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 چكيده
باره وارد بحـران و تنـش        گران و آگاهان به مسايل منطقه خاورميانه به يك سوريه برخالف انتظار تحليل

. نگريـست   2011 هاي جهان عرب در سـال      توان همانند بحران رو به بحران سوريه نمي از اين. داخلي شد
هاي بارز و منحصر به فرد بحران سوريه، حـضور پررنـگ و پرتعـداد بـازيگران                    شايد يكي از مشخصه

بيني آينـده سياسـت و        خارجي است كه هركدام به دنبال منافع و مقاصد خود هستند و تحليل و پيش  
نظام حكومتي در سوريه هماننـد نظـام        .  حكومت در اين كشور را با پيچيدگي خاصي مواجه كرده است 

طـور طبيعـي      ها و مـشكالت بزرگـي اسـت و بـه          حكومتي بسياري از كشورهاي عربي، داراي كاستي
. آيـد   نظر نمـي    هاي مردمي و تمايل مردم براي اصالح اين ساختار سياسي چندان غيرطبيعي به   اعتراض

باره بازيگران خارجي به اين كشور و دخالت آشكار آنهـا در امـور            آنچه كه غيرطبيعي است، هجوم يك
. تك اين بـازيگران را بررسـي كنيـم          داخلي سوريه است كه در اين مقاله سعي بر اين است اهداف تك 

رسد، آن است كه اهداف بسياري از بازيگران خارجي تضعيف محـور مقاومـت       نظر مي آنچه كه مسلم به
است، درحالي كه تحوالت جهان عرب به نوعي منجر به تقويت اين محور شده است و جبهه مقابل سعي   

 .  يابي بيشتر اين محور جلوگيري كند كند با حذف بشار اسد، از قدرت مي

 اي، مداخله، بهار عربي، محور مقاومت ، موازنه قدرت، نظم منطقهبحران سوريه: ها كليدواژه
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 مقدمه
در كشورهاي عربي اتفاق افتـاد، ماننـد يـك بـازي دومينـو                2011 حوادثي كه با شروع سال   

بيشتر كشورهاي جهان عرب را در بر گرفت و به احتمال زياد اين بازي تا سقوط يا تضعيف بيشتر     
محـرك اصـلي و     .  هاي ديكتاتور عـرب منطقـه خاورميانـه ادامـه خواهـد داشـت              تمامي حكومت

واسطه گسترش ارتباطـات و آزادي        هاي جديد بودند كه به     قراوالن اين جريان جوانان و نسل پيش
طور كلـي     خصوص در بحث حق تعيين حاكمان و به      نسبي جريان اطالعات از حقوق اوليه خود به

برنـدگان حقـوق      اند و ديگر حاضر به مماشات در مقابل بـه تـاراج             تعيين سرنوشت خود آگاه شده
واسطه فقر، بيكاري، فساد و وابـستگي حاكمـان خـود،             ابتدا جوانان تونس به   .  انساني خود نيستند

بعد از آن جوانان مـصري بـا الهـام از           .  سكوت را كنار گذاشتند و حكومت بن علي را ساقط كردند 
جوانان تونسي يكي از مقتدرترين ديكتاتورهاي منطقه؛ يعني حسني مبارك، را  از اريكه قدرت به       

هاي عربي را زد، اما سرنگوني مبـارك          اگرچه جنبش مردم تونس اولين جرقه انقالب. زير كشيدند
شـدن ديكتـاتوري كـه مـورد حمايـت بـسياري از               با توجه به اهميت اين كشور و به زير كـشيده   

اي بود، اثر بيشتري بر شتاب گرفتن موج اعتراضات مردمي در جهـان              هاي جهاني و منطقه قدرت
طوري كه پس از آن كشورهايي مانند يمن، بحرين، ليـبي و تاحـدودي                عرب به جاي گذاشت، به

 .عربستان و كويت نيز از اين موج در امان نماندند
ايـن كـشور در ابتـدا از        .  در اين ميان ورود موج اعتراضات به سوريه بسياري را غـافلگير كـرد        

رسيد كه اين امواج به اين زودي بـه       نظر مي بسياري از تحوالت و اعتراضات مردمي بركنار بود و به
سوريه سرايت نكند، اما بعد از سقوط مبارك به يك باره سوريه هم درگير اعتراضات مردمـي شـد     

اند بـه     نظران تاكنون نتوانسته رو كرده و صاحب به زني درباره بحران اين كشور را با ابهام رو كه گمانه
اي همانند حكومت اين كشور منشا اعتراضات      عده.  بندي دقيقي از تحوالت اين كشور برسند جمع

پندارند و معتقدند كـشورهايي ماننـد عربـستان، اردن، تركيـه و             را در خارج از مرزهاي سوريه مي
شـدن بـر مـوج        خواهنـد ضـمن سـوار       زنند و مـي   آمريكا در پشت پرده به بحران سوريه دامن مي

هاي جهان عرب و فرافكني مشكالت داخلي، از ورود اين امواج بـه داخـل مرزهـاي خـود          اعتراض
پيمانـان خـود در       واسـطه از دسـت دادن هـم         هايي كـه بـه      جلوگيري كنند و از طرف ديگر، زيان 
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در مقابـل،   .  اند را با سقوط بشار اسـد جـبران نماينـد         كشورهايي مانند مصر و تونس متحمل شده
اي ديگر اعتقاد دارنـد بحـران در سـوريه ادامـه و جزيـي از بهـار عربـي اسـت و تفـاوتي بـا                            عده

نويـسنده معتقـد اسـت كـه سـاختار          .  هاي ساير مردم عرب زبان در ديگر كشورها نـدارد       اعتراض
بـرد و مـردم       هايي رنج مي    سياسي در سوريه همانند ساختارهاي سياسي مصر و تونس از نارسايي  

. منتظر فرصتي هستند كه نارضايتي خود را فرياد بزنند و اين فرصـت را بهـار عربـي بـه آنهـا داد           
هاي نارضايتي داخلي از يك حكومت وجود نداشته باشد امكان نـدارد كـه يـك يـا          اساسا تا زمينه

بـا ايـن حـال،      .  چند كشور خارجي موجي از اعتراضات مردمي را در كشوري ديگر بـه راه اندازنـد     
بحران در سوريه به سادگي بحران در ساير كشورهاي عرب نيـست و در تحليـل آن بايـد برخـي              

صورت خودجوش شـروع شـد،       هاي مردمي به در اين كشور اعتراض.  ها را در نظر گرفت پيچيدگي
هـاي راهـبردي      هاي ضدآمريكايي و ضداسراييلي دولت سوريه از يك طـرف، و باخـت       اما سياست

طور جدي پـاي      پيمانانشان در مصر و تونس از طرف ديگر، به    دليل سقوط هم آمريكا و عربستان به
اي مانند عربستان را به تحوالت سوريه بـاز        هاي منطقه خصوص آمريكا و قدرت كشورهاي غربي به

خواهند با تغيير حكومت در اين كشور بخشي از موازنه قدرت از دست رفتـه را    آنها مي.  كرده است
 .اي خاورميانه برگردانند به سيستم منطقه

 سوريه؛ ساخت قدرت و بافت حكومت 

ايـن كـشور در ابتـدا       .  سوريه همواره يكي از كشورهاي محور و اثرگذار جهان عرب بوده است       
بالد شام از لحاظ جغرافيـايي يـك      .  عنوان بالد شام به دنياي قدرت و سياست ورود پيدا كرد تحت

دليـل موقعيـت مناسـب آن و          اين منطقـه بـه    .  منطقه حساس بين صحرا و درياي مديترانه است    
اي بيـن مـصر و يونـان و روم و ايـران                صـورت دوره    نداشتن يـك حكومـت مركـزي مقتـدر بـه          

گـيري    بـا شـكل   .  گذار قـدرت مـسلط باشـد        شد و مجبور بود در هر دوره خراج       دست مي به دست
عنوان مركز امپراتوري خود انتخاب كـرده بودنـد، ايـن منطقـه از                حكومت امويان كه دمشق را به   

اين منطقه  .  اي و تحت سلطه بيرون آمد و به مركز يك امپراتوري جهاني تبديل شد        حالت حاشيه
. بعد از امويان به دست عباسيان اداره شد و بعد از عباسيان هـم بـه دسـت دولـت عثمـاني افتـاد           
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شناسـيم، بعـد از جنـگ جهـاني اول و فروپاشـي امـپراتوري                 اي كه ما در حال حاضر مـي  سوريه
در واقـع بـالد شـام       .  هاي مصنوعي به وجود آمد      هاي استعماري با مرزكشي    عثماني، توسط دولت

رونـد ايـن    .  شد كه اين مناطق از سوريه بزرگ جـدا شـدند            شامل لبنان، فلسطين و اردن هم مي 
تجزيه به اين شكل بود كه پس از جنگ جهاني اول و تجزيه امپراتوري عثماني، سـوريه فعلـي بـا        

وجود آمد و در اين تغيـيرات جغرافيـايي، فلـسطين و اردن توسـط             به)  شام(تجزيه سوريه بزرگ  
بـه    1939 ها از سوريه جدا و استان اسـكندرون نـيز در سـال            ها و لبنان توسط فرانسوي انگليسي

 .تركيه واگذار شد
شـكل  .  رو شـد    به با مشكالت متعدد داخلي و خارجي رو 1946 سوريه بعد از استقالل در سال 

عنـوان مهـد كودتاهـاي خاورميانـه          نگرفتن يك حكومت مركزي مقتدر و مستقل اين كشور را به   
سرهنگ سامي الحنـاوي، در       1949 سرهنگ حسني زعيم، در اوت       1949 تبديل كرد؛ در مارس 

و بـه قـدرت       1963 سرهنگ اديب شيشكلي، كودتاي افـسران ارتـش در مـارس             1949 دسامبر 
سـوريه در ايـن دوره        1970 نوامـبر     16 رسيدن امين الحافظ و در نهايت كودتاي حافظ اسـد در       

هاي خـارجي كـشورهايي ماننـد انگليـس، فرانـسه، آمريكـا، شـوروي،                 شدت از دخالت كودتاها به
اي آسـيب ديـد و ايـن          اي و فرقه    قبيلهـ  اسراييل، مصر، عربستان، اردن و عراق و اختالفات قومي     

هـاي گـسترده      كودتاها و دخالـت .  هاي اقتصادي و علمي محروم كرد كشور را از توسعه و پيشرفت
خارجي در سوريه و درگيري با اسراييل باعث شده كه ارتش در اين كشور نقش مهـم و ممتـازي         

ها جهت ادامه حيات خود بـراي   در ساخت قدرت و سياست پيدا كند و بدون استثنا همه حكومت
ترين اتفاقي كه در ايـن        مهم.  ارتش و نيروهاي مسلح و امنيتي جايگاه قابل توجهي در نظر بگيرند     

گرايـي    گـيري ملـي    دوره كودتاها در سوريه افتاد، اتحاد مصر و سوريه در زمان حكومت ناصر و اوج
منجر به تشكيل جمهوري متحده عربي شد، اما اين اتحاد با دخالـت        1958 عربي بود كه در سال 

ها در كشورشان به تنگ آمده بودند بـه      و حمايت مردم كه از سيطره مصري 1961 ارتش در سال 
هـاي آمريكـا و       دليـل دخالـت     شدن جهان، سوريه بـه      با شروع جنگ سرد و دوقطبي   .  پايان رسيد

هـاي    اي آن در امور داخلي سوريه به اردوگاه شرق روي آورد و تاكنون نيز سياست   متحدان منطقه
 .  ضدامپرياليستي خود را حفظ كرده است
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براي شناخت ساخت قدرت و سياست در سوريه امروز، بايستي پايگاه سياسـي سياسـتمداران    
اين پايگاه سياسي در واقع حزب بعث است     .  سازان فعلي و گذشته حكومت را درك كرد و سياست

الديـن    ميشل عفلق و صـالح    .  كه بعد از كودتاي حافظ اسد به تنها حزب مسلط سوريه تبديل شد  
از همان ابتدا و با تكيه بر نظريات ايـن دو فـرد،     . گذاران حزب بعث در سوريه بودند البيطار از بنيان

 1 .وحدت دنيـاي عـرب، آزادي و سوسياليـسم        :  كرد  حزب بعث به دنبال تحقق سه اصل تالش مي
جايگاه چنداني در سوريه نداشت، اما بعـد از كودتـاي حافـظ           1963 حزب بعث در سوريه تا سال 

. اسد بر تمام اركان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و حتي نظامي سوريه سيطره پيدا كـرد 
هـا بـا      درصد، علوي 70 ها با  جامعه سوريه يك جامعه متكثر از لحاظ مذهبي و قومي است و سني

هـا و يهوديـان       ها، مسيحي   ها، اسماعيلي   درصد بقيه جمعيت اين كشور را دروزي   15 درصد و  15 
تـرين مـردم      ها كه جزو فقيرترين و محـروم        با روي كار آمدن حافظ اسد، علوي   .  دهند تشكيل مي

. باره وارد دستگاه حكومت شدند و حزب بعـث و ارتـش را در دسـت گرفتنـد           سوريه بودند به يك
حافظ اسد به محض روي كار آمدن سعي كرد با روشي متفاوت از پيشينيان خـود كـشور را اداره        

تـر بـود و مـصمم بـود كـشورش را بـا                تر و ماليـم     خواه  او در مقايسه با حاكمان قبلي آزادي   .  كند
وي با مهارت و تيزهوشـي      .  هاي اقتصادي و علمي به جايگاه ممتازي در خاورميانه برساند پيشرفت

تـرين مخالفـان خـود هـم          به دنبال مصالحه ملي و جذب مخالفان برآمد و حـتي بـه سرسـخت               
با همه اين اوصاف بايد اين نكته را در نظر گرفت كه حـافظ اسـد      . هاي مشروطي اعطاء كرد آزادي
 .وقت به اصول دموكراتيك پايبند نبود هيچ

توان گفت كه تداوم دولت وي       بعد از گذشت بيش از ربع قرن حكومت حافظ اسد بر سوريه مي
نوعي ساختار سياسي در آن كشور ايجاد نموده است كه به سلطنت جمهوري مشهور شده و حيات    

در كانون اين موازنـه هـسته       .  آن مرهون اقدامات وي در ايجاد موازنه ميان نيروهاي اجتماعي است      
پدرساالر خود اسد قرار داشت كه به وسيله اطرافيانش كه موسوم به جماعه هستند، مورد حمايـت          

هاي اطالعاتي و امنيـتي نوعـي ائتـالف         مقامات دولتي، سران ارتش و روساي دستگاه. گيرد قرار مي
. دهند كه اكثر آنـان در كـل دوران زمامـداري حـافظ اسـد تغيـير نكردنـد                نخبگان را تشكيل  مي

توان گفت كه شناخت حكومت و سياست در سوريه بدون شـناخت حـافظ اسـد              اساس مي اين بر
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. حافظ اسد با مهارت خاصي بر ارتش و حزب بعث كنترل شـديدي اعمـال كـرد      .  پذير نيست امكان
خصوص ارتش تا قبل از آن حاكمان زيادي را از اريكه قدرت به زير كشيده بودند، امـا   اين دو نهاد به

اي كه وي در اين دو نهاد به نفع خـود ايجـاد كـرده بـود، ديگـر            هاي حافظ اسد و موازنه با سياست
بحـث جانـشيني وراثـتي هـم بـا          .  توان از اين دو نهاد انتظار تغيير حكومت در سوريه را داشت  نمي

هاي حزب بعث در تضاد بود، اما وي بـا مهـارت توانـست همـه ايـن                     منطق جمهوري و هم با مرام
كـه بعـد از       طـوري  هاي الزم را براي حكومت فرزندش فراهم كند، به تضادها را ناديده بگيرد و زمينه

تنها از طرف حزب و ارتش مانعي براي وي به وجود نيامـد،    مرگش، بشار اسد به حكومت رسيد و نه
 .  است هاي حكومت وي مستحكم مانده بلكه با همراهي اين دو نهاد تاكنون پايه

بـرداري و     خوبـي بهـره     حافظ اسد در عرصه سياست خارجي هم از اصل موازنه و ائتـالف بـه               
نظـم سياسـي در جهـان عـرب نـشان           .  عنوان يك كشور اثرگذار مطرح كـرد        سوريه را همواره به   

عنـوان قـدرت مهمـي عمـل          دهد كه سوريه همواره در ائتالف با يك يا دو كـشور منطقـه بـه      مي
تواند نقش سياسي راهبردي و مهمي در منطقـه و            به عبارت ديگر، سوريه به تنهايي نمي  .  كند مي

سياست خارجـي   .  المللي ايفا نمايد و همواره سياست آن بر ايجاد ائتالف متكي است       يا صحنه بين
ويژه  در زمان حافظ اسد چنين بوده كه حفظ مجـراي تنفـسي خـود را بـا كـشورهاي                  سوريه به

هـاي    منطقه و جهان مد نظر سياست خود قرار دهد و سياست خارجي خود را متناسب با آرمـان         
سياسـتي كـه      2 .دار كردن منافع غرب اسـتوار سـازد        هاي منطقه و عدم خدشه ملت سوريه و ملت

عنـوان    بيشتر تحت تاثير تفكرات حافظ اسد بود و وي توانست با استفاده از آن سوريه را همواره به    
 . پاي ثابت و عامل اثرگذار تحوالت منطقه و حتي جهان مطرح نمايد

بـشار اسـد    .  قدرت به فرزندش بشار اسـد منتقـل شـد       2002 بعد از فوت حافظ اسد در سال 
. كرده انگلستان و طالب اصالحات و فضاي باز سياسي محدود در كشور بود        فردي جوان و تحصيل

منـد    المللي سوريه و پيشرفت اقتصادي آن بـسيار عالقـه           وي همانند پدرش به ارتقاي منزلت بين
با اين حال بشار اسـد وارث حكومـت        .  اي زده است هاي گسترده است و در اين راه دست به تالش

جهـان    2011 در نهايت حـوادث     .  شدت از لحاظ قومي مذهبي متكثر است       در كشوري شد كه به
. هاي كهنـه در پيكـر سـوريه شـدند           ها و سر باز كردن زخم      شدن اين اختالف عرب موجب عريان
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ساختار حكومت سوريه از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه تشكيل شده، اما قدرت در ميان اين قوا       
جمهـور اداره     نيرومندترين قوه حكومتي، يعني قوه مجريه را رييـس     .  به تساوي تقسيم نشده است

وزير اسـت كـه      كشور همچنين داراي نخست.  شود اي هفت ساله انتخاب مي كند كه براي دوره مي
شـود و در عمـل يـك مقـام تـشريفاتي و مجـري منويـات                    جمهور انتخـاب مـي      از سوي رييس  

پارلمان   1970 اين شورا تا سال     .  گذاري حكومت، شوراي مردم است قوه قانون.  جمهور است رييس
اعضاي شـورا بـراي چهـار سـال انتخـاب           .  نام داشت و در اين سال حافظ اسد نام آن را تغيير داد  

ايـن  .  كند، بايستي به تصويب شوراي مردم برسـد    جمهوري وضع مي شوند و قوانيني كه رييس مي
تواند قوانيني را پيشنهاد دهـد و دربـاره چگونگـي صـرف بودجـه            عضو همچنين مي 250 شورا با 

اكثريت نمايندگان شوراي مردم از اعضاي حزب بعث هستند، اما ايـن شـورا         . كشور تصميم بگيرد
هاي ديـني و غيرديـني و         قوه قضاييه سوريه متشكل از دادگاه    .  نمايندگاني خارج از حزب نيز دارد

جمهور و بـراي يـك دوره چهـار سـاله          يك شوراي عالي قضايي است كه اعضاي آن توسط رييس
شـوند، عـضو يـك        بيشتر مقاماتي كه براي تصدي مشاغل دولتي برگزيـده مـي        .  شوند انتخاب مي

خواه گروهي    جبهة ملي ترقي  .  خواه است   حزب سياسي هستند كه خود بخشي از جبهة ملي ترقي  
جمهـور    رييـس .  از احزاب سياسي را در برمي گيرد كه حزب بعـث رهـبري آنـان را برعهـده دارد         

عـالوه بـر    .  خواه را بـر عهـده دارد        سوريه رياست حزب بعث سوريه و نيز رهبري جبهه ملي ترقي       
توان به حـزب      خواه حضور دارند كه مي    حزب بعث، احزاب سياسي ديگري نيز در جبهه ملي ترقي

گراي سوسياليست، حـزب      گراي سوسيال دموكرات، حزب كمونيست سوريه، حزب وحدت وحدت
گرايان عـرب، حـزب سوسياليـست عربـي سـوريه و حـزب                سوسياليستي عرب، جنبش سوسيال

كرسي به اعضاي ايـن     167 كرسي شوراي مردم،  250 از .  ناسيونال سوسياليست سوريه اشاره كرد
قـانون اساسـي كـشور مـشخص كـرده          .  ديگر اعضاي شورا مستقل هستند.  احزاب اختصاص دارد

 . است كه حزب بعث بايد بيشترين عضو را در شورا داشته باشد 
دهد نفوذ زيادي در اداره امـور كـشور داشـته         ساختار حكومتي كشور به حزب بعث امكان مي

اين حزب اقشار فقير جامعه را در دولـت         .  دهند  پايه قدرت اين حزب را نظاميان تشكيل مي .  باشد
شـصت تـا هفتـاد      .  صاحب رأي كرده و به اين ترتيب در ميان آنان به محبوبيت دست يافته است    
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عـضويت در   .  درصد مشاغل را در سطح كشور بايد دهقانان، كارگران و صـنعتگران اشـغال كننـد            
اعضاي حزب بعث در    .  حزب بعث اغلب شرط پيشرفت در ارتش يا دستيابي به شغلي دولتي است   

هـاي    كنند و تقـسيم زميـن      دولت صاحب نفوذند و افراد را براي تصدي مشاغل دولتي انتخاب مي
حجم دستگاه دولتي بسيار عظيم است و همين امر         .  كشاورزي در ميان كشاورزان را برعهده دارند

 3 .اند موجب شده تا حزب بعث حامياني بيابد كه براي گذران زندگي خود به آن حزب وابسته

نيروهاي نظامي و امنيتي در ساختار نظام سياسي سوريه جايگاه بسيار بااليي دارنـد و توسـط     
ماهر اسد، برادر بـشار اسـد و        .  شوند  جمهور اداره مي  افراد خانواده اسد و يا افراد مورد اعتماد رييس

فرمانده گارد رياست جمهوري و لشكر چهارم زرهي، رامي مخلوف پسر دايي بـشار اسـد و مالـك         
، آصف شوكت رييس سابق اطالعات نيروهاي       )سيرياتل(ترين شركت تلفن همراه در سوريه   بزرگ

مسلح و سپس معاون رييس ستاد مشترك نيروهاي مسلح كه با خواهر بـشار اسـد ازدواج كـرد،                
عبدالفتاح قدسيه رييس اطالعات ارتش و در گذشته رياسـت اطالعـات نـيروي هوايـي، جميـل                  

تا كنون رييس اطالعات نيروي هوايي، علـي مملـوك رييـس اداره امنيـت             2009 حسن از سال 
عمومي سوريه، ظاهر حمد معاون اداره امنيت عمومي، محمد نصيف خيربك معاون بشار اسـد در       

جمهور و هشام اختيار رييس اداره امنيـت ملـي حـزب             ترين مشاوران رييس امور امنيتي و از مهم
ـ امنيتي و نقش اعتماد در واگذاري مناصـب       هاي حاكميت اسد بر تشكيالت نظامي از نمونه 4 بعث

ميليونـي سـوريه را       22/5 درصـد جمعيـت       15 علويان حاكم بر سوريه نزديك به   .  حكومتي است
درصد افـسران نـيروي زميـني ايـن           80 درصد كاركنان كادر و       70 دهند، ولي حدود    تشكيل مي
كـه    در حـالي  .  اند و مشاغل كليدي اداري، انتظامي و امنيتي نيز در دست آنـان اسـت    كشور علوي
هاي خبره مانند گارد جمهوري و لشگر چهارم مكـانيزه ارتـش         تواند به وفاداري يگان بشار اسد مي

شود، اطمينان داشته باشد، به حمايت افراد وظيفـه   كه تحت فرماندهي برادرش ماهر اسد اداره مي
 5 .اند، اميدوار نيست دهند و سني كه بيشترين كاركنان نيروي زميني را تشكيل مي

 ها ها و تئوري ها، واقعيت ريشه: سوريه و افتادن در دام بازي بزرگ

. آمريكا و غرب بعد از جنگ سرد بر خاورميانه و مناسـبات آن سـلطه بيـشتري پيـدا كردنـد                
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مساله مهم و حياتي براي آنها منازعه اعراب و اسـراييل بـود كـه بـا شكـستن اراده اعـراب بـراي                 
تدريج بسياري از كشورهاي اثرگذار عرب مثـل          مقاومت در برابر اسراييل و تحميل صلح به آنها، به  

 11 بعـد از حادثـه      .  اي خود همراه كردنـد      هاي خاورميانه مصر، عربستان، اردن و قطر را با سياست
شد، بـا اشـغال دو كـشور          هايي كه در برابر آمريكا در خاورميانه مي     اندك مقاومت 2001 سپتامبر 

عنـوان    اهللا و حمـاس تحـت       افغانستان و عراق تضعيف شد و در اين بين فقط ايران، سوريه، حزب         
روند حوادث بعـد از     .  كردند هاي آمريكا و اسراييل ايستادگي مي در برابر سياست »محور مقاومت«

هاي جايگزين صدام و طالبان كـه از دشـمنان            نظام.  تدريج به نفع ايران پيش رفت سپتامبر به 11 
خصوص در عراق، ايران به يك بازيگـر    سرسخت ايران بودند، با ايران روابط خوبي برقرار كردند و به
هـاي جديـد در       با اين حال چون نظام    .  موثر تبديل شد و شيعيان در اين كشور به قدرت رسيدند    

هاي ضدآمريكايي ندارند، آمريكا چندان از وضع موجود ناراضـي نبـود و         عراق و افغانستان سياست
آنچـه كـه آمريكـا را در        .  هاي اين دو كشور را براي دشمني با ايران تحت فشار قرار نـداد       حكومت

اي آن را كدر كرد، اتفاقات موسـوم بـه            هاي خاورميانه   خاورميانه سردرگم كرد و دورنماي سياست
هاي   باره كشورهاي عرب خاورميانه دچار شورش       در اين سال به يك.  بود 2011 بهار عرب در سال 

آمريكـا در   .  هاي آنها كه از متحدان راهبردي غرب بودند، سـقوط كردنـد         مردمي شدند و حكومت
دنبال اصالحات گسترده در خاورميانه، از جمله اصـالحات سياسـي و        سپتامبر به 11 همان فرداي 

تـر   طبق مفاد طرح خاورميانه بزرگ.  هاي عرب منطقه برآمد تغيير ساختار غيردموكراتيك حكومت
هاي منطقه طي يك پروسـه بـا مـديريت ايـاالت متحـده بـه سـازوكارهاي                     قرار بود كه حكومت

دموكراتيك و انتخابات آزاد روي آورند و قبل از آن با اصالحات اجتماعي و فرهنگي، زمينـه بـراي      
دليـل مخالفـت شـديد        به هر حال ايـن طـرح بـه        .  پيروزي سكوالرها و طرفداران غرب مهيا شود    

هاي آن و مخـاطرات آن بـراي منـافع راهـبردي ايـاالت              هاي منطقه و مهيا نبودن زمينه حكومت
 .متحده، اجرا نشد

هـاي منطقـه درنظـر        اهدافي كه آمريكا براي تغيير سـاختار حكومـت          2011 در ابتداي سال   
صورت غيرمترقبه در برخي كشورها اتفاق افتاد، اما براي منافع آمريكـا يـك      باره و به داشت، به يك

فقدان بزرگ داشت و آن هم نهادينه نشدن فرهنگ ليبرال در اين جوامع بود؛ فقداني كه منجر به      
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هـا بـا اعـالم        اگرچه بخـشي از ايـن نگرانـي       .  روي كار آمدن افراد سكوالر و مورد نظر آمريكا نشد      
گراها مبني بر اينكه الگوي حكومتي آنها تركيه است و روابط خـود را بـا آمريكـا                 بسياري از اسالم

هرگز خصمانه نخواهند كرد، كاهش يافت و حتي برخي از اين احزاب بر لزوم ارتباط بـا اسـراييل              
هاي جديد ديگـر وابـسته و سرسـپرده بـه             اند، اما واقعيت اين است كه دولت سخن به ميان آورده

آنچه كـه   .  آمريكا و غرب نيستند و در سياست خارجي خود از استقالل بيشتري بهره خواهند برد       
هـاي اسـالمي جديـد ديگـر در مقابـل             نگراني غـرب را دوچنـدان كـرده، آن اسـت كـه دولـت               

دهند و به افكار عمومي مـردم خـود كـه از اسـراييل                هاي اسراييل تن به سازش نمي خواهي زياده
اياالت متحده و غرب كه موقعيت و امنيت اسـراييل را           .  متنفر هستند توجه بيشتري خواهند كرد 

نفع جبهه    رفته موازنه قدرت را كه به     كاري بودند كه تعادل از دست بينن،د به دنبال راه در خطر مي
در ايـن بيـن سـوريه بهتريـن        .  ضرر اسراييل تغيير جهت داده است، دوباره احيا كنند مقاومت و به
توانـد    تنها تضعيف، بلكه نابودي جبهه مقاومت است و نتيجه مهم ديگـري كـه مـي        گزينه براي نه

 6 .بار آورد، تحقق سياست قديمي آمريكا مبني بر پايان اتحـاد راهـبردي ايـران و سـوريه اسـت                به
عنـوان    اهللا و حماس بـه   عنوان پشتيبان قدرتمند جبهه مقاومت و حزب سوريه حلقه واسط ايران به

سوريه به جز روابط دوجانبه راهـبردي     .  شود ها و سربازان عملياتي اين جبهه محسوب مي سرپنجه
عهـده    هاي زيادي نقش دروازه ورود ايران به جهان عرب را هم بـه          با جمهوري اسالمي ايران، سال

تواند همه اين محورها را تحت تاثير خود قرار دهد و قدرت مـانور          تحوالت سوريه مي.  داشته است
با حذف سوريه از جبهـه مقاومـت، در عمـل             7 .سياسي محورهاي مختلف مقاومت را كاهش دهد  

اهللا و    هـايي مثـل حـزب       توان گروه   راحتي مي   اين جبهه به يك جبهه مرده تبديل خواهد شد و به   
نفع اسراييل تمـام خواهـد        دليل از دست دادن عقبه خود، كنترل كرد كه در نهايت به حماس را به

المللـي    اي و بين    هاي منطقه   تحليل بحران سوريه و چگونگي افتادن در دام بازي بزرگ قدرت .  شد
شود و بايد اهداف بازيگران دخيل در صحنه سوريه را كه كم هم نيستند،       به اين سادگي تمام نمي

مورد تجزيه و تحليل قرارد داد تا بتوان در نهايت الگويي جامع براي ارزيابي تحـوالت ايـن كـشور           
بـازيگران  :  شـوند   طور كلي بازيگران اثرگذار بر بحران سوريه به دو دسـته تقـسيم مـي            به.  ارايه داد

 . داخلي و بازيگران خارجي
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 بازيگران داخلي 
در يك طرف دولـت و در طـرف مقابـل           :  شوند  بازيگران داخلي سوريه به دو دسته تقسيم مي  

توان در حزب بعث و شخص بشار اسد خالصه كرد، اما مخالفان طيف وسيع        دولت را مي.  مخالفان
 .گيرند كه در جاي خود به آنها پرداخته خواهد شد و متنوعي را در بر مي

 دولت سوريه. 1 

بعد از اينكه حافظ اسد ارتش، نيروهاي امنيتي و حزب بعث را تحت كنترل خود درآورد، دولت      
جمهور   در سوريه داراي ابعاد و احزاب مختلف و بازيگران متعدد و اثرگذار نيست و به شخص رييس       

در واقع، در حال حاضر دولت در سوريه داراي يك ابربازيگر مـسلط اسـت و           .  تقليل داده شده است
ساير زير بازيگران از خود توان واكنش و عمل مستقلي ندارند و تحت تاثير مـستقيم و هـدايت وي          

عنوان جانشين پدر به رياست جمهوري برسـد، امـا در سـال         البته بشار اسد قرار نبود كه به.  هستند
عنوان گزينه اصلي براي سوريه پس از حافظ اسـد      دنبال تصادف و مرگ برادر بزرگش به و به 1994 

تجربه است و مانند پـدرش نـه تـرس            همين دليل بسياري معتقدند كه وي بسيار بي  به.  مطرح شد
بـسياري در   .  كننـد   دوستان او رفتارش را متواضعانه و ناشيانه توصيف مي    .  كند و نه اعتماد ايجاد مي

بـشار اسـد      8 .صورت كارآمد حكومت كند، ابراز ترديد كردند        تواند به ابتدا در خصوص اينكه آيا او مي
هاي زيـادي از يـك ديكتـاتور و فـرد             برخالف پدرش به اصالحات معتقد بود و در برخوردها نشانه       

نقطه قوت بشار اسد توانايي باال در كنـترل نيروهـاي نظـامي و امنيـتي و اعـضاي                 .  مستبد نداشت
سابقه خارجي هنـوز      بعث و حفظ وفاداري آنهاست كه با وجود بحران دو ساله و فشارهاي بي      حزب

گران بر اين باورند كه علت    بسياري از تحليل.  اند اغلب مقامات لشكري و كشوري به وي پشت نكرده
اي ارتش و نيروهاي امنيتي در سوريه است كـه بيـشتر آنهـا از علويـان                   اصلي اين امر ساختار فرقه

سازي يك مدل تحول ماننـد مـصر بـراي غـرب و آمريكـا را              طرفدار اسد هستند و همين امر پياده
در حـال      9 .اند  دشوار كرده و به اجبار به سمت اتحاد مخالفان اسد و پشتيباني از آنها سوق پيدا كرده 

اي را آغاز كرده كـه اصـالح سيـستم انتخابـات، قـانون احـزاب،             حاضر بشار اسد اصالحات گسترده
 . العاده برخي از اين موارد است آزادي مطبوعات و لغو قانون برقراري حالت فوق قانون
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 مخالفان دولت سوريه. 2 
دليل فعاليت    گيرد و به    ها و افراد مختلف را در بر مي مخالفان دولت سوريه طيف وسيعي از گروه

ها و شوراي ملي سوريه     المسلمين، سلفي اخوان.  اندك و زيرزميني آنها چندان شناخته شده نيستند
كنند، امـا در حـال        ترين مخالفان دولت سوريه هستند كه هريك اهداف خاصي را دنبال مي     از مهم

نوعي اتحاد و ائتالف نظر با هم دارند و همـه           )  نظام سوريه(حاضر به توجه به وجود تهديد مشترك 
المـسلمين    اي از اخـوان     المسلمين سوريه شاخه    اخوان.  دنبال سرنگوني حكومت بشار اسد هستند   به

تريـن    اي دارد و خـونين      المسلمين با دولت علوي سـوريه سـابقه ديرينـه      دشمني اخوان.  مصر است
. گـردد   با دولت سوريه برمـي      1982 المسلمين در سال   درگيري در سوريه مربوط به درگيري اخوان

المسلمين طرح مبارزه مسلحانه براي سرنگوني نظام علوي حافظ اسـد را       در اين سال رهبران اخوان
المللـي نظـام سـوريه،        اي و بين    مورد بررسي قرار دادند و با توجه به وضعيت متزلزل داخلي، منطقه  

. موقعيت را براي ساقط كردن آن مهيا ديدند و فرمان شورش مسلحانه عليه دولت را صـادر كردنـد        
هاي اين جنبش در شـهرهاي درعـا،         المسلمين به زيرمجموعه فرمان اعضاي شوراي مشورتي اخوان

حمص، دير الزور و حلب براي آغاز شورش مسلحانه عليه دولت سوريه ابـالغ شـد، امـا مفـاد ايـن                   
هاي مختلف جنبش برسد در اختيار سرلشكر رفعت اسد، برادر حافـظ    ابالغيه قبل از اينكه به بخش

هاي بلندپايه و اعضاي حزب بعـث توسـط          ترور شخصيت .  اسد و فرمانده گارد جمهوري، قرارگرفت  
در شهرهاي حماء و حمص تقريبـا هـواداران         .  المسلمين در شهرهاي مختلف سوريه آغاز شد  اخوان
درگــيري ميــان  .  المــسلمين كليــه مراكــز دولــتي و حزبــي را بــه اشــغال خــود درآوردنــد             اخــوان
به اوج خود رسيد و صدها نفر از طرفين كـشته            1982 المسلمين و نيروهاي دولتي در فوريه  اخوان
المسلمين در شهر حماء صـادر شـد و        فرمان رفعت اسد براي سركوب اعضا و هواداران اخوان. شدند

. المـسلمين وارد شـهر شـدند        نظاميان هوادار اخوان    لشكرهاي يكم، سوم و پنجم براي مقابله با شبه  
هزار نفـر  10 شدن  هزار كشته و ناپديد 30 درگيري خونين يك هفته به طول انجاميد كه حاصل آن 

المسلمين سوريه به خـارج از كـشور فـرار كردنـد و               رهبران اخوان .  المسلمين بود   از هواداران اخوان
المـسلمين    اخـوان   10 .طور موقت كنار گذاشتند     مبارزات مسلحانه خود را عليه دولت علوي سوريه به  

. آميز تغيـير داد     بعد از اين سركوب، راهبرد خود را از مبارزات مسلحانه به مبارزات سياسي مسالمت     
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در حال حاضر اين گروه در صحنه سياسي سوريه فعال شـده و مـورد حمايـت كـشورهايي ماننـد             
المـسلمين    شهر حماء مركز فعاليت طرفـداران اخـوان       .  تركيه، قطر، مصر و انقالبيون ليبي قرار دارد    

است و باتوجه به اينكه از ابتداي شروع بحران در سوريه اين شهر جزو يكـي از شـهرهاي فعـال در           
المـسلمين    تـوان نتيجـه گرفـت كـه اخـوان           ها عليه دولت حافظ اسد بوده است، مي زمينه اعتراض

 .دارد اسد اي براي سوريه پس از بشار هاي گسترده ها و فعاليت برنامه
ـلفيه بيـشتر در حـوزه مذهـب          .  گروه معارض داخلي ديگر جريان سلفي سوريه است      جنبش س

ايـن   گراي حوزه اهل سنت جهان معاصر در هاي افراطي اسالم شود و بيشتر جريان حنبلي تعريف مي
پيشواي اصلي سلفيه ابن تيميه است، اما جريان سلفي در دوران        .  هاي آن ريشه دارند مذهب و شاخه

جريان سلفيه    11 .گيرد  خصوص سلفيه سوريه از رشيدرضا كه خود اهل سوريه بود نشأت مي   معاصر به
. دانـد   در سوريه به نوعي از تفكرات وهابيت هم تاثير گرفته و مذاهبي مانند شـيعه را مـسلمان نمـي           

ـافظ اسـد بـه طايفـه علـوي                    سلفي ـا    ها با توجه به پايگاه فكري خود معتقد بودند، از آنجايي كه ح ه
جمهـور باشـد؛ چراكـه        تواند رييس   ها هم خارج از دين اسالم هستند، وي نمي وابستگي دارد و علوي

ها در    در اين بين سلفي   .  جمهور بايد مسلمان و چهل ساله باشد  قانون اساسي صراحت دارد كه رييس
اينكه حمايـت   .  دانستند و با آن قائل به مبارزه مسلحانه بودند  كل نظام سوريه را يك نظام مشرك مي

ـلفي در سـوريه داشـته اسـت، بايـد گفـت                 خارجي چه نقشي در گسترش و افزايش نفوذ جريان س
ـا در     اين رويكرد نـه   .  هاي سوريه را تغذيه كرده است     عمال سلفي 1982 عربستان سعودي از سال  تنه

ـاد       ـار              .  سوريه، بلكه در اردن و يمن نيز اتفاق افت ـالي فراوانـي در اختي در سـوريه عربـستان كمـك م
ـارس بـه رهـبري سـعد حريـري نيـز             14 هاي سوريه قرار داده است و حتي از طريق گروه       سلفي م
ـاه و ديرالـزور                هاي زيادي در اختيار گروه سالح هاي سلفي كه عمدتا در شهرهاي درعا، حمـص، حم

ـا    مستقر هستند، قرار گرفته و آنها با استفاده از تظاهرات اعتراضي در سوريه اقدام به ترور شخصيت      ه
هدف آنان نيز سرنگوني دولت علوي سوريه و گرفتن قدرت       .  كنند و كشتار مردم و اقدام به ناامني مي

اي كه عليه دولت      هاي مسلحانه   ها و حركت   سازي رسد كه بخش بزرگي از اين جريان نظر مي به.  است
 12 .گيرد ها و با كمك وهابيون عربستان انجام مي گيرد، توسط سلفي سوريه صورت مي

هاي خارجي بيشتري     آيد و از حمايت  رسد گروه مرجع به حساب مي نظر مي گروه بعدي كه به
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اين جريـان كـه معارضـان سـوريه در خـارج را رهـبري               .  برخوردار است، شوراي ملي سوريه است    
ايـن مجموعـه پـس از چنـد اجـالس و            .  تاسيس شد   2011 كند، در استانبول و در دوم اكتبر        مي

ـ پـاريس و تحـت فـشار         نشست در شهرهاي آنتاليا، استانبول، آنكارا، دوحه، بروكسل و سان ژرمن   
هـاي    ليـبرال .  رسميت شناخته است    طور رسمي آن را به      گذاري شد و تركيه به  حاميان خارجي پايه

هاي معارض بـا حمايـت قطـر، عربـستان سـعودي و              ها و سلفي معارض با حمايت فرانسه و اخواني
طـور مـصلحتي متحـد        تركيه هركدام با گرفتن سهمي در رهبري جريان شوراي ملـي سـوريه بـه        

هاي فعال در اين شورا ساليان درازي اروپانشين و كارمندان موسسات     اند، اگرچه برخي از چهره شده
عنوان نمونه، خانم بسمه قضماني كه سابقه مبارزاتي نداشته و بيـش از    به.  آمريكا در خاورميانه بودند

سال كارمند يكي از مؤسسات آمريكايي مـروج دموكراسـي در خاورميانـه بـوده، بـراي مدتـي                20 
ها و افراد معـارض مختلـف سـوريه حـضور             در شوراي ملي، احزاب و گروه .  سخنگوي اين شورا شد

بيـش از   )  1 (»اعالميـه دمـشق   «المسلمين سوريه و جريان       ها سهم جريان اخوان    دارند، ولي تا مدت
 3 1 .ها و احزاب موجود در داخل اين شور بود ديگر سازمان

 بازيگران خارجي
اي بـراي     توانـد نـشانه     بازيگران خارجي دخيل در صحنه سوريه بسيار زيادند و همين امر مـي    

آمريكا، اتحاديه اروپا، روسيه، چين، ايران، تركيه، اتحاديه عـرب    .  مصنوعي بودن بحران سوريه باشد
ورود ايـن   .  و اسراييل از جمله بازيگران موثر در بحران سـوريه هـستند      ...)  قطر، عربستان، اردن و (

عنوان بازگردانـدن     اي دارد كه ما از آن به       همه بازيگر به صحنه سوريه حكايت از اهداف پشت پرده
بـازيگران  .  كنيم و در جاي خود مفصل توضيح داده خواهد شد       اي ياد مي موازنه به سيستم منطقه

اي هم هستند كـه مـا بـراي رعايـت اصـل اختـصار             هاي مشابه خارجي بحران سوريه داراي نقش
را بـا   )  قطر، عربستان و اردن  (اهداف آمريكا و اتحاديه اروپا ـ ايران، روسيه و چين ـ و اتحاديه عرب 

 . كنيم صورت جداگانه بررسي مي و اسراييل را به  هم و نقش و اهداف تركيه،

و در پي شروع اصالحات در سوريه توسط بشار اسد تاسـيس شـد، خـط مـشي ليبرالـي و                     2000 اعالميه دمشق در نيمه دوم سال .  1 
 . سازي روابط با اسراييل است طرفدار آمريكا دارد و به دنبال سياست عادي
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 آمريكا و اتحاديه اروپا. 1 
بـاوجود برخـي    .  منافع آمريكا و اتحاديه اروپا در خاورميانه تا حدود زيادي به هم نزديك است       

اختالف نظرها، آمريكا و اتحاديه اروپا درباره مسائلي مانند حفظ مداوم جريان نفت، كنترل قيمـت     
هاي كشتار جمعي، حفظ روند صلح اعراب و          نفت، مبارزه با تروريسم، جلوگيري از گسترش سالح

اگر همـه اهـداف و منافـع          14 .اسراييل و مسائلي مانند دموكراسي و حقوق بشر اشتراك نظر دارند 
آمريكا در خاورميانه را در يك كفه ترازو قرار دهيـم و امنيـت اسـراييل و مـساله صـلح اعـراب و                     

امنيت اسراييل براي اياالت متحده خط قرمـز        .  اسراييل را در كفه ديگر، با هم برابري خواهند كرد  
 .است و به نوعي دخالت در سوريه را بايد از اين زاويه نگاه كرد

سقوط نظام بشار اسد و روي كارآمدن يك دولت متمايل به آمريكا و اسراييل و مخالف ايـران         
براسـاس راهـبرد    .  بخشد  چيزي است كه بسياري از اهداف مشترك آمريكا و اسراييل را تحقق مي   

آمريكا در خاورميانه ايجاد صلح راستين بين اعراب و اسراييل زماني تحقق خواهـد يافـت كـه در                
بنابراين طبيعـي اسـت كـه تغيـير رژيـم در سـوريه يكـي از                 15 .سوريه يك تغيير رژيم روي دهد
. اي، آمريكا در صـحنه سـوريه فعـال شـود        ترين زمينه شدن كوچك آرزوهاي آمريكا باشد و با مهيا

شـويم كـه      خوبي متوجه مـي     تر نگاه كنيم، به  عالوه بر اين موارد اگر ما به اتفاقات بهار عربي عميق
در واقع، موج بهار عربي منجـر       .  اشتياق آمريكا براي ساقط كردن نظام بشار اسد به چه علت است    

هايي شد كه تحت نفوذ آمريكا بودند و در عمـل قـدرت مـانور ايـن كـشور در                به سقوط حكومت
در مقابـل بـا سـقوط       .  اي نـامعلوم كـاهش پيـدا كـرده اسـت            بخش بزرگي از خاورميانه تا آينده     

شدت تغيـير كـرده       ديكتاتورهاي طرفدار غرب، توازن قدرت در خاورميانه به نفع جبهه مقاومت به   
ها در سوريه محمل خوبي بود تا آمريكا بـا تغيـير نظـام سياسـي در سـوريه                شروع اعتراض.  است

عنوان پل ارتباطي محور مقاومت، توازن از دست رفته را به حالت اول برگرداند و از اين باالتر بـا          به
عالوه بر اين، آمريكا    .  قطع ارتباط مغز و قلب جبهه مقاومت، مرگ آن را در خاورميانه جشن بگيرد 

هـاي مـستقيم نظـامي بـه          و اتحاديه اروپا ابتدا با حمايت از مردم ليبي در مقابل قـذافي و كمـك    
انقالبيون و در حال حاضر هم با حمايت از معارضان سوري، بر امـواج تحـول در خاورميانـه سـوار         

 . اند اند و خود را تا حد زيادي حامي اصلي مردم منطقه معرفي كرده شده
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توان گفت كـه مـورد سـوريه بـراي واشـنگتن بيـش از حـد                 در مجموع از آنچه ذكر شد، مي
شدن تحوالت در سـوريه و تعـدد      هاي راهبردي، راديكال اين استثنا ناشي از پيچيدگي.  استثناست

ايجاد تعادل بيـن    .  المللي در مساله سوريه است    اي و بازيگران بين بازيگران داخلي، بازيگران منطقه
اي نيست، اما هرچـه هـست، واشـنگتن آشـكارا         نيروهاي متضاد در قضيه سوريه كار چندان ساده

. رسد اين چرخش سير صعودي خـود را ادامـه خواهـد داد              نظر مي  موضع خود را تندتر كرده و به
هـاي    راهبرد اصلي آمريكا براي سرنگوني بشار اسد، گردهم آوردن و متحـد كـردن تمـامي گـروه          

هاي مخالف علوي در اين اتحاد است تا آنها نماينده و گويـاي        مخالف اسد و حتي وارد كردن گروه
     16 .جامعه براي تكميل فرآيند دموكراسي در سوريه پس از بشار اسد قلمداد شوند

 تركيه. 2 

هاي به نسبت متفاوتي نسبت به اخـالف    تركيه با روي كار آمدن رجب طيب اردوغان سياست
اردوغان ضمن حفظ روابط نزديك خود با غرب و آمريكـا، درصـدد توسـعه                .  خود در پيش گرفت 

اكثر مردم كشورهاي خاورميانه مسلمان هستند و الزمه ارتبـاط و        .  نفوذ تركيه در خاورميانه برآمد
با شروع  .  گراي تركيه آن را انجام داد       جلب اعتماد آنها كاهش روابط با اسراييل بود كه دولت اسالم 

گرايـان    شدن نقش اسالم   تر هايي مبني بر پررنگ شدن زمزمه موج تحوالت در دنياي عرب و شنيده
هر حكومتـي   .  در آينده، منافع غرب و تركيه تا حدود زيادي در خاورميانه در يك راستا قرار گرفت

 :تواند در سه حوزه در راستاي منافع غرب عمل كند كه در تركيه به قدرت برسد، مي
 تضمين امنيت انرژي؛  . 1 
 گرايي افراطي؛ و ممانعت از گسترش اسالم. 2 
 17 .تروريسم. 3 

گرايانه با همه دنيا ارتبـاط دارد و از اسـالم برداشـتي               حكومت اردوغان باوجود تمايالت اسالم  
كنـد    با اينكه تركيه در منطقه منافع خود را دنبال مي         . دهد دارد كه آن را در مقابل غرب قرار نمي

خصوص آمريكا كه     و به دنبال گسترش حوزه قدرت و نفوذ خود در اين منطقه است، اما غرب و به   
طـور    دانستند در هر كشور عربي انتخابات آزاد و دموكراسـي وجـود داشـته باشـد بـه                    همواره مي
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كند با پررنگ كردن نقش تركيـه و تـسهيل       گراها به قدرت خواهند رسيد، سعي مي طبيعي اسالم
هـاي آينـده منطقـه ارايـه دهـد تـا از سـقوط آنهـا در ورطـه                      بازيگري آن، الگويي براي حكومت

تركيه نيز بـا    .  گرايي و به تبع آن كاهش فضاي تنفسي اسراييل و جهان غرب جلوگيري كند    افراط
شدت در منطقه فعال شده و ايفاي نقش فعال اين كـشور هـم در            استفاده از فرصت مهيا شده، به
 .اين چارچوب قابل ارزيابي است

تركيه براساس تئوري تنش صفر با همسايگان داود اغلو شروع به گسترش روابط خود با ايران         
گرايي   هاي داود اغلو خصوصيات آشناي نوعثماني    به اعتقاد برخي كارشناسان ديدگاه.  و سوريه كرد

براساس اين نگرش، تركيـه بـه احيـاي مـيراث امـپراتوري خـود و                .  گذارد  تركيه را به نمايش مي  
هاي مختلـف ايـن كـشور بتواننـد بـا           وجوي يك اجماع ملي جديد كه به موجب آن هويت جست

 80 به اعتقاد داود اغلو، جمهـوري تركيـه         .  آميز داشته باشند، نياز دارد زيستي مسالمت يكديگر هم
هـاي    هايي كـه اسـتان      هاي امپراتوري از روابط با دولت سال پس از تاسيس و برخالف ديگر قدرت

پوشي كرده و تركيه امروز نيازمنـد         دادند، چشم   عثماني را در شمال آفريقا و خاورميانه تشكيل مي
از طـرف ديگـر، براسـاس تئـوري كـشور             18 .آن است كه نقش بيشتري را در اين مناطق ايفا كند

تـري در تحـوالت منطقـه داشـته           راهبردي و پيشتاز اردوغان قرار است كه اين كشور نقش فعال       
. تحوالت جهان عرب باعث برتري تئوري اردوغان و به حاشيه رفتن تئـوري داود اغلـو شـد            .  باشد

داري شـد     ورزي و حكومـت     عنوان الگويي براي سياست  شدن تركيه به اين تحوالت منجر به مطرح
. رسد به حقيقت پيوستن زودهنگام روياي پيـشتازي و رهـبري بـراي تركيـه باشـد            نظر مي كه به

برانگـيزي    صـورت خزنـده و بـدون حساسـيت          كرد ايـن نقـش را در لفافـه و بـه             تركيه سعي مي  
شـدن بحـران      عميق.  همسايگاني مانند ايران به پيش ببرد، اما بحران سوريه همه چيز را تغيير داد  

در سوريه و تغييرات بنيادين در اين كشور، مجال بازيگرداني را بـراي تركيـه فـراهم كـرد و راه را           
عنوان كشور راهبردي و پيشتاز نـام بـرده، فـراهم كـرده               براي ايفاي نقش برتر يا آنچه اردوغان به   

تركيه در تحوالت سـوريه درسـت در جهـت خـالف منـافع ژئوپليتيـك و تـوازن قـواي                   19 .است
اين سياست، موضوع تغيير رژيم سوريه را به يك موضوع سـياه و             .  كند اي ايران حركت مي منطقه

سفيد تبديل و بازيگران رقيب ايران مانند عربستان سعودي را وارد صحنه كرده و در نهايت تغييـر    
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هـاي    رژيم در سوريه را يك گام اساسي در افزايش فشار سياسي بر ايـران بـراي تغيـير سياسـت                  
 .بيند اي خود مي اي و حتي سياست هسته منطقه

سياسـت  .  تضاد اصلي ايران با تركيه در بحران سوريه بر حفظ منافع ژئوپليتيك ايران استوار است  
ـاي دوسـت در منطقـه         ها و دولـت   با گروه »ها اتحادها و ائتالف«اي ايران متمركز بر تقويت  منطقه ه
ـا بـه        خروج تركيه از موضع سنتي حزب عدالت و توسعه، يعني تمركز بر نقش ميانجي  .  است گرانـه ي

دارانه در بحران سـوريه درسـت در مقابـل          صفر رساندن مشكالت با همسايگان، و اتخاذ موضع جانب
گرايانـه، آينـده آرايـش        از يك نگاه واقـع    .  اي ايران يعني حفظ توازن قواي فعلي است سياست منطقه

سياسي حكومت سوريه، همانند اهميت آن براي بازيگران رقيب، براي ايران از لحاظ حفظ و تقويـت          
 20 .است اي، موازنه قدرت و تقويت جريان مقاومت بسيار مهم نقش منطقه

تـرين نقـش، نقـش        در بحران سوريه يك تقسيم كار صـورت گرفتـه و در ايـن ميـان مهـم                  
ـ و تركيـه   غير از ايران ـ به ميان بسياري از بازيگران.  ديپلماتيك است كه به تركيه واگذار شده است

ـ ديپلماتيـك     دهنده نقش سياسي  درباره مساله سوريه هماهنگي وجود دارد و اين هماهنگي نشان
در .  كنندگي خاصي است كه آنكارا در تحوالت مربوط به سوريه به عهده گرفتـه اسـت       و هماهنگ

اين مسير از يك سو تركيه به مامني براي مخالفـان رژيـم اسـد تبـديل شـده و از سـوي ديگـر                       
تركيه بـا پنـاه دادن مخالفـان و         .  كند  المللي را دنبال مي     اي و بين   هماهنگي ميان بازيگران منطقه

انتقادات مكرر از رژيم سوريه و تالش براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع در شـمال ايـن كـشور كـه                   
دهي مخالفان اسد و شروع حمالت از ايـن منطقـه بـه داخـل          مثابه پايگاهي براي سازمان بتواند به

خاك سوريه عمل كند و در واقع نقشي همانند بنغازي در ليبي را داشته باشـد، نقـش زيـادي در       
اين كشور مخالفان بشار اسد را در قالب شوراي ملـي مقاومـت گـرد هـم آورده و                .  اين پروژه دارد

هاي سياسـي مخـالفين انتخـاب و از هرگونـه كمكـي بـراي                 عنوان مركز فعاليت    شهر آنتاليا را به   
 . كند سرنگوني بشار اسد دريغ نمي

 اتحاديه عرب. 3 

سوريه عضو قديمي اتحاديه عرب است و كشورهايي مانند عربستان، قطر و اردن نقش زيـادي    
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دشمني ايـن كـشورها در اصـل بـه روابـط            .  براي فعال كردن اين اتحاديه عليه بشار اسد داشتند       
نزديك سوريه با ايران، حمايت سوريه از ايران در زمان جنگ با عراق و جلوگـيري از تبـديل ايـن          

اتحاديه عرب كه يك اتحاديـه مـرده و غيركارآمـد           .  شود  جنگ به جنگ اعراب و ايران مربوط مي    
باره در بحران سوريه نقش فعالي پيدا كرد و اگرچه نتوانست اقدام عملي خاصي انجـام           بود، به يك

در قالـب اتحاديـه عـرب،       .  دهد، از لحاظ رواني فشارهاي زيادي بر حكومت بشار اسد تحميل كرد    
و اردن نقـش    )  الجزيره(كننده مالي مخالفان بشار اسد، قطر نقش تبليغاتي       عربستان نقش حمايت

طـور دو هـدف را        اين كشورها بـه   .  ترانزيت سالح و مهمات را براي معارضان سوريه به عهده دارند  
شدن بر موج تحوالت و جلوگيري از ورود اين امـواج بـه كـشور            اولين هدف، سوار:  كنند دنبال مي
هـاي    هدف كشورهايي مانند عربستان، قطر و اردن آن است كه با حمايـت از جنبـش         .  خود است

دموكراتيك ديگـر كـشورهاي عـرب، افكـار عمومـي داخلـي و خـارجي را از سـاختار حكومـت                       
نفـع    دومين هدف آنها تغيير در موازنه قـدرت در منطقـه بـه       .  غيردموكراتيك خود منحرف نمايند

 .     خود با جدا كردن سوريه از ايران و از هم گسستن جبهه مقاومت است
هايي كه تاكنون عربستان به نيابت از ديگر كـشورهاي عربـي و اتحاديـه عـرب             مجموعه اقدام

 :انجام داده، به شرح زير است
سازي شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب در جهت اعمال فشار عليـه بـشار             فعال. 1 

 سازي براي تكرار تجربه ليبي در سوريه؛ اسد و زمينه
 كمك مالي و تسليحاتي و نظامي به معارضان سوريه در خارج و داخل؛. 2 
المللي آمريكا ـ     اسراييل و محور بين   ـ  قطرـ  اي تركيه   همكاري و هماهنگي با محور منطقه .  3 

 فرانسه و انگليس براي تضعيف و حتي براندازي حكومت اسد؛
 تالش براي تقويت جريان سلفي و وهابي در سوريه؛ و. 4 
و الـشرق االوسـط     هاي گروهي خود مانند شبكه العربيه و نشرياتي چون    سازي رسانه فعال.    5 
هاي سلفي و وهابي براي تحريك افكار عمومي جهان غرب و اسـالم عليـه          و تمام سياست الحيات

 21 .دولت اسد و تخريب چهره آن در اذهان عمومي
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 روسيه و چين + ايران. 4 
هـا    در ايـن سـال    .  گـردد   هاي جنگ ايران و عراق برمـي       پيوند راهبردي ايران و سوريه به سال

عنوان تنها كشور عربي با حمايت از ايران از تالش صدام حسين براي تبديل جنگ خـود     سوريه به
با پايان جنگ اگرچـه صـدام حـسين بـه زانـو درنيامـد و                .  به جنگ ايران و اعراب جلوگيري كرد

خـصوص    اما ملزومات دنياي پس از جنگ سرد و بـه           عنوان دشمن و تهديد مشترك باقي ماند،   به
نياز به اتحاد دو كشور براي اثرگذاري بر مسائل لبنان از جمله عواملي بودند كـه اتحـاد راهـبردي            

هايي مبني بر افزايش قدرت و نفـوذ         با شروع بهار عربي زمزمه 22 .تر كرد ايران و سوريه را مستحكم
هـاي    واسطه از بين رفتن متحـدان آمريكـا و غـرب و روي كـار آمـدن دولـت                     ايران در منطقه به 

گراها در تونس، مصر      ها به واقعيت پيوست و اسالم تدريج اين زمزمه به.  رسيد گرا به گوش مي اسالم
رهبران اين كشورها اگرچه اعالم كردند كه مدل و الگوي مورد نظر آنهـا   .  و ليبي به قدرت رسيدند

براي حكومت آينده تركيه است و روابط دوستانه خود را با غرب تقويـت و ادامـه خواهنـد داد، در         
نخـست اينكـه ايـن      .  هـا اشـاره كـرد       هر صورت بايد به چند نكته در مورد آينده ايـن حاكميـت             

هاي داخلي و خارجي از استقالل عمل بيشتري پيروي خواهند كـرد و ديگـر            ها در حوزه حكومت
هاي خود را همچون گذشته به آنها ديكته كند؛ دوميـن نكتـه آنكـه، ايـن         تواند سياست غرب نمي
تواند اميدوار باشـد كـه بـر آنهـا           ها با ايران حداقل روابط خوبي خواهند داشت و ايران مي حكومت

تواننـد    گرا در هر صورت و حتي در صورت تمايل نمـي  هاي اسالم تاثير بگذارد؛ سوم اينكه حكومت
روابط گرمي با اسراييل برقرار كنند كه اين امر منجر به تقويت محور مقاومـت بـه رهـبري ايـران            

واسطه موج جديد تحـول       زني و مانور ايران را به   جمله عوامل ديگري كه قدرت چانه از.  خواهد شد
 :توان به موارد زير اشاره كرد جهان عرب بيشتر كرد، مي

 باال رفتن احتمال افزايش قدرت نرم جمهوري اسالمي؛. 1 
 اي مورد حمايت آمريكا؛ اثبات نقض هنجارهاي بشردوستانه توسط حاكمان خاورميانه. 2 
 افزايش نقاط كور دورنماي مذاكرات صلح اعراب و اسراييل؛. 3 
 هاي جديد؛ گيري ظرفيت شدن موازنه قوا در منطقه خاورميانه و شكل شكننده. 4 
 شدن نقش احزاب اسالمي؛ پررنگ. 5 
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 افزايش احتمال از سرگيري روابط دوستانه ايران و مصر؛ و. 6 
 23 .افزايش اهميت جغرافياي سياسي شيعه در خاورميانه، قفقاز جنوبي و آسياي ميانه. 7 

تر دخالت مستقيم نظامي در ليبي به نفع مردم       غرب با حمايت از مردم معترض و از همه مهم
هاي اعتراضـي   خصوص تركيه، توانست از پيشروي جنبش اي خود به و فعال كردن متحدان منطقه

مخالف با غرب و توسعه افكار بنيادگرايانه اسالمي جلوگيري كند و با مطرح كردن نظـام سياسـي         
پيمان خود كـرده اسـت كـه          گراياني را جايگزين ديكتاتورهاي سابق هم عنوان الگو، اسالم تركيه به

تحت اين شـرايط و بـا شـروع         .  هاي مستقيم با غرب و اسراييل دارند        كمترين تمايلي به رويارويي
يابي محـور     تنها قدرت   پيمانان آن در اين كشور، نه      هاي گسترده غرب و هم بحران سوريه و دخالت

مقاومت به فراموشي سپرده شده است، بلكه اكنون صـحبت از افـول محـور مقاومـت در صـورت            
جانبـه از     سقوط بشار اسد است و تمام تالش ايران هم معطوف به حفظ اين محور با حمايت همه        

 . دولت كنوني سوريه است
عنوان متحد راهبردي سوريه، در سطح نظام سياسـي، دو دسـته از           جمهوري اسالمي ايران به

كارانـه    نخست مقابله با ابتكـارات سـازش      .  هاي مستقل را در دستور كار خود قرار داده است     كنش
هـاي مـالي و فـني بـه اقتـصاد             آمريكا و اسراييل در عرصه مقاومت فلسطيني؛ و دوم ارايه كمـك   

سـوريه نـيز، ضـمن انحرافـي        »  مباني اعتراضـات جامعـه    «جمهوري اسالمي در تعامل با     .  سوريه
خواندن مباني غربي مطالبات مذكور، بر اهداف آمريكا براي تضعيف اين كانون ضدصهيونيستي در    

به همين دليل راهبرد جمهـوري اسـالمي ايـران      .  جوار اراضي اشغالي فلسطين، تاكيد نموده است
هاي اجتماعي سوريه مبني بـر سـقوط نظـام سياسـي تاكيـد بـر              در قبال مطالبات برخي از گروه

 24 .بازگشت آرامش و عدم مداخله خارجي در امور داخلي سوريه است

هـاي روسـيه      در مورد نوع بازيگري روسيه و چين بايد گفت كه با وجود تغيير جهت سياست        
هـاي جنـگ      سياسـت    پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و خروج دولت فعلـي از چـارچوب      

المللـي خـود،      سرد، حاكمان جديد روسيه به سرعت دريافتند كه براي تامين منـافع ملـي و بيـن       
به همين دليـل    .  المللي خويش در عرصه رقابت با آمريكا ندارند    بين راهي جز تقويت دوباره جايگاه

. هاي آمريكايي بر منطقه و جهان تمايل پيدا كرده است         روسيه به مقاومت در برابر استيالي ارزش
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هـاي آمريكـايي احـساس خطـر          شـدت از ناحيـه ارزش       عنوان بازيگراني كـه بـه    روسيه و چين به
هاي آمريكايي به معياري براي ارزيابي و سنجش صحت       شدن ارزش اند از تبديل كنند، كوشيده مي

شدن ساليانه چين و روسيه بـه         متهم.  المللي ممانعت به عمل آورند  اي و بين و سقم مسائل منطقه
هـاي غيردموكراتيـك،      هاي سياسي حـامي رويـه       نقض حقوق بشر و قرار گرفتن در فهرست نظام   

روسـيه  .  هاي آمريكايي براي بازيگران روسي و چيـني بـوده اسـت       يكي از عوارض حاكميت ارزش
رسد در واكنـش بـه تحـوالت          نظر مي   كوشيده است تا از روند تحوالت جاري به دور نباشد، اما به    

در ايـن زمينـه،     .  گرفته اسـت    اي را در پيش    اخير گاه موضع صريحي نداشته و گاه سياست دوگانه
انـد،    سياست روسيه را با مفاهيم و واژگاني چون انفعالي، محدود، دوگانه و متناقض توصيف كـرده       

هاي منطقه، در عين حـال در برابـر           اگرچه، روسيه كوشيده است ضمن تداوم روابط خود با دولت   
هـاي اسـالمي و       نگراني از گشايش فضاي سياسي براي جريان     .  هاي مردمي نيز قرار نگيرد جنبش

افزايش احتمال به قدرت رسيدن آنها در كشورهاي منطقه، به مخـاطره افتـادن منـافع مـستقيم             
اعتمادي بنيادين روسـيه نـسبت بـه          اقتصادي و سياسي روسيه در برخي از كشورهاي منطقه، بي

هاي غربي و نقش آنها در تحوالت منطقه، به مخاطره افتادن هرچه بيـشتر مفـاهيم و               رفتار دولت
بخـش    پيمـان، و تـاثيرات الهـام        هاي هم   اصول حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي دولت      

طلبان چچني، مخالفان دولـت روسـيه و          هايي چون جدايي    هاي مردمي خاورميانه بر گروه    حركت
هاي تحت كنترل متحدان اقتدارگراي روسيه در منطقه، ازجمله عواملي هستند كه روسيه را          ملت

 .هاي منطقه يا مخالفت با آنها سردرگم كرده است بين حمايت از جنبش
داخلـي    امـور     در    روسيه و چين ضمن مخالفت با تشديد سركوب مخالفـان سـوري، مداخلـه         

 .دانند اي مي  منطقه فجايع  داخلي و پديد آمدن  جنگ  تنها موجب  سوريه را اشتباه دانسته و آن را  

 اسراييل.  5 

. اسراييل بازيگري است كه در صورت هـر تغيـيري در سـوريه، بيـشترين تـاثير را پذيراسـت             
تغيـيري در    طور مستقيم نگران هر   قسمتي از خاك سوريه در اشغال اسراييل است و اين كشور به

اسراييل تاكنون بيشترين ضرر را از موج تحوالت دنياي عرب متحمل شـده اسـت و      .  دمشق است
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ها با زور اسلحه و قدرت تهديد و با حمايت آمريكا مجبور به سـازش بودنـد،     ديكتاتورهايي كه سال
شروع بحران در سوريه ضمن اينكه اسراييل را نگـران      .  يكي پس از ديگري در حال سقوط هستند

هـاي اميـدي را نـيز بـراي           حكومت آينده سوريه در صورت سقوط بشار اسد كرده اسـت، روزنـه           
به هر حال اسد يك رقيب و       .  تضعيف محور مقاومت و كاهش تهديدهاي اين كشور باز كرده است 

اي نزديك سـوريه تحـت        تهديد ضعيف براي اسراييل است و اين كشور مطمئن است كه تا آينده     
هاي جوالن اقـدام عملـي قابـل         گيري بلندي حكومت بشار اسد نخواهد توانست حتي براي بازپس

بيني اينكه حكومت جايگزين      رسد كه اسراييل با پيش نظر مي از طرف ديگر، به.  توجهي انجام دهد
سوتر با غرب خواهـد بـود، تمايـل           بشار اسد در هر صورت ضدايراني، خارج از محور مقاومت و هم   

طـور    پنهاني به تغيير ساختار سياسي سوريه دارد، اما با توجه به اينكه در بين مـردم سـوريه و بـه       
كند با سكوت در مقابل بحران سوريه بيشترين كمك را         اي منفور دارد، سعي مي كلي اعراب چهره

حمايت علني اسراييل از مخالفان باعث خواهد شد دولت اسـد از         .  به مخالفان بشار اسد هديه كند
. بـرداري نمايـد و مـشروعيت مخالفـان را زيرسـوال بـبرد               تنفر مردم خود نسبت به اسراييل بهره     

بنابراين بهترين و باالترين كمك اسراييل به مخالفـان دولـت سـوريه، سـكوت در مقابـل بحـران              
 .      كند سوريه است و اسراييل هم با علم به اين موضوع در بحران سوريه با چراغ خاموش حركت مي

 گيري نتيجه

هاي صورت گرفته اوضـاع سـوريه را        ورود ناظران اتحاديه عرب به كشور سوريه به دنبال توافق
با همه اين احوال    .  تر كرد و سناريوهاي محتمل براي آينده اين كشور را با ابهام مواجه كرد   پيچيده

از همان ابتدا روشن بود كه اتحاديه عرب توانايي تغيير سرنوشت بحران سوريه را نـدارد و بحـران               
از ابتداي امر انتقادها بـر نـاظران افـزايش يافـت و         .  شود سوريه توسط بازيگران ديگري رهبري مي

اثر بودن مأموريت ناظران صحبت كردنـد و خواسـتار      حتي برخي كشورهاي عربي مانند قطر از بي
هـاي خـود را از        باوجود اينكه ارتش سوريه تانك   .  اعزام نيروهاي حافظ صلح عربي به سوريه شدند

ها و كشتارها همچنان ادامه يافت و حتي به دمشق كه تا قبـل از           شهرها خارج كرده بود، اما تنش
كشورهاي اثرگذاري مانند آمريكا، اتحاديه اروپـا و        .  ورود ناظران اتحاديه عرب آرام بود، كشيده شد  
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نامه سوريه و اتحاديـه عـرب و يـا حمايـت لفظـي از آن بـه                     تركيه با وجود سكوت در برابر توافق    
 . اند موفقيت آن چندان اميدي نداشتند و همچنان به تقويت و تسليح مخالفان سوريه پرداخته

نخست پيروزي بشار اسد بر بحران فعلـي  :  تواند خارج باشد حالت بيشتر نمي 3 آينده سوريه از 
و سركوب مخالفان كه بشار اسد با توجه به مقاومت حكومتش در مقابل همه تهديدهاي داخلي و         

هاي مناسبي كه در مقابل مخالفان از خود نشان داده از قبيـل انجـام اصـالحات،        خارجي و نرمش
هـاي اخيـر      العاده و در اين اواخر عفو عمومي و آزادي بيشتر افـرادي كـه در تنـش        لغو حالت فوق
اما ايـن احتمـال بـا       .  كند اند ازجمله اميدهايي است كه ماندن بشار اسد را محتمل مي زنداني شده

خصوص جهان عرب كه وابستگي زيادي هم به يكديگر بـا توجـه بـه          روندي كه در خاورميانه و به
روز عرصه بـر     رود كه روزبه جهان عرب به سمتي پيش مي.  هويت واحد قومي دارند، در تضاد است

 . شود تر مي حاكمان موروثي در ساختارهاي  سياسي تنگ
سناريوي دوم، يك بشار اسد تضعيف شده است كه روابطش را با ايران كاهش خواهد داد و به      

گـرايش بيـشتري    ...  سمت كشورهاي غربي، سازش با اسراييل، حمايت كمتر از محور مقاومـت و     
خواهد داشت، بسياري از مخالفان را به حكومت خود وارد خواهد كرد و برابر طرحي كه برخي در          

ايـن سـناريو    .  تدريج از حكومت دست خواهـد كـشيد        كنند در نهايت و به اين چارچوب دنبال مي
هـا بـا      اسـراييل سـال   .  مورد توجه بسياري از كشورهاي اتحاديه عرب و تا حدودي اسراييل اسـت      

نظامي و اقتصادي بر سوريه توانسته اين كشور را درمقابل خود تـضعيف           اعمال فشارهاي سياسي،
هاي جوالن را در اشغال خود دارد، دولت سوريه تاكنون اقـدام خاصـي           كند و باوجود اينكه بلندي

بنابراين اسراييل، حكومت فعلي سوريه را كه حداقل تنش        .  گيري آن انجام نداده است براي بازپس
نظامي با اسراييل دارد به دولت آينده احتمالي كه منتخب مردم هم خواهد بود و مطالبات آنهـا را       

برخي كشورهاي عربي هم از سـقوط كامـل،         .  دهد  طور جدي دنبال خواهد كرد، ترجيح مي هم به
تبـع آن     شدن يك حكومت دموكراتيك در سوريه و بـه    ريزي بشار اسد و حاكم سريع و بدون خون

بـسياري از   .  عبور دومينوي بهار عربـي از ايـن كـشور و ورود آن بـه سـاير كـشورها در هراسـند                   
طلـبي جهـان عـرب را در سـوريه بـا              خواهي و آزادي    كشورهاي عربي درصددند موج دموكراسي    

بار كردن آن سد نمايند و از ورود اين امواج به داخل مرزهاي خـود جلوگـيري          پرهزينه و خشونت
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احتمال به حقيقت پيوستن اين سناريو هم پايين است؛ زيرا پشتيبانان آن هـم اندكنـد و                .  نمايند
از طرف ديگر، نگاه بسياري از بازيگران       . هم از مشروعيت و مقبوليت الزم و كافي برخوردار نيستند

موثر بحران سوريه نگاهي با حاصل جمع جبري صفر است؛ به اين معني كه مخالفـان و حاميـان              
شوند و حكومت بشار اسد هـم اگرچـه          خارجي آنها به چيزي كمتر از سقوط بشار اسد راضي نمي

 .زند ها را از خود نشان داده است، اما از اصالحات اساسي سر باز مي برخي نرمش
سناريوي آخر، سقوط بشار اسد و روي كار آمدن يك حكومت برآمـده از يـك انتخابـات آزاد             

اين سناريو جذابيت خاصي براي مخالفان داخلي بشار اسـد و كـشورهاي اثرگـذار خارجـي           .  است
كـشورهاي  .  آمريكا، اتحاديه اروپا، تركيه، قطر و عربستان و اردن حامي اين سـناريو هـستند           .  دارد

گـرا در تـونس، مـصر و ليـبي و             هاي اسـالم    خصوص آمريكا بعد از روي كارآمدن دولت   غربي و به
هاي بي قيد     گرايش آنها به سمت روابط بهتر با كشورهاي اسالمي ازجمله ايران و تعديل وابستگي    

اند و درصددند با يك مانور سياسي ماهرانـه ايـن موازنـه          و شرط آنها به غرب، احساس خطر كرده
شـروع  .  اي آنها به جريان افتاده به حالت اول برگرداننـد         قدرتي را كه به ضرر آنها و حاميان منطقه

بحران سوريه فرصت مناسبي را براي آنها پديد آورد تا روندي را كه به ضرر آنها در خاورميانـه در              
سوريه حلقـه واسـط محـور مقاومـت در برابـر            .  حال جريان است، به نفع خود تغيير مسير دهند       

اسراييل است و چنانچه كشورهاي غربي بتوانند ساختار سياسي فعلي سوريه را به ضـرر مقاومـت        
بخش فلسطيني را مـنزوي كننـد و هـم            هاي آزادي   اهللا و جنبش   توانند حزب تغيير دهند، هم مي

تركيـه نيـز    .  دردسر بـا آنهـا محـروم كننـد         عنوان حامي قدرتمند را از ارتباط بي توانند ايران به مي
گراي عدالت و توسعه و دو فرد اثرگذار فعلـي صـحنه سياسـي             هاي حزب اسالم واسطه سياست به

تركيه؛ يعني اردوغان و اوغلو، درحال تبديل بـه يـك قـدرت و الگـوي منطقـه بـراي كـشورهاي                
هـايي بـه سـبك حكومـت در تركيـه             بعد از اينكه در تونس، مصر و ليبي گـرايش  .  مسلمان است

وجود آمد، اين كشور اميدوار شده تا با سقوط بشار اسد حكومت بعـدي سـوريه هـم از الگـوي               به
طور حتم باعث افزيش نفوذ و قدرت هرچه بيشتر تركيه در جهان         حكومتي آنها تبعيت كند كه به

اي بـه خاورميانـه،       دركل تمايل و اراده قوي غرب براي بازگرداندن موازنه منطقه.  اسالم خواهد شد
سابقه، اميـدواري شـديد تركيـه بـه الگوپـذيري             هاي بي   واسطه تهديدها و تحريم    تضعيف ايران به
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حكومت آينده سوريه از سيستم سياسي اين كشور، تمايل شديد كشورهايي ماننـد عربـستان بـه         
واسطه تغيير حكومت در سوريه، ناكارآمدي مأموريـت      اي خود مانند ايران به تضعيف رقباي منطقه

ملل، عواملي هستند كه امكـان تحقـق سـناريوي سـوم را               ناظران اتحاديه عرب و نماينده سازمان  
بنابراين در پاسخ به چالش و دغدغه اصلي اين مقاله بايد گفت كه تحليل وضـعيت  .  اند بيشتر كرده

كنوني سوريه براساس منطق تحوالت موسوم به بهار عربي، تحليلي ناقص اسـت و بايـد آن را بـا                  
 .  مداخالت خارجي كه در آن هر بازيگر به دنبال منافع خاص خود است، تركيب كرد
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