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  چكيده

 کشییورهای  توسیی   کییه  اسیی   آسیییا  غرب  ژئواستراتژیک  منطقۀ  در  ژئوپلیتیکی  هایبحران  از  سوریه  بحران

 با( 1389 اسفند) 2011 مارس از عربی بهار عنوان تح  اسالمی، بیداری موج از سوءاستفاده با  غربی  و  منطقه

 به که اقدامی آمد؛ وجود به سوریه، کشور به هاآن گسیل و سلفی  تندرو  و  داخلی  معارض  نیروهای  از  حمای 

 بامالحظییه.  اسیی   شده  جهانی  و  ایمنطقه  پیامدهای  و  سوریه  هایزیرساخ   ویرانی  سوری،  هامیلیون  آوارگی

 اییین بییرای گونییاگونی سناریوهای( محتمل و ممکن) مطلوب آینده با  مرتب   هایپیشران  و  بحران  کنونی  روند

 مطالعییا   از  اسییتفاده  بییا  و  تبیینییی  -تحلیلییی  روش  از  گیییریبهییره  بییا  تحقییی   اییین  در.  شودمی  ترسیم  بحران

 احتمییالی  نتییای   بییا  که  شد  پرداخته  سناریوها  این  از  تصویرسازی  به  موجود،  آرشیوهای  و  اسنادی  ای،کتابخانه

 کییه  دهییدمی  نشییان  شدهانجام  پژوهش  و  تحقی   این.  اس   شده  تصویرسازی  ممکن  هایآینده  با  مواجهه  برای

 افییزایش  هییایزمینییه  سییوریه،  بییر  حاکم  نظامبه  افزایی  مشروعی   با  سوریه  جمهوری  ریاس   انتخابا   هرچند

 سیال ماهی  اما کرد فراهم  داخلی  سطح  در  معارض  هایگروه  برابر  در  را  نظام  آن  مقبولی   و  مقاوم   قدر ،

 عناصییر  مجموعییه  و  هسیی   نیییز  جهانی  و  ایمنطقه  ژئوپلیتیکی  عوامل  از  تأثیرپذیری  معرض  در  سوریه  بحران

 .دارند سزایی به تأثیر آینده در بحران این سرنوش  بر نیز( المللیبین و ایمنطقه محلی،) گانهسه سطوح

  سوریه نظام تثبیت سناریو، معارضان، ژئوپلیتیک، انتخابات، بحران،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
 و راهبردی مهم یامنطقه عنوانبههایی که دارد ها و ظرفی  به اعتبار قابلی   ربازیاز د  غرب آسیا

 قرارگرفتییه جهانی و ایمنطقه هایقدر  موردتوجه همواره بوده و برخوردار یاژهیو اهمی   از

آن سییب   ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی موقعی   نیز و... گاز و نف   طبیعی منابع اس . وجود

 همییین باشد. به درگیری و مناقشه های بزرگ دائماً مستعدشده تا همواره به اعتبار طمع قدر 

 منییافع بییا کییه بییوده روبییرو زیییادی هییایو ناآرامی هییاجنگ با منطقه این تاریخ، طول در دلیل

طوالنی شدن جنگ داخلی سوریه و آغییاز هفتمییین  .اس   خوردهگره جهان گوناگون کشورهای

 تواناین رابطه می را، در و تحوال  دیگرش سال از چرخه مداوم خشون  و خونریزی در آن

 دنیای به آن رود. تعل به شمار می غرب آسیا منطقه کشورهای ترینمهم از سوریه .کرد تحلیل

 قییرار تییرمهمو از همه  اجتماعی و سیاسی ساخ   مذهبی، -تاریخی، تنوع قومی دم  ق اسالم،

 ضییدی  بییا اییین رژیییم، و اسییرائیل با رژیم صهیونیستی همسایگی و محور مقاوم   در داشتن

بییه لحییاق موقعییی   سییوریه .دارد کشییور اییین اهمییی   بییر داللیی   که هایی اس  مؤلفه ازجمله

دییین بییزرگ  سییه هییاکه مزید بر این قاره آسیا، آفریقا و اروپا اس   سه تالقی ژئوپلیتیکی، محل

در  بحییران از روی دادن پیییش انیید. تییاآفرین بودهنقش آن یهودی ( نیز در و مسیحی   )اسالم،

رفیی . بییه شییمار می غییرب آسیییا منطقییه و عربییی کشییورهای ترینباثبا  از کشور این سوریه،

 کشییورهای سییوریه را نسییب  بییه بعث، حزب ایدئولوژی برتری سایه در اسد خاندان حکوم  

 ارتییش بعییث و حییزب برخوردار کرده بود. پیوند بیشتری امنیتی و سیاسی ثبا  از عربی دیگر

 در اسالمی انقالب پیروزی از پس شد. داخلی هایبحران اسد بر خانواده موج  چیرگی سوریه

 دیییدگاه و منییافع وجود آمیید. همشوشییانیایران و سوریه به  کشور دو بین رواب  نزدیکی ایران،

 ازجملییه اسالمی، کشورهای هایناکامی و ایمنطقه مسائل به نسب   دو کشور مسئوالن مشترک 

 ابعاد در جنگ این که منافعی و عراق و ایران جنگ، بین بود. روی دادن کشور نزدیکی دو دالیل

 و ایران کنار در تحمیلی جنگ طول در سوریه داش  موج  شد تا سوریه برای دول   گوناگون

سییوریه  و ایییران تحمیلی، رواب  راهبردی جنگ پایان از بگیرد. پس قرار استکبار جبهه در برابر

 رواب  سطح بر منفی پیامدی تنهانه وی، جایبه پسرش جانشینی و اسد ادامه یاف . مرگ حافظ

از همکییاری  جدیییدی مرحلییۀ وارد کشور دو رواب  شد برعکس موج   بلکه کشور نداش   دو

 دو بییینپنهییان و عمییی   پیمان راهبییردی نوعی معتقدند، گرانبرخی تحلیل که ایگونهشود، به
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فرد بییرای تقوییی  از طرف دیگر سوریه، تنها بستر و امکییان منحصییربه .اس   منعقدشده کشور

قبییل از انقییالب  های اشییلالی بییود و ازجبهۀ مقاوم  و ارتباط با لبنان و فلسطینیان در سرزمین

روزۀ اعراب با اسرائیل، دشمنی با این اسالمی نیز سوریه تنها کشوری بود که بعد از جنگ شش

کییرد کییه ها سوریه را مجاب میعنوان خ  مقدم محور مقاوم  حفظ کرد. همه اینکشور را به

 داریبییی  وقییوع حساب آورد. بییاجمهوری اسالمی ایران فرصتی ملتنم برای تداوم این هدف به

ها با سوارشییدن بییر اییین مییوج، آن، غربی دامنه گسترش و اسالمی کشورهای برخی در اسالمی

فرص  را ملتنم شمرده با تحریک مخالفین سوریه و فراخوانی وهییابیون از اقصییی نقییاط دنیییا، 

نطفۀ توطئۀ خطرناکی را بنا نهادند و کشور سوریه را در آسییتانۀ یییک فاجعییۀ ملییی قراردادنیید. 

 بحییران شیید موجیی   عمییالً ایفرا منطقییه و ایمنطقه هایدخال  قدر  و سوریه رد تحوال 

 وجییود آن پایییان برای اندازیچشم مد میان و مد کوتاه در شود که تبدیل بستیبن به سوریه

 از ابتدا سوریه، حکوم   با اشراهبردی رواب  به توجه با اسالمی ایران جمهوری .نداشته باشد

 باورنیید اییین ایییران بییر مردانکرد. دول   اتخاذ بحران این قبال در را مستحکمیثاب  و  موضع

 حکومیی   و گفتگییوی مخالفییان چییارچوب در کییه اسیی   داخلییی مسییئله یک سوریه تحوال 

 هاخشییون   دامنییه و افزایش شدن ترپیچیده به تنها دیگر، کشورهای دخال   و اس   شدنیحل

 دو ای،جهانی و منطقه هایهای قدر دخال   و سوریه در بحران شدن طوالنی کند. بامی کمک

آمریکییا و  سو این در گرفتند. قرار هم مقابل در در سوریه فرا منطقه و منطقه هایقدر  از طیف

 برخییی و امییارا  قطییر، عربستان، نظیر عربی کشورهای از غربی و بخشی کشورهای برخی از

چییین،  روسیییه، چون کشورهایی و سوریه نظام مخالفان طیف در اردن، ترکیه و نظیر همسایگان

 .گرفتند سوریه جای نظام حامیان طیف در لبنان و ... و عراق ایران، اسالمی جمهوری

 ملییی جمهییوری امنییی   و منییافع بییر مختلییف هایجنبه از آن، آینده اندازچشم و سوریه بحران

 قبییال در اسالمی ایییران جمهوری سیاس   دارد رو ضرور ازاین گذارد،می تأثیر ایران اسالمی

 باشیید داشییته اسییالمی ایییران جمهوری برای تواندمی بحران این که پیامدهایی و سوریه بحران

 گیرد. قرار تحلیل و موردبررسی دق  به

مسییئله بییرای در منطقییه اسیی  و خییاژ ژئییوپلیتیکی      یموقع  یدارا  هیکه کشور سورازآنجایی

شییروع بحییران  یاز ابتدا  لیدل  نیبه هم  دارای جایگاه راهبردی اس ،  و محور مقاوم    نیفلسط

شییود منطقه و جهان، رصد می  یکشورها  یصور  مستمر از سو کشور به  نیتحوال  ا  ه،یسور
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در  هیو سییور  رانییی ا  یاسالم  یبه قراب  مواضع جمهور    یبا عنا  یانجام مطالعه کنون  نیو بنابرا

 ومطالعه    نیانجام نشدن ا  مضاعف دارد.    یاهم  ه،یبحران سور    یوضع  محور مقاوم ، مطالعه

در تواند پیامدهای بعضاً غیرقابل جبرانی را برای جمهوری اسالمی ایییران  میمهم    نیغفل  از ا

 سناریوهای آینده بحران سوریه چیس ؟ که اس   این حاضر مقاله اصلی سؤال  .ی داشته باشدپ

 روش تحقیق  

 سناریوهای آینده بحران سوریه چیس ؟ : اصلی سؤال

پیشرو(:)  قیتحقفرضیه   پن  از هریک  سناریوهای  از  سناریوهای  هرکدام  گرفتن  قدر   گانه 

 پیروزی ای مانند بقای دول  سوریه وای و فرا منطقهبازیگران محلی با حمای  بازیگران منطقه 

 برای جبهه مقاوم   و منفی مهمی مثب   پیامدهای تواند  می بحران تداوم یا  ... و مخالفین بر آن

 .باشد آن داشته ایمنطقه جهانی و منافع و

تحقیق: این  روش  مطالعا   تبیینی  -تحلیلی  روش  از  گیریبهره  با  مقاله  در   و  ایکتابخانه  و 

  ، سناریوها  شد و با این رویکرد که  پرداخته  سناریوها  تصویرسازی و تبیین هریک از  به  اسنادی

( یا اینکه 38  :138۶،هانس  اندهولد،یماتس و    ندگرن،یل)ابزاری مؤثر برای یادگیری نیز هستند.  

، به این واقعی  اشاره  دنسناریوها ممکن اس  برای یادگیری یا ایجاد تلییرا  به کار گرفته شو 

ها و مفروضا  موجود در  سناریوها قدر  بسیار باالیی در به چالش کشیدن پارادایم  دارد که

رو، سناریوها ابزاری بسیار قدرتمند برای به  گیری واحدهای تحلیل دارند. ازاینساختار تصمیم

 روند.ی آینده به شمار میهای مشترک دربارههای موجود و خل  دیدگاهچالش کشیدن پارادایم

وح  یدیوح  ،زیعز   ،زادهیعل) د  دیمطل ،  طرح1378،  گرانیو  سناریوهای  لذا  به(  مثابه  شده 

انتخابدامنه از  آیندهای  با  مواجهه  برای  انتخاب ها  آن  پیامدهای  سنجش  و  ممکن  با  های  ها، 

داده از  واقعی  استفاده  و  ژئوپلیتیکی  و  اسنادی  نیروهای  های  حضور  کیفی   و  موجود  های 

 شوند.ی و محلی تحلیل و تبیین میاالمللی، منطقهبین

 ها اطالعات و داده

 سوریه انسانی جغرافیای 

گروه از  متشکل  کشوری  قومی  سوریه  و  نژادی  اعالم های  اساس  بر  که  اس   گوناگون  های 

در این کشور    باشد.نفر می  290٬581٬20جمعی  این کشور برابر با    2008در سال    بانک جهانی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  ها ترک می ازجمله کردها، های قو دهند و دیگر کمینهجمعی  کشور را تشکیل می  ٪90ها عرب

ارمنی میباقی  ٪9ها  و  تشکیل  را  جمعی   سوریهمانده  در  جمعیتی  تراکم  میانگین    دهند.  از 

ویژه کشورهای اروپایی،  ها در سایر کشورها بهمیلیون از سوری  18جهانی بیشتر اس . بیش از  

   کنند.و استرالیا زندگی می آمریکای جنوبی، شمالی و مرکزی 

اس . سوریه همچنین  شده  تخمین زده  ٪53میالدی،    200۶جمعی  شهرنشین سوریه در سال  

گروه میپذیرای  میان  این  از  که  اس   بوده  اخیر  سده  در  جویان،  پناه  از  زیادی  به  های  توان 

از جنگ  ناهپ لبنان اشاره   1948جویان فلسطینی پس  از جنگ درونی  لبنانی پس  پناه جویان  و 

پناه بهکرد.  خود  فلسطینی  به  جویان  نزدیک  چند    450٬000تنهایی  در  که  دارند  جمعی   نفر 

باید  اردوگاه زندگی می این رقم  به  از  پناه  1٬500٬000کنند.  افزود که پس  نیز  جوی عراقی را 

 ناچار به ترک وطن شدند. آمریکااق توس  اشلال عر

 تقسیمات کشوری سوریه 
 تقسیما  کشوری : 1جدول شماره

 جمعيت  نام استان نام شهر رديف 

 2۷۰۰۰۰۰ حلب  حلب  1

 31۴۰۰۰۰ دمشق دمشق 2

 1۰۹1۰۶ حومه دمشق  دوما 3

 1۰33۰۰۰ حمص حمص ۴

 ۵۵۴۰۰۰ الذقیه الذقیه ۵

 ۷2۵۰۰۰ حماة  حماه  ۶

 3۹3۰۵۴ طرطوس طرطوس ۷

 1۸۸۰۰۰ رقه  رقه  ۸

 133۰۰۰ دیرالزور  دیرالزور  ۹

 ۸۷۰۰۰ سویداء  سویداء  1۰

 ۸2۰۰۰ حسکه  حسکه  11

 ۷۵۰۰۰ درعا درعا 12

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
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 ۵۵۰۰۰ ادلب  ادلب  13

 3۷۰۰۰ قنیطره قنیطره 1۴

(http://lahzehakhar.blogfa.com/post-2.aspx ) 

اس ، خاک سوریه  های دول  سوریه استان ختای نیز که اکنون جزو خاک ترکیه  در نقشه •

 آید.به شمار می

اس ، امروزه در تصرف های جوالن )به عربی: هضبۀ الجوالن( که جزو خاک سوریه  بلندی •

 اسرائیل اس . 

 سوریه  ها درو پیشروی آن  معارضان  بحران و جنگ داخلی، جریان 

 در جهان میالدی  2010  سال در گسترده اعتراضا  سری یک بروز دنبال به  سوریه تحوال 

گردید.  شمال آفریقا و آسیا غربی  کشورهای در عمده تلییرا  ساززمینه که گرف   شکل عرب

 اختالف نظرانبین صاح   نه یا بدانیم اسالمی بیداری موج از ناشی را سوریه تحوال  اینکه

 هایآزادی خصوژ در چند دهه طی که شرایطی و سوریه در قدر  ساخ   .دارد وجود

 وزن خصوژ در که هاییکنار نارضایتی در داش   وجود سیاسی هایجریان فعالی   و سیاسی

 زمینه تا  بود شده  باعث  داش   وجود  تقسیم قدر  در مختلف مذهبی قومی های گروه سیاسی 

 سوریه در اجتماعی وضعی    .باشد داشته  سوریه وجود  حکوم   از نارضایتی برای  ایگسترده

کردند. می  تهدید را دول   همواره بالقوهنیرویی   عنوانبه معترض نیروهای که بود شکلی به

 ل یتشک سوریه  در  را جمعی   اکثری   و هستند اتفاقشان سنی اکثر قری  بهاسالمی،   هایگروه

 ملتنم را غرب آسیا منطقه در اسالمی بیداری موج درنتیجه آمده وجود به فرص   دهند،می

گسترده موجبا  و شمرده  المللیبین نقش با مسئله این .آوردند وجود به را ایتحرکا  

یکیبه سوریه حکوم    بسیار اسرائیل برابر در اسالمی مقاوم   اعضاء ترینمهم از  عنوان 

در اس .   مرتب   عنوان با ایمنطقه فرا و ایمنطقه کشورهای  نقش خصوژ، این همچنین 

،  2011( در سال  9:  1390)متقی،    .اس   برخوردار باالیی اهمی   از و مخالف حامی کشورهای 

با باال گرفتن اعتراضا  مردمی در جهان عرب، اعتراضاتی نیز در شهرهای مختلف سوریه نظیر  

سرکوب    حمصو    درعا،  الذقیه،  دمش ،  جبله،  حما  با  که  پیوس   وقوع  سوریه به    ارتش 

ای در شهرهای دیگر سوریه نیز به وقوع پیوس  که در سه شهر  . تظاهرا  پراکندهمواجه شد

بود.    حماهو    درعا،  حمص اسدشدیدتر  در رسانه  بشار  اعتراضا   این  مورد  در  ابتدا  های  در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%86%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
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چنین در برخی  ها توس  ارتش باال گرف  و همازآن که سرکوبا پسام؛  دادسوریه نظری نمی

علیه حکوم  وی رخ   ارتش آزاد سوریهقیام مسلحانه توس    حمصشهرها بخصوژ در شهر  

  اسرائیل های دولتی سوریه پرداخ  و منشأ این اعتراضا  در سوریه را داد، به مصاحبه با رسانه

خیزش  پس از    اتحادیه عربایستد.  ها میدانس ، او اعالم کرد که بااقتدار در برابر این توطئه

درآورد.  2011-2012سوریه   تعلی   حال   به  را  عرب  اتحادیه  در  سوریه  عضوی     ۀ ارائ   و 

وضع  یکل  یریتصو  ست  یروهاین  یکنون    ی از  حال  سور   زیدر  منته  ه،یدر  از  حرک    ه یالیبا 

 خالصه کرد:  توانیم نیرا چن  روهاین یبندراس  به چپ، صف

 سوریه در معارضان  جریان 

 سوریه  در معارضان داخلی جریان

بسیار معارضان طیف  برای واحدی مدل و الگو  تهیۀ امکان امر همین و بوده متنوع سوریه 

وطبقه بدیهی   بیندراین  آنچه هرحالبه  .سازدمی دشوار بسیار را ها آن دقی  شناخ   بندی 

 سایر نیز همانند سوریه در اعتراض اصلی فعاالن و گردانصحنه که اس   واقعی   این نمایدمی

 ایجاد اصالحا  و درصددزعم خود  به که هستند جوانان بحران، دستخوش عرب کشورهای

 به نه «سه گونه: بر هاآن  مشی باشند که خ می سوریه برای بهتر آینده به نیل منظوربه زمینه

 جریان مورددر  نه«   «دارد تأکید خشون «، به  نه «خارجی« و مداخله به نه «امنیتی«، حلراه

الگوهای توانمی  آن دهندهتشکیل طیف و سوریه در معارض  بر و کرده استفاده بسیاری از 

 گونه به که هاییتحلیل در مثال  نمود. برای بندیطبقه  را هاآن خاژ ویژگی چند یا یک مبنای

 مذه ، نقش  به توانمی پردازند،می سیاسی هایپویش دخیل در اجتماعی هایطیف شناسی

جلرافیایی ایدئولوژی، طبقه، برخی اشاره غیره و موقعی    ترینمتداول از نمود. 

 :از اندعبار  آمدهعملبه معارض هایاز جریان که هاییبندیتقسیم

 به معارضان را سوری معارضان  توانمی مثالً اساس این بر  :جغرافیایي موقعیت اساس بر •

 دسته همچنین .نمود تقسیم کشور این مرزهای از خارج معارضان  و سوریه خاک  در داخل

 سعودی عربستان مصر و اردن، قطر، ترکیه، مانند؛ منطقه کشورهای  ساکن طیف دو در دوم

 .هستند بندیدسته قابل آمریکا و اروپا در غرب ساکن و

 م و 2011 سال معارض جریان به را هاآن توانمی  مبارزاتي: پیشینه و سابقه اساس بر •

در بندیتقسیم سنتی معارضان همین و راستا همین نمود.   گونهیک از توانمی الگو  با 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
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 و  اسد دوران حافظ بعث  حزب سنتی معارضان :برد نام نیز دیگر بندیگروه و تفکیک

 بر  مذهبی: هایآموزه از منبعث  هایانگاره اساس بر  .اسد بشار دوران در نوگرا معارضان

 معارضان نیز و رادیکال اسالم جریان سیاسی، اسالم از متأثر- معارض جریان اساس این

 وارد مذه   عامل تأثیر تح   که هستند معارض  جریان از ای خاژ گونه همگی سلفی

 .اندشده اجتماعی و فرآیندهای سیاسی

 هایو شیوه شدهبررسی سیاسی هایروش عمل، شیوه مبنای بر  مبارزه: روش اساس بر •

 آمیز،مسالم   به معارضان توانمی اساس این بر  .دهدمی قرار مدنظر را اهداف به دستیابی 

 اشاره سوریه  در برانداز و معارضان  طل اصالح معارضان تخریبی، و  مسلحانه معارضان

 .نمود

 و بوده افراد عمل گرهدای   نحوی به که عامل این مبنای بر  :یایدئولوژ عامل اساس بر •

سوریه معارض جریان پن  به توانمی اس ، آنان برای شناختی الگوی واجد  اشاره در 

 :نمود

سلفی المسلمین،اخوان نظیر هاییگروه شامل -  طل  اصالح  معارض جریان  و معارضان 

 .اسالمی

این معارض جریان - متأثرجریان و هاگروه متنوع طیف از متشکّل جریان  چپ:   از های 

 . اس   سوسیالیسم و مارکسیسم

 وجود مکات  غربی  پیرو معارضان انواع هاجریان این در الئیک: و لیبرال معارض جریان -

اغل   اولیه مراحل در کمو دس   بوده بنیاد  غرب طیف این در  دخیل هایتشکّل دارد. 

 .اندگرفتهشکل اروپا در پیدایش

این معارض جریان - اعتراض و بوده  ایدئولوژیک هوی   فاقد جریان جدید:   و مبنای 

 م 2011 سال در بحران فعال جوانان از غالباً  .اس   نشده مشخص تاکنون هاآن  تعارض

 استفاده خود مواضع و بیان اعتراض  برای ارتباطی ابزارهای و نوین  هایروش از و بوده

آن گوناگون هایتحلیل در گاهی کنند. حتیمی  نه و  بوکی فیس معارضان عنوان به  هااز 

 . شودمی یاد سنتی معارضان
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 صفحا  در اس  که سوری گرایانملی از متفاو  جریان این ملی: و عربی معارض جریان -

 و عربی هایعلقه بستۀدل  معارضان، عمدتاً ملی و عربی جریان شد. خواهد اشاره بدان  آتی

مل   الگوی و یسمیعربپان هایایده از متأثر  منتقد و بوده اعراب واحد نظری 

 عرب کارمحافظه و ارتجاع جبهه از دوری خارجی، یعنی سیاس   در اسد هایگیریجه  

 این دهندهتشکیل عناصر . طیفباشدیم مقاوم   محور ایران و به نزدیکی عوض در و

 . اس   بسیار متنوع نیز جریان

های  گروه میان نژادی و قومی  تمایزا  مبنای براین جریان    :قومیت و نژاد عامل اساس بر •

 یا کرد به معارضان توانمی  سوریه در مثال برای یابد.می بس   و گرفتهشکل هویتی مختلف

 سوریه، در ذکرشده  های معارضسازمان و ها گروه بر  عالوه .کرد اشاره سریانی و  آشوری

 جریان کل در جایگاه واجد که حضور دارند اخیر تحوال  در نیز مستقلی هایشخصی  

 در همچنین   .هستند سوریه در اخیر  منازعه درروند نقش دارای  همچنین و  دول   با تعارض

  مربوط  امور و سیاسی  در مسائل فعال جوانان از برخی  سوریه اخیر هایماه تحوال  جریان

 اندیافتهسازمانها(  هماهنگی نام »تنسیقیا « )به معنای به هایی گروه قال   در بشر  حقوق  به

 دیگرعبارتیبه .دارند هاآن ظرفی   و از توان استفاده در سعی سنتی احزاب و هاگروه که

 اصالحا  دنبال به زعم خودکه به هستند جوانان سوریه همین تحوال  اصلی گردانصحنه

 یک به  دستیابیمنظور  به حاضر  متن در  .باشندکشور می در بهتر آینده برای  سازیزمینه و

 و هاگروه ها،سازمان کننده منعکس  امکان حد تا سوریه که معارضان از جامع بندیتقسیم

 اقدام کشور این در معارضان هایمدل تلفی  به نسب   سوریه باشد، بحران در دخیل افراد

 راستا این در اند.قرارگرفته موردبررسی  خارجی و  داخلی کلی  دو طیف  در  معارضان و شده

هماهنگی جریان  ترین بزرگ عنوانبه سوریه در دموکراتیک ملی تلییر  نیروهای جریان 

 معارض خارج اصلی جریان  مثابهبه سوریه ملی شورای جریان و  سوریه داخل در معارض

 .گیرندمی قرار موردبررسی سوریه خاک  از

 سوریه  در خارجی معارضان  جریان 

 شوند.می  شناسایی سوریه ملی  شورای قال   در دمش  دول    خارجی  معارضان طورکلیبه

باورند بر جریان این رهبران  چتر زیر معارضان کل از درصد  هشتاد هفتادتا حدود که این 
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 و اتحادیه آمریکا حمای   تح  خارجی معارضان جریان دارد. قرار بزرگ این ائتالف گفتمان

 ملی شورای .گرف   فارس شکلخلی  اعراب و ترکیه تسهیال  از استفاده با همچنین و اروپا

اجالس شکل هانشس   سلسله  یک از پس سوریه  شورا این تشکیل  به منتهی های گرف . 

 پاریس، نشس   ترکیه، در آنتالیا اجالس و همچنین 2 و 1 استانبول هایاز: نشس   اندعبار 

نشس   نشس   بروکسل، نشس    شورا این  .قطر دوحه در نشس  دو نهایتاً و قاهره وین، 

 : اس   سیاسی عمده جریان سه از متشکل

 در سوریه حاکم سیاسی نظام و بعث حزب با دهه 4 حدود که المسلمین:اخوان جریان •

امکانا   سوریه 2011 سال حوادث در المسلمیناخوان .اس   هودب  درگیر  و قطر از 

 پرتو  در حاضر حال جنبش در این رهبران همچنین .شد مند بهره خوبیبه  سعودی عربستان 

 حاضر حال در المسلمیناخوان مبارزه تاکتیک .کنندمی عمل غرب با خود توافقا 

 پتانسیل از استفاده رهگذر از تا دمش  اس  با معارض هایالئیک و هالیبرال به  امتیازدهی

 بررسی با .برسد قدر  مسند به اسد سرنگونی بشار از پس سوریه،  حاکمی  علیه هاآن 

 اهالی  انحصار در سوریه المسلمیناخوان رهبری یابیم کهدرمی جریان این رهبری ساختار

 نقش اسد، حافظ حاکمی   با هشتاد دهه ایطایفه و سیاسی در منازعه که اس   حماه شهر

 المسلمیناخوان کل دبیر )  عام ناظر  حازم( ابو )  »الشقفه ریاض محمد»  .داش   مهمی

پشتیبانی  قطر ترکیه، حمای   با  اخیر،  ماه چندین طی سوریه  هایاخوانی  .سوریه(  و 

مخالف  و سیاسی معارضان  رهبری  و دهیسازمان در مصر المسلمیناخوان  اسد، مسلح 

 .(7: 1387میشل، ریچارد، ) داشتند مهمی نقش

 احیا دوباره 2011تحوال    پی در و یاف   سازمان 2005 سال در که دمشق: اعالمیه جریان •

 و لیبرال مشیخ  جریان این   .دارند حضور جریان این در حزب و گروه 5 حدود .شد

 .دارند اروپایی و تابعی  آمریکایی آن رهبران اغل   و داشته الئیک

 سازمان ابتکار فرانسه به سوریه در بحران اولیه های ماه در که  ها:الئیک و هالیبرال  ائتالف •

 حاکم درصدد عربستان سعودی و قطر ترکیه، مانند آن ایمنطقه متحدان و غرب.  یاف  

 خارجی مداخله باطیف اخیر   چراکه  .هستند سوریه سیاسی آینده  بنای در جریان این کردن

مخالف در خارجی مداخله با  که«  ملی هماهنگی»  سوریه در  و اصول در اس   سوریه 
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 تا دارد تالش خود  دیشلماتیک تحرک  در  سوریه ملی شورای   .هستند تضاد در سیاس  

 بشار بدیل مثابهبه را خود و آورده به دس   منطقه کشورهای و غرب را از خود مشروعی  

 از ترکیه  و اروپا اتحادیه فرانسه، آمریکا، هرچند.  کند معرفی سوریه آینده سیاسی در اسد

 لیبی انتقالی شورای مانند هنوز سوریه ملی شورای ولی اند؛کرده استقبال شورا تأسیس این

 گروه »مأمون الحمصی«،  مانند معارض  هایگروه از بسیاری .اس   نشده شناخته به رسمی  

 جریان به  وابسته  النصره جبهه و  ها سلفی جریان و خدام« »عبدالحلیم  گروه اسد« و  رفع  »

 مسلحگروه   »فاروق«،شمال«، گروه   طوفان»  توحید«،»  یگرااسالم گروه سوریه، در القاعده

»احرار  شمال«، طوفان»  لشگر به موسوم بزرگ لشگر  اصطالح   به شبکه ترینالشام« 

 عنوانبه  را شورا این هنوز اسد داخلی مخالفان  نیز و سوریه در پرس  وطن جهادگرایانِ

 . (2012 صایغ، یزید)اند نشناخته رسمی   به خود نماینده

 توان می که مسلحانه اس ، سوریه  خارجی معارض هایگروه دیگر از:  سوریه آزاد ارتش •

رهبری سرهنگ  1آزاد ارتش جریان به کرد ریاض» به  اشاره  سوریه   آزاد ارتش .االسعد« 

(FSA2اصلی )گروه و دسته چندین از و اس   مرکزی سوریه دول   مسلح مخالفان ترین 

در این .اس   شدهلیتشک گردان و  سربازان و افسران توس  2011 جوالی 29 ارتش 

عملیا  و سوریه  ارتش فراری  ریاض .شد تشکیل اسد بشار سرنگونی و نظامی برای 

 ژنرال .هستند گروه این گذارانانی بن و  اصلی عوامل از هرموشی سرهنگ حسین و االسعد

 متلیر هاگروه این افراد تعداد  .اس   گروه این اصلی فرماندهان از نیز شیخ مصطفی احمد

 خالد تیپ()  بریگاد اس ، نفر 15 فق  هااین دسته از بعضی افراد تعداد کهدرحالی .اس  

.  اس   گردان چهار قال   در سرباز هزار 3 دارای اس  که مدعی حمص منطقه در ولید بن

در استان در FSA فرماندهی  آن واحدهای بیشتر و دارد قرار ترکیه جنوب ختای 

 جوارهم هایگروه بین همکاری از پایینی سطح کهدرحالی کنند.می کار مستقل صور به

 یک مانندبه نه و چریکی هایگروه از ایشبکه صور به طورکلیبه FSA ولی دارد وجود

 
 الحر  السوری شیج. 1

2. Free Syrian Army 
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 این هرچند  .(2012،توریمون  نسیسا  نیست یکر)   اس   مرکزی دول   با حال جنگ در ارتش

غربی و تجهیزا  از کامل طوربه جریان  سوریه ارتش با مسلحانه نبرد  برای تسلیحا  

 تواننمی که کرده هدای   سمتی به را جریان بین این در شدید اختالفا  اما برخوردارند،

 هایگروه دیگر از  .کرد تکیه هاآن به کشور این با ارتش جنگ و  سوریه در ناامنی  برای

 این مسائل در نیز تا حدودی و پردازندمی ناامنی ایجاد به سوریه بحران در که مسلحی

خارجی جنگ به توانمی اند،کرده آفرینیبحران کشور  و هاگروه قال   در که جویان 

 هایگزارش  در نیز سوریه دول   .اشاره کرد هستند، فعال سوریه در جهادی هایسازمان

به   کشور،  این مختلف شهرهای در ها گذاریو بم   هاخشون   علل  درباره خود اعالمی

اشاره تروریستی های»گروه  قطر و سعودی عربستان موردحمای   که کندمی مسلحی« 

همچنین دول    .هستند  چندین .داندمی دخیل کشور این حوادث در را القاعده سوریه 

در گذاریبم    قبالً گروه یک به  حل   و دمش  یعنی سوریه  بزرگ شهر دو بزرگ 

 ایمن ،نیازاشیپ  .(1391 تابناک،)اس    شدهداده ب  نس  النصره« »جبههنام   به ناشناخته

 کهدرحالی .بجنگند اسد با دول   و بروند سوریه به بود خواسته مسلمانان از الظواهری

 اما دارد وجود سوریه در مذهبی هایباانگیزه خارجی مسلح افراد حضور از فراوانی شواهد

تأیید سوریه  در القاعده رسمی حضور  که دهدنشان می جدی شواهد.  اس   نشده هنوز 

 لیبی احتماالً و سعودی عربستان الجزایر، تونس، عراق، اردن، لبنان، از خارجی  جنگجویان

 بنیه سوریه، در بحران اول ماه چندین طی  .اندپیوسته های مسلحگروه به و رفته سوریه به

 مسلح هایگروه و سوریه آزاد ارتش جریان ساختار و   تاکتیکی شیوه تسلیحاتی، و انسانی

 و شده تحوالتی شاهد القاعده، به وابسته یا و مستقل سلفی جهادی هایسازمان و محلی

 توسعه و تقوی   در مهمی نقش غربی و عربی کشورهای جانبههای همهکمک و هاحمای  

 از اعم  سوریه معارض جریان  .اس   داشته مسلح هایجریان این و ایذایی نظامی عملیا 

 و توان همه از استفاده علیرغم درعا، وقوع رخداد از هاماه باگذش  (  خارجی و  داخلی)

 اجماع به خود مشیخ  حتی و اهداف مورد در خود هنوز ساختاری و تشکیالتی ظرفی  

نشان این که اس   نرسیده  هایگروه هایسیاس   و رفتار در اختالف وجود دهندهامر 

 (.lhan Tanir CMEC, 2013)باشد می معارض
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 موقعيت سوریه به لحاظ ترکيب مذهبی 
کیلومترمربع، هفتاد و هفتمین کشور جهان ازنظر  185/ 180»جمهوری عربی سوریه« با مساح  

وسع  در جنوب غربی آسیا و ساحل شرقی دریای مدیترانه اس  و از شمال با ترکیه، از شرق  

جنوب با اسرائیل و اردن و از غرب با لبنان و دریای مدیترانه، مرز مشترک دارد.  با عراق، از  

دی غرب آسیا، این کشور  هبرالعاده سوریه در منطقه را کارشناسان سیاسی، به دلیل اهمی  فوق

میلیون    23. جمعی   اند. آینده متفاو  از گذشته اس  ترین کشور کوچک جهان نامیدهرا بزرگ

ترکی   ازنظر  سوریه  تسنن،    74دینی،    نفری  اهل  مسیحی،    10درصد  شیعه    2درصد  درصد 

حل    -امامی  دوازده و  حمص  اطراف  روستاهای  و  بصری  و  علوی  10  ،دمش     -  درصد 

  -استان سویدا  -  دروزیدرصد    3حدود    ،های الذقیه، طرطوس، حمص و اطراف مصیافاستان

به   نزدیک  اسماعیلیدر  1و  جمعی    صد  ازنظر  قومی،اس .  سوریه   90شناسی  مردم  درصد 

 (33:  1392ولدانی، و جعفری نجا )ها اس .  درصد از سایر قومی    1درصد ُکرد و    9عرب،  

 فلسطینی هزار پانصد و عراقی آواره میلیونکم یکدس   سوریه، در بحران گیریشکل از قبل تا

حدود با همراه که کردندمی زندگی نیز شدند می شامل را جمعی   کل درصد 7.9 کردها 

 کشور این به راهبردی جایگاه که اس   شکلی به هیسور   کیتی ژئوپل .(85-84:  1379نیا،   )حافظ

 شده باعث  آفریقا و اروپا آسیا، قاره سه اتصال نقطه در کشور این گرفتنقرار   اس ؛ بخشیده

بشردازد. )آجرلو،  نقش ایفای به غرب آسیا و صنعتی اروپای میان بازیگر عنوان یکبه کشور این

1390 :5۶ ) 
 های دینی در سوریهگروه :2جدول شماره

 دین در سوریه 

 ٪74 اهل تسنن

 ٪13 شیعیان، علویان، اسماعیلیان 

 ٪10 مسیحیان 

 ٪3 دروز، یزیدیان

(A Wary Easter Weekend for Christians in Syria, The New York Times) 
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 در شدنواقع زیرا؛ ژئوپلیتیکی دارای اهمی  بسیار باالیی اس   کشوری اس  که ازنظر سوریه

 از برخورداری و  مدیترانه مهم دریای شرقی گرفتن در کناره غرب آسیا، قرار استراتژیک منطقه

اهمی    وضوحبه عراق، و ترکیه لبنان، اشلالی، فلسطین با همسایگی ساحل، لومتریک   18۶

 .سازدنمایان می المللیبین و  ایمنطقه مناسبا  در را کشور این راهبردی نقش و ژئوپلیتیک

 و سوئز کانال فارس،خلی  به  گاز و نفتی صادرا  برای را ایران و عراق وابستگی سوریه، مسیر

 و نف   صادرا  مهمی برای 1بندرها  توانندمی بانیاس و دهد. طرطوسمی تقلیل ترکیه حتی

 .باشند اروپا به ایران و عراق گاز

 گرا  محلی های نیرومنداندیشه وجود •

های  وفاداری تحکیم موج  محلی سیاسی و  اجتماعی اقتصادی، خودکفایی  سن  سوریه در

ملیسیاس   برابر در محلی کاسته به مربوط مسائل از بسیاری اهمی   از و شده های   رشد 

 هزار حداقل صد با شهر یک از هرکدام که دارد وجود محلی مرکز 12 کشور این در .اس  

خودکفایی پایگاه یک از و  شدهتشکیل روستا  هاده و  بزرگ شهرستان چند و  سکنه  سنتی 

احساسا  اس   آن موج   سوریه هوی   نبودن یکشارچه .اس   برخوردار کشاورزی  و که 

فراهم مناط  در را احساسا  نوع همین تحکیم زمینه منطقه های هر وفاداری  و آورد دیگر 

 (39: 1392 ولدانی، جعفری و )نجا  .شود ماندگار کماکان محلی هایاندیشه سانبدین

 سوری ناسیونالیسم در کنندهتعیین معیار  یک عنوانمرزی: به تلییرا  •

  .اس  سوریه موجودی   از دقی  تعریف یک ارائه در ابهام وجود ژئوپلیتیکی عامل دومین

از   پس و جهانی  جنگ دو میان اول، جهانی جنگ از قبل  هایمهروموم در سوریه  طورکلی به

جهانی   جنگ  از  قبل کشور این  .اس   داشته  جلرافیایی  و سیاسی مختلف  هوی  سه استقالل

  .شدیممحسوب   کنونی لبنان و  فلسطین اردن، شامل  عثمانی ی امشراتورهای  استان از یکی اول،

 سوریه دو جنگ میان شد. در تقسیم فرانسوی و های انگلیسیبخش به مناط  این جنگ از پس

قرار فرانسوی سرپرستی تح   اسکندرون استان لبنان، همراه  به سال .گرف   ها   در 

این   و شد اشلال آتاتورک  رهبری به ترک  سربازان وسیلهبه اسکندرون استان میالدی،1939

 .نگرف   قرار سوریه گاه موردقبولهیچ اشلال

 
1. Syrian ports 
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 ملی  فوق هایوفاداری اهمی   •

 .دهدمی تشکیل سوریه سرزمین سوری و ناسیونالیسم میان تناقض را ژئوپلیتیکی  عامل  سومین

هرگونه زمینه بیستم قرن در سوریه جلرافیایی مرزهای تلییر  و یکشارچه ناسیونالیسم رشد 

 های محلیوفاداری بر از استقالل بعد و قبل ها راسوری سیاسی شعور و  برد میان از را پرملز

 کنار در همزمان را سوریه بزرگ و  ن عربیسم بعثی پا شعارهای و قرارداد ملی ماورای یا و

محلیهاآرمان مرزهایسوری برای .گذاش   ی  حقیقی کشورشان ها   هوی   و نبوده هرگز 

دول   وفاداری اگر شرای  این در .اس   پرمعناتر سوری هوی   از عربی  نباشد مرکزی به 

:  1387سوریه،   شوند. )کتاب سبز های ملیسیاس   جایگزین های محلیسیاس   اس   ممکن

34-35 ) 

 غرب  موضع و جهانی قدرت توازن  تغيير

 .گذاش    زوالروبه  یاقتصاد همکاری و توسعه سازمانو  ناتامشراتوری   قدر  21 قرن آغاز  با

 اساس بر  که نظمی بخشید؛ شتاب را جهانی نوین نظم اجرای ،2001 سال سشتامبر 11 حمال 

 با یا »شما  گف  می که داش   قرار (PNAC) بوش« دبلیو  جورج»  ییکایآمر جدید قرن پروژه

  با  و  نشورم   5 ماده به استناد با خود تاریخ در بار اولین برای  ناتو   .«هستید ما علیه یا ما

 بدون  دوباره بعد، سال دو .کرد اقدام افلانستان به حمله برای متحد، ملل سازمان به  توجهییب

 اشلال به  را کشور این و کرد  حمله عراق غرب( به)  یامشراتور این متحد، ملل سازمان تأیید

 سازمان اقتصادی هایسیاس   .شد باتالق درگیر سرع  امشراتوری )غرب( به درآورد. این خود

 بحران غرب، سرتاسر  در .اس   شده کاهش حتی یا رکود دچار  اقتصادی همکاری و توسعه

حال  این .اندافزایش به رو  هابدهی باالس ، بیکاری آمار کند،می بیداد  وزنه که اس   یدر 

 در متحدانشان« و جنوبی  آفریقای ایران، برزیل، هند، »چین، دیگر کشورهای نفوذ و اعتباری

 نقش ایفای صحنهپش    این (.۶۶-۶7 الف:  ،1391 خان، جونید)رشدند   حال در جهان سطح

 ایران و سوریه علیه جنگ  طبل  بر کوفتن در اقتصادی همکاری و توسعه سازمان و ناتو   امانبی

 را هاآن  تنگاتنگ ارتباط  دهند،می تشکیل را  آن سوریه و ایران  که ایدوسویه بحران .اس  

 سم  به  اشارتباطی پل  و عرب متحد  ترینمهم سوریه، طری  از ایران درواقع  .دهدمی نشان

 و دول   این عراق،  در اسالمی دولتی آمدن سرکار با اس .    فلسطین حماس و   لبنان اهللحزب

 ترینسرسخ   و توانمندترین عنوانبه ایران و مقاوم   جبهه میان  پلی مثابهبه اسد بشار دول  
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 الاقل یا حذف با  .کنندمی بازی پایگاه دو این ارتباط در را اصلی  نقش جبهه این حامی

 فرآیند و دشوارتر یا قطع مدیترانه دریای و مقاوم  جبهه با ایران ارتباط سوریه دول   تضعیف

 و متحدهایاال  برای استراتژیک ایجایزه این  که شد خواهد کندتر منطقه در  ایران تأثیرگذاری

 (.rubin/2012اس  ) کردن ریسک برای ارزشمند

 های اصالحی در درون نظام درخواست بحران و 
نظام سوریه به دنبال این بود که با تلییر در قانون اساسی و اصالحا  سیاسی به خواسته مردم،  

مشارک    مختلف،  احزاب  تشکیل  بعث،  حزب  انحصار  از  دول   خروج  بشوشد.  عمل  جامه 

جمهوری      احزاب در قدر  سیاسی، اعطای آزادی بیان و مطبوعا  و محدودی  مد  ریاس

، تلییری  1390پرسی اسفند  درصدی مردم در همه  90ساله با تأیید  برای حداکثر دو دوره هف  

نکرد ایجاد  مبارزه  نوع  ناآرامی در  کاهش  بر  اصالحا   )و  زیرا  نداش ؛  تأثیر  غربها   یتوطئه 

محافظهی(  ستیونی صه  یعرب غربجریان  همراهی  با  عربی  آغاز  کار  ارسال    از  سوریه،  بحران 

به  کمک و  سوریه  غربی  مرز  )در  لبنان  طری   از  سوریه  داخل  به  سالح  انتقال  و  مالی  های 

حمص( و اردن )در مرز جنوبی سوریه و به درعا( شروع شد که این امربر عم  بحران افزود.  

حمص و ها را در  بایس  به نقش عربستان سعودی نیز اشاره نمود که سلفیارتباط، میدراین

سازمان تعیین  یدهحماه  بسیار  نقش  سوریه  مسئله  آنکه،  نتیجه  اس .  آینده  کنندهکرده  در  ای 

منطقه  بهنظام  داش .  خواهد  آسیا  غرب  سوریه  طوریای  خارجی  سیاس   جه   تلییر  که 

محافظهبه جریان  شد.  سوی  خواهد  منطقه  در  نیروها  سیاسی  آرایش  تلییر  موج   عربی  کار 

بحراازاین قدر رو،  مداخله  نتیجه  چیز  هر  از  بیش  سوریه  سیاسی  محور  ن  در  های خارجی 

اس  محافظه عربی  ساق   و    کار  برای  نظام  علیه  مبارزه  راه  تنها  را  مسلحانه  مبارزه  مخالفین، 

بنابراین اصالحا  و مبارزه از درون نظام نتوانس  تلییری در نوع مبارزه  ؛  دانستندکردن آن می

 ( 1391ه جنگ نیابتی کشیده شد. )اسدالهی، بدهد و سوریه به عرص
 ماه نخس  14مراحل بحران سوریه در (: 3جدول شماره )

دوره 

 اول

اسفند   اواخر  در  بحران  ابتدای  برای   ، تالش مخالفان1390تا شهریور    1389از 

ترکی  جمعیتی    ها به دلیل عدم مشارک  طبقه متوس  وکشاندن مردم به خیابان

 شکس  مواجه شد.پیچیده سوریه، با  

اسفند    1390شهریور  دوره  فاز1390تا  اجرای  و  مسلحانه  حمله  تاکتیک  اجرای   ،  
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 عملیا  نظامی، تعلی  عضوی  سوریه در اتحادیه عرب و اعزام ناظران دوم

دوره 

 ومس

سال   بم    نظامی،  ا یعمل   1391از  ترور،  فاز  وارد  مخالفان  شد.  گذاری، آغاز 

 ند، تالش برای تصوی  قطعنامه علیه سوریه درانتحاری و ربایش شد  عملیا 

اتحادیه    عنوان نماینده ویژه سازمان ملل وشورای امنی  ناکام ماند، کوفی عنان به

 ای خود را ارائه کرد عرب طرح شش ماده

 گيری بحران و اطمينان مخالفان به تغيير نظام اوج 

ی برای دوران پس ساز  لیبدمشخصه اصلی این مرحله، باور مخالفین به سقوط نظام سوریه و  

 از بشار اسد بود. این باور به دو دلیل ایجاد شد: 

بین .  1 به اجماع نظر برای پس از تالش مخالفین برای کسب مشروعیت  المللي و رسیدن 

 :اسد 

های زیادی را  سوریه، مخالفان دول  این کشور تالشها در  ها و ناآرامیپس از آغاز اعتراض

ائتالف ایجاد  نشس  برای  تشکیل  و  فراگیر  بههای  کردن  هایی  یکشارچه  و  اتحاد  ایجاد  منظور 

مخالفان دول  سوریه،   .اقداماتشان علیه دول  آغاز کردند اما چندان در این مسیر موف  نبودند

گروهمجموعه از  هستنای  مختلف  افراد  و  همها  دول   با  مخالف   در  همه  گرچه  که  صدا  د 

برخی از ضرور  تلییر    .هستند اما شیوه و ابزارهای مخالفتشان باهم بسیار متفاو  بوده اس  

میمسالم   در سوریه سخن  گف  آمیز  راه حتی  این  در  و  نیز  گویند  را  دول  سوریه  با  وگو 

اما گف  عنوان یک گزینه مقبول میبه با دول  را خیان  میدانند و برخی دیگر  دانند و  وگو 

می  نظامی  ابزارهای  با  دول   براندازی  را  کنونی  وضعی   از  سوریه  خروج  ابزار  دانند. تنها 

خارجیعده پشتیبانی  و  سوریه  بحران  در  خارجی  کشورهای  دخال   ضرور   از  از  ای  ها 

می سخن  دول   بحرانیمخالفان  باعث  را  خارجی  دخال   دیگر  برخی  و  شدن  تر  گویند 

می نگاه وضعی   نداشتن  به  متهم  را  سوریه  از  خارج  در  دول   مخالف  فعاالن  بعضی،  دانند. 

  بعضی   مقابل  در  و  دانندمیها انقالب مردم سوریه  زعم آن ی بهبینانه و تالش برای مصادرهواقع

گروه  دیگر، نشهمه  خارج  ازجمله  آینده  یها  سیاسی  سرنوش   تعیین  برای  ح   دارای  را  نان 

میسوری اختالف  .داننده  دول   این  مخالفان  از  ناهمگون  ترکیبی  اخیر  ماه  بیس   طی  نظرها 

ها در رویارویی با دول  این  سوریه را ایجاد کرده که همواره یکی از دالیل اصلی در ناتوانی آن
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نظامی خود را حفظ کرده اس   اداری و  انسجام  که همچنان  بوده اس   ترین و  اصلی.  کشور 

.  اس    بوده  "  هیشورای ملی سور"وه سیاسی مخالف دول  در سوریه تاکنون  مشهورترین گر

کشورهای    اس ،  مختلف  هایگروه  از  متشکل  خود  که  شورا  این حمای   با  و  گذشته  سال 

کشورهای مخالف دول  سوریه همزمان با افزایش فشار به دول  و  .  غربی و عربی تأسیس شد

عنوان گزینه بدیل اصلی پس از  سل  مشروعی  از آن، امیدوار بودند که شورای ملی بتواند به

وجود گذر زمان، امید این کشورها را  سقوط احتمالی دول  کنونی سوریه، نقش ایفا کند. بااین

تبدیل  اندک  یاس  به  کمان کرد.  اندک  به شورای ملی  که  تقادها  به فشار شد؛ فشاری  تبدیل  کم 

داد. در  شورای ملی را به سم  تلییر در ساختار و تشکیال  خود و فراگیر کردن آن سوق می

که بین    ی بند  12بر اساس تواف   .  چنین وضعیتی بود که سنگ بنای نشس  دوحه گذاشته شد

ائتشرک   رسید،  امضا  به  دوحه  نشس   در  به کنندگان  ملی  مخالفان الف  اصلی  مرجع  عنوان 

دول  سوریه معرفی شد. بر اساس یکی از بندهای تواف  شده در نشس  دوحه، پس از کس  

المللی توس  ائتالف، یک دول  موق  از دل این ائتالف شکل خواهد گرف .  مشروعی  بین

از خاک سوریه را هایی  اند بخشهنوز مشخص نیس  که در شرایطی که هنوز مخالفان نتوانسته

تواند، فعالی  کند. بر این اساس  طور کامل در کنترل خود درآورند، دول  موق  چگونه میبه

می نظر  دس  به  موق ،  دول   تشکیل  برای  رسد  سمبلیک  اقدامی  کنونی،  وضعی   در  کم 

از دالیل طرح موضوع اعمال مدیری   گفته می  .قدرتمند نشان دادن مخالفان اس   شود یکی 

گروهیکشا مهار  برای  تالش  مسلح،  مخالفان  میان  در  گرایشهای شبهرچه  با  مسلح  های  نظامی 

از قدرتمند افراطی مذهبی بوده اس . موضوعی که نگرانی برخی به ویژه کشورهای غربی را 

 . ها در آینده سوریه در پی داشته اس  شدن این گروه

(http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx) 

 :جمهوریانتخابات ریاست پس ازآینده بحران سوریه . 2

اعتراض صدای  شنیدن  برای  مخالفان  با  گفتگو  خواهان  سوریه  نظام  که  شرایطی  و  آن   در  ها 

سال   تابستان  در  بود،  موردنظر  اصالحا   با  گروه (2011)  1390انجام  سیاسی  مخالف  های 

قدر  تواف حمای   به  خارجی  گروههای  این  ابتدا  در  یافتند.  دس   در  هایی  مخالف  های 

ازی نظام بود اشتراک نظر داشتند ولی در خصوژ شیوه مبارزه  خصوژ یک هدف که براند

رسانه هدای   زمان،  همان  از  نداش .  وجود  نظر  اشتراک  سیاسی،  یا  باشد  مسلحانه  ای  که 
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شبکه طری   از  سوریه  میتحوال   انجام  فعال  کامالً  شکل  به  العربیه  و  الجزیره  و  های  شد 

از همان ابتدا توس  بازیگران خارجی که ترکیبی از  ای، تجهیزا  و... های عملیاتی، رسانههزینه

های  کشورهای عربی، غربی و رژِیم صهیونیستی بودند، پرداخته شد که کامالً برخالف جنبش

نیز گروه با تحریکا  خارجی،  اجتماعی در کشورهای دیگر بود. به همین دلیل  های مخالف 

به را  مسلحانه  اقدام  انتنهایتاً  مبارزه  شیوه  کردندعنوان  اصالحا    .خاب  حتی  اساس  این  بر 

پس و  »الحسکه«  منطقه  کردهای  به  دادن شناسنامه  انحصار  سیاسی همچون  کردن  ازآن خارج 

دول  از حزب بعث، ایجاد و تشکیل احزاب مختلف بدون عالی  قومی، سهیم کردن احزاب  

مد    طول  شدن  محدود  و  مطبوعا   و  بیان  آزادی  از  حمای   سیاسی،  قدر   در 

هف  اس  ری دوره  دو  حداکثر  برای  تأیید  جمهوری  با  که  نیز  در    90ساله  مردم  درصدی 

اسفند  همه به  2011)مارس    1390پرسی  وابسته  مخالفان  مواضع  در  را  تلییری  بود،  همراه   )

نکردرژیم ایجاد  عربی  مرتجع  و  غربی  می.  های  حالی صور   در  تلییرا   از  این  که  گرف  

تل که  بود  مشخص  ابتدا  خواستههمان  سوریه  سیاسی  نظام  در  این  ییر  بلکه  نبوده،  مردمی  ای 

منطقه  معادال   تلییر  برای  تالشی  مقاوم  اقدام  محور  تضعیف  و  سازش  سودمحور  به  ای 

ناآرامی  .اس   کاهش  بر  تأثیری  اصالحا   این  عل   همین  بر  به  مخالفین  چراکه  نداش   ها 

لحانه تنها راه مبارزه علیه نظام برای ساق   اساس دستور اربابانشان معتقد بودند که مبارزه مس

مبارزه به  آن  از  که  اصالحا   بنابراین  اس ؛  آن  میکردن  یاد  نظامی  درون  نتوانس   ای  شود 

که   کشیده شد  نیابتی  به عرصه جنگ  تحوال  سوریه  و  کند  ایجاد  مبارزه  نوع  در  را  تلییری 

ی قرار گرف  که به نیاب  از محور  های تروریستی تکفیربراثر آن نظام سوریه در مقابل گروه

گسیل-ترکی -عربی سوریه  به  صهیونیستی  و  بودندغربی  انتخابا     درنهای  .  شده  برگزاری 

البته این اهمی  بیش از   .از اهمی  فراوانی برخوردار بود  2014ژوئن    3ریاس  جمهوری در  

ملی »ائتالف  دارد،  نمود  سیاسی  راهکار  موافقین  و  سوریه  نظام  برای  در   همه  نیز  معارضین« 

گیری غیرمنطقی، شرط برگزاری انتخابا  را در نامزد نشدن بشار اسد اعالم کرده بود که  موضع

با نامزد شدن اسد، این راهبرد نیز با شکس  مواجه شد. در مقابل نظام سوریه با انجام برخی 

بر نهایی  نامزد  نفر  سه  انتخاب  و  اساسی  قانون  دادگاه  تشکیل  همچون  تصدی  اقداما   ای 

خواسته گرفتن  نظر  در  بدون  جمهوری  ریاس   برگزاری  منص   مقدما   معارضین  های 
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انتخابا ، سناریوها و توطئه؛  انتخابا  را فراهم کرد های امریکا ضد اما باوجود برگزاری این 

 .سوریه ادامه یاف  تا در ابعاد جدیدی اهداف خود را دنبال کند

(http://arc.irib.ir/papersi ) 

 وتحلیل و تبیین اطالعات و واکاوی سناریوها(ها )تجزیه یافته

 سناریوی اول: تجزیه سوریه 

 های تجزیه مناطق کردنشین زمینه

 جان   از علوی حقوق تضعیف درباره بیانیه صدور به اقدام علوی، جامعه مختلف مقاطع در

 سوریه در حاکم علوی کمینه ( وجود۶9  –  70،  1385)مرادیان،  .  نموده اس   ترکیه حکوم  

  30 که ترکیهکرد   علویان تحریک عامل یک عنوانبه ترکیه  سکوالر حکوم   جان   از همواره

 این تسنن اهل جامعه و گشته محسوبدهند، برای ترکیه  ترکیه را تشکیل می جمعی  درصد  

  ترکیه  حکوم    باشند.می اندوهناک  و متأثر سوریه تسنن اهل جامعه نسبی محرومی    از  کشور

 علوی  کشور دو به سوریه تجزیه به حاضر سوریه تسنن اهل جامعه از پشتیبانی با همزمان

که  شهر کنار در علوی مستقل دول   یک چراکه   باشد.نمی مذه   سنی  و مذه    هاتای 

 جمعی   که )ترکیه.  شدیم  محسوب بزرگ سوریه از بخشی و اسکندرون نام به درگذشته

 ترکیه مرزی و ارضی تمامی    برای خطری تواندمی دارد خود در را ترکیه علویان از زیادی

 بیشینه مطالبا  به گوییپاسخ و داخلی امنی   مسائل برای تنها نه ترکیه دول  (  .نماید فراهم

 دول  ضد سوریه بر کشور  تسنن اهل  جامعه اجتماعی و سیاسی هایمحرومی   برابر در ترکیه

غرب   در خود  راهبردی اهمی    و فرد منحصربه موقعی   دلیل به  بلکه نمایدمی تالش اسد بشار

 سرنگونی  اس . غرب آسیا معادال  منطقه در تریفعال  نقش ایجاد و رهبری خواستار آسیا

 کشور برای زیادی امتیازا  تواندمی سوریه  در تسنن اهل رسیدن قدر  به و سوریه بعثی نظام

 سوری آواره میلیون یک برگش   ترکیه  دول   برای  دستاورد ترینمهم آورد. ارملان  به ترکیه

وجود ترکیه دول   برای زیادی امنیتی  و اقتصادی مشکال  که اس   از آورده به   اس . 

  سوریه  جدید حکوم   سوی از علوی جامعه تحریک عدم  داخلی  بعد در دیگر دستاوردهای

 عنوانبه ترکیه خارجی بعد در و گرف ( خواهد قرار هاسنی  اختیار  در قدر  اینکه به توجه با)

 غربی غیر و غربی هایقدر  موردپذیرش غرب آسیا معادال   در تأثیرگذار مهم کشور یک

دلیل    .گرف   خواهد قرار به  سوریه  در  کرد  نژاد  گرفتن  قدر   شاید  دیگر  طرف  از 
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واف  طبع کشورهای ایران و عراق در محور مقاوم   طلبی این نژاد در ایران و عراق ماستقالل 

ها پیش از سوی کردهای ایران، عراق و سوریه و ترکیه در ای از دههنباشد. چراکه چنین فرضیه

قال  کردستان واحد مدنظر بوده که پیچیدگی اوضاع منطقه ناشی از این تعدد قومی  و نژاد از  

هایی برای کردهای  گیری چنین موفقی  باشد. شکلو مباحث مذهبی از سوی دیگر می  سوکی

قدر  شاید  کرد  خواهد  تحریک  نیز  را  ترکیه  و  عراق  ایران،  کردهای  بینسوریه  المللی  های 

اروپایی متحدین  و  امریکا  محور همچون  از  جه   این  در  و  باشند  مواف   فرضیه  این  با  اش 

ای آن  معارضان  و  چنین  مقاوم   و  بوده  آن  مخالف  سوریه  و  ترکیه  عراق،  را  و یسنار ران،  ی 

 پسندند. نمی

 سناریوی دوم: تشکیل دولت ائتالفی

 بس تا انتخابات آتش

بسته  به اس .  گذاشته  پیش  پا  سوریه  بحران  حل  برای  نیز  ایران  روسیه،  تکاپوی  موازا  

تعدیل  نسخه  ایران  سازپیشنهادی  به  که  اس   تهران  قبلی  فرستادهشده طرح  هم  ملل  شده  مان 

محور  چهار  در  طرح  این  که  شده  مدعی  المیادین  شبکه  اما  نشده  تشریح  آن  جزئیا   اس . 

بس، ب( تشکیل دول  وحد  ملی، ج(  شده اس : الف( توقف فوری جنگ و آتشبندیطبقه

ها و طوایف سوری و د( برگزاری انتخابا  تح   اصالح قانون اساسی و توجه بیشتر به گروه

های رأی اس .  ها و صندوقگوی داخلی سوریوطرح ایران مبتنی بر گف    ،نظر سازمان ملل

زیرا در آن پرونده  ؛ای صور  گرفته اس  نوسازی طرح ایران بالفاصله پس از مذاکرا  هسته

تواند ای برای رقم زدن تحوال  بزرگ اس  و این تجربه میهزینهشده که مذاکره ابزار کمثاب  

هستهدر   مسئله  از  پس  ایران  همچنین  شود.  تکرار  هم  سوریه  برای  مورد  بهتری  فرص   ای 

کمک به حل بحران دارد. افزون بر این، دو سال پیش نیز تکاپوی ایران و روسیه مانع از عملی  

 . شدن طرح حمله امریکا به سوریه شد. لذا دمش  به مقاما  مسکو و ایران اعتماد بیشتری دارد

 ئتالفی تشکیل دولت ا

کرد:  1بوگدانف  لیخائیم تواف   بیان  به  انجام»مسکو  از  های  حمای   گروه  چارچوب  در  شده 

جمهوری  شورای امنی  پایبند اس  و از پیشنهاد بشار اسد، رئیس  2254سوریه و مفاد قطعنامه  

 
1. Mikhail Bogdanov 
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ملی حمای  می تشکیل دول  وحد   برای  درباره    و  کند.«سوریه  اسد  پیشنهاد ویژه  »مسکو 

و  سوریه  حکوم   از  نمایندگانی  شامل  که  را  نزدیک  آینده  در  ملی  وحد   دول   تشکیل 

ازنظر روسیه دول  ائتالفی، دولتی اس  که    کند.«یید میأمخالفان و برخی افراد مستقل اس ، ت

 بشردازند. های درگیر در بحران سوریه در آن حضورداشته و به تقسیم قدر  همه طرف

المللی ژنو مطرح یکی از سناریوها در خصوژ پایان بحران سوریه که در جریان نشس  بین

اما   شد،  مطرح  روسیه  از سوی  ائتالفی  دول   تشکیل  ایده  اس .  ائتالفی  دول   تشکیل  شد، 

برخی   اما  اس ،  مواف   سوریه  در  دولتی  چنین  تشکیل  با  نیز  غرب  که  باورند  این  بر  برخی 

در خصوژ نحوه اجرای آن میان روسیه و آمریکا و میان مخالفین و نظام سوریه  ها  اختالف

 باعث شد کمتر به این ایده توجه شود. 

(http://www.ghatreh.com/news/nn30954311/) 

 سناریوی سوم: تسلط ائتالف ملی معارضین 

 :1شورای ملی سوریه 

  310با    2011بوده اس  که در دوم اکتبر  های معارضان سوریه  این ائتالف یکی از اولین ائتالف

گروه شامل  انقالبی عضو  »جنبش  لیبرال2های  »فراکسیون  مستقل«،  دمش «، 3های  »اعالن   ،»

آشوریان  »اخوان4»سازمان  دمش  «،  »بهار  سوریه«،  کردها 5المسلمین  ملی  »فراکسیون  و   »۶  ،»

خارج نشین همچون جورج صبرا، برهان « و اشخاژ معارضه اکثراً تبعیدی و  7»فراکسیون ملی 

غلیون، عبدالباس  سیدا و میشل کیلو فعالی  خود را در استانبول با حمای  ویژه ترکیه و قطر  

عنوان رهبر سیاسی ارتش  و اکثر کشورهای غربی و عربی آغاز کرد با تالش ترکیه این شورا به

در   رکیه در سوریه را تأمین کند.آزاد معرفی شد تا اقداما  نظامی با رهبری سیاسی اهداف ت

و   سوسیالیستی  قومی،  لیبرالی،  ملی،  اسالمی،  از  اعم  مختلفی  جریانا   مخالفان  ملی  شورای 

 
 المجلس الوطنی السوری.  1

 الحراك الثوری.  2

 كتلة المستقلین اللیبرالیین.  3

 المنظمة اآلثوریة.  ۴

 ربیع دمشق.  ۵

 الکتلة الوطنیة الکردیة.  ۶

 الکتلة الوطنیة.  ۷
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ایدئولوژی داشتن  دلیل  به  جریانا   این  اما  دارند؛  شرک   مردمی  مستقل  روشحتی  ها،  ها، 

برنامهسیاس   همچنین  و  بهها  زیادی  مشکال   با  متفاو   ازلحهای  و  ویژه  انسجام  ایجاد  اق 

اس .تعیین رهبری روبه آن شده  که هرروز موج  ضعف  بودند  دارای    رو  این شورا  عموماً 

های دیشلماتیک کشورمان را در مورد  نگاه بدبینانه به جمهوری اسالمی ایران بوده و بارها تالش

مسالم   گروهحل  همه  شامل  امر  این  اما  اس   کرده  رد  سوریه  بحران  اعآمیز  و  آن ها  ضای 

های مثبتی را  خصوژ احزاب چشی و کردها در مواردی سیگنالها بهشود زیرا برخی از آننمی

نموده ارسال  ایران  بهبرای  ولی  به  اند  اسالمی  جمهوری  با  آن  برخورد  نحوه  طورکلی 

هیئ  هماهنگی ملی سوریه: در پی تشکیل شورای ملی سوریه    گردد.های ترکیه بازمیسیاس  

مش گزینش  گروهو  از  برخی  آن  نظامی  شخصی  ی  همچنین  و  کوچک  ملیهای  گرا،  های 

بامشچپ  از سوریه که  نظامی مخالف بودند در حلبون در    یگرا و کرد مقیم سوریه و خارج 

تلییر دمکرات  2011اکتبر    11ریف دمش  در   نیروهای  به    1ه یسور  کیهیئ  هماهنگی ملی  را 

دادند. این هیئ  در اهداف خود اعالم کرد که خواهان تلییر ریاس  حسن عبدالعظیم تشکیل  

آمیز صور  بگیرد.  نظام سوریه و کلیه وابستگان آن اس  ولی این تلییر باید از طری  مسالم  

های خود حفظ کند و هیئ  هماهنگی سوریه سعی کرده مشی استقالل گونه خود را سیاس  

وسیه اس  و همواره در پی حل سیاسی بحران طور ردارای رواب  با کشورهای غربی و همین

تلییرا  در سوریه را   با حضور بشار اسد را برای  انتقالی  سوریه بوده اس  و تشکیل دول  

اگرچه این هیئ  تاکنون تمام   های شاخص این هیئ  اس .پذیرد. هیثم مناع یکی از چهرهمی

بحران سوریه رد کرده اس  ولی  آمیز  های جمهوری اسالمی ایران را برای پایان مسالم  طرح

جو آن و برخی ارتباطا  با روسیه، از زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط و  به دلیل مشی مسالم  

 ها با جمهوری اسالمی ایران اس . برخی از همکاری

(http://www.alquds.co.uk/?p=240870 ) 

 : 2ائتالف ملی سوریه 

همین و  سوری  مخالفان  رهبری  در  قطر  و  ترکیه  بین  اختالفا   برخی  بروز  پی  بین  در  طور 

های سیاسی و ارتش آزاد، با تالش دول  قطر در  اعضای شورای ملی سوریه و برخی از گروه

 
 الدیمقراطیهیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر .  1

 االئتالف الوطنی لقوى الثورة والمعارضة السوریة.  2
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این ائتالف با شرک  بیش از شص  گروه معارض سوری در شهر دوحه    2012یازدهم نوامبر  

عنوان رئیس این گروه انتخاب کردند و بعد از ایجاد اختالف   را بهشکل گرف  و معاذ الخطی

ائتالف  این  ریاس   برای  ملی جورج صبرا  ائتالف  اعضای  الخطی ،  محتاطانه  رهبری  بر سر 

خلی  حاشیه  کشورهای  و  قطر  تالش  با  کردند  توانس   انتخاب  گروه  این  ترکیه  و  فارس 

ها یک  این ائتالف نیز به دلیل تنوع ایدئولوژیحمای  اکثر کشورهای غربی را به دس  آورد.  

های قطر و تا حدودی  های اول از سیاس  ایدئولوژی ثابتی نداشته اس . این ائتالف در سال

پیروی می به پسر( و فعال شدن  ترکیه  از تحوال  در قطر )واگذاری قدر  پدر  اما بعد  کرد 

کی از شیوخ قبایل سوریه به نام احمد بیشتر عربستان و هماهنگی با ترکیه در بحران سوریه ی

سیاس   جه   در  ائتالف  این  و  شد  انتخاب  پس   این  به  عربستان  به  نزدیک  های  الجربا 

البحره و خالد الخوجه  انتخاب هادی  عربستان قرار گرف  و حتی بعد از تلیر این شخص و 

ه ذکر اس  به دلیل  الزم ب  این مشی وابستگی به عربستان در این ائتالف ادامه پیداکرده اس .

ایدئولوژی و  افکار  بهتنوع  اعضا  بین  هماهنگی  شاهد  ائتالف  این  نبودههیچهای  ایم وجه 

گرا تمایل زیادی به همکاری با غرب ندارند و تمایل دارند با روسیه که احزاب چپ طوریبه

یادی دارند و به  ها با عربستان مشکال  زویژه اخوانیگرا بهارتباط برقرار نمایند احزاب اسالم

این  از سوی  با ترکیه هستند به همین دلیل ما شاهد مواضع بعضاً متضاد  تقوی  رواب   دنبال 

انداز ائتالف هستیم و این ائتالف مواضع مثبتی نسب  به جمهوری اسالمی ایران ندارد و چشم

ترکیه نسب  به  روشنی از رواب  این ائتالف با ایران وجود ندارد مگر تلییر رویکرد عربستان و  

 این رواب . 

باهدف وحد  مخالفان نظام    1391در سومین سناریو، ائتالف ملی معارضین اس  که در آبان  

از گروه ائتالف  این  تشکیل شد.  »کمیته هماهنگی  سوریه  ملی سوریه«،  های مختلف »شورای 

اخوان کرد،  فعاالن  از  برخی  و  استانبول«  »انجمن  دمش «،  اعالمیه  »گروه  و  ملی«،  المسلمین 

لیبرال مخالف نظام بشار اسد، به ریاس  احمد عاصی الجربا مدعی حکوم  در سوریه تشکیل  

یافته اس . ائتالف ملی معارضین که خود را طرفدار مردم سوریه معرفی کرده اس  و اکنون 

»رساندن  را  خود  نمادین  هدف  ندارد،  سوریه  سیاسی  و  نظامی  تحوال   در  چندانی  جایگاه 

مل هدف صدای  و  جهانیان«  گوش  به  سوریه  بین      از  اسد،  دول   سرنگونی  را  عملی خود 

بردن ساختار امنیتی، رفع مشکال  اقتصادی سوریه، گسترش مناسبا  و توسعه مبانی سکوالر 
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اعالم کرده اس . این ائتالف دارای ساختار حکومتی و نیروی نظامی تح  عنوان ارتش آزاد  

 اس . 

 ی شدن بحران سوریه سناریوی چهارم: فرسایش

 ...: اهللکنترل حزب

میاسراییلی  اولتاکتیک   تالش  اسراییل  رژیم  شیوهها،  با  تا  حزبکند  گوناگون،  را  های  اهلل... 

شیوه این  از  یکی  درآورد.  کنترل  بهتح   کاروانها  دادن  قرار  هدف  خود،  حمل  زعم  های 

کرا  اعالم های اخیر بهاهلل... از سم  سوریه اس . این رژیم طی سالتسلیحا  برای حزب

تعدادی که  بود  دوم   کرده  تاکتیک  اس .  داده  قرار  هدف  مورد  رابطه  این  در  را  مهما   از 

فرسایشيها،  اسراییلی و  تعمیق  برای  استتالش  سوریه  بحران  شدن  حزب  تر  با  تا  اهلل... 

به آن،  در  بیشتر  بهحضور  شود.  گرفتار  سوریه  باتالق  در  اسراییلیاصطالح  افزایش  زعم  ها 

ه معنای فارغ شدن این جنبش از مسئله مقابله با اسراییل  اهلل... در سوریه بحضور اعضای حزب

حزب تالش  درنتیجه،  لبنان  و  جنوب  در  صهیونیستی  رژیم  با  امن  مرزهای  حفظ  برای  اهلل... 

اهلل... درصحنۀ میدانی سوریه( در هرگونه که این تجربیا  )حضور حزبخواهد بود؛ درحالی

وزیر  دی خواهد بود. در همین رابطه، نتانیاهو نخس  ها بسیار کاربرنبرد زمینی آتی با اسراییلی

اس  سوریه  فرسایشی  جنگ  تداوم  در  اسراییل  منافع  کرد  اعالم  صهیونیستی   .1رژیم 

(http://www.al-akhbar.com/node/253811  )هدفمندانۀ   تاکتیک ترورهای  سوم، 

  جهان اس . ترور  اهلل... توس  رژیم صهیونیستی در لبنان، سوریه و دیگر مناطاعضای حزب

نفرا  حزب از  عضو حزبتعدادی  قنطار،  سمیر  که  گذشته  سال  طی  لبنان،  در  و  اهلل...  اهلل... 

اسراییلیقدیمی مورد هدف  در سوریه  آزادی  از  بعد  که  اسراییل  در  این جنبش  اسیر  ها ترین 

قابل راستا  این  در  گرف ،  دورهقرار  تهدیدهای  چهارم،  تاکتیک  اس .  اسراذکر  در ییلیای  ها 

مثال، آموس یادلین، رئیس ساب  بخش اطالعا  نظامی اسراییل  عنوانباشد. بهحمله به لبنان می

اهلل... لبنان  کند که اسراییل باید طی پن  سال آینده، احتمال جنگ با حزبای اعالم میطی مقاله 

 (201۶یادلین، را مدنظر خود داشته باشد. )

 : دولت ضعیف سوریه
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بحران و درگیری در سوریه در حقیق ، بهترین ظرفی  و بدیل را برای انحراف موج  شروع  

نه ترتی ،  بدین  و  کرد  ایجاد  اسالمی  خواستهبیداری  پیکان  نوک  از  اسراییل  رژیم  های  تنها 

دشمن   تضعیف  برای  شرای   بهترین  بلکه  شد  گذاشته  کنار  اسالمی  کشورهای  در  معترضان 

دید آمد. طبیعی اس  که راهکار استمرار و فرسایشی شدن جنگ،  اش یعنی نظام اسد پدیرینه

می سوریه  بیشتر  تضعیف  برای  مناسبی  می .باشدراهبرد  رابطه  این  در  یادلین  نویسد: آموس 

»اسراییل باید خود را ازلحاق نظامی و سیاسی با این احتمال که سوریه دیگر یکشارچه نباشد و  

آم بکشد،  دیگر طول  کند.« این جنگ چند سال  می  1اده  نظر  میان به  در  در حال حاضر  رسد 

باشداسراییلی داشته  طرفدار  اسد  نظام  سقوط  از  بیش  سوریه،  در  فرسایشی  جنگ  گزینۀ   .ها 

بخصوژ   و  یمن  در  خود  پیرامونی  محی   در  اعتراضی  تحوال   مدیری   از  پس  عربستان 

افزایش نقش خود و اتحادیه   بحرین، از بحران ایجادشده در سوریه استفاده نمود و درواقع با

به دیگر   امنیتی خود  از محی   انتقال بحران  به  با تمرکز بر بحران سوریه  تا  عرب سعی نمود 

در  کانون داخلی  جنگ  و  اعتراضی  تحوال   روند  شدن  طوالنی  ورزد.  مبادر   بحران  های 

مداخله نیروهای  و سطح  بازیگران  تعداد  گسترده شدن  منطقه سوریه،  فرا  گر  و  و منطقه ای  ای 

مطلوب به درمجموع  که  اس   فاکتورهایی  از  سوریه  در  بحران  شدن  فرسایشی  اساسی،  طور 

اس  سعودی بوده  تشکیل    .ها  را  عربستان  پیرامونی  اول  حلقه  سوریه  اینکه  دلیل  به  درواقع 

بهنمی سوریه  تا  شد  خواهد  موج   بحران  گستردگی  درنتیجه  بازیگر  دهد،  عنوان 

منطقه  مداخلهتجدیدنظرطل   نیروی  به شکل  ای،  ایران  بالقوه  متحد  و فلسطین و  لبنان  در  گر 

المللی خود  ای و بیناساسی دچار فرسایش قوا و نیرو شده و مشروعی  داخلی و وجهه منطقه 

مدنظر   و  مطلوب  که  اس   سیاستی  همان  راستای  در  موارد  این  تحق   که  بدهد  دس   از  را 

اش  ستقیم در بحران مداخله نموده یا حلقه اول پیرامونیعربستان بوده، بدون اینکه به شکل م

 .(http://hournews.me/news-55113.htmزایی گردد )دچار بحران

 فرسایشی شدن بحران سوریه: 

کشور    نیا  نده یآعنوان زنگ خطر برای  ازجمله سناریوهایی که از ابتدای بحران سوریه از آن به

شود، فرسایشی شدن بحران اس . بر اساس این سناریو به دلیل اینکه طرفین،  و منطقه یاد می

 
1-Ibid 
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عرصه در  یکدیگر  با  تعامل  به  و حاضر  ندارند  را  دیگری  کامل  نیز  توان حذف  سیاسی  های 

نامناس  رگیرینیستند، د از  بحران یکی  یاف . فرسایشی شدن  ادامه خواهد  ترین سناریوها  ها 

آن درگیر و حامیان  زیرا طرفین  منطقه و جهان اس   نظام سوریه، مخالفان،  مردم،  به برای  ها 

 اهداف خود نخواهند رسید.

گرا به نظر گرا، سکوالر و قومی  های مختلف و وجود افکار سلفی، ملیبا توجه به وجود گروه

های مخالف به قدر  برسند، باید که نظام به پیروزی قاطع نرسد و یا گروهرسد درصورتیمی

که در  نحویهای مختلف ادامه داشته باشد، بهها در سوریه میان گروهانتظار داش  که درگیری

خوش درگیریحال   این  بهبینانه  بدبینانها  حالتی  در  و  سیاسی  دائمی  منازعا   ه  صور  

 صور  منازعا  مسلحانه خود را نشان دهد.به

 سناریوی پنجم: تثبیت نظام سوریه: 

 مقاومت دولت و ارتش سوریه:

ای  گونهسال از جنگ علیه سوریه تحوال  سیاسی و میدانی نبرد در سوریه به  چندباگذش   

تح  حمای    که  معارضانی  ائتالف  برابر  در  ارتش سوریه  و  دول   داد  نشان  که  رف   پیش 

به دنبال شکس  این سناریو،  و    مالی و تسلیحاتی کشورهای غربی و عربی اس  مقاوم اس  

به رهبری آمریکا با طرح سناریوی دیگری به دنبال دخال     المللی مخالف بشار اسدائتالف بین

هفته   یک  جهان  که  جایی  تا  برآمدند  سوریه  حکوم   سرنوش   کردن  یکسره  برای  نظامی 

اما   گذاش   سر  پش   سوریه  علیه  آمریکا  ارتش  نظامی  عملیا   شروع  برای  را  پرالتهاب 

آمریکارئیسدرنهای    به مجوز   جمهور  منوط  را  به سوریه  کرد  حمله  تواف     .کنگره  درنهای  

های شیمیایی سوریه سایه جنگ را از سوریه دور کرد و  مسکو و واشنگتن برای نابودی سالح

آمریکا به دلیل ناتوانی در حمله به سوریه    .وتاب آمریکا برای حمله به دمش  فروکش کردت  

حکوم  بشار    درجه تلییر داد. هدف غایی آمریکا ساق  کردن 180هدف خود در سوریه را  

اسد بود اما ناتوانی نظامی، لجستیکی و سیاسی این کشور باعث شد از تلییر حکوم  سوریه  

دهد رضای   کشور  این  شیمیایی  انبارهای  نابودی  آمریکارئیستصمیم    .به  باراک  )   جمهور 

های متوالی  در عدم حمله به دمش  و تردیدهای کاخ سفید همانند یک دومینو شکس    (اوباما 

عنوان نقطه توان از آن بهکا در عرصه سیاس  خارجی را به دنبال داش  تا جایی که میآمری

بین نظام  عرصه  در  آمریکا  هژمونی  افول  در تثبی   عطفی  نقطه  سوریه  درواقع  یادکرد.  الملل 
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بین میتاریخ رواب   بین  شود، جاییالملل محسوب  نظام  از سنگینی سلطه  که    جانبه کیالملل 

 . شانه خالی کرد آمریکا کامالً

 بقای اسد و برقراری ثبات و امنیت در سوریه: 

انتخابا    از  قبل  که  اس   سناریوهایی  از  سوریه  در  امنی   و  ثبا   برقراری  و  اسد  بقای 

و  ریاس   مطرح  ازجمهوری  انتخابا     پس  برگزاری  از  قبل  تا  شد.  تقوی   انتخابا  

جمهوری، مخالفین نظام سوریه در تالش بودند تا در دو جبهه سیاسی و نظامی به تقابل  ریاس  

. در جبهه نظامی سعی شد که از راه جنگ نیابتی یا همانند الگوی لیبی،  با نظام سوریه بشردازند

از راه زمین، زمینه نیروی هوایی و مخالفین  با پشتیبانی  های سقوط بشار اسد را فراهم  غرب 

به معارضین  ملی  ائتالف  تشکیل  نیز  سیاسی  عرصه  در  سوریه،  کند.  نظام  برای  بدیلی  عنوان 

  اما پیروزی ؛  وریه در داخل و خارج این کشور صور  گرف  منظور تخری  وجهه نظام سبه

یک از  معارض  نیروهای  راندن  عق   و  کشور  مختلف  نقاط  در  سوریه  عدم ارتش  و  سو 

دیگر   از سوی  پروازممنوع  منطقه  ایجاد  برای  قطعنامه ضد سوری  در  همراهی چین و روسیه 

انتخابا    نظام سوریه شد.  نظامی مخالفین  راهبرد  راهبرد ریاس  باعث شکس   نیز  جمهوری 

انتخابا ، مردم با مشارک   زدا    ی مشروع یی مخالفان را به چالش کشید؛ زیرا در جریان این 

نظام سوریه و بشار اسد رأی دادند که این مسئله گویای این حقیق  اس  که برخالف  باال به

 د از محبوبی  باال برخوردار اس . اس بشار نظر مخالفان،

های رفتاری از سوی بشار اسد نشان از تالش و عزم نظام  ها و کنشاین، برخی اقدامعالوه بر  

با شناسایی عوامل بحران نظام سوریه  کنترل و بحران دارد.  نظامی در وهله  برای  زا در عرصه 

ها را با اول سعی کرد از ریزش و کاهش توان ارتش جلوگیری کرده و در وهله دوم این ریزش

مردمی   کمک  نیروهای  سوریه  در  حساس  نقاط  افزایی  امنی   به  که  راهبردی  کند.  جایگزین 

 کرد. 

 گیری و ارائه راهکار: نتیجه
به بزرگبحران سوریه  از  های منطقۀ غرب آسیا در قرن بیس  و یکم  ترین بحرانعنوان یکی 

این بحران باعث شده اس    .آید که گسترۀ آن منطقۀ وسیعی را در برگرفته اس  حساب میبه

  تالقیتصادم و  اول: اینکه    کنند. وجه  حساسی  تحوال  آن را دنبالتا اکثر کشورهای دنیا با  

قدر  این چالش  منافع  تا  باعث شده  در سوریه  جهانی  آیندهطوالنی شود  های  روشن  و  ای 
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نباش متصور  آن  مدرگیری د.  برای  محور  و  چین  روسیه،  یعنی  اساسی  جبهۀ  دو  قاوم   های 

کشورهای عرب حوزۀ خلی  محور غرب،  با  این  اسالمی  تا  اس   باعث شده  ترکیه  و  فارس 

توان اذعان داش  که تحوال   المللی و جهانی به خود بگیرد به همین دلیل میبحران ابعاد بین

بااهمی  اس  که آیندۀ آن ترسیمسوریه ازاین کنندۀ اس . پرواضح اس  که در بحران  جه  

دو   میسوریه  تالش  هرکدام  که  هستند  درگیر  جهانی  بزرگ  بر  ائتالف  چیره شدن  با  تا  کنند 

جبهۀ دیگر منافع خود را کس  کرده و حوزۀ نفوذ خود را گسترش دهند به همین دلیل چالش 

مفهوم قدر  در این بحران از پیچیدگی خاصی برخوردار اس . وجه دوم بحران سوریه که از  

ویژه اساهمی   برخوردار  همانای  اس .  آسیا  غرب  در  مذهبی  رادیکالیسم  بحث  که     طور 

کرده اس     جهان را وارد وحشتی عمومی  ،ای به نام بنیادگرایی در منطقهاشاره شد ظهور پدیده

فی  لَرود. وجود رادیکالیسم سَزایی آن در اقصی نقاط جهان میکه هر آن بیم گسترش و آسی  

های مدنی کشورهای درگیر که طی سالیان متمادی  در غرب آسیا باعث شده اس  تا دستاورد

 . آمده بود آسی  ببیند و آیندۀ منطقه به بحران کشیده شوددس  به

مداخله  لذا اس ،  سوریه شده  کنونی  سیاسی  بحران  تداوم  موج   اس .  آنچه  های خارجی 

دو عامل  البته، الزم به ذکر اس  که سوریه تاکنون از اصل بحران عبور کرده اس ؛ بنابراین،  

بینمنطقه  و  سوریه  ای  در جه  حاکم شدن وضعی  سیاسی جاری  داخلی  عامل  بر  المللی 

همکاری تقوی   طری   از  سوریه  در  ثبا   استقرار  بنابراین،  دارد؛  منطقهاولوی   ای، های 

  موردتواف    که آمیز بحران سوریه ی  راهکار سیاسی، اصالحا ، گفتگوهای ملی ی حل مسالم  

از    هیسور  کیتیژئوپلو درنتیجه بحران    دول  سوریه اس ، حاصل خواهد شدمردم و هم    هم

می بهره  خاصی  غربی الگوی  جبهه  لجستیکی  و  مالی  هماهنگی  محصول  که  الگویی    -برد. 

ترکی برای ایجاد چالش اس . بر همین اساس، توجه به نکا  زیر گویای ابعاد بحران    -عربی

 سوریه اس : 

خودانگیخت  -1 سوریه،  نبودبحران  منطقه   ،ه  کشورهای  دخال   با  منطقهبلکه  فرا  و  ای ای 

 یافته اس . ایجاد و تداوم

اسد  -2 بشار  مبارزه  حکوم   مواضع  اتخاذ  دلیل  و  به  صهیونیستی  رژیم  قبال  در  جویانه 

 برد. ای بهره میو منطقه های مقاوم  در فلسطین و لبنان از حمای  ملیحمای  از جریان
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بحران سوریه، مراحل اصالحا ، تحرکا  نظامی و تالش برای ثبا  را داشته اس  که    -3

انتخابا  ریاس   سوی  کند تا اوضاع را بهسعی میسوریه  جمهوری، نظام  پس از برگزاری 

 ثبا  پیش ببرد. 

تحوال  سوریه در شرای  کنونی حال  سیال به خود گرفته و هرروز بعد جدیدی به   -4

ود که در شرای  جاری، پیشروی ارتش سوریه با حمای  کشورهای حامی  شآن افزوده می

 اس . 

تثبی  نظام  تحوال  سیاسی و میدانی نبرد  و  سال از جنگ علیه سوریه    چندباگذش     -5

 گردد. تر میسوریه مشخص

 :یجه این بحران هرچه باشدنت -۶

 کرد.  گیری اصلی سیاس  خارجی ایران را برای آینده مشخص خواهدجه   -الف

 رابطه سیاسی ایران با ترکیه، عربستان، روسیه و لبنان را رقم خواهد زد. -ب

توازن درک و فهم سیاس  در غرب آسیا بین ایران و آمریکا و نهایتاً اسراییل را روشن    -ج

 نماید.می

 .رابطه بین ایران و عراق را نیز تح  تأثیر قرار خواهد داد -د

 

 فهرست منابع:

 منابع فارسی   -الف

ترجمه: سیّدعلی موسوی،  . جهنم واقعی، جنگ شهری از استالینگراد تا عراق،  13۹2لوئیزا دیماركو،   −

 انتشارات نسل روشن. 

سال    انه،ی اندازها«، فصلنامه مطالعات خاورمو چشم  هاشهیر  هیتحوالت سور(،  13۹۰)  ن،یآجرلو، حس −

 . هجدهم، شماره سوم

،  ۶شماره  ک،یپلماتید یهمشهر  یلیتحل یاسیماهنامه س  ،فاز سوم بحران(، 13۹1اسدالهی، مسعود ) −

 . خرداد

  و  ها: شاخص هیترك  یخارج  استیدر س  دیجد  یگر  یعثمان(،  13۹۰)  ییو فاطمه رضا  یعل  ،ید یام −

 سوم.   مارهسال سوم، ش  ،یفصلنامه روابط خارج  ،ای آن در غرب آس  امدهاپی

 علمی هایپژوهش  مركز :تهران اول، چاپ ،خاورمیانه و ایران عربی، تحوالت(،  13۹2كیهان، ) برزگر، −

 .خاورمیانه مطالعات استراتژیک  و
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)  دی جون − امپراطور13۹1خان،  ا  ی(،  مقابل  سور  رانیدر  جهان هیو  جنگ  نو  یبرا   دیجد  ی:    ن ینظم 

 1۰۸غرب، شماره    احتیس  ،یاسیعلوم س  ؟یجهان

و    ۵۸شماره    ،ییایجغراف  قاتیمجله تحق  «،یتیکنو از ژئوپل  یفی(، »تعر13۷۹محمدرضا، )  ا،یحافظ ن −

۵۹. 

ال − الهةیالجبور، )المحافظات السور  ل،یجبرائ  اس،ید.    2۰۰۷والمدن، عام    اتیالعامة للبد  ئةی(، اصدار 

 . الدیللم

 . روتیب  ، ی، دارالفکر العربةیواالسالم  ةیموسوعة المدن العرب(،  1۹۹3)  ،ییحی  ،یشام −

وحز یعز  زاده،یعل − وح  ید ی؛  د  دی مطلق،  سنار13۸۷)  گرانیو  پابرنامه   ای  ینگار   یو(  بر    ه یریزی 

 . اول  بخش   –. فصل چهارم  یالمللی انرژ . تهران: موسسه مطالعات بینوهایسنار

 تحلیلی سوریه، ماهنامه سیاسی ماهه 1۸ تحوالت در  مذاهب و  طوایف  نقش(،  13۹1الری، رحیم، ) −

 .شهریور ،2شماره   اول، سال اسالمی، بیداری

  ز یترجمه عز  ،و راهبرد  ندهیآ  نیب  وندی: پویسنار  نیتدو(،  13۸۶هانس )   اندهولد،یماتس و    ندگرن،یل −

 . یپژوهی علوم و فناوری دفاع. تهران: مركز آینده یتاتار

 . روتی(، »قِصَة الحَضَاراة«، دارالمشرق، ب1۹۹۰)  عبدالساتر  ب،یلب −

رو  لیگانه دخپنج  یها(، گروه2۰12)  تور،یمون  نسیسا  نیستیكر − ساعت    -ژوئن    1۰  ،یدادهایدر 

۰2:1۶ 

 (، انتشارات وزارت امور خارجه؛ تهران. 13۸۷)  ه،یسبز سور  كتاب −

) متقی، −  فصلنامه ،سوریه در مدنی نافرمانی گسترش در آمریکا  راهبرد و نقش(،  13۹۰ابراهیم، 

 . 11سوم، شماره   سال   گذاری،سیاست  رهنامه

تهران:    ،اجتماعی–اقتصادی    -یدفاع-ینیسرزم  هیترك  کی(، برآورد استراتژ13۸۵محسن، )  ان،ی مراد −

 المللی ابرار معاصر. بین  قاتیمطالعات و تحق  یموسسه فرهنگ

  ، یخسروشاه  ی، ترجمه: هاد المسلمین از آغاز تا امروزاخوان   تی جمع  خیتار(،  13۷۸)  چارد،یر  شل،یم −

 . تهران: انتشارات وزارت امور خارجه

 در ایران  اسالمی جمهوری  نقش  و  جایگاه  بررسی(،  13۹2اصغر ) ولدانی، جعفری  ی؛ عل  یدس نجات، −

 . ۸ شماره سوم،  سال ،13۹2 زمستان سیاسی، های پژوهش  ، فصلنامهسوریه بحران

− ( سوریه(،  13۹1تابناك،  مسلح  تارشورشیان  ساعت    21انتشار:    خی،  خبر:    -  12:3۰خرداد،  كد 

2۵۰2۰3. 
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