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مقدمه
اندد و   المللی نامطمئن المللی پس از جنگ سرد در حال گذار از یک نظم بین های بین مدیریت بحران درهای بزرگ  قدرت

هدای کشدورهای دیگدر     هدای بدزرگ در بحدران    (. فعالیت قدرت۳8: 1۳89در این راه در رقابتی سخت گرفتارند )واعظی، 

(. 2۳9: 1۳82یدار درآمدده اسدت )بر در،     ع ای است که بحران به صدورت تمدام   همواره در مرحلة گسترش بحران و مرحله

اش شروع شد، پیامدهایش تدثثیر   و در اثر اختالفات میان حکومت اسد و مخالفان داخلی 2011بحران سوریه، که در سال 

ای با توجه به اهددا  و منداف     های فرامنطقه زیادی در شرایط نظام ژئوپلیتیک جهانی داشته است؛ به همین سبب، قدرت

لت در بحران پرداختند و دیری نپایید که بحران سوریه، عالوه بر یدک بحدران داخلدی، بده عرصدة رقابدت       خویش به دخا

 های بزرگ نیز تبدیل شد.  قدرت

ها تا  ه میزان  ای مشروط و موکول به این است که آن های بزرگ برای مداخله در مناقشات منطقه تمایل قدرت

(. هر  ه 99: 1۳81گیرند )لیک و مورگان،  شود، قرار می منطقه ناشی میتحت تثثیر عوامل خارجی امنیتی، که از آن 

تری را  تر باشد احتمال زیادتری وجود که آن قدرت یک تهدید معطو  به ارزش اساسی قدرت بزرگ در یک بحران فعال

ید. همچنین، هر  ه تواند به وسیلة رقیب یا دشمن وارد آ ای است که می اداراک کند و این امر به خاطر خسارت بالقوه

ها نزد همة متخاصمان حادتر  شده معطو  به ارزش تعداد موضوعات مورد اختال  در یک بحران زیادتر باشد تهدید ادراک

ها را برای حمایت  الحمایگان خود دارند که آن های بزرگ تعهداتی در مقابل متحدین و تحت خواهد بود. همچنین، قدرت

در سطح . (199۳خواند و  نین انتظاری وجود دارد )بر ر،  لزوم دخالت مستقیم فرامی به شکل کمک نظامی و در صورت

های جهانی اصلی دخیل در بحران  عنوان قدرت های روسیه، امریکا، و اتحادیة اروپا، به ای هر یک از قدرت فرامنطقه

مد نظر خودشان در این بحران مورد  های اساسی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی سوریه، با توجه به ادراک این موضوع که ارزش

تهدید واق  شده، در این بحران به ایفای نقش و حمایت از جناح متحد خود در داخل سوریه و همکاری با متحدین 

اند و این ایفای نقش بعضاً به صورت مداخلة مستقیم نظامی در بحران نیز بوده است. روسیه شروع   ای خود پرداخته منطقه

هایی از مخالفان حکومت  جانبه از حکومت اسد کرده است و امریکا و اتحادیة اروپا نیز به حمایت از گروه به حمایت همه

ای در روابط روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا در  گیری الگوی روابط ژئوپلیتیکی پیچیده اند که این امر به شکل اسد پرداخته

 بحران سوریه منجر شده است. 

 1های خارجی، باید به تبیین الگوی های یک بحران ژئوپلیتیکی و منازعه از منظر دخالت قدرت شهمنظور شناخت ری به

ها در آن بحران و منازعه پرداخت؛ این الگو به شکل، اندازه، و خصوصیات جغرافیایی،  روابط ژئوپلیتیکی میان این قدرت

دهد و از دیگر واحدها  ها را به یکدیگر پیوند می رد که آنهایی اشاره دا فیزیکی، و انسانی واحدهای ژئوپلیتیکی و نیز شبکه

های ژئوپلیتیکی مؤثر در الگوی روابط  (. هد  از پژوهش حاضر شناخت ابعاد و مؤلفه77: 1۳87کند )کوهن،   متمایز می

مخالفان حکومت  هایی از عنوان حامیان گروه عنوان حامی حکومت اسد با امریکا و اتحادیة اروپا به ژئوپلیتیکی روسیه به

ترین  اسد در بحران سوریه است؛ به همین منظور، نگارنده در پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که مهم

ای حاضر  های فرامنطقه عنوان قدرت های ژئوپلیتیکی مؤثر در الگوی روابط روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا به ابعاد و مؤلفه

 اند.  ها با یکدیگر کدام ظرگرفتن اهمیت و ارتباط این ابعاد و مؤلفهدر بحران سوریه، با درن

                                                                                                                                                                   
1. Pattern 
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پژوهششناسیروش
است و از مدل  1کمی( و از نظر هد  اکتشافی -روش اجرای پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع روش ترکیبی )کیفی

ژئوپلیتیکی مؤثر در پژوهش  های استفاده شده است. همچنین، با توجه به اینکه مؤلفه 2شناسی تدوین الگو و گونه

باشند، پارادایم پژوهش پراگماتیسم است.  های بیرونی و عینی و دارای معانی ذهنی مختلفی نیز می واقعیت

 استراوس و کوربین انجام شده است 4بر اساس طرح ظهوریابنده ۳بنیاد بخش کیفی پژوهش با استفاده از نظریة داده

 قضایا، و الگوها ها، فرضیه، مفاهیم، ها نظریه که است روشی بنیاد یا گراندد تئوری داده (. نظریة1990)استراوس و کوربین، 

 زمانی. کند می کشف ها داده از مستقیم طور به موجود نظری های  ار وب یا قبلی های فرض پیش از استنتاج جای به را

 فراهم مطالعه مورد های موجودیت با ارتباط در عمیقی درک حاصل نظریة، شد متوقف ها داده تحلیل و گردآوری که

خالصه،  طور به. دارد تثکید تئوری ساخت و استقرا،، اکتشا ، کیفی تحقیق بنیاد یا گراندد تئوری بر داده روش .کند می

 گردآوری طریق از مدون و مستند الگو یا نظریة یک ساخت فرایند از است بنیاد عبارت یا نظریة داده تئوری گراندد

 هایی زمینه در نوین های پرسش به گویی پاسخ منظور به شده گردآوری دادة مجموعه استقرایی تحلیل و داده یافتة سازمان

 که است آن بیانگر تئوری گراندد در گراندد واژة. اند آن آزمون و فرضیه هرگونه تدوین برای کافی نظری مبانی فاقد که

است )گلیزر و  شده نهاده بنیاد واقعی های داده از مستند ای زمینه بر شود می تدوین روش این اساس بر که تئوری هر

فر  یی)دانااست گرایانه  یا ساخت ،مند، ظاهرشونده سه رهیافت نظامدارای بنیاد  داده (. روش200۳؛ گلیزر، 1967استراوس، 

 نیکه ا یموضوع نیتر یاصل شود. بخش کیفی پژوهش حاضر با رهیافت ظاهرشونده انجام می (.76: 1۳86 ،یو امام

بنیاد با فشارآوردن بر  دادهبا روش  هینظر کیاست که  نیربوبه استراوس و ک زریدارد انتقاد گل انیبنآن بر اساس  افتیره

باشد و نه  هیشدن نظر دهییها و زا کردن مقوله مرتبطتمرکز بر  دیو با شود ینم جادیگرفتن در قالب خاص ا یجا یها برا داده

شامل  افتیره نیبنیاد در ا پژوهش داده جرایمراحل ا .(104و  10۳: 1۳92 ،یو امام فرد یی)دانا ها مقوله حیتشر صر 

محوری، و  باز، کدگذاری کدگذاری مرحلة سه در ها داده ها، کدگذاری داده پژوهش، گردآوری های تدوین پرسش یها گام

 تدوین و ها( و نگارش ها و تفسیر خود از داده برداری )ثبت اندیشه ، یادداشت(ها داده در مفاهیم یافتن) انتخابی کدگذاری

  .(1992نظریه یا الگو است )گلیزر، 

ساختاریافته گردآوری شده است. جامعة آماری در بخش  صورت مصاحبة نیمه های پژوهش در بخش کیفی به داده

های  دادهتا زمان اشباع نظری  گیری الملل گردآوری است و نمونه استادان و خبرگان حوزة ژئوپلیتیک و روابط بینکیفی 

 نفر مصاحبة کتبی انجام گرفت(. 1۳مصاحبه ادامه پیدا کرده است )برای این منظور فرم مصاحبه تهیه و با 

های ژئوپلیتیکی روابط  اهمیت ابعاد و مؤلفه کردن میزان منظور آزمون مدل کیفی، همچنین مشخص بخش کمی و به

سازی معادالت ساختاری با  ها با یکدیگر با روش کمی مدل روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا در بحران سوریه و ارتباط آن

 نامه، که های پژوهش در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسش رویکرد روش حداقل مربعات جزئی انجام شده است. داده

جامعة آماری آمده، گردآوری شده است.  دست های پژوهش که در مرحلة کدگذاری باز مرحلة کیفی به به وسیلة گویه

گیری تصادفی برای  اند که از روش نمونه الملل پژوهش حاضر در بخش کمی کارشناسان حوزة ژئوپلیتیک و روابط بین

سازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات  دلها استفاده شد. همچنین، حجم نمونه در روش م انتخاب آن

                                                                                                                                                                   
1. Exploration 

2. Taxonomy 

3. Grounded Theory 

4. The Emerging Design 
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شود که در پژوهش حاضر، با توجه به وجود هفت متغیر پنهان، حداقل   جزئی بر اساس تعداد متغیر پنهان مشخص می

  (.5: 201۳نفر باشد )کی وانگ،  80حجم نمونه باید 

پژوهشهاییافته
دست آمد  مصاحبه و با استفاده از روش گراندد تئوری الگوی کیفی پژوهش بههای کیفی حاصل از  بر اساس تحلیل داده

 (.1)شکل 

 

ایدربحرانژئوپلیتیکیسوریههایفرامنطقه.الرویکیفیروابطقدرت1شکل
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باط برای تعیین میزان ارت  SPSSافزار  بنیاد با استفاده از تحلیل عاملی در نرم آمده در روش داده دست الگوی کیفی به

بودن  برای مناسب (KMO) 1نیو اوکل ریم زر،یکا ةنمون تیکفاآزمون شود. برای این امر، از  ها بررسی می ها و مؤلفه گویه

های موجود  بودند و همبستگی 5/0آمده، همگی باالی  دست های پژوهش استفاده شد؛ با توجه به اعداد به ها و مؤلفه گویه

گیری از سه معیار پایایی  تحلیل عاملی مناسب بود. در گام بعدی، برای برازش مدل اندازهها برای  ها و مؤلفه در بین گویه

 ترکیبی، روایی همگرا، و آلفای کرونباخ استفاده شد که مناسب بود.

گیریوبرازشساختاریهایبرازشمد اندازه.شاخص1جدو 

متغیرها
میانرینواریانس

 (AVE)شدهاستخراج
 T-valueآلفایکرونباخپایاییترکیبی

 872/45 914/0 884/0 876/0 عوامل جغرافیایی
 7۳4/4۳ 89۳/0 826/0 785/0 عوامل ایدئولوژیکی
 26۳/48 891/0 879/0 88۳/0 عوامل ژئواستراتژیکی
 96/40 2 811/0 798/0 89۳/0 عوامل ژئواکونومیکی
 ۳26/50 896/0 891/0 902/0 نظام ژئوپلیتیک جهانی

 54۳/46 922/0 867/0 864/0 ای ژئوپلیتیک منطقهنظام 
 652/47 798/0 857/0 91۳/0 کدهای ژئوپلیتیکی

 
سازی معادالت ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات  در ادامه به آزمون مدل کلی پژوهش با استفاده از روش مدل

شود )نمودار  پرداخته می که بیانگر شدت رابطه است با توجه به ضریب مسیر یا بار عاملی ، Smart PLS 3افزار  جزئی و نرم

1.) 

 


ایدربحرانژئوپلیتیکیسوریههایفرامنطقهشدهالرویروابطقدرت.مد آزمون1نمودار

                                                                                                                                                                   
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure/ of Sampling Adequacy 
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است. ضرایب مسیر   ضرایب مسیر یا بار عاملی که بیانگر شدت رابطه میان دو متغیر است نشان داده شده 1در نمودار 

باشند و هر  ه مقادیر ضریب مسیر بیشتر باشد بیانگر آن است که متغیر مستقل تثثیر بیشتری در متغیر  5/0باید بیش از 

است که عدد بسیار خوبی  8/0ای باالی  های فرامنطقه مؤلفه الگوی روابط قدرت 17وابسته دارد. ضرایب مسیر برای 

باشند و  می 7/0وهش نیز هستند، همگی باالی است. ضریب مسیر برای هفت بُعد مدل پژوهش، که مبنای فرضیة پژ

ای،  ترتیب اهمیت شامل نظام ژئوپلیتیک جهانی، عوامل ژئواستراتژیکی، کدهای ژئوپلیتیکی، نظام ژئوپلیتیک منطقه به

ندة کن ها تبیین اند و بیانگر آن است که این ابعاد و مؤلفه عوامل جغرافیایی، عوامل ایدئولوژیکی، و عوامل ژئواکونومیکی

ای در بحران ژئوپلیتیکی  های فرامنطقه عنوان قدرت ای روسیه با امریکا و اروپا به الگوی روابط ژئوپلیتیکی رقابتی مداخله

 اند. سوریه

هایافتهوبحث
ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه،  های فرامنطقه شدة روابط قدرت در این بخش با توجه به میزان تثثیر ابعاد الگوی آزمون

شدة پژوهش شامل نظام ژئوپلیتیک جهانی، عوامل ژئواستراتژیکی، کدهای  بر مبنای مدل آزمون اهمیتترتیب  به که

اند، در خصوص  ای، عوامل جغرافیایی، عوامل ایدئولوژیکی، و عوامل ژئواکونومیکی ژئوپلیتیکی، نظام ژئوپلیتیک منطقه

های  عنوان قدرت ای روسیه با امریکا و اروپا به بتی مداخلهتثثیرگذاری این عوامل در الگوی روابط ژئوپلیتیکی رقا

ای حاضر در بحران ژئوپلیتیکی سوریه بحثی و تحلیلی ارائه خواهد شد. فرامنطقه
 

جهانیژئوپلیتی نظام

هایجهانیهایاهمیتسوریهدرراهبردژئوپلیتیکیقدرتالف(مؤلفه
 روسیه ای خاورمیانه راهبرد در سوریه اهمیت

تدریج در منظومة سیاست خارجی روسیه اهمیت  هایی است که در دوران بعد از جنگ سرد به خاورمیانه از جمله حوزه

طور  زیادی پیدا کرده و در مدار امنیتی این کشور تعریف شده است. همچنین، در میان کشورهای این منطقه سوریه به

و با  2011داشته است. این روابط بعد از تحوالت سوریه از سال  سنتی بیشترین مراودات سیاسی و دیپلماتیک را با روسیه

سوریه و جنگ  های آن در قبال تحوالت های عربی وارد مرحلة جدیدی شده و نوع نگاه روسیه و سیاست آغاز انقالب

اثرگذار بوده صورت قابل توجهی  المللی سوریه به داخلی این کشور بر ترکیب نیروهای درگیر و موازنة قوای داخلی و بین

(. 116: 1۳95نژاد،  است )کوالیی و سلطانی
 

 خاورمیانه ۀشکنند کمربند در سوریه اهمیت

در نظریة نظام ژئوپلیتیک جهانی کوهن، سوریه در منطقة شکنندة خاورمیانه واق  شده است. کوهن مناطق شکننده را 

های بزرگ  و دودستگی بوده و در رقابت میان قدرت داند که به لحاظ داخلی عمیقاً د ار اختال  مناطقی استراتژیک می

(. این موقعیت سوریه نشان از اهمیت سوریه در رقابت 97: 1۳87اند )کوهن،  های ژئواستراتژیک گرفتار شده حوزه

باشیم. های جهانی دارد که در بحران ژئوپلیتیکی این کشور شاهد رقابت روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا می قدرت
 

 امریکا بزرگ خاورمیان  طرح در سوریه یتاهم

و پس از حملة امریکا به افغانستان و در آستانة حمله به عراق در اوایل سال  2002طرح خاورمیانة بزرگ از اواخر سال 

بیان شد. این طرح مدعی بسط و نشر دموکراسی  21و در قالب رویکردی جدید در سیاست خارجی امریکا در قرن  200۳
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شعار امریکا برای ایجاد یک حکومت  (.89: 1۳9۳ه خاورمیانه و شمال افریقاست )ابوالحسن شیرازی و پارسه، و آزادی ب

 توان در قالب اهدا  و مناف  امریکا در طرح خاورمیانة بزرگ ارزیابی کرد. دموکرات در سوریه را می -لیبرال

 

هایجهانیهایرقابتقدرتب(مؤلفه
 خاورمیانه به اروپایی های قدرت ژئواستراتژی  بازگشت از امریکا حمایت

 منطقة همان سیاست این در آسیا از است که منظور 1«آسیا به  رخش»ویکم  راهبرد ژئواستراتژیکی امریکا در قرن بیست

که دارای اولویت و اهمیت است. این راهبرد موجب کاهش نیروهای نظامی امریکا در خاورمیانه  آسیاست جنوب و شرق

د، اما این به معنای آن نیست که از اهمیت منطقة غرب آسیا برای امریکا کاسته شده است. در این راستا ایاالت شو می

تر شرکای اروپایی خود در منطقه خصوصاً از لحاظ نظامی است که بحران سوریه  متحدة امریکا خواهان حضور پُرقدرت

صورت مستقل  ها این نقش را به ای امریکایی در منطقه اروپاییها فراهم آورده که با کاهش نیروه این عرصه را برای آن

 یا در قالب ناتو برعهده گیرند. 
 

 جهانی ژئوپلیتی  نظام در روسیه جایراه احیای برای روسیه راهبرد

 کند، سهم خود را از در مقابل، روسیه نیز، به رهبری والدمیر پوتین، در جهانی که به سوی امپریالیسم نوین حرکت می

تنها به مناطق در کنترل پیشین شوروی، بلکه  خواهد و دعوی قدرت بزرگ بودن خود را نه ژئوپلیتیک قدرت در جهان می

کند. بیشتر ناظران سیاست خارجی کنونی روسیه را ناشی از سیاست رهبری این کشور  در مناطق دیگر هم مطرح می

: 1۳97گرایان است )کوالیی و عابدی،  ای روسیه و از گروه دولتگر گرایان عمل دانند که از ملی توسط والدمیر پوتین می

 شود. (. ورود روسیه به بحران سوریه و رقابت با غرب در این بحران در راستای این راهبرد روسیه ارزیابی می14-20
 

 کریمه ۀجزیرشبه  لئمس قبا  در اروپا و امریکا بر فشار برای سوریه بحران از روسیه ۀاستفاد

همچنین، ورود روسیه به منازعة سوریه و اثرگذاری بر آن قدرت مانور مسکو در مورد مسئلة اوکراین و اختال  با غرب را 

دهد. روسیه با این سیاست توانست اوکراین و کریمه را به حاشیة مسائل خود با غرب براند )کوالیی و  افزایش می

  (.126: 1۳95نژاد،  سلطانی
 

 سوریه رانبح در ناتو اقدامات

صورت عملیات نظامی مستقیم دخالت نمود، در بحران سوریه این سازمان فقط به عمل  برخال  بحران لیبی که ناتو به

سیاسی در مقابل با حکومت اسد اکتفا کرده است. از جمله دالیل این سازمان برای عدم دخالت نظامی در بحران سوریه 

عنوان متحدان اسد، مقابلة حکومت اسد و متحدانش با  ران بهتوان به پرهیز این سازمان از تنش با روسیه و ای می

گیری این بنیادگرایان مذهبی در صورت از بین رفتن حکومت اسد  عنوان تهدید امنیتی ناتو و قدرت بنیادگراهای مذهبی به

 اشاره کرد. 

 

                                                                                                                                                                   
1. Pivot to Asia 
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عواملژئواستراتژیکی

هایاهمیتنظامیسوریهالف(مؤلفه
 روسیه پهیریآسی  نکما راهبرد در سوریه اهمیت

هزار کیلومتر مرب  در غرب آسیا و شرق مدیترانه و از کشورهای مهم در  185سوریه کشوری کو ک با مساحت تقریبی 

مناطق امنیتی همجوار روسیه است. امنیت روسیه با مناطق نزدیک به آن گره خورده است که دریای سیاه و حتی 

الطارق تا هند و  ین را پوشش  ان، این مناطق نزدیک به روسیه را که از جبلاند. برخی پژوهشگر مدیترانه بخشی از آن

(. همچنین، روسیه دارای یک پایگاه مهم 198: 1۳97اند )کرمی و فاضلی،  روسیه نامیده« پذیری کمان آسیب»دهند  می

ن قلمرو پایگاه دریایی روسیه موجب آ قراردادی امضا کردند که به 2017دریایی در سوریه است. روسیه و سوریه در ژانویة 

دادن به آن  سال خواهد بود و اگر دو طر  هد  خود را برای پایان 49در طرطوس گسترش خواهد یافت و مدت آن نیز 

 (. 210: 1۳97سال بعد نیز تمدید خواهد شد )کرمی و فاضلی،  25اعالم نکنند، برای 
 

 مدیترانه دریای در امریکا دریایی نیروی ششم ناوگان استقرار

 دریای مدیترانه محل استقرار ناوگان ششم دریایی ایاالت متحدة امریکا است که مقر آن در بندر ناپل ایتالیا است. این

های دریایی اتحاد  یگان کنترل و بازدارندگی آن عمدة مثموریت و شد تشکیل ایتالیا ناپل با مرکزیت 1950 سال در ناوگان

دهد.  اکنون نیز به کار خود ادامه می بود که هم سابق شوروی زمان سوریه در طرطوس جماهیر شوروی با مرکزیت بندر

ها در دریای مدیترانه برای دخالت نظامی در این بحران به افزایش بار  بحران سوریه و افزایش حضور نظامی روس

 نجر شده است. استراتژیک دریای مدیترانه با توجه به حضور ناوگان ششم دریایی ایالت متحدة امریکا م
 

 2«مدیترانه-اروپامشارکت»و1«اروپااتحادی همسایریسیاست»هایطرحدرسوریهاهمیت

کشورهای عضو »های  ها، با توجه به عالئق ژئوپلیتیک خود در سوریه، در قالب طرح پس از پایان جنگ سرد، اروپایی

ها  به احیای روابط با این کشور اقدام کردند که این طرح« مدیترانه -مشارکت اروپا»و « سیاست همسایگی اتحادیة اروپا

ها به سوریه  ی سوریه به احیای ایدة راهبرد نفوذ مجدد ژئوپلیتیکی اروپاییبا موفقیت  ندانی همراه نبود. بحران ژئوپلیتیک

منجر شد تا در صورت سقوط حکومت اسد بتوانند با یک حکومت همسو با خود و بر اساس مناف  ژئوپلیتیکی خویش نفوذ 

 خود را در این کشور تثبیت کنند. 

 

هایاهمیتمسیرارتباطیسوریهب(مؤلفه
 سیاه دریای در روسیه دریایی ناوگان مکمل عنوانبه سوریهایهمدیتران سواحل

طورکه گفته شد، سواحل سوریه مشر  بر دریای مدیترانه است و روسیه در آن دارای پایگاه نظامی است. برای فهم  همان

طور سنتی دریای سیاه و  بهتر سیاست روسیه در دریای سیاه و مدیترانه، الزم است به این مسئله توجه شود که روسیه به

طالحی پُرکاربرد در ادبیات سیاسی وجود دارد که دریای سیاه و کرده است. اص مدیترانه را یک منطقه محسوب می

 (. 199: 1۳97برای روسیه است )کرمی و فاضلی، « دروازة اقیانوس جهانی»مدیترانه 

 

                                                                                                                                                                   
1. ENP: (European Neighborhood Policy) 

2. Euro-Mediterranean Partnership 
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 اروپا برای سوریه ارتباطی مسیر اهمیت

ادیة اروپا، در بحران ای، خصوصاً اتح های فرامنطقه مسیر ارتباطی سوریه مؤلفة ژئواستراتژیکی مؤثری در روابط قدرت

ها  ترین راه طور سنتی یکی از مسیرهای ورود به غرب آسیا و نزدیک ژئوپلیتیکی سوریه است. برای اروپاییان نیز سوریه به

برای ارتباط با خلیج فارس و اقیانوس هند است و از سوی دیگر و از نگاه نظامی و امنیتی در زمان حال نیز این منطقه 

 و تروریسم به اروپا شده و از این جهت برای اروپاییان بسیار حائز اهمیت است. مسیر ورود ناامنی



ژئوپلیتیکیکدهای

هایسیاستداخلیالف(مؤلفه
 خود داخلی اقتدار تحکیم برای سوریه بحران از پوتین ةاستفاد

اقتدارگرا حرکت کرده و در این  در روسیه با توجه به اینکه بعد از روی کارآمدن پوتین این کشور به سوی یک نظام شبه

: 1۳95دهی به سیاست خارجی توانایی باالیی دارد )سیمبر و همکاران،  جمهور برای بسیج مناب  در شکل نظام رئیس

اش در روسیه حداکثر استفاده را  یم اقتدار داخلی خود و رهبری سیاسی(، پوتین از بحران ژئوپلیتیکی سوریه برای تحک۳18

 برده است. 
 

 ها دموکرات و اوباما خارجی سیاست نقد برای سوریه بحران از ترامپ ةاستفاد

شد و  های باراک اوباما محسوب می در امریکا دونالد ترامپ طی دوران مبارزات انتخاباتی از منتقدان سرسخت سیاست

سالة اوباما خواهد کشید. با این منظور ترامپ از بحران ژئوپلیتیکی سوریه  داد که خط بطالنی بر میراث هشت وعده می

حداکثر استفاده را در راستای پیروزی در انتخابات و بعد از آن توجیه ها  منظور نقد سیاست خارجی اوباما و دموکرات به

 عملکرد سیاست خارجی خود در خاورمیانه برده است. 
 

 اروپا در افراطی راست احزاب گسترش

یکی از عوامل موج جدید ظهور احزاب راست افراطی در اروپا واکنش به پدیدة مهاجرت گسترده به کشورهای اروپایی 

گرای افراطی  . با توجه به نارضایتی عمومی در بین مردم کشورهای اروپا نسبت به مهاجران، احزاب راستبوده است

(. پس از شروع بحران سوریه و 448: 1۳95زاده،  کنند از این موضوع به سود خود بهره ببرند )مجیدی و حاتم تالش می

بیش از یک میلیون آوارة سوری به اروپا مهاجرت  2017تا دسامبر  2011های سازمان ملل از آوریل  بر اساس داده

 ( و این تعداد مهاجر سوری زمینه را برای گسترش این احزاب در اروپا فراهم آورده است.2018اند )لوسیفای،  کرده
 

 اسد نامخالف از اروپا اتحادی  و امریکا حمایت مقابل در اسد حکومت از روسیه حمایت

شان بر آن بودند که حکومت  های غربی همچون امریکا و اتحادیة اروپا و متحدان عربی در شروع بحران، بسیاری از دولت

های مخالف حکومت اسد، این  اسد در مدت زمان کوتاهی فروخواهد ریخت. برای رسیدن به این هد  با حمایت از گروه

ا مقاومت حکومت اسد در برابر مخالفان با کمک متحدانی  ون ایران گیری اسد از قدرت شدند. ام ها خواستار کناره دولت

(. 86: 1۳96و سپس حمایت گستردة روسیه، اسد توانست از سقوط نجات یابد )ساجدی، 
 

 شیمیایی سالح از اسد دولت ةاستفاد خصوص در روسیه با اروپا اتحادی  و امریکا اختالف

های زیادی در این بحران مصداق  اختال  در سیاست خارجی روسیه با امریکا و اروپا در قبال بحران سوریه در زمینه

داشته است؛ با تشدید فضای مداخلة امریکا در سوریه پس از حمالت شیمیایی، روسیه حملة احتمالی امریکا به سوریه را 
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یکا هیچ سندی مبنی بر استفادة مواد شیمیایی دولت سوریه علیه غیر غیرموجه دانسته و همواره بیان کرده که دولت امر

 (.75: 1۳94نظامیان این کشور ارائه نکرده است )هدایتی و والدیمیروویچ، 



 سوریه طریق از خاورمیانه به نفوذ برای پوتین پراگماتیستی خارجی سیاست

سیاست رهبری این کشور توسط والدیمیر پوتین قریب به اتفاق ناظران، سیاست خارجی کنونی روسیه را ناشی از 

گرایان  گرای روسیه و از گروه دولت گرایان عمل در رأس قدرت قرار گرفته است. پوتین از ملی 2000دانند که از سال  می

(. از جمله کشورهای 16: 1۳97اند )کوالیی و عابدی،  است. این گروه خواستار دخالت مقتدرانه در قلمرو پیشین شوروی

ها را در این  تحت نفوذ شوروی در زمان جنگ سرد سوریه بوده است و بحران این کشور مجدداً فضای دخالت روس

 کشور فراهم کرده است.
 

 سوریه در ایران مقاومت محور با مقابله برای اروپا اتحادی  و امریکا خارجی سیاست

سیاست خارجی امریکا و اروپا در قبال بحران سوریه برای مقابله با محور مقاومت ایران در سوریه است. سوریه تا کنون 

اهلل لبنان بوده است. هرگونه تغییر در این وضعیت نتایج مطلوبی برای اسرائیل به  مثابة پل میان ایران و نیروهای حزب به

داند و بر این  (. واشنگتن ایران را محور مقاومت در منطقه می69: 1۳94وویچ، همراه خواهد داشت )هدایتی و والدیمیر

ای را از میان ببرد  های اصلی نفوذ ایران در معادالت منطقه تواند یکی از پایگاه کردن بشار اشد می باور است که با سرنگون

با اسالم سیاسی، و تروریسم دست یابد  و از این راه به مناف  امنیتی مهمی  ون تضمین بقای رژیم اسرائیل، مبارزه

 (. 107: 1۳91)نیاکویی و بهمنش، 
 

 خاورمیانه صلح مهاکرات در سوریه اهمیت

سوریه دارای اهمیت زیادی در مذاکرات صلح خاورمیانه و مورد حمایت امریکا و اروپاست. از جمله اهدا  امریکا در 

تواند به پیشبرد مذاکرات  ی کار آمدن یک حکومت طرفدار غرب میبحران سوریه پیشبرد فرایند صلح خاورمیانه است. رو

 صلح مورد حمایت امریکا و اروپا کمک شایانی نماید.

 

اینظامژئوپلیتی منطقه

یدربحرانسوریهامنطقههایجهانیباقدرتیهاقدرتروابطیهامؤلفهالف(
 عنوانبه ترکیه و امریکا متحد عنوانبه عربستان نفوذ ۀحوز گسترش با مقابله و ایران با روسیه همکاری

 منطقه در ناتو عضو

عنوان قدرت  روسیه در راستای مناف  خویش در بحران سوریه از یک سو به همکاری و گسترش روابط با ایران به

ظام بنیادگرای عنوان یک ن ای حامی اسد پرداخته است و از سوی دیگر به مقابله با گسترش حوزة نفوذ عربستان به منطقه

عنوان عضو ناتو پرداخته است. مذهبی و متحد امریکا و ترکیه به
 

 سوریه بحران در اسرائیل و ،ترکیه عربستان، با اروپا و امریکا همکاری

کنند. به این ترتیب،  عنوان کارگزار عملیاتی و اجرایی امریکا نقش ایفا می ای به در بحران سوریه برخی بازیگران منطقه

رسد. عربستان، ترکیه، و اسرائیل از جمله  ای توسط کارگزاران نیابتی امریکا به انجام می های منطقه بسیاری از خشونت

 (. 72: 1۳94وویچ، اند )هدایتی و والدیمیر این کارگزاران
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 امریکا توسط ایران ژئوپلیتیکی فرسایش

منظور جلوگیری از تلفات جانی و کاهش  های ترامپ برای خروج نیروهای امریکایی از سوریه به با توجه به وعده

های  شدن بحران سوریه برای فرسایش ژئوپلیتیکی ایران و گروه های نظامی امریکا، این کشور از طوالنی هزینه

 نظامی متحد این کشور حداکثر بهره را خواهد برد. هشب



 سوریه بحران در اسرائیل امنیت حفظ اهمیت

خصوص تثثیرگذاری ایران بر مسائل شرق  ای ایران و به از آنجا که اتحاد استراتژیک ایران با سوریه به افزایش نفوذ منطقه

مدیترانه از جمله مسئلة فلسطین و اسرائیل در پیوند با حماس و همچنین حزب اهلل منجر شده است، مناف  استراتژیک 

استراتژیک به وسیلة تغییر رژیم در سوریه د ار فروپاشی شود و در نتیجه موازنة کند این اتحاد  ای امریکا ایجاب می منطقه

 (. 141: 1۳95اهلل تغییر کند )نیاکویی و ستوده،  قدرت در منطقه به ضرر اتحاد جمهوری اسالمی ایران و حزب
 

 نامهاجر ة ئمس خصوص در ترکیه با اروپا اختالفات

 به توجه با. است سوری مهاجران مسئلة حل سوریه بحران در ترکیه با اروپا اتحادیة روابط در مؤثر متغیرهای ترین مهم از

کشورهای اتحادیة اروپا از طریق ترکیه،  به سوری آوارگان مهاجرت گستردة مشکالت و سوریه به اروپا جغرافیایی نزدیکی

عنوان اهرم فشاری برای امتیازگیری در مسائل دیگر در روابطش با اتحادیة  این کشور همواره از مسئلة مهاجران سوری به

 اروپا استفاده کرده است. 
 

 کردها ة ئمس خصوص در ترکیه با اروپا اتحادی  و امریکا اختالفات

رغم همسویی در مقابله با  ای حاضر در بحران سوریه، به عنوان قدرت منطقه در روابط امریکا و اتحادیة اروپا با ترکیه، به

زا مطرح بوده است. ایاالت متحدة امریکا و اروپا خواهان  عنوان عامل  الش حکومت اسد، مسئلة کردها همواره به

 داند.  که ترکیه این عمل را خط قرمز امنیت ملی خود می اند گیری اقلیم خودمختار کردستان سوریه شکل

 

ایهایمنطقههایرقابتقدرتب(مؤلفه
عنوان عاملی مؤثر در الگوی روابط روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا در بحران سوریه  ای که به نظام ژئوپلیتیک منطقه

ای با یکدیگر است. وجود  ند قدرت در جنوب غرب آسیا  های منطقه شود تا حد زیادی متثثر از رقابت قدرت شناخته می

ای دارند سبب ناامنی و رقابتی پایدار شده است. از یک طر ، ایران مراکز جغرافیایی  که هر کدام نیز داعیة رهبری منطقه

استای کند. از طر  دیگر، عربستان داعیة رهبری جغرافیای اهل سنت را دارد. ترکیه نیز در ر شیعیه را حمایت می

جغرافیای تاریخی خود در دوران کنونی به دنبال احیای قدرت نوینی به پهنای جغرافیای قدیم خود است. این سه کشور 

اند که نگاه آنان بر پایة عوامل ژئوپلیتیکی قدرت، رقابت، نفوذ، و  ای اکنون در حال رقابت بر سر کسب برتری منطقه هم

 (. 7: 1۳96کنترل شکل گرفته است )حیدری موصلو، 

 

عواملجغرافیایی

هایموقعیتجغرافیاییالف(مؤلفه
ها در  موقعیت جغرافیایی سوریه برای روسیه، امریکا، و اتحادیة اروپا بسیار حائز اهمیت است و در الگوی روابط این قدرت

صر الگوی پژوهش حاضر بحران ژئوپلیتیکی این کشور تثثیر فراوانی دارد؛ به نحوی که این متغیر شرط الزم دیگر عنا
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کیلومتر مرب  در منطقة جنوب غرب آسیا و ساحل شرقی دریای  185180است. جمهوری عربی سوریه با مساحتی حدود 

 کند. مدیترانه واق  شده است و از طریق این دریا با اروپا ارتباط پیدا می

 

هایموقعیتنسبیسوریهب(مؤلفه
کیلومتر مرز با عراق از شرق و جنوب  596کیلومتر مرز با ترکیه از شمال،  845ارای ، د1عنوان قلب منطقة لوانت سوریه، به

کیلومتر  74کیلومتر مرز با لبنان از غرب و جنوب غربی،  ۳59کیلومتر مرز با اردن از جنوب و جنوب غربی،  ۳56شرقی، 

  هارراه در تعبیری به سوریه . کشورکیلومتر ساحل در شرق دریای مدیترانه است 18۳مرز با اسرائیل از جنوب غرب، و 

لولة  خط و بزرگ راه آب تقاط  در و است مرز هم عراق و ترکیه،، لبنان ،اسرائیل، اردن با و گرفته قرار ژئوپلیتیکی خطرناک

 مدیترانه کنار دریای و سوریه طرطوس بندر در روسیه و دارد روسیه کشور با نظامی گستردة های و همکاری است منطقه

 (.50: 1۳91 ،خانبلوکی) است آن کشور ای خاورمیانه مهدم سدنگر منزلة به که کرده ایجاد نظامی پیشرفته پایگاه

 

هایمهاجرتیج(مؤلفه
 اروپا به سوری آوارگان مهاجرت

 2017تا دسامبر  2011های سازمان ملل از آوریل  طورکه بیان شد، پس از شروع بحران سوریه و بر اساس داده همان

از جمله مشکالت مهاجرت گستردة  .(2018اند )لوسیفای،  بیش از یک میلیون آوارة سوری به اروپا مهاجرت کرده

یابی  توان به کاهش همگرایی میان اعضای این اتحادیة اروپا در اثر قدرت ها به کشورهای عضو اتحادیة اروپا می سوری

های دموکراتیک و حقوق بشر، تهدید  روپا در زمینة مؤلفهاحزاب جناح راست افراطی، کاهش قدرت هنجاری اتحادیة ا

مفهوم اروپای بدون مرز، تثثیر منفی در اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه، بحران هویتی و فرهنگی و تهدیدات امنیتی 

 (.285-281: 1۳97های نژادپرستانه اشاره کرد )صباغیان و کرمی،  گرایی، تروریسم، و رشد جنبش همچون رشد افراط
 

 امریکا به سوری مهاجران سفر ممنوعیت

در خصوص مهاجرت آوارگان سوری به امریکا، هر ند این مهاجرت بسیار نا یز بوده است، ترامپ با استفادة تبلیغاتی از 

ها به امریکا را صادر کرده است. ترامپ، پس از به قدرت رسیدن و  ناامنی موجود در سوریه دستور ممنوعیت سفر سوری

صادر « حفاظت از امریکا در برابر حمالت تروریستی»های انتخاباتی خود، دستور اجرایی را تحت عنوان  راستای وعدهدر 

شود، به امریکا ممنوع  کرد که بر اساس آن ورود شهروندان هفت کشور مسلمان، که شامل شهروندان سوری نیز می

 شود.  می

 

 فرات غرب به کردها مهاجرت وییجاجابه

ای حاضر در بحران  های فرامنطقه های داخلی در سوریه پس از بحران این کشور نیز در رفتار قدرت جایی مهاجرت و جابه

جایی کردها به غرب فرات با حمایت امریکا و  توان به جابه های داخلی می سوریه مؤثر بوده است که از جملة این مهاجرت

ه قرار گرفته است. احساس تهدید دولت ترکیه پس از تشکیل جبهة اروپا اشاره کرد که مورد مخالفت شدید ترکی

نظامیان  دهی شبه دموکراتیک سوریه توسط ائتال  عزم ذاتی شدت مضاعفی به خود گرفت که نقطة عطف آن سازمان

: 1۳97فر،  عرب مخالف دولت در غرب فرات برای مقابله با تشکیل یک کیان کردی در شمال سوریه بود )آزاد و ابراهیمی

50 .) 
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 سوریه ساکن فلسطینی مهاجران

با توجه به سکونت نزدیک به ششصد هزار آوارة فلسطینی در سوریه و اهمیت مهاجران فلسطینی در مذاکرات صلح مورد 

ای، خصوصاً  های فرامنطقه حمایت غرب، این وضعیت موجب اهمیت آوارگان فلسطینی در بحران سوریه برای قدرت

 امریکا و اتحادیة اروپا، شده است. 

 

رزمینیهایمرزیوسد(مؤلفه
 جوالن سر بر اختالف در اسرائیل از امریکا حمایت

 های بلندی بر اسرائیل حاکمیت شناختن دونالد ترامپ از همان آغاز دورة ریاست جمهوری از تصمیم خود برای به رسمیت

مریکا به این تصمیم ا .آن را اجرایی کرد فرمانی امضای با 2019مارس  25جوالن صحبت کرده بود که در نهایت در روز 

ای حاضر در بحران سوریه حتی اروپا  ای و فرامنطقه های منطقه واکنش و مخالفت شدید کشورهای جهان خصوصاً قدرت

 عنوان متحد راهبردی امریکا نیز منجر شده است.  به
 

 سوریه ةتجزی خصوص در امریکا طرح

مؤثر است بحث تجزیة سوریه یا حفظ یکپار گی ای سوریه  های فرامنطقه دیگر مسئلة سرزمینی سوریه که در رفتار قدرت

شدت با آن مخالف است و در همة راهکارهای حل  آن است. در حالی که امریکا موافق تجزیة سوریه بوده، روسیه به

بحران سوریه بر حفظ یکپار گی سرزمینی سوریه تثکید کرده است. در مقابل، تقسیم و تجزیة کشورهای خاورمیانه 

های امریکایی وجود داشته است. تفکر تجزیه و تقسیم سوریه از این حیث مهم است که، ضمن انحالل  همواره در طرح

ای امریکا، و  ترین کشور تهدیدکنندة مناف  خاورمیانه ترین کشور تهدیدکنندة اسرائیل، مهم محور مقاومت، بزرگ

: 1۳96منزوی خواهد کرد )زرقانی و احمدی، ترین رقیب عربستان سعودی در منطقه یعنی ایران را تا حدود زیادی  بزرگ

24.) 

 

هایقومیتیو(مؤلفه
 رو میانه سنی اعراب از اروپا و امریکا حمایت مقابل در علوی اعراب از روسیه حمایت

نشین که شامل طرطوس، الذقیه، دمشق، و سواحل سوریه در کنار دریای مدیترانه است  روسیه سعی دارد بر منطقة علوی

کند. در کنار این عامل  ( و در این راستا از علویان حمایت می220: 1۳97نفوذ داشته باشد )احمدی ارکمی و همکاران، 

عنوان حکومت مورد  ا روسیه و ماهیت علوی حکومت سوریه، بهسابقة تاریخی همکاری علویان حکومت بعثی سوریه ب

اند. در مقابل، امریکا و اتحادیة  ها از علویان در این بحران بوده قبول سازمان ملل، عواملی مضاعف برای حمایت روس

اتیک در این گیری یک حکومت دموکر کوشند تا در صورت پایان بحران و شکل رو می اروپا با حمایت از اعراب سنی میانه

ها قرار بگیرد.  کشور، با توجه به جمعیت زیاد این قومیت در سوریه، قدرت در اختیار قومیت مورد حمایت آن
 

 کردها از اروپا و امریکا حمایت

طور کلی مواض  امریکا در قبال  در خصوص مواض  امریکا، اتحادیة اروپا، و روسیه در قبال کردها نیز باید بیان کرد که به

شدن سوریه و احقاق  اش از روند دموکراتیک والت کردهای سوریه این است که امریکا در قالب استراتژی امنیت ملیتح

کند، اما به دنبال مدیریت آرام و تدریجی مسئله است. در مورد مواض  اروپا دربارة مسئلة  حقوق کردها حمایت می

گیری اقلیم کردستان سوریه به  اتحادیة اروپا دربارة شکل کردهای سوریه نیز باید گفت که سیاست خارجی و متغیرهای

ها بر مسائل حقوق بشر و  شود اتحادیة اروپا با آن مخالف نباشد، زیرا تثکید نخست اروپایی ای است که تصور می گونه
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تواند  می کنند و تشکیل دولت کردستان بزرگ حقوق قومی است و دوم اینکه جمعیت زیادی از کردها در اروپا زندگی می

  (.146-145: 1۳94آبادی و رحیمی دهگالن،  زمینة بازگشت این مهاجران به خاورمیانه را فراهم کند )باقری دولت

 

عواملایدئولوژیکی

هایمههبیالف(مؤلفه
 روسیه نزدی  خارج و نشین مسلمان مناطق به افراطی اسالم گسترش از جلوگیری برای روسیه تالش

های خودمختار  های بنیادگرای مذهبی در آن و حضور اتباع زیادی از جمهوری یابی گروه پس از بحران سوریه و قدرت

ها، روسیه این وضعیت را تهدید مستقیم امنیتی نسبت به خود  روسیه و کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی در این گروه

اند تا از  های بنیادگرای پرداخته بحران سوریه به نابودی گروه ها با حداکثر توان نظامی در تلقی کرد. بنابراین، روس

 بازگشت آنان جلوگیری کنند. 
 

 اروپا و امریکا در هراسی اسالم افزایش

اند: از یک سو، این کشورها  ای به گسترش بنیادگرایی مذهبی در بحران سوریه داشته اتحادیة اروپا و امریکا رویکرد دوگانه

اند. در اروپا، احزاب راست  هراسی حداکثر استفاده را برده بنیادگرای مذهبی در سوریه در راستای اسالماز اقدامات گروهای 

های اسالمی، با انتقال و تشویق اتباعشان برای مهاجرت به اروپا، سعی در  افراطی در پی القای این تفکرند که دولت

 (. 296: 1۳96کنند )دهشیری و قاسمی،  اروپا را تصر  میهای آینده مسلمانان  اشغال نرم این منطقه دارند و در دهه
 

 اروپا به سوریه طریق از مههبی بنیادگرایان تروریستی های فعالیت و ناامنی گسترش

های بنیادگرای مذهبی در سوریه و حضور تعداد زیادی از اتباع کشورهای اروپایی و امریکا  از سوی دیگر، گسترش گروه

 ها موجب گسترش ناامنی و حمالت تروریستی به این کشورها خصوصاً در کشورهای اتحادیة اروپا شده است.  در این گروه
 

 سوریه مههبی بنیادگرای های گروه در اروپا اتحادی  و ،امریکا روسیه، اتباع از زیادی تعداد حضور

با شروع بحران سوریه بسیاری از بنیادگرایان مذهبی و اتباع کشورهای مختلف از جمله روسیه، امریکا، و اتحادیة اروپا به 

به شرح تعداد این جنگجویان خارجی  2014های بنیادگرای مذهبی، خصوصاً داعش، در سوریه پیوستند که تا سال  گروه

 است.  2جدول 

 (2014.بنیادگرانمههبیخارجیحاضردربحرانسوریه)استاتیستا،2جدو 





بنیادگرانمههبیدربحرانسوریهجمعیتمسلمانکشور

 + 800 16،۳79،000 روسیه
 + 700 4،704،000 فرانسه
 + 500 2،869،000 بریتانیا
 + ۳00 4،119،000 آلمان
 + 250 ۳99،000 استرالیا
 + 250 6۳8،000 بلژیک
 + 120 914،000 هلند
 + 100 2،595،000 امریکا
 100 226،000 دانمارک
 50 144،000 نروژ
 ۳0 4۳،000 ایسلند
 ۳0 451،000 سوئد
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 کشورهایشان به مههبی بنیادگرایان بازگشت از جلوگیری برای روسیه و اروپا، امریکا، تالش

ها از  های بنیادگرای مذهبی در سوریه، بسیاری از جنگجویان خارجی عضو این گروه گروهبا شکست داعش و بسیاری از 

 ملل سازمان تحقیقات کمیسیون اند. به گزارش رئیس کشورهای روسیه، امریکا، و اتحادیة اروپا در سوریه باقی مانده

. پذیرد نمی را ها آن کشورشان داعش با ارتباطشان خاطر به که دارند حضور سوریه در خارجی هزار 11 ،سوریه دربارة

 به نتوانند ها آن تا کنند می سلب را اشخاص این تابعیت و زده بیشتری اقدامات به دست کشورها از برخی این، بر عالوه

 یا بدرفتاری یا شکنجه با آنجا در است ممکن که کنند می موافقت کشورهایی به افراد این انتقال با یا بازگردند کشورشان

 از تن 4000 که اند داده جای خود در را خارجی هزار 12 سوریه شرق شمال های همچنین، اردوگاه .شوند رو روبه اعدام

 داده اسکان ویژه های بخش در که اند خارجی های داعشی به وابسته های خانواده کودکان دیگر تن 8000 و زن ها آن

 (.2019جوالی  2ملل،  سازمان پناهندگان عالی )کمیساریایدارند  قرار شدید امنیتی نظارت تحت و اند شده

 

هایگفتمانیب(مؤلفه
 سوریه بعث حزب از روسیه حمایت فکری پیشین 

گراها  جز دورة کوتاهی پس از فروپاشی شوروی سابق و حاکمیت غرب روابط نزدیک روسیه و سوریه در دوران معاصر، به

گفتمان سیاسی حزب بعث سوریه با احزاب کمونیست در زمان شوروی سابق و  بر روسیه، ناشی از اشتراکات فراوان در

ترین حزب کمونیست در جهان  توان بیان کرد که پُرقدرت احزاب حاکم در دوران فعلی در روسیه است. در این راستا می

نه و نزدیک بوده در سوریه تشکیل شده و از آن تاریخ روابط سوریه و شوروی سابق بسیار دوستا 1925عرب در سال 

 ( و این روابط تا زمان حال مستحکم باقی مانده است. 52: 1۳92است )آدمی و آخرالدین، 

 

 اروپا و امریکا حمایت مورد دموکرات -لیبرا  سیاسی نظام

 تضاد گفتمان سیاسی میان حزب بعث حاکم در سوریه با احزاب حاکم در امریکا و اتحادیة اروپا همواره عامل روابط سرد

دموکراسی  - ها بوده است که این روابط سرد ناشی از تضاد هنجارهای مبتنی بر گفتمان لیبرال میان سوریه با این قدرت

 ناسیونالیست عربی حزب بعث سوریه بوده است. - غربی با گفتمان سوسیال

 

یکیژئواکونومعوامل

هایانرژیالف(مؤلفه
فارس، دارای مناب  غنی نفت و گاز نیست، از جمله دالیل حضور هر ند سوریه، همچون کشورهای حاشیة خلیج 

اکنون در  ای در بحران این کشور بحث انرژی است. از یک سو، کنترل مناب  نفتی سوریه، که هم های فرامنطقه قدرت

امریکا در این اند که درآمد فروش نفت سوریه را صر  نیروهای کرد متحد  ها اعالم نموده ها بوده و آن اختیار امریکایی

عنوان مسیری جهت انتقال انرژی  کشور خواهند نمود. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موقعیت جغرافیایی سوریه، به

ای به نحوی امکان کنترل مناب  انرژی  های فرامنطقه منطقه به اروپا، پیروزی در بحران سوریه برای هر یک از این قدرت

 آورد. منطقه را فراهم می

 

هایاقتصادیؤلفهب(م
 شروع و بحران پایان از پس نیست، سوریه بحران در درگیر های طر  اصلی اولویت اقتصادی مناف  حاضر حال در اگر ه

 های قدرت جمله از سوریه بحران در حاضر های طر  اصلی های اولویت جمله از اقتصادی مناف  سوریه، بازسازی فرایند

 که اند داشته سوریه با تجاری روابط و اقتصادی مناف  بحران شروع از قبل ها قدرت این از یک هر. بود خواهد ای فرامنطقه
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امر  ینکه ا شد خواهند خویش اقتصادی مناف  احیای و سوریه با تجاری روابط مجدد برقراری خواهان بحران از پس

 به یهبحران سور همچنین،. است یتحائز اهم یاربس یه،خصوصاً روس یه،در بحران سور یلدخ یجهان یها قدرت یبرا

 .است منجر شده امریکا،خصوصاً  ی،ا فرامنطقه یها منطقه توسط قدرت یها به کشور ینظام یحاترونق بازار فروش تسل

گیرینتیجه
های جغرافیایی هستند که مطلوب روسیه، امریکا، و  فرصت شده در الگوی پژوهش های جغرافیایی بیان ابعاد و مؤلفه

ها  کنندة مناف  این قدرت اند، زیرا تثمین ای حاضر در بحران ژئوپلیتیکی سوریه های فرامنطقه عنوان قدرت وپا بهاتحادیة ار

حاصل روابط متقابل عوامل و  های ژئوپلیتیکی مؤثر در الگوی پژوهش اند. همچنین، ابعاد و مؤلفه در این بحران

ای حاضر در بحران  های فرامنطقه اف  ژئوپلیتیکی قدرتکه به منهای جغرافیایی، عامل سیاست و قدرت است  ارزش

د عالوه بر تثثیر مستقیم بر الگوی روابط روسیه با امریکا و  های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی اند. این ابعاد و مؤلفه سوریه مرتبط

ها در قالب یک مدل  خت آناند و بر هم تثثیرگذارند و شنا د با یکدیگر نیز دارای ارتباط اتحادیة اروپا در بحران سوریه

ها با یکدیگر ممکن است. البته، باید توجه کرد که در طول مدت زمان  ساختاری و با درنظرگرفتن اهمیت و ارتباط آن

ای در بحران  ای و فرامنطقه های منطقه ممکن است میزان اهمیت ابعاد جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در الگوی روابط قدرت

 ا زیاد شود و ترتیب آن عوامل تغییر نماید.ژئوپلیتیکی سوریه کم ی

ای در بحران سوریه شرایط نظام ژئوپلیتیک جهانی است که  های فرامنطقه ترین متغیر در الگوی روابط قدرت مهم

های جهانی در بحران سوریه است. میزان  نشان از اهمیت عوامل ژئوپلیتیکی نسبت به عوامل جغرفیایی برای قدرت

ای در بحران  های فرامنطقه ت استراتژیکی، با توجه به موقعیت نظامی کشور سوریه، در الگوی روابط قدراهمیت عوامل ژئو

ها در بحران سوریه  عنوان دومین متغیر حائز اهمیت است. سومین متغیر مهم در روابط ژئوپلیتیکی این قدرت سوریه، به

و دستور کار سیاست خارجی روسیه، امریکا، و اتحادیة  ها کدهای ژئوپلیتیکی است که ناشی از شرایط داخلی این قدرت

ای است که الگوی روابط ژئوپلیتیکی ایران  اروپا در قبال بحران سوریه است. متغیر  هارم شرایط نظام ژئوپلیتیکی منطقه

گوی روابط صورت مستقیم بر ال ای حاضر در بحران سوریه به های منطقه عنوان قدرت با ترکیه، عربستان، و اسرائیل به

عنوان متغیر پنجم در الگوی  ای حاضر در این بحران تثثیرگذار است. اهمیت عوامل جغرافیایی به های فرامنطقه قدرت

تری قرار دارد. متغیر ششم  ای در بحران سوریه نسبت به عوامل ژئوپلیتیکی در اولویت پایین های فرامنطقه روابط قدرت

های فرامنطقة بحران  صورت نرم بر الگوی روابط قدرت تمانی و مذهبی است که بههای گف عوامل ایدئولوژیکی با مؤلفه

ای  های فرامنطقه عنوان آخرین متغیر مؤثر در روابط قدرت سوریه تثثیرگذار است. همچنین، باید به عوامل ژئواکونومیکی به

های  ویت کمتری در اهدا  قدرتدر بحران سوریه اشاره کرد که نشان از آن دارد که در حال حاضر این عوامل اول

ای بازیگر در بحران سوریه دارد. اما در طی زمان و دوران پسابحران قطعاً دارای اهمیت بیشتری در رفتار این  فرامنطقه

 ها در سوریه خواهد شد. قدرت

دهندة آن است  نشانژئوپلیتیکی مؤثر در بازیگری روسیه، امریکا، و اتحادیة اروپا در بحران سوریه  های ابعاد و مؤلفه

عالوه بر آنکه یک بحران داخلی میان حکومت اسد و مخالفان داخلی آن است، به یک بحران  که بحران سوریه،

ای تحت تثثیر  های فرامنطقه های خارجی نیز تبدیل شده که در سطح قدرت ژئوپلیتیکی و عرصة روابط قدرت میان قدرت

های جغرافیایی برای این  قرار دارد. همچنین، با توجه به اهمیت این ابعاد و مؤلفهروابط روسیه با امریکا و اتحادیة اروپا 

برداری از بحران سوریه را در راستای  اند تا حداکثر بهره جای حل قطعی بحران به دنبال مدیریت آن ها به ها، آن قدرت
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های ژئوپلیتیکی دوران  ترین بحران طوالنی اهدا  و مناف  ژئوپلیتیکی داشته باشند. به همین سبب، این بحران به یکی از

 نتیجه مانده است. های سیاسی و دیپلماتیک برای حل آن بی معاصر در نظام ژئوپلیتیک جهانی تبدیل شده و تالش

سپاسرزاری
سبب   علمی دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران، به داند از دکتر سیدعباس احمدی، عضو هیئت نگارنده بر خود الزم می

 اهنمایی ارزشمند ایشان در نگارش این مقاله، سپاسگزاری نماید.ر
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