تا بفوادد الگوی دامعی از تقاب 

گرففیه تیا اکیراد و    ای  منطقیه  هیای  دولیت هکچنین بررسی راهبرد امنیفی بازیگران مخفلیق از  

دوآوری ایین پیژوه  را در     های دهادی چون امریشا و روسیه هکچنین راهبرد قدرتی  و تاسرا

 کند. می دکایان  ذکرشدههای  با پژوه  مقایسه

 موازنه تهدید؛ نظریارچوب چ. 1

دظریه موازده قوا که یشیی از اییول مهیم     7 ها ن راهبرد امنیفی کشورها در قالب اتحادیبرای تبی

توسیط  شیود  اغلیب    می محسوب 9سنفی گرایی واقعو هکچنین  8کنت والفزدظریه ساخفارگرای 

ایی    البفه. گیرد می مورد اسففاده قرار وتحلی  یهتجزابزار  عنوان به الکل  بینپژوهشگران روابط 

  مثیال  عنیوان  بیه   استیی هکراه بوده ها با ادفقاد الکل  بینروابط  پردازان یهدظرموازده قوا از طرم 

سیعی    (Walt, 1998)با اراته دظریه موازده تهدید 10تدافعی گرایی واقع ویک د عنوان به اسففان والت

 ی دظریه موازده قدرت دارد.یدر ای ح و افزای  کارا

 شیش  هیا اتحادهیا را    کنید کیه چیه موقیع دولیت      میی  آغازخود را با این پرس   بح والت 

تکایی  داردید علییه     هیا  کند؟ آییا دولیت   می دهند؟ و چه عنصری ادفخاب اتحادشان را تعیین می

بیا   احفکیاالا موازدیه ادجیام دهنید ییا     آدهیا   علیه  مفحدشدنبا   ا تهدیدکنندهیوی ییی قها قدرت

 نید؟ کنروی را ادفخیاب   ددباله یراهبرد  ها ترین دولت کننده با قدرتکندترین یا تهدید مفحدشدن

 امیا والیت    دگیران امنییت خودشیان هسیفند     عکیدتاا  هیا  دولت  ساخفاری گرایی واقعبنا به گففه 

امنییت از   یدا بهامنیت از تهدید را  ها امنیت علیه چه چیزی؟ او مدعی است که دولت پرسد می

قیدرت  بنیا بیه گففیه والیت       .مهیم اسیت  تکایز بیین قیدرت و تهدیید     ؛کنند می وقدرت دسفج

                                                                                                                                                       
7. Alliance 

8. Kenneth Waltz 

9. Classical Realism 

10. Defensive Neo-Realist  
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هیم مخیرب باشید. والیت      خییم و  توادید هیم خیوش    می ی ها خنثی است و پیامد خود یخود به

هنگیام   میردان  عوامی  دیگیری کیه دولیت     و ها توادایی  کند که دظریه موازده قدرت می اسفدالل

هیای   تهدید و دیه قیدرت ثقی  دگرادیی     .گیرد می دادیده داردد رادظر  دری اتحاد ها گزینه بررسی

دظرییه    بنا بیه گففیه والیت   . (Walt, 1987: 21-22) است الکل  بیندظام  دریحنهی کشورها امنیف

ه تیاریخی   یسابقی در   اتحادهیا را  یتششیی  شیده  مشاهدهوادد رففار یت دکی یخوب بهموازده قدرت 

 نادیاتو  لیب غا هیا  وازدهیرا می ید که چی یوضیح دهیتوادد ت دکیوا یهکچنین موازده ق  دیتوییق کن

  قیدرت ی دظریه موازده ها با توده به ککبودها و کاسفی یجهدردف .(Walt 1988: 275-316) هسفند

والیت در   یک تبیین بهفر اراتیه دهید.  توادد  می دظریه موازده تهدید اسففان والت مدعی است که

 :کند می تهدید را با توده به عوام  زیر توییقای ح دظریه موازده قدرت  سطح 

سیایر عوامی     ی قیدرت مثی  دکعییت  اقفصیاد و    هیا  شیاخ  )11ی کلیی ها قابلیت -1

ی هیا  قابلیت)13قابلیت تهادکی -3؛ (دزدیشی تهدید) 12مجاورت -2؛ (یتوپلیفیک قدرت

 .)برداشفی( 14شده دیات دریافت -4؛ (دظامی

 دهیایی هسیفند کیه دور   آتیر از   خطردیا     دزدیک یها دولتدر شرایط مساوی از دظر والت  

 آن کشیور علییه    رفییت تهدیید   )به معنایتهادکی زیاد  های یتقابل بای های دولت. ادد شده واقع

 محسیوب تهدیدکننیده    زییاد تیدافعی   ییت قابل بای های دولتاز  بیشفر (دیگر های دولتحاککیت 

ی کیه تنهیا حفی  وضیع     هیای  دولیت   دسبت به تری داردد  ی که دیات تهادکیهای دولت. شودد می

رففیار   اگیر   والیت  دظر از .(Walt, 1987: 5-22) باشند می تر تهدیدکننده  کنند می مودود را ددبال

 ی تهیادکی ها قدرت  مجاورت  قابلیت) م اافزای  در هر یک از این عو  باشد یک هنجارموازده 

ترین قیدرت تشیوی     علیه تهدیدکننده مفحدشدندیگر را برای  های دولت باید (دیات تهادکی و

 کند.

 .کنید  میی  اراتیه  الکلی   بیین ی تاریخی در سطح دظیام  ها مثال  والت در اثبات فرضیه خوی 

دهید.   می این مسئله را دشان  خاورمیاده ادجام داده است دیزمطالعات موردی که والت از منطقه 

ای  تعهیدات دودادبیه ییا چنددادبیه     رویبیر   یا م حظیه  قاب ت ش   در تحقیق  والت اسففان

است. والیت در ابفیدا    ادجام دادهملی  های دولتوسیله  به (دفر 86) بار( و تصکیکات 36) هااتحاد

اتحیاد را   والایمعکی  هیا  ه دولتید کیده می دشان شده ثابتات یر فرضییرد که بیشفیگی می هیدفیج

 ییورت  بیه موازدیه کیه   بیه عبیارتی   کننید.   میی  ترین تهدید ادفخیاب  وازده علیه ددییم منظور به

                                                                                                                                                       
11. Overall Capabilities 

12. Proximity 

13. Offensive Capability  

14. Perceived Intentions 
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 روی ددبالیه  تیر از  و راییج     بسیار معکیول گیرد می یورت غالب با دیگران علیه تهدید مفحدشدن

ه والت بدین ترتیب فرضیی  .(Walt, 1987: 11) منبع خطر مفحد شوداست که در آن باید با دولت 

علییه   ها بلشه تهدید است که دولت  دظریه موازده قدرت را با گففن اینشه این قدرت دیست ایلی

 .)موازده تهدید در مقاب  موازده قوا( دکن می شودد  ای ح می ن مفحدآ

بیرای  اتحیاد  گییری   قدرت و تهدیید در شیش    یرمفغ ککفر از ایدتولویی مفغیر  در دظر والت

شیشلی از رففیار موازدیه     را ی اییدتولوییشی ها هبسیاری از اتحادیوالت کننده است.  تعیینموازده  

 کیه  یهنگیام ی ایدتولوییشی ها دهد که اهکیت تفاوت می ی والت دشانها است. یاففه دهکرتفسیر 

عوامی  اییدتولوییک و م حظیات     کیه  یوقفی  ویابد  می کاه   کند می سطح تهدید افزای  پیدا

 ییه والیت   خ طیور  بیه . اسیت بیشیفر بیوده   اتحاد  اسفحشام  کنند می امنیفی هکدیگر را تقویت

روی و اییدتولویی ییک دقی      به موازده تکای  داردد تا ددباله بیشفر ها دولت که کند می اسفدالل

   والیت پایان در.  (Walt, 1987: 38-39)محدود در تششی  اتحاد ایفا کرده است در دهایتاما   مهم

گییری   ککک خاردی و سیاسیی و هکچنیین دفیوذ اقفصیادی دقی  ککیی در شیش        : »گوید می

منافع مودود در مورد منافع  بخ  یاریایفا کرده  اما مکشن است  خود یخود بهی اتحاد ها گزینه

  .(Walt, 1987:41-8) «کشورهای هکسو باشد

 ییورت  بیه  را خاورمیادیه  هیای  دولت  و معکای امنیتآدارشی  بقا در هادگیز  ادداز از این چشم

اتحیاد   بیرد.  میی  اتحیاد و اتیف م پیی     راهبیرد طبیعی برای ارتقا و حف  امنیفشان بیه سیکت   

گییری شیورای هکشیاری     و هکچنین شیش  اهلل لبنان  حزباسفراتژیک و دیرپای ایران  سوریه و 

 هیای  دولیت  فیراروی ای  توان در راسفای مقابله با تهدیدهای مشیفر  منطقیه   می رافارس    خلیج

یشی از راهشارهای اساسی برای مقابله بیا افیزای     که ییازآدجااز طرم دیگر  د.کرمذکور بررسی 

ت ش بیازیگرادی هکچیون    در گروه مفحدان خصم است  تفرقه راهبرد  قدرت دولت تهدیدکننده

منازعات داخلیی سیوریه و عیراق     .است در  قاب برای ددایی سوریه از ایران  یعربسفان سعود

 یجیه دردفکننید و   میی  ییک تهدیید برداشیت    عنوان بهایران را ای  برای بازیگرادی که دفوذ منطقه

منازعیات داخلیی    ده اسیت. کیر فیراهم   فرییفی را   ایران هسفندای  منطقه بادفوذخواهان مقابله 

 به عیراق  2012-2013 های سال در  شد آغاز 2011سوریه که هکگام با بحران سوریه از مارس 

شید.  به عراق دیز کشیده ای  منطقهی اسفراتژیک ها دامنه منازعات و رقابت یجهدردفو  ریزسردیز 

هسفیم ای  ی منطقهها شاهد یک الگوی ددیدی از تقاب   ثر از منازعات داخلی سوریه و عراقأمف

در . دکربررسی ای  منطقهقدرت در قالب کشکش  بر سر حف  و تغییر توازن  را آن توان می که

ای   و اتیف م منطقیه  تقابی  د  ی امنیفیی در چیارچوب  ها ادامه رویشرد بازیگران درگیر در پوی 
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یعنیی  ای  بیازیگران فرامنطقیه  هکچنیین  خارج از اتف م یعنی کردهیا و  ای  منطقه حضور بازیگر

 آمریشا و روسیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 یا منطقههای  ائتالف. 2

 و دولت عراق لبنان اهلل ، حزبحور جمهوری اسالمی ایران، حکومت سوریه. م2-1

 دولیت عیراق  هکچنین اهلل لبنان و  بحران در سوریه  دکهوری اس می ایران  حزب بعد از شروع

بیه  کیه  ای  فرامنطقهو ای  ن داخلی و بازیگران منطقهااز اسد در مقاب  مخالف یتوده قاب حکایت 

اهلل از  این حکایت در مورد دکهوری اس می ایران و حزب .ادجام داددد  ددا هبود ویسقوط  ددبال

حکایت این اتیف م از  است که  طرح قاب اساسی  پرس حال این  است. برخورداردکود بیشفری 

کی ن ایین بیازیگران در منطقیه پیودید       راهبیرد ن چگوده با اهدام و ادولت اسد در مقاب  مخالف

دادبیه   اتحیاد سیه   گییری  ماهییت شیش    و تاریخچهبرای بررسی این مسئله ابفدا  د؟کن می برقرار

 سیسس و بررسیی  ای  مشفر  منطقهتهدیدات امنیفی در مقابله با اهلل لبنان  ران  سوریه و حزبای

ای  بیر تیوازن منطقیه    ثیر دفایج احفکالی منازعات داخلی سیوریه و عیراق  أدر  این بازیگران از ت

 قرار خواهد گرفت. وتحلی  یهتجزمورد 

 اهلل حزبجانبه ایران، سوریه و  تاریخچه و ماهیت اتحاد سه. 2-1-1

از زمیان   .گیردد  ایران و سوریه به تحوالت اواخر دهیه هففیاد برمیی   ژیک تاسفرا محور یها ریشه

روابیط دو کشیور     1979تیا پییروزی ادقی ب اسی می در سیال       1946اسفق ل سوریه در سال 

ای  م حظیه  قاب طور  به دشکنی بین دو کشور تقریباااما ؛ (Gelbart, 2010: 37) ه استخصکاده بود

حشومیت ادق بیی    .بین رفت از 1979در سال  پیروزی ادق ب اس می به رهبری امام خکینیبا 

زمینه بیرای اتحیاد    یجهدردف و به فراموشی سسردرا  اسراتی  مریشا وآایران روابط دوسفاده شاه با 

 .(Ehteshami and Hinebusch, 1997: 89) سوریه فراهم شد اسفراتژیک ایران و

تا  راخوی  ایران روابط دوسفاده  بعد از تغییر و تحول در حشومت ایران  سوریه و یطورکل به

ددد. سه رویداد مهیم  کرحف   شود  می تعریق بین این دو کشور مشارکت ددید که 1982سال 

. بر رودد اتحاد اسفراتژیک ایران و سوریه داشیفه اسیت   ییسزا بهثیر أکه ت رخ داد 1982 سال در

بیا قطیع خیط لولیه عکیده دفیت عیراق کیه از          تبدی  شید کیه   تنها دولت عربیابفدا سوریه به 

 دحکایت کرد. دومین رویدا با عراقطور فعاالده در دنا  از ایران به عک ا  گذشت می سرزمین 

در ادامه و  لبنان حکله اسراتی  به دنوب بود که باتحول در مخایکات در لبنان  1982در سال 

سیوریه  شروع شد. در این بحران دیروهای چندملیفی حاف  یلح با حکایت امریشا به لبنان  ورود

سومین و  ند.کناهلل( حکایت  )حزب ر لبنانشیعه د یاندظام شبهو ایران هر دو تصکیم گرففند از 

از  هالکسلکین در شهر حکا حکایت ایران از سرکوب اخوان  سالاین توده در  د قاب خرین رویداآ
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 گییری  تودهی دشان داد که ایران یک دهت طور قاب  . این حکایت بهاستسوی حشومت سوریه 

 توپلیفیشی را باالتر از ایدتولویی قیرار یقادر است واقعیات  دارد و در سیاست خاردی گرایاده عک 

دادبه تا قب  از  این روابط اسفراتژیک سه یطورکل به .(Ehteshami and Hinebusch, 1997: 89) هدد

بیه هکیین دلیی       ادامه داشیت.  ییفرازوفرودهاهکچنان با  2003 سال در حسین  یدامسقوط 

عنیوان   بیه را خصیوص در دوره حیاف  اسید     هبی  سیوریه  روابط ویژه اییران و   بعضی از تحلیلگران

 در دظر بگیردد. کام عنوان یک اتحاد  کنند تا اینشه آن را به می اتحاد تحلی  شبه یک

مریشا و اسیراتی   بر عراق  آمفکرکز ر  ایران و سوریه از سردگودی یدام  تهدیدات مشف قب 

ین قیرارداد دظیامی و   دخسیف اییران و سیوریه    1982که در هکین راسفا  در سال  بوددر منطقه 

 داد میی  را شش یک اتحاد دزدیک  یها ددد. این قرارداد پایهکری اقفصادی را امضا ها دامه موافقت

در مرحلیه بعید بیه ییک اتحیاد       و بوددفوذ اسراتی  در لبنان  وهله اول معطوم به کاه  در که

 فیشی بعد از دنا سردیتغییرات یتوپل باودودبازداردده در مقاب  عراق دیز تبدی  شد. این اتحاد 

 ( و عیراق 2001) مریشا به افغادسیفان آبعد از حکله  .(Piotrowski, 2011: 596) هکچنان دوام آورد

اتحیاد اسیفراتژیک اییران و     یجیه دردف(  معادالت اسفراتژیک در منطقه تغییر پیدا کرد و 2003)

ییدام    ددییدی شید. در ایین دوره    مرحلهوارد   سوریه با توده به تهدیدات و موضوعات ددید

آمریشیا در   ویشیرد ر از طرم دیگرو کرد  عنوان دشکن و تهدید مشفر  ایران و سوریه سقوط به

 یگیذار  دیام  بیه عبیارتی  . (Hunter, 2010: 209) تغییر رییم بوداین زمان دسبت به ایران و سوریه 

موقعییت خطردیا  ایین دو     هکچنین  سرک  های دولتعنوان  مریشا بهآایران و سوریه از طرم 

و اییران   سوریه. هکدیگر سوق داد یسو بهطور طبیعی ایران و سوریه را  کشور در مرز با عراق  به

 ,Yacubian) دندباش مریشاآتهادکی  راهبرددی در یبع هدمکه  داشفنددم مشفرکی یر دو هیه

 ددید کررا تقوییت   یششاناسفراتژپیوددهای   ایران و سوریه به دلی  تهدید مشفر  ددید .(2007

اییران و   2006 و 2004هیای   سیال دظامی  یها دامه ها و موافقت در پیکان که این در  از تهدید

 مشهود است. سوریه

هیای   اهلل لبنیان را در دنیا   اوج هکشاری اسفراتژیک محور ایران  سیوریه و حیزب   دردهایت

با حکله اسراتی  بیه   کنیم. می اسراتی  و غزه مشاهده 2008-2009اهلل و  اسراتی  و حزب 2006

 .بییه طییول ادجامییید  2006 اوت 14تییا  2006دییوالی  12روزه از  33دنییا   دنییوب لبنییان

م اهلل از دنوب لبنیان بیود. حیذ    م حزب  حذ2006محدودترین هدم اسراتی  از حکله دوالی 

اسراتی  را از که بلشه تنها دیرویی در لبنان   کرد می اسراتی  را از حکله محافظت تنها دهاهلل  حزب

 اهلل حیذم حیزب  . (Sniegoski, 2008: 276) بیرد  می از بین را داشت یبازمتسلط بر ک  این کشور 

کاه  دهد.  را ایران که در مجاورت با مرزهای اسراتی  بودای  توادست دفوذ منطقه می هکچنین
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اهلل  اعضیای سیساه    حیزب  -اسیراتی   2006 اوت -در خی ل درگییری دیوالی    شود کیه  می ادعا

اهلل علییه   حیزب  دیروهیای طور مسفقیم در عکلیات رزمی درگیر بیوده و دوشیادوش    هب پاسداران

 2008دسامبر  27هکچنین در  .(Alexander and Hoenig, 2008: 21)دنگیددد  می تی ارت  اسرا

فلسطینی  یگرا اس معلیه گروه « سرب گداخفه»عنوان  بااسراتی  یک عکلیات گسفرده دظامی 

 WikiLeaks Document) ضعیق حشومت حکاس در غزه شروع کردت منظور بهحکاس در دوار غزه 

Release, February 2, 2009:1)   ایین گیروه    از حکیاس  سیوریه  وی ایران ها با حکایت یتدردهااما

 قیدرت از ابزارهای موازده  عنوان یشی بهو  برده به دردان سالم  2008 -2009دنا  ازتوادست 

ترین عامی    توان اسفدالل کرد که مهم می در پایان د.اسراتی  حف  شو در مقاب ایران ای  منطقه

اهلل در منطقه قب  از منازعات داخلی سیوریه    گیری اتحاد اسفراتژیک ایران  سوریه و حزب شش 

ای  مشفر  بوده که این بازیگران را به سکت اسفراتژی توازن تهدید منطقهای  ی منطقهها تهدید

 .بردپی  

 جمهوری اسالمی ایرانرویکرد  .2-1-2

  این ترس کیه  دگرد می حای  دکع یفربا بازی  مثابه بهاینده به بحران سوریه زف یورت بهایران 

 علییه ددیید  ای  که در آن رییم ددید و دظم منطقه شود شدن راهی سقوط اسد منجر به هکوار

ییک مفحید مهیم عیرب خیود را از       تنها ده    ودود دارد. ایران در یورت سقوط اسدباشدتهران 

طور خ یه دفوذش در لبنیان    و بهاهلل ی  برای حکایت از حزبها ییبلشه توادا  دست خواهد داد

ایران مکشن اسیت بیا  هیور ییک     هکچنین خواهد داد.  از دست را دیز اسراتی  -و مسئله اعراب

و امیارات   یعربسیفان سیعود   ل سنی طرفدار غرب در منطقه که از ترکیه بیه سیوریه  اردن    ه

عنوان خیط اول دفیاع    سوریه بهایران در حال حاضر به مواده شود.   یابد می امفدادمفحده عربی 

ددبال تغییر رییم در  به تنها دهای  که  و فرامنطقهای  ت ش هکنوای دشکنان منطقهخوی  علیه 

شیی دکهیوری   ادن و فروپکر ال منزوییبلشه هکچنین به ددب  رانیادش با تهیسوریه و پایان اتح

 ,Goodarzi)کنید   میی  دگیاه   مدت خوی  هسیفند دبلن راهبردوان بخشی از یعن ران بهیاس می ای

بیرای   مسیفقیکی امنیفی  پیامدهایتوادد  می تغییر رییم در سوریه. از طرم دیگر  (26-27 :2013

ورد که بعد از سقوط یدام حسین از ارزش بیشفری دسیبت بیه دمشی  برخیوردار     آبه بار  عراق

ادداز  وادهه با چشمدر م باره یک  تهران خود را داع هکراه با  هور   . در هکین راسفاشده است

 :Esfandiary and Tabatabai, 2015) دکرمشاهده ای  ددید منطقه تسهیم مرزهای  با یک دشکن

3-4). 

سیوریه ییک دبهیه اییلی در رقابیت        بیرای تهیران    تیوان اسیفدالل کیرد کیه     می در پایان

  هیا  سیلفی  و دنا علییه  یعربسفان سعودبا  تقاب  اسفراتژیک  مفحده یاالتابا  خود اسفراتژیک
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سیاسی ایران دکاییان   دظام بهدسبت شان  دشکنیکه  ای است های وابسفه القاعده و گروه  ها وهابی

دکهوری اس می ایران حاضر است هزینه سینگینی بیرای تیداوم سیه       در این راسفا .است بوده

که از ی مایل 1600ان پایه و اساس کرویدر عنو دهه اتحادش با سوریه بسردازد. تهران سوریه را به

ابله ن در راسفای مقآو  بیند می  هرات در افغادسفان به عراق و لبنان و سوریه کشیده شده است

از دییدگاه   .(Milani, 2013: 88) کنید   میی  ارزییابی  و عربسیفان  مریشیا آ  اسراتی ای  با دفوذ منطقه

اساسی راهبرد  توادد به شش  می دکهوری اس می ایران  سقوط اسد و تضعیق شیعیان در عراق

با یک  را یعربسفان سعودآمریشا  اسراتی  و ای  در قبال تهدیدات منطقه این کشور بخ  موازده

اهلل که یشیی از ارکیان اییلی     منجر به ضعق کلی حزب یتدردهازیرا ؛ دکنچال  اساسی مواده 

 مدیفراده است  خواهد شد.در شرق محور موازده تهدید دکهوری اس می ایران 

 لبنان اهلل حزبرویکرد  .2-1-3

گرایی  سردوشت سیاسی در لبنان به مدت طوالدی به سوریه وابسفه بوده است  فرقه که ییآدجا از

هکراه بیا  . قرار داده است یرتحت تأثمعادالت سیاسی در لبنان را و خشودت فعلی در سوریه دیز 

 ییورت  بیه های مسیلح لبنیان    گروه ازدکلههای مخفلق در لبنان و  گروه  تداوم بحران در سوریه

رویشرد لبنان به بحیران   یجهدردفو  مسفقیم سردوشت خوی  را در پیودد با بحران سوریه دیددد

میارس کیه از    14 توان به شیشام بیین دو گیروه اتیف م     می تر شد. در این راسفا سوریه پیچیده

عنیوان دنبشیی اسیت کیه      کیه بیه   لبناناهلل  کرددد و حزب می در مقاب  اسد حکایت ها شورشی

کند  اشاره  می به پیروی از ایران از دولت اسد حکایت و عهده داردمارس را به  8رهبری اتف م 

مهکیی دارد.   و یتیوپلیفیشی  ی اسیفراتژیشی ها بحران کنودی سوریه پیامد  کرد. برای هر دو گروه

ان نی نیده تیوازن قیدرت در لب   یآتوادد بر  می بحران در سوریه ینده اینآرودد و فرایند   یطورکل به

 بیه خیاطر  اهلل یک درده از فایله با اسید را   در ابفدا حزب .(Dacey, 2013: 61-62) ثیرگذار باشدأت

 طیور زیرکادیه از اسید حکاییت     اهلل بیه  حیزب   درواقعد. کردر لبنان حف   ها ترس از فوران تن 

ی خیاردی وابسیفه   ها یافت و اسد بیشفر به ککک ران گسفرشحتدریج که دامنه ب اما به  کرد می

قصییر  التوان ایین مسیئله را دردبیرد     می که شفافتاهلل با توان بیشفری به ککک اسد  حزب  شد

در حییال حاضییر در خییط مقییدم در قالییب دفییاع از منییاط  اهلل  حییزبدیروهییای  .دکییرمشییاهده 

از  دصیراهلل   حسین  یدسی  و کنید  عک  میی  مقدس های دشین و مشان اسفراتژیک  روسفاهای شیعه

 .(Dacey, 2013: 62-63) دکایید  میی  مشارکت در راسفای تضیکین پییروزی اسید حکاییت    الفزام و 

است. در بعد  در  قاب ای  عد ملی و منطقهاز منازعات کنودی در دو بُاهلل  حزبادرا   یطورکل به

ای  ملی  سقوط اسد و تضعیق دق  شیعیان در ساخفار سیاسی به دلیی  افیزای  دفیوذ منطقیه    

خواهد شد. در  مارس 14ی اتف م نیع  اهلل حزبگیری گروه رقیب  باع  قدرت یعربسفان سعود
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اسد و کاه  دفوذ شیعیان در ساخفار سیاسی عراق منجیر بیه از   بشار سقوط دیز ای  عد منطقهبُ

 تیوازن قیدرت   یجیه دردف .در منطقیه خواهید شید   اهلل  حیزب ی واسط اییران و  ها بین رففن حلقه

اهلل  حزببا ای  یی که تکای ت دوسفادهها زیرا رییم  تغییر خواهد یافتاهلل  حزببه ضرر ای  منطقه

بر سر کیار  در سوریه و عراق  و محسوب شودداهلل  حزبتوادند تهدیدی برای  می ؛دخواهند داشت

 خواهند آمد.

          دولت عراق       رویکرد    . 4- 1- 2

یی زییادی بیوده اسیت     هیا  عراق در طی دهه گذشفه هکراه با فرازودشیب روابط سوریه و هرچند

گراییی در منطقیه     ی سیاسی فرقیه ها خصوص دنا داخلی در سوریه و پیامد هبیداری عربی و ب

 بینیی  پیی   طیور کیه   هکیان مودب برادگیخفن روابط حسنه ددیدی بین دو کشور شده اسیت.  

 یجیه دردفو  هثبیات شید   در سوریه بیی  ها شد  محیط امنیفی در عراق از زمان شروع خصومت می

د. مبارزان مخالق سیوری  کرپیدا  گسفرشدر سرتاسر عراق  2013 سال گرایی در فرقه مودی از

حک ت و تحرکیات خیود را    2014بوددد  در یوتن دزدیک ی وابسفه به القاعده ها که به گروهدیز 

دخسیفین    . ایین شیواهد  شیددد منیاط  غربیی ایین کشیور      وارددر غرب عراق گسیفرش داده و  

در ادامه اسفی ی داع  بیر بخی  عظیکیی از     کهبحران سوریه در عراق بود  ایتی سرها دشاده

 .(Young and et.al, 2014: 36) سرزمین عراق را رقم زد

گییری حیواد     سوریه  شیش   -میز دهه گذشفه عراقتردیدآروابط  باودود و ه هکین دلی ب

 میالشی . عراق در روابط خوی  با سوریه شید  دولت راهبرداخیر در سوریه مودب تجدیددظر در 

توادید   میی ن ی آهیا  که دنا داخلی سوریه و پیامدوزیر ساب  عراق( با در  این مسئله  )دخست

 در سیوریه  دولیت د کیه از  کیر شود  سعی  ها مث  القاعده و سنی ییها گروهگرففن  مودب قدرت

ی از دیروهیای شییعه   دهکان زمان بغداد تعیدا  در د.کنمقاب  مخالفین داخلی و خاردی حکایت 

ی  د. بیشفر این دیروها معفقد به پیودد خیو کرگسی   حشومت سوریهحکایت از رای خوی  را ب

برای را یورت آششار مبارزادی  عراقی بهع وه  مسادد شیعی  هب .هسفندلبنان اهلل  حزببا ایران و 

 راهبردیک باور شایع ودود دارد که . ادد گسی  داشفهشورشیان  در مقاب  سوریه دولتککک به 

در قبیال بحیران   وی رویشیرد     بلشیه ثر از تهران دیستأمف سوریه چندانرییم حکایت مالشی از 

بیا سیوریه کیه     دیوار  هیم های  نخصوص در اسفا سوریه  ترس مالشی از طغیان دیروهای سنی به

. ایین   (al-Khoei, 2013: 34-37)کیرد  میی  مینعشس  را مدن او از قدرت خواهد شدآ منجر به پایین

دییز دولیت عیراق     اکنیون  هیم دییز ودیود دارد.    العبیادی  حیدر  وزیر ددید ترس در زمان دخست

ی ارت  ها پیشروی در های اسد به سوریه گسی  داشفه است ومبارزادی را برای هکیاری به دیرو

لبنیان حضیور   اهلل  حیزب دیروهیای عراقیی دییز در کنیار ایرادییان و       2015سوریه در اواخر سال 
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بین پنج تا ده هزار شییعه عراقیی و هکچنیین برخیی از شییعیان        ها تخکین بر اساس ادد. داشفه

 باشیند  میی  در سوریه در حکایت از حشومت اسد مشغول مبیارزه  اکنون همافغادی و مناط  دیگر 

(Blancherd, Humud and Nikitin, 2015: 12).    الزم به ذکر است که مداخ ت ترکیه علییه دولیت

شیعی عراق و برقراری روابط دودادبه با اقلیم کردسفان خود به دگرادی دخبگیان سیاسیی عیراق    

 سنی منطقیه هکگیی در   های دولتهای سنی تشفیری و  داع  و گروه اکنون همدامن زده است. 

هسفند. در اینجا  عراقدر سوریه و شیعیان در  ها اتف فی دادوشفه خواهان سقوط و تضعیق علوی

عیراق و سیوریه و هکشیاری آدهیا را فیراهم آورده       های دولتدیز تهدید مشفر  زمینه هکگرایی 

و  شیده  ی تشش  ایران  عراق و سوریه در بغداد دظامی روسیه تعکلیااست که اتاق  چندیاست. 

در آن حضیور داردید     بیاال این اتاق که افسران سطوح باالی سفاد دیروهای مسلح چهیار کشیور   

 را میدیریت  علییه داعی    دظیامی در سیوریه و عیراق    یاتعکلچگودگی هکشاری این کشورها و 

 ند.کن می

ای  ادرا  دولییت عییراق از منازعییه داخلییی سییوریه در دو بعیید ملییی و منطقییه  یطییورکل بییه

. ییک  مواده بوده اسیت عراق با یک تهدید امنیفی ددی . در بعد داخلی  دولت است یبررس قاب 

در سیوریه   ها شورش -این تخکین درست هم بود -ترس در حال رشد در بغداد ودود داشت که

ییان سیاب  بعی     مخصوص در میان دظا هب  ی بعثی و سنی در عراقها ایدتولویی یمنجر به احیا

اسد در حیال    دیزای  عد منطقهدر بُ شود. می در مرز عراق و سوریهدبار در اسفان اال ازدکلهعراق 

کیه در ییورت    استمواده  سنی مذهب و داخلیای  نطقهم مفحدانحاضر با یک سنگربندی از 

ورد. آ به ودودکی برای دولت عراق ی منفی اسفراتژیک مهها توادد پیامد می مفحدانپیروزی این 

از رقیبیان   درگذشیفه   قطر و ترکیه یعربسفان سعودبود که درواقع مالشی به این دفیجه رسیده 

باشید  ای  توادید دشیاده   می ن اسداها از مخالف حکایت این دولت .کرددد می مالشی در عراق حکایت

خیودش   ییه علدر بحیران احفکیالی در عیراق     هکیین راهبیرد  ها از  این دولت  که در مرحله بعد

چنین وضعیفی در دوره پس از میالشی دییز تیداوم دارد.    . (al-Khoei, 2013: 35-37) ندکناسففاده 

 های مخفلیق سینی عکیدتاا    سنی در عراق بسیار پرردا بوده و گروه -اکنون دیز ششام شیعه هم

مورد حکایت عربسفان قرار داردد و البفه به رابطه ویژه ترکیه با اقلیم کردسیفان عیراق و حضیور    

باع  دارضایفی دولیت عیراق و روسییه شیده و      یدها دیروی دظامی تر  برای آموزش اکراد که

برداشیت تهدیید از دفیایج     یطیورکل  به د.کرباید اشاره دیز  ها را فراهم آورده زمینه گسفرش تن 

طبیعی به سکت اتحاد بیا اییران    یورت بهای  دولت عراق را  منازعات در دو بعد داخلی و منطقه

 ده است.کرهدایت 
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 یلئو اسرا ترکیه ،عربی های دولتسایر عربستان،  محور .2-2

 ازدکلیه ت و هکچنیین ترکییه   اقطیر و امیار   ازدکلیه عربیی   هیای  دولتعربسفان سعودی  سایر 

منازعات داخلی در سوریه و عیراق بیه شیش      یریگ شش بعد از شودد که  می بازیگرادی محسوب

این  مشفر  اهدام بازیگران فص  یطورکل به ادد. درگیر شدهمنطقه ی امنیفی ها ددی در پوی 

تغییر ریییم در  ی ها ابزارند با اسففاده از کن می است که سعی ایرانای  کاه  دفوذ منطقه  محور

ها  دفیوذ   از دیدگاه این دولت .یابندسیاسی بدان دست شیعیان در ساخفار  سوریه و کاه  دفوذ

تهدیدهای امنیفیی را بیرای     خصوص بعد از سقوط یدام هو بدکهوری اس می ایران در منطقه 

اسید و کیاه  دقی     بشیار  ها سیقوط   این دولت هدم مشفر این بازیگران افزای  داده است. 

زییرا از  ؛ (97-102: 1391  و بهکین   دییاکوتی ) شیعیان در آینده ساخفار سیاسی عیراق اسیت  

 شود. ایرانای  توادد باع  کاه  دفوذ منطقه می ها این فرایند دیدگاه این دولت

 عربی های دولتعربستان و سایر رویکرد  .2-2-1

تحاد اسفراتژیک با اییران  از اکردن سوریه  ددا به ددبالی هکواره عرب های دولتعربسفان و سایر 

کیه  ادید   ادجام داده 2011تا  2008را از  یمفعدددیسلکاتیک  یها ادد. به هکین دلی   ت ش بوده

فریفی را بیرای رسییدن بیه ایین      2011شروع بحران در مارس  .ه شددوابا ششست م یتدردها

میاه   چهیار در  هرچنید ن برای تغییر رییم در سوریه فیراهم آورد.  اهدم با ابزار حکایت از مخالف

خصکاده دبیود  ولیی در ادامیه    چندان  سوریهرویشرد این بازیگران دسبت به رییم   ابفدای بحران

در عیراق دییز هکیواره عربسیفان و سیایر      یییر پییدا کیرد.    هدم آدها به تغییر رییم در سیوریه تغ 

دفع خوی  و به هزینیه دکهیوری    به س هرم قدرتأتغییر موازده در ر به ددبالعربی  های دولت

  (172: 1394  )هراتیی و دیگیران   تا بفوادند از دفوذ ایران در عراق بشاهندادد  اس می ایران بوده

دایی کیه   ؛کنودی در عراق مشهود استدر قبال منازعات  عربی های دولتاین مسئله در رویشرد 

 هیا  آمیز دولت مالشی علیه سینی  های تبعیض این منازعات دفیجه سیاست  ها از دیدگاه این دولت

عربی دسبت به منازعات داخلی سوریه و عیراق در   های دولترویشرد فعلی  یطورکل به است.بوده 

 خاورمیاده قاب  تبیین است.ی ساخفاری ها و چال  ها قالب رقابت

ی هیا  ثر از تین  أخصیوص بعید از سیقوط دولیت ییدام مفی       هب  رابطه بین ایران و عربسفان

چیدمان خاییی از دظیم در    به ددبالاز این دو بازیگر  هرکدامساخفاری مودود در منطقه است. 

مریشا اسیت  آفه به عنوان یک بازیگر وابس برداشت ایران از عربسفان به که یدرحالادد.  منطقه بوده

عربسیفان   اسیت  و خاورمیادیه  فارس    خلیجبرتری مشروع ایران در  کشیدن به چال  به ددبالکه 

د از یافیزای  قیدرت اییران بعی     یژهو به  ی ایران در منطقهها طلبی ورد قدرت و داهیدر م یسعود

 ,Wheary and et.al) است دگراناحفکالی ایران ای  افزارهای هسفه ن دنایسقوط یدام و هکچنی
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2009: ix-x) .ای  عربی افزای  قیدرت و دفیوذ منطقیه    های دولتو سایر  یعربسفان سعود درواقع

کرددد. این دگرادی هکیراه بیا دفیوذ     میخوی  برداشت  یهعلعنوان یک تهدید فزاینده  ایران را به

 .ه استایران در عراق بعد از یدام بیشفر دیز شد

از را  خیود ادفقیادات   کشورهای عیرب   گسفرش روابط ایران و عراق مفعاقب  2005  یاز اوا

درباره  هیور  مسئوالن عربسفان و اردن ت ا. ا هارددکرد تر علنی عراقبه رشد ایران در  دق  رو

و  از دییدگاه عربسیفان   د.کیر توان ارزیابی  می را از این منظریک ه ل شیعی تحت سلطه ایران 

تیا  ثری باع  تحوی  عیراق بیه اییران شیده     ؤطور م همریشا بآی ها سیاست  عربی های دولتسایر 

کیردن   تیر  هکچنین دق  تهران در دزدیکر عراق در هکه ابعاد ودود دارد. دفوذ ایران ددایی که 

توادست به دنوب  می دادبه میان آدها که سوریه و عراق پس از یدام و خطر ایجاد یک اتحاد سه

عیراق   هیا   ایین دولیت   ازدظیر . ها بوده اسیت  پیدا کند  دگرادی دیگر این دولت گسفرشلبنان دیز 

گییری از موقعییت    ددید زمینه مناسبی بیرای اییران دهیت تعکیی  حضیور و هکچنیین بهیره       

ه دکیر فراهم  را ی بیشفر به سکت غربها طلبی برای گسفرش داه این کشوردظیر  یتوپلیفیشی بی

 .است

کنند که با اسففاده از بحران کنودی  سوریه را  می ت شفارس    خلیج های دولت بر این اساس 

اییران هیدایت کننید.    ای  کردن از یق مفحدان منطقه خارج یجهدردفدوری از تهران و  سکتبه 

 هدکرلبنان و حکاس در منطقه اخ ل ایجاد اهلل  حزب توادد در محور ایران  سوریه  می این ت ش

و قطیر بیاور    یعربسفان سعودخصوص رهبران  هد. بضرر ایران تغییر ده به راای  و موازده منطقه

. دکنی محدود را عراق  شیعیانتوادد قدرت  می آمدن یک رییم دوست در سوریه کار داردد که روی

 خیود  پیکان همبا فارس    خلیج های دولتتوادد به تقویت پیودد  می در سوریه تغییر رییمهکچنین 

اهلل  حیزب اقفصادی  سیاسی و دظامی در مقاب  محور  دظر ازکه مارس  14یعنی اتف م در لبنان 

شیام   محورهیای ایین تقابی      . (Hassan, 2013: 17-18)لبنان و بشار اسد قرار داردد  ککک کنند

های مورد حکایت این بازیگران در فلسطین اشغالی یعنی حکایت ایران از حکیاس و دهیاد    گروه

دفیایج ایین منازعیات بیر موقعییت ایین        شیود.  می   حکایت عربسفان از ففح دیزاس می در مقاب

  تسیلیحاتی و  هیای میالی   حکاییت  یطیورکل  بیه ریییم عربسیفان    ر خواهید بیود.  اثیرگذأها ت گروه

های معارض در عراق و سوریه داشفه که معطوم به تضعیق ایران و مقابله بیا   دیسلکاتیک از گروه

مفعاقب حکلیه روسییه بیه مواضیع      اکنون و هم (106-111: 1392  دیاکوتیشیعیان بوده است )

مخالفیان سیوری بیه     یده سازمانت ش چشکگیری را در  یعربسفان سعود  همخالفان در سوری

خرج داده است. این کشور با دعوت معارضان دزدیک به خود به ریاض و ت ش برای معرفی آدهیا  

. در ه اسیت دچیار تین  شید    و با این کشیور  هگیخفخشم روسیه را براد معارضان ایلی  عنوان به
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تودهی بین اتف م حامییان   اخف فات قاب   رابطه با ترکیب معارضان و هکچنین آینده بشار اسد

دییز ایین معضی ت دکاییان شیده و       3رییم و مخالفان ودود دارد که در مذاکرات یدو ای  منطقه

 درمجکوع. (http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1956133) ده استکرهای زیادی را ایجاد  چال 

عربی در بطن منازعات داخلی سوریه و عراق  گسست  های دولتباید عنوان کرد که هدم ایلی 

 .دکهوری اس می ایران استای  در راسفای کاه  قدرت منطقه دتهدیدر محور موازده 

 ترکیهرویکرد  .2-2-2

پیودیدهای  بیا غیرب     بهبیود بعد از پایان دنا دهادی دوم  ترکیه توده اییلی خیودش را بیر    

شد.  ادگاشفه  روابط با خاورمیاده دادیده 1950یک دوره کوتاه در دیکه دهه  دز بهد و کرمفکرکز 

وابسفگی آدشیارا بیه    ورا برچید  مفحده یاالتا -هعق دیت شراکت امنیفی ترکی  یوفروپاشی شور

ی کیه  یهیا  هاددازهای ددیدی در منطق و چشم ها کاه  داد. در هکین زمان  فریت را واشنگفن

ای  خاورمیاده است که از دایگاه ویژه  این مناط  ازدکلهباز شد.   شددد می دادیده گرففه تر پی 

بیردن   کیار  بیه ترکییه خواسیفار     راسیفا  هکین . دره استاست خاردی ترکیه برخوردار شددر سی

هکیراه بیا   زییرا    دهی به روابط ددید در این منطقه شد پذیری دیسلکاتیک ددید و شش  ادعطام

. در اسیت ه برای امنیت ترکییه تغیییر کیرد    ها مشان هندسی تهدیدها و چال  پایان دنا سرد 

 مید. آ میی  یوشیور ترین تهدید برای امنیت ترکیه از شکال یعنی از اتحیاد   طول دنا سرد مهم

: ازدکلیه امنیفیی موادیه اسیت      یهیا  و چیال   هیا  تری از تهدید امروزه ترکیه با مجکوعه مفنوع

 گراییی در عیراق کیه    فرقیه  کیردی   گراییی  ملیی ود گرایی در سوریه  یع افزای  خشودت و فرقه

و  ورت ترکییه در مجیا ای  امشان  هور یک اییران مسیلح بیه سی ح هسیفه       توادد سرریز شود می

 طیور  بههایی که پیوددهای دزدیشی با ایران و سوریه داردد.  لبنان به سود گروه فروپاشی هکچنین

بیرای   هیا  ترین تهدیید  زیرا که مهم ؛کند می در خاورمیاده تق ای  فزاینده یورت بهخ یه  ترکیه 

در  دشیارا آ  بر این اسیاس . (Larrabee and Nader, 2013: 5)ستواقع شده ادر این منطقه امنیف  

م و فعال در منطقه به یک بازیگر مه  قاب  توده از سنت ککالیسفی عزیکفی باطی دهه گذشفه 

 سیاسییتتییا قبیی  از بهییار عربییی  دولییت ترکیییه  (.Taspinar, 2012: 127) تبییدی  شییده اسییت

 وتیاز  تاخیت قبی  از   .در دسفور کار خوی  قرار داده بود را رساددن مشش ت با هکسایگان یفر به

شورشیان در سوریه  دولت حزب عدالت و توسعه تغییر روابط  با دمش  را از لبه دنا به یک 

در سیوریه    هیا  ولی بعید از شیروع شیورش    .(Yilmaz, 2013: 67) رابطه دزدیک مدیریت کرده بود

خصیوص   هترکیه با وضعیت ددیدی مواده شد که دیاز به بیازبینی روابطی  بیا هکسیایگان و بی     

 ران داشت.سوریه دچار بح
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در روزهیای   توان در قالب سه فاز مورد بررسی قرار داد. می راسیاست ترکیه در قبال سوریه 

  بیود  شورش در سوریه  ترکیه امیدوار به حفی  روابیط رو بیه رشید خیوی  بیا دمشی         دخست

از میارس تیا    ییورت گییرد.   سوریهن و رییم او گففگو بین مخالف تقویتای حات  که یدریورت

ترکیه سعی کرد اسد را برای ادجام ای حات و اقدامات الزم که شاید این بحران  2011سسفامبر 

در سیوریه را در  کیه تغیییر ریییم   ر  تبا گسفرش و تعکی  بحرانولی  را ح  کند  مفقاعد دکاید.

دهیا ادیازه داد کیه در    آو بیه   دکیر سوریه را تقوییت   مخالق دولتترکیه عنایر  اولویت قرار داد.

 دشارا به این دفیجیه رسییده بیود کیه رفیفن اسید از قیدرت       آ  درواقع .ساکن و دکع شوددترکیه 

زییرا   ؛(Yilmaz, 2013: 67-68)د کنی توادید منیافع اسیفراتژیک ترکییه در سیوریه را بیرآورده        میی 

هیای   ترکییه و دیگیر تی ش   منیافع  اساسیی بیا    ییورت  بیه رهبرادشان بر این باور بوددد که اسد 

 Sharp and) سیاسیی داهکاهنیا اسیت    راه ایی حات دادن به خشیودت از   یانی برای پاالکلل بین

Blanchard, 2012). ددبیال  ه بی   تغییر ریییم  راهبردترکیه با  د کهکرتوان اسفدالل  می یطورکل به

های دظامی   گیری رییم ددیدی در سوریه است که از دظر پیوددهای اسفراتژیک و حکایت شش 

زیرا ترکییه از ایین   ؛ باشد تر یکدزد در مقایسه با ایران به ترکیه  دیسلکاتیکسیاسی  اقفصادی و 

تنها بیه بحیران     با ایران ترکیهتقاب  . دکنموازده دفوذ ایران در شرق مدیفراده را  توادد می طری 

شود  بلشه ترکیه در بحران کنودی عراق دیز سعی بر افزای  وزن اسیفراتژیک   سوریه محدود دکی

 دارد. با ابزار ت ش برای کاه  دق  شیعیان در ساخفار سیاسی عراقدر تقاب  با ایران ی  خو

به ا شود. آدشار می سیاسی ایران محسوب یها بردامهسر راه  بر یترکیه مادع  عراقرابطه با در 

دو کشیور از   لیذا   بیرای اییران باشید    تیابع عراق تبدی  به یک دولیت  هیچ وده مای  دیست که 

 Larrabee)ادید  دهکیر پارلکادی گذشفه عراق حکاییت   ادفخاباتهای سیاسی مخالق در طول  بلو 

and Nader, 2013: 12-13).   آدشارا بعد از ت ش داموف  برای دزدیشی به شیعیان در عراق  رویشیرد

الکیالشی در پیی     دیوری  ازدکلههای سیاسی دزدیک به ایران  تری را دسبت به گروه گیراده سخت

روابیط بیا     در قیدرت  هیا  کردن دفوذ کردها و سنی ت ش مالشی برای کوتاهطرم دیگر  . ازگرفت

برای دسفگیری  2011کردن حشکی در دسامبر  د. این تصکیم با یادردا قرار یرتحت تأثدشارا را آ

بیر   ها . ترس تر ویژه برای ترکیه یک هشدار بود یورت به الهاشکی طارق  دکهور رتیسمعاون 

توادید خطیر بازگشیت دیوعی از      هیا میی   ها و سنیکه ت ش مالشی برای کاه  دفوذ کرد این بود

 توادسیت  میی  . ایین فراینید  را به هکراه بییاورد  اتفاق اففاده بود 2007و  2006گرایی که در  فرقه

 میدن اسیفق ل کامی  کردهیا در شیکال عیراق شیود       دست آ هعراق هکراه با ب فروپاشیبه  منجر

(Larrabee and Nader, 2013: 12-13). 
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گییری   توان رویشرد ترکییه را بعید از شیش     می گذشفه یندهایافرثر از أدر هکین راسفا و مف

تیرس ترکییه از    در چیارچوب یشرد ترکیه در قبال این منازعیات  رود. کردر  در عراق منازعات 

و اهلل  زبحی ایران در منطقه از طری  تقویت پیوددهای اسیفراتژیش  بیا سیوریه و    افزای  قدرت 

ترسی کیه منجیر بیه اتحیاد     . است در قاب  دولت شیعی عراق  هکچنین دزدیشی اسفراتژیک با

. از طرم دیگیر  ایران شده استای  عربی با هدم مشفر  کاه  دفوذ منطقه های دولتترکیه با 

اتحیاد اسیفراتژیک    ادیدازه  بیه عربیی   هیای  دولتترکیه با   مفتباید به این مسئله اشاره کرد که ا

تنهیا تیرس از افیزای     لبنان از عک  و گسفردگی برخوردار دیست  زیرا اهلل  حزبایران  سوریه و 

 . هکچنیین ها را به سکت یک اتف م پیی  بیرده اسیت    ایران این دولتای  قدرت و دفوذ منطقه

مییان   یفی اتف  درونشیاهد ییک رقابیت     اسیت   یاتف ف درونبرخ م محور ایران که فاقد رقابت 

دهنیده شیشنندگی    از سوی دیگر هسفیم که دشان و عربسفان و قطر سو یکعربسفان و ترکیه از 

بوده و بر سیاسیت  اهکیت  بسیار پر 2015البفه تحوالت سوریه پس از سسفامبر  این اتف م است.

حشومیت سیوریه    2015ثیر گذارده است. تا اواسیط سیال   أترکیه ت ازدکلهثر ؤتکام کشورهای م

این وضیعیت   احفکاالا د.کر می دمش  را دیز تهدید  مناط  زیادی را از دست داده و شبح سقوط

آفرینی مسفقیم دظیامی   محر  روسیه در دق ثیر گذارده و أبر محاسبات مسشو تمیدادی داگوار 

مفعاقیب    حیال  ینباا .(Blancherd, Humud and Nikitin 2015: 11)به دفع حشومت اسد بوده است 

موازدیه قیدرت در سیطح     میرور  بیه   دظامی روسیه به تحوالت سوریه و گسفرش دق  ایران ورود

 اسیفراتژییک  بسیاری از منیاط   2016و تا یادویه و فوریه  ییریاففهتغمیدادی به دفع حشومت اسد 

ترکیرده و   دزدیشی ترکیه و عربسفان را بیشفر و عکی   توسط ارت  سوریه آزاد شد. این تحوالت

اسید در میذاکرات   برکنیاری  خواهان  ادد  آفرینی روسیه داراضی از دق  شدت بهکه این دو کشور 

ن دنگنده روسی توسط دیروی هوایی ترکییه را  کرد ساقط ادد. شدهحک ت روسیه  توققو  3یدو 

البفیه عیدم    د.کیر توان دکادی از گسفرش بحران بین بیازیگران اییلی دو اتیف م تلقیی      می دیز

ده کرضعیق  حدودی تا موضع این دو کشور را  امریشا از مواضع ترکیه و عربسفان کام  حکایت

 است.

 طیور  بیه  بحیران سیوریه  و  یطورکل بهبهار عربی خصوص  سیاست خاردی ترکیه در  پایان در

ترکیه ده در مصر به اهیدام خیود    قاب  تودهی هکراه بوده است. یها داکامیها و  با چال  خاص

 .ددارد ی  و یکن سفیرتسوریه  مصر  لیبی  اسرادر ترکیه  اکنون همدست یاففه و ده در سوریه و 

د. بحران در روابط با روسیه مفعاقب سقوط هواپیکای کن می پذیر این امر یادرات ترکیه را آسیب

این  عل  برخی از محققان است. روسی دیز به یادرات و ینعت گردشگری این کشور ضربه زده

 اردوغیان و ادحصارگرایی  عواماده  رویشرد در سطح فردیادد.  دهکرداکامی را در سه سطح بررسی 
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اهیدام داخلیی    دیی  بیه   از سیاست خاردی بیرای  ابزاری گیری و دداشفن راهبرد منسجم و بهره

در  ییت دردها  دداشفن  رفیت اقفصادی و سیاسی برای رهبری منطقیه؛ و  ملیفرادر سطح  ؛خود

از ترکییه را   اروپیا امریشیا و   کامی   ییت حکا عدم ویژه ملی رقابت با ایران و عربسفان و بهفراسطح 

 (Kuru, 2015). توان مورد توده قرار داد می

ای  منطقته اسرائیل؛ استفاده ابزاری از منازعات در راستتای تعتفین نقت      . 3- 2- 2

 جمهوری اسالمی ایران

                  گیران آن هکیواره                                           اهدافی در سیاست خاردی خود دارد که تصکیم   ی     طورکل    به               رییم یهیودیسفی 

                 هکچیون دداشیفن                  ایین ریییم         یفیشی       یتیوپل     های      ضعق     یجه    دردف               ادد. این اهدام                     به ددبال آدها بوده

                                        مشروعیت و عداوت افشار عکومی مردم منطقه         فقدان                                   عک  اسفراتژیک و دکعیت داهکگن و دیز 

  :             عبارتنید از              خاورمیادیه                ی  در منطقیه  ت                                 ترین اهدام سیاسیت خیاردی اسیرا          . مهم  دد ا           شش  گرففه

مییان  اخیف م   گسیفرش   گیری ارت  توادکند در منطقیه  شش  عدم                     ثباتی کشورهای منطقه    بی

گیرا و   غیرب  های دولتآمدن  کار روی  های مذهبی در خاورمیاده ایجاد اخف م  کشورهای منطقه

)دهقیادی  یاففن رییم و گسست در دبهه مقاومیت   تجزیه منطقه خاورمیاده و دردهایت مشروعیت

 .(1-16 :1392  فیروزآبادی و آدرلو

گذاری  دسفگاه سیاست  بهار عربی و منازعات داخلی سوریه و عراق  ای زمینه در چنین پی 

اسراتی  در قبال بحیران   راهبرد وتحلی  یهتجزد. برای کرمواده  ای اسراتی  را با وضعیت پیچیده

  اسراتی  در چنید دهیه گذشیفه بیا دشیکن      دخستسوریه با دو روایت مواده هسفیم. در تعبیر 

اسراتی  را محفوظ دگیاه دارد   یشکال شرقمواده بوده است که توادسفه مرزهای ای  شده شناخفه

عنیوان گیروه    بیه  هیا  یعنی آمدن دهادی و سیلفی  ؛حشومت ولی با تغییر در  ی دوالن(ها )بلندی

توادید ایین    میی  مخالق  این اطکینان از بین خواهد رفت. در تعبیر دوم  تغیییر ریییم در سیوریه   

ای  هید و در دفیجیه دفیوذ منطقی   کنی در منطقه خیارج  اهلل  حزبایران و  مفحدانکشور را از یق 

 :Reider, 2013)اتژیک اسیراتی  کیاه  خواهید داد    وان دشکنان اسفریعن را بهاهلل  حزبران و یای

41). 

دقی    رففیه  رففیه ی  حاکی از آن است کیه ایین کشیور    تبررسی دقی  سیاست خاردی اسرا

ثر از دقی  پرردیا دبهیه    أکیه ایین امیر مفی     ده استکرتری را علیه حشومت سوریه ایفا  پرردا

بیه دو   آدرلیو و  فیروزآبیادی دهقیادی  . رسادی به منافع رییم یهیودیسفی است مقاومت در آسیب

        اتخیاذ    شاهد  دخستدر مرحله کنند.  می ی  اشارهتگیری در سیاست خاردی اسرا مرحله تصکیم

                         ر                 موضیع روشینی در برابیر تحیوالتر سیوریه            کیه    ی   طور    به   ؛     بودیم    ی  ت           از سوی اسرا              سیاست تدافعی

                                             کدام از طرفین به پیروزی درسند و ودیود دنیا                  آن بود که هیچ          به ددبال                  دگرفت  ولی در عک  
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ی  سیاسیت  ترییم اسیرا  رففه رففه حال ینباا       دادست.                                       داخلی را در آن کشور برای خود مطلوب می

. اسیت  بقای حشومت اسد  ین رییمده و بدترین سناریوی مودود برای اکرتری را اتخاذ  تهادکی

. اسیت  ی  قابی  تبییین  تت در تضیعیق امنییت ملیی اسیرا    این امر با توده به دق  دبهه مقاوم

 :است ترین اقدامات رییم یهیودیسفی برای تضعیق حشومت اسد شام  موارد زیر مهم

                             اسیففاده مخالفیان از ادوات                     حضیور دظیامی      تهدید به حکله دظامی   حکله هوایی به سوریه

         ی بیرای         الکللی        بیین                        به حکله دظامی و تحرکات    اهلل      حزب              تهدید ایران و                        ساخت رییم یهیودیسفی

گذشیفه از    (1-16 :1392  )دهقادی فیروزآبیادی و آدرلیو                               عدم ارسال س ح به حشومت سوریه 

مییان عربسیفان   ای  ی دیسلکاتییک و اط عیاتی گسیفرده   هیا  باید توده داشت که هکشیاری  ینهاا

ای  آششار مییان اتحیاد منطقیه   ی  آغاز شده که خود پیوددهای پنهان و تسعودی و ترکیه با اسرا

 کند. می تر مخالق حشومت اسد را دکایان

از دظر بسیاری از محققان داکامی رودید بییداری اسی می در کشیورهای منطقیه       یطورکل به

تیر و   خیاردی ایین کشیور مسیفق      یلی شدیدتر شده و سیاستتباع  شد که لحن مقامات اسرا

این رییم از داع  برای تضعیق دبهه مقاومیت  حکایت پنهان تر شود و حفی برخی بر  تهادکی

بحران سوریه و دزاع داخلیی در ایین    هرحال به .(31: 1394  ادد )دهشیری و مشفاقی کید کردهأت

وضیعیت    درواقیع ی  قرار داده اسیت.  تهایی را دیز در اخفیار سردمداران رییم اسرا کشور فریت

 :ازدکلیه   ر منطقه را دامیه عکی  بسوشیادد   توادد یشی از اهدام اسفراتژیک اسراتی  د می مودود

ی هکسایه برای اسراتی   در ییک دیزاع خیودین    ها عنوان یشی از قدرتکندترین تهدید بهاهلل  حزب

ی مخفلیق میادی و معنیوی موادیه     ها فرورففه است. ایران دیز در حال حاضر در سوریه با هزینه

ای  و هکچنین موج رسیاده  رییم علویدر منطقه و حکایت از ای  های فرقه بوده و به دلی  ششام

 ییورت  بیه ی الکللی  بیین با کاه  قدرت درم مواده شده است. از طرم دیگیر تودیه    غربی عربی

ی الکللی  بین  غزه و کراده غربی به حاشیه توده تبه بحران سوریه معطوم شده و مساای  فزاینده

 .(Reider, 2013: 41-42)رففه است 

دزاع ددی بین ارت  سوریه و دریادات تشفیری باع  شده که ارت  سیوریه    از سوی دیگر

آمد  ضعیق و  می حساب بههای دهان عرب  برادگیزترین ارت  که زمادی از قدرتکندترین و چال 

هیای شورشیی داخلیی     اکنون از پس کنفرل مرزها و مبارزه با گروه که هم ییتا دافرومادده شده 

تضعیق ارت  سوریه و هکچنین تکرکز دریادات تشفیری دهان اس م به آید.  بردکی یخوب بهدیز 

ی  و تمادیدن اسیرا   باعی  مصیون   درعکی  و دریادیات شییعی    اهلل  حیزب مبارزه با ریییم سوریه و 

آوییو   گسفرش منازعات داخلی در درون دهان اس م شده که خود بر وف  مراد سیردمداران تی   

 است.
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شیدن   اید عنوان کرد که از دظیر اسیراتی  بیه چیال  کشییده     در ارتباط با بحران عراق دیز ب

اییران اسیت    ای  هژمودی شیعیان در ساخفار سیاسی عراق که از محورهای اساسی دفوذ منطقیه 

ی احفکیالی آدهیا   ها رسیدن بنیادگراها و تهدید اما هکادند سوریه احفکال به قدرت  مطلوب است

سقوط اسد و   گیری کرد که از دیدگاه اسراتی  دفیجهتوان  می علیه اسراتی  ودود دارد. در پایان

دکهوری اس می ایران علیه اسراتی  در منطقیه   قدرتتوادد موازده  می تضعیق شیعیان در عراق

 بر این اساس لبنان شود.اهلل  حزبهکچنین مودب تضعیق د و کنتضعیق را با گسست مواده و 

علییه محیور مقاومیت و     ریییم یهیودیسیفی  دظیامی و اط عیاتی     توان تحرکات دیسلکاتییک  می

 د.کرحشومت سوریه را تحلی  

 هتای  دولت، سایر یعربستان سفوددر محور های درون ائتالفی  ماهیت رقابت. 2-2-4

 عربی و ترکیه

این  های دولتدودادبه دیست.  پیچیده بوده و منازعات داخلی سوریه و عراق  در محورهای تقاب

به افزای  حوزه دفیوذ و قیدرت     افزای  قدرت دکهوری اس می ایراناز اتف م ع وه بر دگرادی 

شیاهد ییک رقابیت فزاینیده مییان ترکییه و عربسیفان         یجیه دردفهکدیگر دیز حساس هسیفند.  

بیا حکاییت از   ای  بیرای افیزای  دفیوذ منطقیه      و قطر و عربسفان دیز از طیرم دیگیر   طرم یکاز

دچار بحیران هسیفیم. رقابیت بیازیگران ایین اتیف م در        های دولت در های سیاسی مخالق گروه

ی ترکیه و عربسفان و هکچنین قطیر و عربسیفان در کشیورهایی مثی      ها سوریه در ادامه رقابت

ددبال افزای  دفوذ خوی  با  هگران بیاز این باز هرکدامزیرا ؛ مصر  تودس و لیبی قاب  در  است

توان به حکایت عربسفان از ارت  در  ها می قابتاین ر ازدکلهحکایت از یک گروه سیاسی است. 

 الکسلکین اشاره کرد. مصر در مقاب  حکایت قطر و ترکیه از اخوان

  تحت دولیت حیزب عیدالت و    دارد یدموکراسی و اس م ادعای که کشوری نعنوا ه بهیرکیت

 Duran and) استه یدل ترکییه به سکت میگرا در منطق های اس م روهیگ ددبال دذبه بتوسعه 

Yilmaz, 2013: 151)  ترکیه ای  حساسیت عربسفان را دسبت به دفوذ منطقه شدت بهو این مسئله

یک پادشیاهی سیلطنفی را بیا     یعربسفان سعوددظم اس می دقطه مقاب    در .داده استافزای  

 ترکییب بی ریشیه دارد  بیا هیم    هیا  کار که در تعلیکات و محافظه اددازه از  ی ب یک قادون شرعی

یی هکچون ها که با حکایت از گروه سعی دارد یعربسفان سعود. (Unver Noi, 2014: 94) کند می

بایید اسیفدالل    سرادجام خوی  را افزای  دهد.ای  دفوذ منطقهدر سوریه  االس م ی دو  النصره

ایلی این دهایت هدم  ولی در  ودود دارد ها تقاب ی ایدتولوییک در این ها رقابت هرچندکرد که 

 ازدکلیه  مخفلیق و  یبا ابزارهیا ای  افزای  قدرت و دفوذ منطقهای  ی منطقهها ها در رقابت دولت

قطیر   توان در این چارچوب بررسی کیرد.  می راهکچنین رقابت قطر و عربسفان ایدتولویی است. 
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ای  عنوان یک بیازیگر منطقیه   خود به طرحی سیاسی برای ها فریت  2011ی عربی ها در خیزش

و امیارات   یعربسفان سیعود مشخصی دسبت به بحرین   یورت به شا سیاست خاردی ودیده را 

سینی  هیور    هیای  دولیت سیایر  و های حاتز اهکیفی بین قطر  کشکش  و لذا مففاوت بوده است

 ده است.کر

اسیت کیه در آن تیرس از    ای  منطقه وحشت از یک دوّ بر اساسسیاست عربسفان و امارات 

 مفحیده  ییاالت ا حکاییت  وسیله اس م سیاسی  عدم کنفرل قدرت ایران و چرخ  شدن به احاطه

رایی در محیطیی کیه   یگی  ران و دنیب  اسی م  یال  ایی یبه چی  اراتیامو  ربسفانیعود دارد. یود

 Cook and)ادید  ان دادهیاست منسجم واکن  دشیا یک سییب ا در آن غایب است یری آمریشیرهب

et.al, 2014: 9-10). الکسلکین است که با توده به دیدگاه  گروه اخوانبدون شک  ها یشی از تهدید

 ازدکلیه کیار عربیی    ی محافظیه هیا  توادد مشیروعیت ریییم   می گرای آدها   ادفخابی و قادون اساسی

 عربسفان و امارات مفحده را به چال  بششد.

  شید  میی  با موضوعاتی که به سوریه مربوط یعربسفان سعودشدن با   امگ  قطر در ابفدا در هم

 هدکهیور سیوری   ف  با رتییس اخود را از تو موضعدرگیر شد. این پادشاهی ی امنیفی ها در پوی 

چنید میاه بعید از شیروع      .تغیییر داد  2011بشار اسد به پیگیری سقوط این ریییم در تابسیفان   

یون با ییک اپوزیسی   سوریهحشومت بر دایگزینی  یعربسفان سعودشبیه  طرق  سوریه شورش در

از ای  پیرورش مجکوعیه   بیه ددبیال   هرکدامو  ردتوادست با منافع  سازگارتر باشد  قکار ک می که

از هکشاری بین دو کشیور  ای  درده اگرچه. ددبرای تضکین سرادجام تحوالت بود مفحدان سوری

ی هیا  ادشیقاق  رشگسیف منجیر بیه   و  در پرودده سوریه بود  سرادجام رقابت غلبه کردفارس    خلیج

تیوان اسیفدالل کیرد کیه محیور       میی  یتدردها. (Khatib, 2014: 7) ن شداسیاسی در میان مخالف

عربی و ترکیه به هکان اددازه کیه دسیبت بیه افیزای  قیدرت       های دولت  سایر یعربسفان سعود

دفیجیه  یشدیگر در هراسیند. در  ای  ایران دگران هسفند  از دفوذ و افزای  قدرت منطقهای  منطقه

البفیه   شدن معکای امنیت در بطن منازعیات کنیودی شیده اسیت.     تر این فرایند منجر به پیچیده

ادیداز داکیامی    ورود پرقدرت روسیه و ایران به تحوالت سوریه و چشم  طور که اشاره کردیم هکان

و عربسیفان را بیه حاشییه بیرده      بین ترکییه و  ویژه به  یاتف ف درونهای  رقابت درعک معارضان 

آفرینیی   کار مشفرکی را برای این اتف م فراهم آورده است. تهدیدات مشفرکی مادند دق  دسفور

. از سیوی  دکنی را ایجیاد   یاتف فی  درونرادی اخف فیات   توادد زمینه به حاشیه می قدرتکند روسیه

بیین اییران و غیرب کیه مودیب گسیفرش دایگیاه اقفصیادی و         ای  دیگر حصیول توافی  هسیفه   

 چون ترکیه و عربسیفان تغیییر  ای  ران شده و موازده قدرت را به ضرر رقبای منطقهای دیسلکاتیک

و بدبینی امریشا به عربسیفان و ترکییه بایید میورد      دظر اخف مدهد دیز در کنار عواملی چون  می
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رسد  می به دظر . هکه این تحوالت باع  دزدیشی بیشفر این دو کشور شده است.گیردتوده قرار 

شیدن   زمینیه سییال    مفحیده  ییاالت ابا اییران و سیاسیت خیاردی دوپهلیوی     ای  که تواف  هسفه

و عربسفان و ترکیه از سوی دیگیر   سو یکاعفکادی بین امریشا از  های اولیه و گسفرش بی اتف م

 دظرها در مذاکرات یدو دیز دکایان شده است. این اخف مده است. کررا ایجاد 

 ها ائتالف خارج ازای  کردها؛ بازیگران منطقه. 3

رکشان مشف آرماندنا داخلی و ادفجار سوریه فریفی برای کردهای منطقه در راسفای دفاع از 

شیدن دولیت مرکیزی سیوریه       ورد. هکگام با ضیعیق آسیاسی به ودود  خودمخفاری خصوص در

ییک از مراکیز قیدرت کردهیا در      مهکی که کردها با آن مواده شددد این بیود کیه کیدام    پرس 

 در شرق عراق ییا حیزب کیارگران کردسیفان     (KRG) کردسفانای  یعنی حشومت منطقه ؛منطقه

(PKK)  توادسیت واکین  هکسیایگان     میی  پرسی  این  پاسخخواهند گرفت.  به دسترهبری را

ویییژه   ییورت  بیه د. ترکییه  کنی کردها دگران بوددد را مشیخ   ای  که از تقویت منطقهای  منطقه

  دفیجیه مسیفقیم ایین دگرادیی بیود و      . .گففگوهای یلح آدشیارا بیا     ؛محفاط و هوشیار بود

 پراهکیتد  کرسردوشت این گففگوها در تعیین اینشه کردها چگوده در این منازعه  هور خواهد 

 خواهد بود.

 ؛ای توادد بدون دگاه وسیع بیه دو قیدرت مرکیزی منطقیه     ی کردی در سوریه دکیها سیاست

هر دو قدرت مرکزی در . شود ادرا ن و حزب کارگری کردسفان کردسفاای  دولت منطقه یعنی

ن آکه کنفرل بشار اسید بیر   بوددد دفوذ در مناط  کرددشین سوریه  ددباله بزمان بحران سوریه 

در اقلیم خودمخفار کردسفان به بحیران سیوریه    طالبادی و بارزادیی ها رقابت .ضعیق شده است

مقاب  حکایت بارزادی از شیورای ملیی کیردی  حیزب واحید      در به هکین دلی  . دکردیز سرایت 

 اسییت قرارگرففییهمییورد حکایییت   یعنییی طالبییادی  ق بییارزادیدموکراتیییک توسییط مخییال  

(Bechev,2013:55-56) . دولت اس می در عراق و سوریه و تهدید  یریگ شش تحوالت بعدی یعنی

دخی  در منازعات ای  یگران منطقهعنوان یشی از باز منافع و قلکرو کردها در منطقه  کردها را به

 کیه  یوقفی  ادید.  ثر شیده أی درودی آدها دیز از آن مفها که رقابت رو ساخت هبا معادالت ددیدی روب

 وسییله دیروهیای پیشیکرن کنفیرل     قلکرویی که بیه  طرم بهدولت اس می  شده یتهدادیروهای 

بیا ییک چیال  و شیو      کردسیفان  ای    دولیت منطقیه  پیشرویی کرددد اوتدر دزدیشی   شد می

 .(Katzman and et.al, 2014: 4)عظیکی مواده شد 

ددد در قالب یک اتف م در مقاب  کرکردها سعی   بعد از  هور دولت اس میبه هکین دلی  

اتف فی که در خط مقدم دفاع آن دیروهای موسوم به پیشکرن قیرار    دولت اس می قرار بگیردد

و ای  ان منطقیه ربردن تهدید داع  با بیازیگ  برای از بینادد  دهکرادد. هکچنین کردها سعی  گرففه



 ...در منازعات داخلی سوریه و عراق ای ای و فرامنطقه الگوی تقاب  بازیگران منطقه 140

اوج ایین   .هکشیاری دکاینید    کنند می مینأآمریشا و ایران که منافع آدها را ت ازدکلهای  فرامنطقه

عربسیفان  کردهیا بیرخ م اتیف م ترکییه      هیدم اییلی   مشهود است.  کوبادیهکشاری در دبرد 

موازده تهدیید داعی  در    به ددبالایران دیست  بلشه ای  دفوذ منطقهمقابله با   و اسراتی  یسعود

اکیراد هکیواره آرزوی    یطیورکل  بیه  ادید.  اتحاد و اتف م با بازیگران مخفلق بیوده  راهبردمنطقه با 

و رقابت در مییان  ند یی موادهها ها و هکراهی ند و با مخالفتکن می دیرینه خودمخفاری را ددبال

و  مفحیدان  ءدیز  خیورد. اکیراد در شیرایط فعلیی عکیدتاا      می دیز به چشمهای مخفلق کرد  گروه

در  ازدکلیه  باشند و دق  بسیار پرردگی در مقابله با داع  می مفحده یاالتادیروهای مورد وثوق 

  بیه ترکییه دزدییک بیوده     دییز  برخی دریادات کرد مادنید اقلییم کردسیفان    .ادد دهکرایفا  کوبادی

هکچنان و حشومت ترکیه بسیاری از دریادات کرد سوری ی بین تن  و درگیری دد که یدرحال

 ودود دارد.

 ای بازیگران فرامنطقه .4

عنیوان ییک قیدرت     روسییه بیه  ای  منازعات داخلی سوریه و عراق باع  ورود دو بازیگر فرامنطقه

ی امنیفی منطقه شده اسیت.  ها عنوان ابرقدرت دهادی در پوی  آمریشا به مفحده یاالتادهادی و 

بازیگران دیگری هکادند اتحادیه اروپا و چین دییز بیه ایین منازعیات واکین  دشیان       چند که  هر

 ادد. درگیر دشدهمنازعات ی امنیفی ها اساسی در پوی  اما به شش   ادد داده

       آمریکا       متحده     االت ی ا  .  1- 4

ادفقادها به  اددازه به  در خاورمیاده مفحده یاالتاها درباره داسازگاری سیاست خاردی کنودی ادفقاد

کردن دفیوذ اییران در    در پی ت ش برای محدود مفحده یاالتادارد.  دارادگی  در منطقه ودو بی

. از ییک  اسیت ای  پرودیده هسیفه  سوریه است  اما در طرم مقاب  با ایران در حال مذاکره بر سیر  

 را بیازی  شورشییان مسیلکان سینی کیه دقی  مهکیی       ییه علطرم از اتحاد ایران و دولت عراق 

کند  ولی از طیرم دیگیر مخیالق اتحیاد اییران بیا دولیت بشیار اسیت و از           می کنند  حکایت می

فشیار  امیا از    دکاید می از دموکراسی در مصر حکایت د.کن می شورشیان سنی علیه ایران حکایت

در  مفحیده  یاالتارسد که در  اسفراتژی  می به دظر. دکن می اریددتای دظامی خودوبه ک آوردن

تبییین باشید.   ک ن این کشور در خاورمیاده قابی    راهبردقبال منازعات سوریه و عراق در قالب 

توان در چندین محیور   می را خاورمیادهدر  مفحده یاالتاک ن و منافع کلیدی  راهبرد یطورکل به

دسفرسیی  . 2؛ حف  مودودیت اسراتی  و تشکی  فرایند یلح خاورمیادیه . 1 د:کرخ یه اساسی 

ترفییع ایی ح سیاسیی و     .4؛ وان تخریبیی زییاد  ترش تسلیحات با فدلوگیری از گس. 3؛ به دفت

 دلوگیری از  هور یک هژمون در منطقیه . 6و  سد تروریسم .5؛ ز طری  ثبات داخلیااقفصادی 

(Lesser and et.al, 2005: 172-174). 
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و  دسیب بیه منطقیه    مفحیده  ییاالت ادیوع دگیاه   عنوان کرد کیه   با توده به محورهای باال باید

قیدرت در   وازنریشا دگران تمآ که یدریورتاز منظر دنا سرد ددید خاورمیاده دیست.  منازعات

 .به منازعات ایران و عربسفان در منطقه دیست ربوطددی م یورت بهمنطقه است  منافع آمریشا 

واشینگفن مهیم دیسیت.     تهران و ریاض برای اددازه بهکند  می اینشه چه کسی بر سوریه حشومت

کند که فراتر از دنا سیرد ددیید    می تیم ادرایی اوباما ترتیبی از اهدام در خاورمیاده را ددبال

از یشیی  . (Gause, 2014: 23)باشند  می هکاهنااین اهدام با هکدیگر  یجهدردفدر منطقه است و 

و بیه عبیارت   ای  هایول اساسی اسفراتژی آمریشا بر پایه دلوگیری از  هور ییک هژمیون منطقی   

دلیوگیری از  هیور    بیه ددبیال  مریشا آ  دشکن است. از این منظرای  تر یک هژمون منطقه دقی 

 از. (Lesser and et.al, 2005: 174) دکنرا با چال  مواده  مفحده یاالتاد نتواد می رقیبادی است که

خصیوص   هاییران و بی  ای  منجر به افزای  دفوذ منطقه سوریهایران با  اسفراتژیکاتحاد  که ییآدجا

اسراتی  در پیودد با حکیاس   -مسئله فلسطین ازدکلهایران بر مسات  شرق مدیفراده  ریاگذرثیأت

کند که این اتحیاد   می مریشا ایجابآای  منطقه اسفراتژیکشده است  منافع اهلل  حزبو هکچنین 

در  قیدرت موازدیه   یجیه دردفوسیله تغییر رییم در سوریه دچیار فروپاشیی شیود و     به اسفراتژیک

 د.کنتغییر لبنان اهلل  حزبمنطقه به ضرر اتحاد دکهوری اس می ایران و 

 2014مریشا از دولیت میالشی در مقابی  داعی  در یوتین      آدردا  حکایت بی  از طرم دیگر

ادگییز   ین تعجیب بنیابرا ؛ عنوان یک تقدم در منطقه اسیت  ی سلفی بهها ه خطر دهادیددهن دشان

در برخورد با مخالفیان در سیوریه مادنید     یعربسفان سعودمریشا در مقایسه با آدیست که دولت 

در  یعربسیفان سیعود  تر باشید.   النصره  دولت اس می و...(  محفاط  )دهاد القاعده و وابسفگاد 

 کیه ایین مسیئله    هرچنید مید   آتر کنیار خواهید    تدان سنی مبارز راحمریشا با مسلکاآ مقایسه با

واشنگفن تکای  دارد که اسد از  د.کنتوادد در درازمدت به امنیت داخلی عربسفان ضربه وارد  می

عناییر   یرتحیت تیأث  ایی    قدرت برود  اما به این مسئله توده دارد که منافع بلندمیدت منطقیه  

امیا    ایران داردای  کاه  دفوذ منطقه بهسلفی در منطقه قرار دگیرد. به عبارتی واشنگفن تکای  

زییرا  ؛ (Gause, 2014: 24) در قالیب دولیت اسی می    ی سلفیها به قیکت افزای  دق  دهادیده 

یییک تهدییید دییدی در خاورمیادییه فییراروی توادیید در درازمییدت  مییی دفییوذ بنیادگرایییان افراطییی

سیسفامبر   11این دق  را القاعیده در  طور که  نطقه باشد  هکاندر م مفحده یاالتاگرایی  هژمودی

هدم محوری آمریشا در منازعات داخلیی سیوریه و عیراق  در مرحلیه       یتدردها .ایفا کرد 2001

ای  زییرا دفیوذ منطقیه   ؛ ان با ابزار تغییر رییم در سیوریه اسیت  ایرای  مقابله با دفوذ منطقه دخست

 سیعی  مفحده یاالتا  در مرحله دوم .کند می ارزیابیعنوان یک چال  علیه منافع خود  ایران را به

بر ایین اسیاس    .دلوگیری دکاید در قالب بنیادگرایی و تروریسمای  منطقهتهدیدات  رشد از دارد
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هیوایی و تقوییت دیروهیای     مادنید حکی ت  دولت اوباما در برخورد با داع  از ابزارهای مخفلفی 

 .(Blancherd and Humud, 2015: 30-31)ده است کرعراقی و سوری محلی اسففاده 

مراحی  مخفلفیی را در دظیر     خصوص سوریه باید مریشا درآدر بررسی سیاست خاردی البفه 

حکایت بیشیفری را از معارضیان سیوری ادجیام داده و لیزوم       2014تا سال  مفحده یاالتاگرفت. 

مریشیا  . آبیود  مفحیده  ییاالت ابیت سخنان دخبگان سیاسیی   سقوط اسد و پایان مشروعیت او شاه

زمینه سقوط حشومت اسد  ارهای دیسلکاتیکو ابز کرد تا از طری  شورای امنیت می ت ش عکدتاا

در سیاسیت   وضیوح  بیه ی الکللی  بیین گییری از دهادهیای    را فراهم آورد. ت ش برای ادکاع و بهیره 

مریشیا و  آخاردی اوباما در این رابطه مشهود بوده است با این حیال مقاومیت روسییه در مقابی      

 عکی ا   بید یا میی  که در سه بار وتوی قطعنامه پیشنهادی امریشا دکیود  روسیهسیاست موازده درم 

 .(68-74: 1394  هدایفی و پینشففسق) دکررا مخف   مفحده یاالتاهای  ت ش

توافی     در سیوریه  مودیه  دیایگزین دبیود  گسفرش دق  دریادات تشفییری و    در این میان

و عدم تکایی  بیه    سیاست خاردی امریشاافول دایگاه خاورمیاده در  یتدردهاو  ایران باای  هسفه

مریشا از مداخلیه دیدی علییه حشومیت     آمودب شده که هکگی پرداخت هزینه سنگین مداخله 

و  بیاال ثر از عوامی   أمفی  دیز دسردازد.روسیه تحرکات دظامی اسد ادفناب ورزد و حفی به مقابله با 

  ن شیده اسیت.  ءبیا سیو   هکراهمریشا با ترکیه و عربسفان دیز آروابط   هکچنین مفغیرهای دیگر

روابط آمریشا با مفحدان سنفی خود در منطقه هیم اکنیون در    کند که می والت اسفدالل اسففان

ی هیا  به سکت اقفدارگرایی رففه و سیاسیت  اردوغانسطح قرار دارد. ترکیه در دوران  ترین یینپا

. روابیط بیا   تناسبی دیدارد های آمریشا  سوریه  با اولویت نبحراآن در مورد مبارزه با داع  و ح  

در میورد دنیا داخلیی     دظیر  اخف مزدایی میان واشنگفن و تهران   تن  به خاطرعربسفان دیز 

اسی م کیه ریشیه     دق  عربسیفان در گسیفرش برداشیفی از    در مورد ها سوریه و افزای  دگرادی

 (Walt, 2016). شده است وتار یرهتست  سفیزی ا و غرب گری افراطی

دریادات تشفییری در کنیار اقیدامات تروریسیفی      روزافزون گیری باید توده داشت که قدرت

را بیه   هیا  هکگی مبارزه با داع  و تشفیری  برد پاریس که دهان غرب را در شو  و وحشت فرو

از سوی دیگر  اولویت ایلی دهان غرب تبدی  و برخورد با حشومت اسد را به حاشیه رادده است.

را  غربیی ده و سیاسیفکداران  کیر موج مهادرت به اروپا دیز بحیران امنیفیی در ایین قیاره ایجیاد      

ه بیه  حلی برای بحران سوریه باشند. آغاز گففگوهیای ییلح در یدیو کی     برادگیخفه تا به ددبال راه

بررسی سیاست خاردی  اگرچه د.کرتوان ارزیابی  معروم است را از این منظر می 3مذاکرات یدو 

طلبد و خود پیژوه  مسیفقلی    می ثر بر آن مجال دیگری راؤمریشا در بحران سوریه و عوام  مآ

ولی بدون شک این کشور در قبال اقدامات مفهوراده روسیه و ایران کیه موازدیه قیدرت در      است

http://foreignpolicy.com/author/stephen-m-walt
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ده کیه ایین خیود    کیر با ادفعال عک   عکدتاا  عریه میدادی را به دفع حشومت اسد سنگین دکوده

باع  دارضایفی شدید عربسفان و ترکیه شده و اتف م بازیگران حامی معارضان را تضعیق دکوده 

 است.

 روسیه. 4-2

 تقریبیاا عد دهادی سیاست خاردی روسیه مفشش  از دیدی مفکایز از دظم دهادی اسیت کیه   در بُ

ی الکللی  بیین خ یه کرد: چیه کسیی در عرییه     زیر با پاسخ به دو پرس  اساسی را آن توان می

خواهید ییک دهیان     میی  شود؟ روسییه  می گیرد؟ و چگوده این تصکیکات گرففه می را ها تصکیم

مریشا دباشد و در آن روسییه یشیی   آدادبه تحت سلطه  که به ششلی یک شش  دهدچندقطبی را 

. روسیه مصکم است که یک دق  در سیاست دهادی (Baydonas, 2012: 67)از مراکز قدرت باشد 

 (  تیردیح سیوریه )حکاییت از ریییم    ایفا کند و اگر تنها دق  در دسفرس  یک دق  منفی باشد

 دهد این دق  را ایفا کند تا اینشه خارج از بازی قدرت باقی بکادد. می

دارد و آن   روسییه از منظر دیگر  دولت فعلی سوریه در حال حاضر یک کارویژه ایلی برای 

اسیت کیه آخیرین پایگیاه روسییه ورای مرزهیای        طرطیوس پرسفیژ یک پایگاه دریایی در بنیدر  

. دسفرسیی اسیفراتژیک روسییه بیه درییای مدیفرادیه از       (Galpin, 2012: 5) پیشین است یشورو

گشودن راهیی بیه سیکت اقییادوس هنید و       به ددبالزیرا روسیه ؛ ار استبرخوردای  اهکیت ویژه

شیدن   بیه دلیی  احسیاس محاییره     مسشواست.  خود مین امنیت بیشفری برای دبهه دنوبیأت

ن غرب درون کشیورهای هیم سیود  درییدد فیرار از محاییره و       اوسیله اعضای اتحاد طرفدار به

توادید یشیی    می پس سوریه .(Kervtz, 2010: 5) پیداکردن مفحدادی در دنوب کشور خوی  است

توادید یشیی از ابزارهیای دفیوذ      می در یحنه دهادی باشد و سقوط اسد از ابزارهای قدرت روسیه

 روسیه در تقاب  با غرب و داتو را از بین ببرد.

  روسیه در پی این است که ییک بیازیگر مهیم در خاورمیادیه بیاقی      یا منطقهدر بعد اهدام 

معفقددد که رففن اسد منجیر بیه    ها روسآورده شود.  حساب بهدر منطقه  باید ایگاه بکادد و د

سوریه با ترکیه و غرب در منطقه یا رففن سوریه در آشوب و دنا طیوالدی خواهید    مفحدشدن

عی وه   هشد که در هر دو وضعیت  روسیه یک مفحد قاب  اتشا را در منطقه از دست خواهد داد. ب

در راسیفای موازدیه حضیور    سوریه  -یعنی ایرانی دوست خود ها فروپاشی محور رییمآدها دگران 

توادد  می . روسیه محاسبه کرده است سقوط اسد(Gorenbury, 2012: 3-4) غرب در منطقه هسفند

 مفحیده  ییاالت اا یپذیری بیشفر آن از سوی اسراتی  ی ایران را ضعیق و منزوی کند و باع  آسیب

د یاشد کیه بعی  یویی بی یوم دمینیری در یک مفهیرسد ششست دیگ می ه دظریود. پس سوریه بیش

در بعد ملیی   .(Nizameddin, 2012: 7-8)وبی روسیه ادامه پیدا خواهد کرد یاشیه دنیت حیبه سک

وییژه سیوریه     و در لیبی و بیه یی مورد حکایت مسشها ن رییمااز مخالف یعربسفان سعودحکایت 
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 تنهیا  دیه   ییگرای سن روهای اس میعنوان حامی دی را به یسعودعربسفان تصویر قدیکی مسشو از 

دکهور  . به هکین دلی   رتیس(Katz, 2013: 2-5)د کربلشه در داخ  روسیه تقویت   در خاورمیاده

شیودد و   میی  عنوان لنگرگاه ثبات علیه شورشیان افراطیون سنی تصیور  اسد و رییم سشوالرش به

 :Fix, 2012) مداخله خیاردی شیود   یلهوس به سوریهم ی رییکرملین مصکم است که مادع سردگود

سابقه فعالیت گروهای تروریسفی در روسیه و ترس از قیدرت گیرففن مسیلکادان سینی ایین      . (1

وذ و یرس از دفی یراتژیک و هکچنیین تی  ی  اسفی تع وه بیر مسیا  البفه  ده است.کردر  را تقویت 

گیری از پرسیفیژ   و بهره گرایی ملیزدن به حس  پوتین با دامن در سوریه  ها گیری تشفیری قدرت

کنید تیا    میی  تی ش   ی غرب در سیوریه را گرففیه اسیت   ها خواهی که دلوی زیاده دهادیقدرتی 

د. الزم بیه  کنرا مدیریت  های داخلی روسیه مشروعیت داخلی خود را دیز گسفرش داده و بحران

کیه پیس از بحیران    غیرب   هیای اقفصیادی   که کاه  قیکت ادریی و هکچنین تحریمذکر است 

ده اسیت. رقابیت   کیر ی اقفصادی روسیه را دوچندان ها پذیری آسیب عک ا  اوکراین شش  گرففند

ثیر کارت سوریه بر روابط این دو بلیو  قیدرت   أاسفراتژیک غرب و روسیه در بحران اوکراین و ت

 .است موضوع پراهکیفیدیز 

دیسلکاتیک و تسلیحاتی از رییم اسد  به حکایت مالی و 2015تا اواسط سال  در عک  روسیه

های امریشا برای براددازی ریییم سوریه را از طری  ابزار وتیو در شیورای امنییت     ادامه داد و ت ش

د. با این حال با گسفرش قدرت دریادات معارض و امشیان سیقوط دمشی  از سیسفامبر     کرمخف  

 کیه  یطور به  (Kabalan, 2015) های معارض مبادرت دکود به حک ت هوایی وسیع به گروه 2015

کفه ترازو در اکثر مناط  سوریه به دفع حشومت اسد سینگین شیده و معارضیان تشفییری      عک ا

 رخیی از ب 2016و اوایی    2015در اواخیر سیال   اکنیون   و دبهه النصره هیم  االس م دی مادند 

هیای   اسد و حضیور گیروه  ی با برکناری الکلل بینروسیه در مذاکرات . ادد دهکر ینیدش عقبمناط  

تن  بین روسیه بیا عربسیفان و ترکییه در     اکنون همگرا در مذاکرات مخالق است.  افراطی اس م

  در اتف م است تر و در شرایطی که اتف م حامیان اسد مسفحشم و منسجم است باالترین سطح

کیاه  قیکیت    دمادنی عوام  مخفلفیی   حال ینبااخورد.  می ی معارضان ادشقاق به چشمالکلل بین

گسفرش هکشاری در میان معارضیان سیوری در     و عربسفان پذیری اقفصاد روسیه دفت و آسیب

 دکهیوری امریشیا   ادفخابیات ریاسیت   و)اییران و روسییه(    اثر حکله و پیشروی دشکنان مشفر 

مخفصر بیه   یورت به دگاره زیردر ثر باشد. ؤاتحادها و دفایج بحران سوریه م  ها توادد بر اتف م می

بیرآورد   ینهکچنی ی آدهیا و  هیا  راهبیرد ترین بازیگران تحوالت عیراق و سیوریه و    بندی مهم دکع

 پردازیم. می وضعیت میدادی فعلی
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 آنها راهبردترین بازیگران تحوالت عراق و سوریه و  مهم -(1نگاره شماره )
 برآورد وضفیت ففلی نوع موازنه راهبرد نق  بازیگر بازیگران

 ایران

ای  رهبر  منطقه
ای  اتف م منطقه

حکایت از اسد و 
 دولت شیعی عراق

حف  موازده قوا در 
مقاب  آمریشا  

 اسراتی  و عربسفان

موازده سخت معطوم 
گیری از ابزار  به بهره

 دظامی

موفقیت دسبی در تغییر 
موازده قدرت در سوریه و 

 به بعد 2015عراق از 

 اهلل حزب

غیردولفی 
ای  حضور  منطقه
اتف م به  در

 .اا.رهبری ج

حف  موازده قوا در 
مقاب  آمریشا  

اسراتی  و عربسفان و 
 رقبای داخلی

موازده سخت معطوم 
گیری از ابزار  به بهره

 دظامی

موفقیت دسبی در تغییر 
موازده قدرت در سوریه و 

 به بعد 2015عراق از 

 عراق

ای  بازیگر منطقه
درگیر در دنا 
داخلی  حضور در 

رهبری اتف م به 
 ایران

اتف م با ایران برای 
مقابله با دولت 

سایر  اس می و
و رقبای  معارضین
 یا منطقه

درگیر دنا داخلی 
حضور در اتف م ایران 

در موازده سخت و 
مقاب  معارضین و 

 ای رقبای منطقه

موفقیت دسبی در تغییر 
موازده قدرت در عراق از 

 به بعد 2015

 دولت اسد

ای  بازیگر منطقه
 دنادرگیر در 

داخلی  حضور در 
به ای  اتف م منطقه

 رهبری ایران

اتف م با ایران برای 
مقابله با معارضین 
مسلح و رقبای 

 منطقه

درگیر دنا داخلی 
حضور در اتف م ایران 
و موازده سخت در 

ن و امقاب  معارض
 ای رقبای منطقه

موفقیت دسبی در تغییر 
موازده قدرت در سوریه از 

 دبه بع 2015

 ترکیه
  ای بازیگر منطقه

حضور در اتف م 
 طلبی ایران تفوق ضد

تغییر موازده 
به ضرر ای  منطقه

 ایران

موازده درم در  عکدتاا
ی ها کنار حکایت

و  لجسفیشی دظامی
 از معارضان مالی

داکامی دسبی در دسفیابی 
به اهدام اسفراتژیک و 
ت ش برای درگیرکردن 

 آمریشا در منازعات بیشفر

عربسفان و 
 های دولت

 سنی عرب

ای   بازیگران منطقه
حضور در اتف م 

 طلبی ایران ضدتفوق

تغییر موازده 
به ضرر ای  منطقه

 ایران

موازده درم و عکدتا 
دظامی و  های یتحکا

از  و مالی لجسفیشی
 نامعارض

 یابی دستداکامی دسبی در 
به اهدام اسفراتژیک و 

 کردن ت ش برای درگیر
 در منازعات یشاآمر یشفرب

 اسراتی 
 یا منطقهبازیگر 

 خارج از اتف م

سازی  هکاهنا
اهدام با محور 

طلبی  ضدتفوق
ایرادی  حفا ت از 
 مرزهای دوالن

عدم درگیری ددی 
ی امنیفی ها در پوی 

 منازعات

عدم درگیری ددی در 
 ی امنیفی منازعاتها پوی 

 کردها
ای  بازیگر منطقه

 خارج از اتف م

سازی  هکاهنا
اهدام با محور 

ضددولت اس می و 
افزای  دفوذ 

و ای  منطقه
 های سیال اتف م

سخت علیه  موازده
دولت اس می و 

 های سیال اتف م

موفقیت دسبی در موازده 
علیه دولت اس می و 
گسفرش دفوذ و قلکروی 

 ای منطقه

 ای بازیگر فرامنطقه آمریشا

به  تغییر موازده قوا
و ت ش  ضرر ایران

دلوگیری از برای 
 تهدیدات ددید

موازده درم حکایت از 
علیه اسد و موازده 
سخت علیه دولت 
 اس می در عراق

ادفعال و داکامی دسبی در 
سوریه و موفقیت دسبی در 

 یارع تکامعراق  عدم حضور 
 در منازعات

 ای بازیگر فرامنطقه روسیه

حفا ت از موازده 
به دفع ای  منطقه
ی دوست ها رییم

 ای منطقه

وازده سخت معطوم م
گیری از ابزار  به بهره

 دظامی در سوریه

موفقیت دسبی در تغییر 
موازده قدرت در سوریه از 

 به بعد 2015
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 رجامف

کیه   ودود آورده به امنیفی در منطقهی ها منازعات داخلی سوریه و عراق الگوی ددیدی از پوی 

 کلیی  ییورت  بیه  تبیین اسیت.  قاب ای  منطقه ازیگران برای افزای  دفوذبر چارچوب کشکش  د

بازیگران با اهدام مفضاد در کنار ای  اتف م منطقه توان در قالب دو می این بازیگران را کشکش 

  اتف م محور ها این اتف م ازدکلهد. کرتبیین ای  فرامنطقهخارج از اتف م و بازیگران ای  منطقه

لبنان و دولت عیراق بیا هژمیودی شییعیان در سیاخفار      اهلل  حزبدکهوری اس می ایران  سوریه  

موازدیه   یجیه دردفسیاسی است که هدم مشفر  این محور حف  وضیعیت قبی  از منازعیات و    

ادید   به این دفیجه رسیدهاهلل  حزبخصوص ایران و  هبازیگران این محور و باست. ای  منطقه قدرت

ای  منطقیه  قیدرت   محور موازده که در یورت سقوط اسد و تضعیق شیعیان در ساخفار سیاسی

آدهیا یعنیی   ای  که قب  از منازعات کنودی ودود داشفه  به هزینه آدها و به دفیع رقیبیان منطقیه   

بیا گسسیت و   ای  عنیوان ییک بیازیگر فرامنطقیه     آمریشا بههکچنین و  یعربسفان سعوداسراتی   

در  خیود   ای ذ منطقهاین محور برای دلوگیری از کاه  دفو  یجهدردفچال  مواده خواهد شد. 

دفوذ شیعیان در سیاخفار سیاسیی عیراق     هکچنینسعی در تثبیت قدرت اسد و طول منازعات  

 داردد.

کیه  ادد  عربی به این دفیجه رسیده های دولتدر دقطه مقاب  ترکیه  عربسفان سعودی و سایر 

از دظیم  د الگیوی ددییدی   نی تواد میی   با سقوط اسد و تضعیق شیعیان در ساخفار سیاسی عیراق 

موادیه   بیا گسسیت   دکهوری اس می ایرانقدرت محور در آن  کهبیاوردد  به ودودرا ای  منطقه

هیدم مشیفر  ایین     د.کنی کیاه  پییدا    در منطقه ایران راهبردقدرت و توان  یجهدردفو شود 

هیا از افیزای     ریشه در تیرس ایین دولیت     ایران استای  که کاه  دفوذ و قدرت منطقه اتف م

در راسیفای افیزای  امنییت     دییز  اسراتی  در منطقه بی  از یک دهه گذشفه دارد. قدرت ایران

بیازیگرادی هکچیون عربسیفان    ای  ده که بعضی از اهداف  را بیا اهیدام منطقیه   کرخوی  سعی 

د. در کنی ایران هسفند  مشفر  ای  ددبال مقابله با دفوذ منطقه هسعودی  قطر  اردن و ترکیه که ب

سد و تضعیق دفوذ شیعیان در ساخفار سیاسی عراق که منجر به گسست هکین راسفا از سقوط ا

اما در کنار این هدم ؛ دکن می شود  حکایت میاهلل  حزبایران و ای  در محور موازده قدرت منطقه

  بیازیگران  دگرادند ها از افزای  قدرت یشدیگر در یک دظام آدارشیک دولت که ییآدجا ازمشفر   

 سیو  یکاین محور دیز به دفوذ یشدیگر واکن  دشان داده که در قالب رقابت عربسفان و ترکیه از 

هیای سیاسیی    بیا حکاییت از گیروه   ای  و عربسفان و قطر از سوی دیگر برای افزای  دفوذ منطقه

 اکیراد بایید بیه   ای  در کنار این دو اتیف م منطقیه  است.  دکود پیدا کردهخاص در بطن منازعات 

کیه در مرحلیه    هرچنید گیردد. کردهیا دییز    می قرارای  های منطقه اشاره کرد که خارج از اتف م
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ی درودی برای افزای  حوزه دفوذ شده بوددد  در ادامه بیا  ها ابفدایی بحران در سوریه دچار رقابت

ی از بعضی  ددد که با هکدیگر اتف م و هکچنین بیا کرسعی  یجهدردفتهدید داع  مواده شددد و 

 ند.کنادد  هکشاری  داع  در منطقه وارد عک  شده یهعلکه ای  و فرامنطقهای  بازیگران منطقه

ی امنیفی منازعات داخلیی سیوریه و عیراق    ها دیز که در پوی ای  فرامنطقهبازیگران  ازدکله

رویشرد آمریشا  عنوان یک قدرت بزرن است. عنوان ابرقدرت و روسیه به ادد  آمریشا به درگیر شده

د. کیر در خاورمیادیه در    مفحیده  ییاالت اک ن  راهبردتوان در چارچوب  می در قبال منازعات را

باعی  تی ش ایین کشیور      ای منطقه هژمونگیری یک  از شش بر دلوگیری  مفحده یاالتاکید أت

برای ددایی سوریه از اتحاد بیا اییران شیده اسیت. هکچنیین تیرس از گسیفرش بنییادگرایی و         

داده اسیت  رویشیردی    شش  را در عراق ع ات ش واشنگفن برای مبارزه با دزیربنای   روریسمت

ل منازعیات کنیودی   بیا مریشیا در ق آ راهبرددهنده تناقض در  ان دشانگربعضی از تحلیل دظر ازکه 

در  روسیه دیز  .قاب  در  است مفحده یاالتاک ن  راهبرددر چارچوب  ها اما این تناقضاست  

قابی  بررسیی   ای  دهادی  ملیی و منطقیه   بعد عنوان یک قدرت دهادی از منازعات اخیر در سه به

توادد امنیت داخلیی روسییه را    می گرایی اس میبنیاد هور در بعد ملی   از دیدگاه روسیه است.

ی دوست در مقابی   ها سقوط اسد منجر به تضعیق رییمای   عد منطقهد. در بُکنبا چال  مواده 

  عربسفان سعودی خواهید شید. در بعید دهیادی دییز      و ترکیه ازدکلهپیکان غرب  هم های دولت

و کاه  قدرت مادور روسیه در مدیفرادیه شیرقی    مفحده یاالتاسقوط اسد منجر به افزای  دفوذ 

واهد شد. پس منطقی است کیه روسییه از ایین    دادن پایگاه دریایی طرطوس خ دست دلی  ازه ب

و دریادیات   دادبه از اسد در مقاب  غرب ددبال حکایت هکه هد و بکنمنازعات یک تهدید برداشت 

 باشد. تشفیری

 فارسیمنابع 

فصلنامه روابط   «بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه یرتأث»  (1393قربادی )فهیکه احکدی  حکید و 
 .7-44 :3شکاره سال ششم    خارجی

بر سیاسیت خیاردی و امنیفیی     یرگذارتأثبررسی منابع   (1394)کرم مشفاقی  محکدرضا و اهلل  شیریده
سیال    فصلنامه مطالفتات انقتالب استالمی     رییم یهیودیسفی پس از تحوالت بیداری اسی می 

 .29-50 :41دوازدهم. شکاره 
سیاست ددیید ریییم یهیودیسیفی در قبیال     »  (1392) د ل و حسین آدرلو   سیددهقادی فیروزآبادی
 .1-18 :21و  20شکاره   فصلنامه مطالفات فلسطین  «بحران سوریه

شکاره   راهبرد  «واکاوی عل  حضور روسیه در بحران سوریه»  (1392کیادی  داود و زهره خادکحکدی )
69: 114-87. 
فصلنامه   «به تضادهای هویفی در خاورمیادیه  یفیشییتوپل یها رقابتتسری »  (1393)دژاد  عباس مصلی

 .7-34 :3شکاره   سال سوم  سیاست جهانی
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  «بازیگران معارض در بحران سوریه: اهیدام و رویشردهیا  »  (1391امیر و حسین بهکن  ) دیاکوتی  سید
 .97-135 :4شکاره   سال چهارم  فصلنامه روابط خارجی

 یها پژوه   «تبیین راهبرد امنیفی ایران در قبال بحران سوریه»  (1393امیر و دیگران ) دیاکوتی  سید
 .119-139 :1شکاره   . سال سومسیاسی جهان اسالم

فصلنامه   «ی امنیفیی ها عراق و سوریه در پرتوی دظریه یها بحرانبررسی »  (1392)امیر  دیاکوتی  سید
 .95-115 :1شکاره   سال دوم  سیاست جهانی

الگوهای رففاری امریشا و روسیه در » ( 1394) رمان والدیکیرویچ پینشففسق هدایفی شهیدادی  مهدی و
راهبتردی   یهتا  پژوه فصلنامه    «: مطالعه موردی بحران سوریهیا منطقه یها بحرانمدیریت 
 .61-85 :12شکاره   سال سوم  سیاست

  «و عربسیفان  بازتاب دظم سیاسی ددیید عیراق بیر روابیط دودادبیه اییران      » ( 1394) هراتی و دیگران
 .149-194 :1شکاره   دوره چهارم  فصلنامه سیاست جهانی

     التین      منابع 
Alexander, Yonah and Milton Hoenig (2008), The New Iranian Leadership: Ahmadinejad, 

Terrorism, Nuclear Ambition, and The Middle East, (Praeger Security International).  

al-Khoei, Hayder (2013), “Iraq: Sunni resurgence feeds Maliki’s fears”, In The Regional Struggle 

for Syria, European Council on Foreign Relations.  

Barnes -Dacey, Julien and Daniel Levy (2013), “Hegemony and sectarianism after Iraq, In: The 

Regional Struggle for Syria”, In The Regional Struggle for Syria, European Council on 

Foreign Relations. 

Barnes-Dacey, Julien (2013), “Lebanon: Resilience Meets Its Stiffest Test”, In The Regional 

Struggle for Syria, European Council on Foreign Relations. 

Bechev, Dimitar (2013), “The Kurds: Between Qandil and Erbil”, In The Regional Struggle for 

Syria, European Council on Foreign Relations. 

Cook, Steven A. and et. al (June 2014), The Contest for Regional Leadership in the New Middle 

East, Center for a New American Security. 

Ehteshami, Anoushirvan and Raymond A.Hinnebusch (1997), “Syria and Iran Middle Powers in a 

Penetrated Regional System”, Iranian Studies, Vol.32, No.2: 296-298. 

Esfandiary, Dina and Tabatabai, Ariane (2015), “Iran’s ISIS Policy”, International Affairs, 

Vol.91, No.1: 1–15. 

Fix, Liana (June 2012), “Russia’s Policy towards Syria: Net is not Enough”, Available: 

http://www.globalpolicyjournal.com/blog/27/06/2012/. 

Galpin, Richard (30 January 2012), “Russian Arms Shipments Bolster Syria's Embattled Assad”, 

BBC News, Vol.1, No.30. 

Gause, Gregory (2014), “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War”, Brookings 

Doha Center Analysis Paper, No.11: 1-27. 



 149      1395شکاره هشفاد / سال بیست و پنج / پاییز 

Gelbart, Jonathan (2010), “The Iran- Syria Axis: A Critical Investigation”, Stanford Journal of 

International Relations, Vol.12, No.1: 36-41. 

Goodarzi, Jubin (2013), “Iran: Syria as the first Line of Defense”, In The Regional Struggle for 

Syria, European Council on Foreign Relations. 

Gorenburg, D. (2012). Why Russia Supports Repressive Regimes in Syria and the Middle 

East, PONARS Eurasia Policy Memo, No.198. 

Hassan, Hassan (2013), “The Gulf states: United against Iran, Divided Over Islamists”, In: The 

Regional Struggle for Syria, European Council on Foreign Relations. Hunter, Shireen.T 

(2010), Iran's Foreign Policy in The Post-Soviet Era, Resisting the New International Order.  

Kabalan, Marwan (2015), “Putin's unexpected move in Syria: perspectives on the Russians 

intervention in Syria”, In Disturbing the Chessboard, Belfer Center for science and 

international affairs.  

Katz, Mark N (2013), “Russia and the Conflict in Syria: Four Myths”, Middle East Policy 

Council, Journal Essay, Vol.20, No.2. 

Khatib, Lina (September 2014), Qatar and the Recalibration of Power in the Gulf, Carnegie 

Endowment for International Peace. 

Kuru, Ahmet T (2015), “Turkey’s Failed Policy toward the Arab Spring: Three Levels of 

Analysis”, Mediterranean Quarterly, Vol.26. No.3 

Milani, Mohsen (2013), “Why Tehran Won’t Abandon Assad(ism)”, The Washington Quarterly, 

Vol.36, No.4: 79-93. 

Nerguizian, Aram (2014), The Struggle for the Levant: Geopolitical Battles and the Quest for 

Stability, Center for International and Strategic studies.  

Nikitin, Alexander (2012), Russia as Permanent Member of the UN Security Council, 

International Policy Analysis: 1-16. 

Rabinovich,Itamar (Number 2012), Israel’s View of the Syrian Crisis, The Saban Center for 

Middle East Policy at Brookings. 

Reider, Dimi (2013), “Israel: Strategically Uncertain, Tactically Decisive”, In: The Regional 

Struggle for Syria, European Council on Foreign Relations. 

Ryan, Curtis (2012), “The New Arab Cold War and the Struggle for Syria”, Middle East Report. 

Issue 262: 28-31 

Sniegoski, Stephen J. (2008), The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the 

National Interest of Israel, Norfolk, Virginia. 

Taspinar, Omer (2012), “Turkey’s Strategic Vision and Syria”, The Washington Quarterly. 

Unver Noi, Aylin (2014), “A Clash of Islamic Models”, Current Trends in Islamist Ideology, 

Vol. 5. 



 ...در منازعات داخلی سوریه و عراق ای ای و فرامنطقه الگوی تقاب  بازیگران منطقه 150

Valbjorn, Mortern and Andre Bank (2012), “The New Arab Cold War: Rediscovering the Arab 

Dimension of Middle East Regional Politics”, Review of International Studies, Vol.38, Issue 

01: 3-24. 

Walt, Stephen (1987), The Origins of Alliances, Ithaca: Cornell University Press. 

Walt, Stephen (1988), “Testing Theories of Alliance Formation: The Case of South West Asia”, 

International Organization, Vol.42, No.2: 275-316. 

Yacoubian, Mona (May2007), “Syria's Alliance with Iran”, United States Institute of Peace, 

http://www.usip.org 

Yilmaz, Nuh (2013), “Turkey: Goodbye to Zero Problems with Neighbors”, In: The Regional 

Struggle for Syria, European Council on Foreign Relations. 

 التینی ها گزارش

Blanchard, Christopher.M and Carla Humud (2015) The Islamic State and U.S policy. 

Congressional Research Service 

Blanchard, Christopher.M and Carla Humud and Mary Nikitin (2015). Armed conflict in 

Syria: overview and U.S response. Congressional Research Service 

Gause, Gregory F (July 2014) Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War, 

Brookings Doha Center, No.11. 
Katzman, Kenneth and et.al (2014), The Islamic State Crisis and U.S. Policy, Congressional 

Research Service. 

Khatib, Lina (September, 2014) Qatar and the Recalibration of Power in the Gulf, Carnegie 

Endowment for International Peace. 

Kreutz, Andrej (November 2010) Syria: Russia’s best Asset in the Middle East, IFRI, Russia 

NIS Centre. 

Larrabee, F. Stephen and Nader, Alireza (2013) Turkish-Iranian Relations in a Changing 

Middle East, National Defense Research Institute (RAND). 

Nizameddin, Talal (June, 2012) The Response Behind Putin’s Support for Bashar AL-Assad’s 

Regime, Cicero Foundation Great Debate Paper No.12/05. 

Piotrowski, Marcin Andrzej (October 26, 2011), “Iran’s Reactions to the Arab Spring and the 

Crisis in Syria”, PISM, BULLETIN, No.99: 596-597. 

Rabinovich,Itamar (Number 2012), Israel’s View of the Syrian Crisis, The Saban Center for 

Middle East Policy at Brookings. 

Shabaneh, Ghassan (9 December 2013), Kerry’s Visit to Saudi Arabia and the Saudi 

American Relations, Al Jazeera Center for Studies. 

Sharp, Jeremy M and Blanchard, Christopher M. (May 24, 2012), Syria: Unrest and U.S. 

Policy, Congressional Research Service. 

WikiLeaks Document Release (February 2, 2009), Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008-

2009), Congressional Research Service Report R40101. 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RIS
http://www.usip.org/


 151      1395شکاره هشفاد / سال بیست و پنج / پاییز 

Wehrey, Frederic and etal (2009) Saudi-Iranian Relations Since the Fall of Saddam Rivalry, 

Cooperation, and Implicationsfor U.S. Policy, (RAND). 

Young, William and et.al (2014), Spillover from the Conflict in Syria An Assessment of the 

Factors that Aid and Impede the Spread of Violence, National Defense Research Institute 

(RAND). 

 ی اینترنتیها منابع خبری و سایت
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-russia-idUSKCN0RQ0RY20150927 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1956133 

Walt, Stephen M. (January 29, 2016), The United States Should Admit It No Longer Has a 

Middle East Policy (If the current and future U.S. administration wants to battle the 

Islamic State, save Syria, and keep ties with Israel, it’s got to ditch the Cold War 

playbook), Available at: http://foreignpolicy.com/2016/01/29/the-u-s-should-admit-it-has-

no-middle-east-policy-obama-cold-war-israel-syri 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-russia-idUSKCN0RQ0RY20150927 
  

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-russia-idUSKCN0RQ0RY20150927
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1956133
http://foreignpolicy.com/author/stephen-m-walt
http://foreignpolicy.com/2016/01/29/the-u-s-should-admit-it-has-no-middle-east-policy-obama-cold-war-israel-syria/
http://foreignpolicy.com/2016/01/29/the-u-s-should-admit-it-has-no-middle-east-policy-obama-cold-war-israel-syria/
http://foreignpolicy.com/2016/01/29/the-u-s-should-admit-it-has-no-middle-east-policy-obama-cold-war-israel-syri
http://foreignpolicy.com/2016/01/29/the-u-s-should-admit-it-has-no-middle-east-policy-obama-cold-war-israel-syri


 ...در منازعات داخلی سوریه و عراق ای ای و فرامنطقه الگوی تقاب  بازیگران منطقه 152

 


