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چکیده
هاي بزرگ در یک ساختار چندجانبـه،  المللی نشان داده است که قدرتهاي بینماهیت پدیده

بـا وقـوع   . المللـی هسـتند  به موازات همکاري و رقابت، درصدد ثبات معادلۀ قدرت در محـیط بـین  
2011ایـاالت متحـده از سـال    هایی از این نوع روابـط میـان روسـیه و    بحران در کشور سوریه نشانه

گیـري،  هاي این روابط مفاهیمی همچون تشویق، مهـار، کنـاره  مهمترین ویژگی. مشاهده شده است
در این مقاله برآنیم تا کارکردهاي هر یک از این مفـاهیم  . باشدفصل بحران میوایجاد توافق و حل

سـؤال مقالـه آن اسـت کـه     . یمرا براساس مدل کنترل بحران جورج مدلسکی مورد بررسی قرار ده
المللی یعنی روسـیه و آمریکـا نسـبت بـه بحـران سـوریه       مهمترین راهبرد دو قدرت مهم ساختار بین

هاي مقاله حاکی از آن است که روسـیه و آمریکـا، مـدیریت بحـران یـاد شـده را در       چیست؟ یافته
المللـی دنبـال   هـاي بـین  ديهاي تعامالت دوجانبه میان خود و با در نظر گـرفتن سـایر عالقمنـ   قالب

به جا مانده از دوران جنگ -کنند و در این راستا، تا حدود زیادي به الگوي رقابت و همکاري می
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مقدمه 
2014تـداوم آن، تـا اواسـط سـال     آغـاز شـد کـه بـا     2011در کشور سوریه از اوایـل سـال   بحران

گستردگی جغرافیاي منازعـه، حجـم بـاالي    . هزار نفر گردیده استیکصدموجب کشته شدن بیش از 
هاي بسیار شدید و نیز حضور مستقیم و غیر مسـتقیم تعـداد بیشـماري از    خسارت وارده، وقوع خشونت

ت تا از این بحران بـه عنـوان یکـی    الملل در صحنۀ نبردهاي عملیاتی موجب شده اسبازیگران نظام بین
در ایـن کشـور همچـون    2پیرامون ماهیت بحران. در یک دهه اخیر یاد شود1هاي منحصر بفرداز نمونه

کسـانی  . شـود الملل بر وجود دو متغیر داخلـی و خـارجی تأکیـد مـی    هاي سیاست بینبسیاري از پدیده
ماهیت داخلی برخوردار بوده اسـت و معتقـد   که معتقدند این بحران صرفاٌ از 3همچون هنري کیسینجر

طلبانـه  المللـی نداشـته و صـرفاً قـومی و مـذهبی و جـدایی      است که ایـن بحـران ماهیـت سیاسـی و بـین     
.(Henry Kissinger Characterizes Syrian war as…, 2013)باشد می

سـوریه برعهـده داشـته    از منظر برخی، متغیر خارجی نیز نقش پررنگی را در صحنۀ عملیاتی بحران 
در واقـع  . هاي مردم این کشور محلی از اعراب نداشته اسـت در قالب این دیدگاه تحقق خواسته. است

المللـی نسـبت بـه    فضاي ژئواستراتژیک منازعه در سوریه موجب رقابت و نیز تمایل سایر بازیگران بین
هـاي اروپـایی و   ان به عنـوان قـدرت  فرانسه و انگلست. کسب مطلوبیت از این پدیدة منازعاتی شده است

از جملـه مهمتـرین کنشـگران ایـن     4قطر، عربستان و ترکیه براساس دکترین مسـئولیت بـراي حفاظـت   
در دو سـوي منازعـه سـه دسـته بـازیگر در حـال کنشـگري        . (Nuruzzaman, 2013: 63)عرصـه بودنـد   

انونی کشـور در مقابـل تعـداد قابـل     در وهلۀ اول نظام فعلی سوریه و ارتش آن به عنوان ارکان ق. هستند
اي و هـاي کنشـگران منطقـه   رقابـت . هاي مسلح داخلی و خارجی معـارض قـرار دارد  توجهی از گروه
همـین برخـورداري از   . باشـد هاي بزرگ در جایگاه بعدي این منازعه قابل تحلیـل مـی  تعامالت قدرت

ه مـا بـه بررسـی ماهیـت سـومین      در ایـن مقالـ  . عوامل چندگانه بحران موجب پیچیدگی آن شده است
بـا یکـدیگر و نیـز بـا سـایر      - روسیه و امریکـا - المللی الگوي تعامالت دو قدرت بین(عامل این بحران 

. خواهیم پرداخت) عوامل مرتبط با بحران
المللـی، عمـدتاً بـه سـاختار دوقطبـی و تعـامالت       منازعات بـین 5پیشینۀ الگوي مدیریت بحران

المللـی عصـر جنـگ سـرد،     تحـوالت بـین  . گـردد ایاالت متحده باز مـی اتحاد جماهیر شوروي و
کـرد، در حـالی   هاي بزرگ را مـنعکس مـی  هایی از رقابت، تعارض و رویارویی بین قدرتنشانه

1 . Unique Samples
2 . The Nature of Crisis
3 . Henry Kissinger
4 . Responsibility to Protect
5 . Crisis Management
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بینـی انجـام   هاي بزرگ، براساس قواعد و شیوة تعامـل قابـل پـیش   که هرگونه رقابت میان قدرت
دادنـد کـه در حـل    هاي بزرگ تـرجیح مـی  ایی، قدرتبه موازات رقابت در چنین فض. گرفتمی

). 335-33: 1388متقی، (اي با یکدیگر مشارکت کنند بحران منطقه
الگوي تعاملی رقابت و همکاري در فضاي پس از جنـگ سـرد نیـز بـا نوسـانات متنـاوبی از       

. ه اسـت سوي امریکا و روسیه به مثابه مهمترین جمهوري مستقل شده از اتحاد شوروي دنبال شـد 
1با این حال با گذشت بیست سال از پایان عصر جنگ سرد، در مورد سوریه یک توافـق ضـمنی  

ضـرورت شـناخت ایـن    . خـورد از سوي هر دو طرف به چشـم مـی  2مبنی بر عدم مداخلۀ گسترده
توافق ضمنی را این مقاله با بررسی اصول و اهداف مد نظر دو کشور در قالب اظهارات مقامات، 

المللـی منازعـه   هاي آنها در صـحنه بـین  گیريهاي مالی و جهتیپلماتیک، مساعدتهاي دکنش
. دنبال خواهد کرد

روسـیه و  -المللـی  پرسش مقاله آن است که مهمتـرین راهبـرد دو قـدرت مهـم سـاختار بـین      
هاي مقاله حاکی از آن است که روسیه و آمریکـا،  نسبت به بحران سوریه چیست؟ یافته-آمریکا

تعــامالت دوجانبــه میــان خــود و بــا در نظرگــرفتن ســایر بحــران یــاد شــده را در قالــبمــدیریت
کنند، که طبیعتـاً در ایـن راسـتا، تـا حـدود زیـادي بـه        المللی خویش دنبال میهاي بینعالقمندي

.     اندنزدیک شده-به جا مانده از دوران جنگ سرد-الگوي رقابت و همکاري 

المللیهاي بینهاي جهانی و بحرانقدرت
هاي جهانی نسبت به مصـالح اسـتراتژیک خـود حسـاس     معتقد است که قدرت3کنت والتس

هـایی مخالفـت   تغییر و دگرگون شود، آنان با چنین نشانه4زمانی که معادلۀ قدرت سیاسی. هستند
ــدکرد ــه    . خواهن ــاي منطق ــز فض ــاختار و نی ــالحات را در درون س ــابراین اص ــینبن ــی اي و ب الملل

بـر تغییـرات   5ها براي غلبهتوان تفسیر کرد که توافقی ضمنی میان قدرتگونه میاین. پذیرندنمی
ــز از مرکــز   ــا نیروهــاي گری ــه ب ــدئولوژیک و مقابل ــه طــور طبیعــی وجــود دارد 6ســاختاري، ای . ب

. (Waltz, 1993: 45)پراکندگی قدرت، تغییر ماهیت و شکل ساختار را بـه دنبـال خواهـد داشـت     
در چنـین  . اي هـویتی و قـومی در بسـیاري از مقـاطع تـاریخی وجـود داشـته اسـت        هـ رشد جـدال 

1 . Tactit Agreement
2 . Non-extensive Intervention
3 . Kenneth Waltz
4 . Political Power Equation
5 . Conquest
6 . Centrifugal Actors
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المللـی، تمایـل خـود را بـراي مهـار بحـران،       وضعیتی، بازیگران اصلی در ساختار یک بحران بین
. سازندمدیریت منازعات قومی، اجرایی و عملیاتی می

روي المللـی پـیش  هـاي بـین  پایان جنـگ سـرد دو نـوع چـالش را در زمینـه مـدیریت بحـران       
هـاي بـزرگ در پـی    از یک سو، نظم سابق به هـم خـورده و قـدرت   . هاي بزرگ قرار دادقدرت

حفظ موقعیـت پیشـین و سـپس ارتقـاي آن هسـتند و در ایـن راه، یکـدیگر را تحـت فشـار قـرار           
ن را الملل با تحولی که یافته، میزانی از آزادي از دو قطب پیشـی دهند، از سوي دیگر، نظام بینمی

هـا را  اي انجامیده و دستور کار امنیتی این قـدرت نظمی منطقهکند که خود به نوعی بیتجربه می
هـاي  هـا بـا بحـران   بـه عبـارت دیگـر، هـر یـک از قـدرت      . اي افزایش داده استدر محیط منطقه

هاي پیشـین نیسـت کـه حاصـل آن تـاکنون      اند که از جنس بحرانمتعددي در محیط خود مواجه
هـاي مختلـف سیاسـی، نظـامی، اقتصـادي و حتـی اجتمـاعی بـوده اسـت          ادي از بحـران حجم زیـ 

).139-136: 1384اسنایدر، (
هـاي  هـاي جهـانی بـراي مقابلـه بـا عـواملی کـه مطلوبیـت        در روند مـدیریت بحـران، قـدرت   

هایی همچون استفاده از خشـونت  کنند از روشاستراتژیک آنها را در فضاي ساختاري تهدید می
کارگیري خشونت براي محدودکردن نیروي چالشگر، انتقـال بـازي بـه    به2براي مهار،1تشدکم

البتـه  . برنـد بازیگران درجه دوم جهت تداوم مهار و استفاده از خشونت براي برانـدازي بهـره مـی   
فراینــد ایفــاي نقــش در یــک بحــران بــراي ایــن بــازیگران صــرفاً داراي کــارکرد مشــترك و یــا  

به عقیده والتس هنگامی که یک بحران براي آنان طبیعـت رقـابتی داشـته    . تجویانه نیسهمکاري
هاي معطوف به همکاري خواهند شد؛ به طوري کـه هریـک   باشد، روابط رقابتی جایگزین کنش

از آنها در طول یک منازعه در یک سوي آن قـرار دارنـد و بـا ایفـاي نقـش از بیـرون، سـعی در        
. (Waltz, 2000: 25-26)ارند دهی به رفتار طرفین منازعه دجهت

المللـی پـس از جنـگ سـرد شـرایط خاصـی       هـاي بـین  هاي بزرگ در مدیریت بحرانقدرت
المللی نامطمئن هستند و در ایـن راه، در رقـابتی   از یک سو، در حال گذار از یک نظم بین. دارند

حـل و فصـل آن،   اند و هم در پـی آنها هم در پی بحران آفرینیدر این رقابت،. سخت گرفتارند
گونـه بـرخالف دوران   ایـن رقابـت سـخت و بـازي    . سازدکه قضیه را بیشتر به یک بازي شبیه می

المللـی و  جنگ سرد، عمدتاً نه بر سر کسب امتیاز و منافع، بلکه بـر سـر تغییـر یـا حفـظ نظـم بـین       
).38: 1389واعظی، (یافتن جایگاهی بهتر یا حفظ جایگاه کنونی است 

1 . Low Intensive Conflict
2 . Containment
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باشـند؛  هـاي روسـیه و آمریکـا در سـه دسـته قابـل تقسـیم مـی        ، همکـاري پس از جنگ سـرد 
هـاي  در همکـاري کامـل، قـدرت   ). 34: 1382ویلیـامز،  (3و ضـمنی 2، نامتقـارن 1همکاري کامـل 

بزرگ منفعتی مشترك یا متقابل نسبت به یک نتیجۀ مشخص دارند و صراحتاً بـراي دسـتیابی بـه    
بیل تـالش بـراي تـداوم دسـتیابی بـه یـک توافـق جـامع         مواردي از ق. کنندآن با هم همکاري می
اما همکـاري نامتقـارن و یـا    . توان در این دسته قرار داداي را میهاي هستهنسبت به کاهش سالح

شود که یک طرف بـه طـور گسـترده وارد    ها اطالق میمبتنی بر رضایت به آن دسته از همکاري
آورد و نقـش تسـهیل کننـده را    بـه عمـل مـی   یک منازعه شده و طرف دیگر از او حمایت علنـی  

هاي رسمی  بـوده  در عین حال همکاري ضمنی میان کشورها همواره فاقد جنبه. گیردبرعهده می
مهمتـرین  . شـود رغم آنکه به عنوان یکی از مهمترین اشـکال همکـاري از آن یـاد مـی    است، علی

. هـاي بـزرگ اسـت   رل قدرتاي از حیطۀ کنتهدف این نوع همکاري خارج نشدن منازعه منطقه
رغم آنکه دو کشور تـالش خواهنـد کـرد کـه از هرگونـه مـاجراجویی اجتنـاب کـرده و یـا          علی

تبعات آن را کاهش دهند، اما وجود یک نوع حس منفی از اقدام طـرف مقابـل، موجـب توسـعه     
ایی هـ موضوعاتی همچـون بحـران سـوریه از مهمتـرین نمونـه     . گرایانه خواهد شدرفتارهاي مقابله

هستند که دو کشور روسیه و ایاالت متحده در صدد هستند تا از طریق همکاري ضمنی نسبت بـه  
. سرانجام آن تصمیم بگیرند

راهبرد و مدیریت روسیه در بحران سوریه )الف
المللی با رویکرد روسی استفاده از قدرت نظامی، ایـدئولوژي، اقتصـاد   در مدیریت بحران بین

همواره نقشی تأثیرگذار داشته اسـت و در دوران جدیـد در مـدیریت بحـران     و تکنولوژي نظامی 
. شـود المللی از قدرت نظامی و دیپلماسی انرژي با هـدف احیـاي قـدرت روسـیه اسـتفاده مـی      بین

ویـژه در منـاطق   احیاي قدرت تاریخی روسیه و گسترش نفوذ در حـوزه نفـوذ شـوروي سـابق بـه     
فرهنگ استراتژیک روسـیه مبتنـی   . باشدت بحران روسی میپیرامونی از اهداف اساسی در مدیری

گیـري متمرکـز همچنـان اسـتمرار یافتـه اسـت، امـا        بر استفاده از قدرت نظامی و ساختار تصـمیم 
دهـد  بـا هـدف احیـاي قـدرت روسـیه، رویکـرد جدیـد روسـیه را تشـکیل مـی          4گراییچندجانبه

).40: 1389واعظی، (

1 . Fully Fledged Cooperation
2 . Asymmetrical Cooperation
3 . Tactic Cooperation
4 . Multilateralism
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گـرا در  بایست در روابط احـزاب چـپ  بحران سوریه میهاي کنونی روسیه را درریشۀ کنش
اولین حـزب کمونیسـتی در سـوریه کـه اتفاقـاً      1925در سال . این کشور با شوروي جستجو کرد

رفت به کمـک شـوروي   ترین حزب مایل به بلوك شرق در دنیاي عرب نیز به شمار میپرقدرت
ط دو کشور گسترش یافـت تـا جـایی    رواب1946آوریل 17پس از استقالل سوریه در . ایجاد شد

شـوروي عـالوه بـر    . هاي قابل توجه نظامی و اقتصادي از مسـکو دریافـت کـرد   که سوریه کمک
هایی در خاورمیانه از جمله بنـدر الذقیـه در سـوریه و بنـدر     فروش اسلحه به سوریه و مصر، پایگاه

هـاي کشـورهاي   حرکـت در این دوران شـوروي از  . اسکندریه در مصر را در اختیار خود گرفت
کرد، یکی از این کشورها که در این جبهه قرار داشت، سـوریه  عربی بر ضد اسرائیل حمایت می

1.(Горбатов и Черкасский, 1974: 170)بود

المللـی بحـران   اي و بیناین سوابق همکاري موجب شده تا روسیه در سه سطح داخلی، منطقه
هـا تـا حـدود    اي ایـن بحـران در نگـاه روس   اخلی و منطقهسطوح د. کنونی سوریه را ارزیابی کند

در درون . باشـد از طریق بکارگیري نیروهاي سلفی و افراطی مـی 2زیادي وابسته به تصاعد بحران
را برشـمرد کـه در   توان داغستان، تاتارستان و باشقیرسـتان نشین روسیه، میهاي مسلمانجمهوري

باشد که به شدت از سوي کشـورهایی  گرایانی میافراطهايترین پایگاهحال تبدیل شدن به مهم
رشـد ایــن جریانـات افراطـی، همــواره از    . شـوند همچـون عربسـتان پشــتیبانی فکـري و مـالی مــی    

در این راستا، حضور بخش اعظم نیروهـاي افراطـی   . هاي جدي مقامات مسکو بوده استنگرانی
موضـوعی اسـت کـه بهتـرین     ریه، تبار در بحـران سـوریه و جنـگ بـا نظـام سـو      هاي روسچچنی

افراطی در خارج از مرزهاي ایـن کشـور   روي روسیه جهت مقابله با این نیروهاي انتخاب را پیش
اي بسـیار کمتـر از کشـاندن عرصـه مواجـه بـه درون       ایـن مقابلـه هزینـه   . دهدقرار می) در سوریه(

. (Костин и Костина3, 2013: 315)خاك روسیه خواهد داشت
ها با نگاهی تـاریخی،  روس. ها از بابت اقدامات عربستان استاي نگرانی روساد منطقهدر ابع

و جنگ شـوروي در افغانسـتان جسـتجو    1970هاي پیشینۀ حمایت عربستان از سلفیون را در سال
هـاي سـابق   بعد از فروپاشی شوروي عربستان، براي جذب مسلمانان روسیه و جمهـوري . کنندمی

تنهـا چنـد سـال    . سلفی و وهابی، مبلغان زیادي را به این منطقه اعزام کرده استشوروي به افکار 

1. Gorbatov & Cherkasky (1973) The cooperation of the USSR with the countries of the
Arab East and Africa, Moscow, Science Publishing House..
2 . Crisis Escalation
3 . Kostin & Kostina (2013) National security of modern Russia. The economic and
socio-cultural aspects, Moscow, LIBROKOM.
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ها شاهد ظهور و گسترش وهابیت نه تنهـا در خـود روسـیه، بلکـه در تمـام      بعد از فروپاشی، روس
.(Mudallali, 2012)کشورهاي منطقه بودند 

المللـی نیـز نتـایج    یندر سیاست خارجی روسیه و ابعـاد بـ  2012انتخاب دوبارة پوتین در سال 
از سویی دست نیافتن بـه نتـایج مطلـوب در فضـاي بازسـازي      . خاص خود را به دنبال داشته است

مندي ژئوپلیتیک از دورة پس از جنگ در لیبی نیز به تکوین ایـن  مریکا و نیز عدم بهرهآروابط با 
منـدي بـه جامعـه ملـل     کرد، آمریکا با استناد و بهرهروسیه که تصور می. نتایج کمک کرده است

باشد، با پایـان عملیـات نظـامی و آشکارشـدن نتـایج      درصدد حمایت از مخالفان معمر قذافی می
المللی مشـابه  پیمانان آن، بر آن شد تا در موارد بینآن، نه براي خویش و بلکه براي آمریکا و هم

بینـی  در واقـع، خـوش  .(Trenin, 2013: 12)بهره با ایاالت متحـده خـودداري کنـد   از همراهی بی
ها نسبت به راهبرد ایاالت متحده که منبعث از نتـایج از سـرگیري در روابـط بـا آنـان بـود،       روس

المللـی  ابعاد فرافکنانه خود را به روسیه نمایاند و آنان را متقاعد کرد که غرب هنوز در ابعـاد بـین  
در . گیـرد را در نظر نمـی هاهاي منفعتی روسبه نقش و شخصیت آنها اعتقادي ندارد و ضرورت

هـایی در برخـی   این راستا با بازگشت پوتین به جایگاه ریاست جمهوري روسیه، ضمن همکـاري 
المللی به طور ویژه در موضـوع  هاي اقتصادي، شاهد اوج تضادهاي منفعتی و رویارویی بینحوزه

از بازنگري در روابـط  ایم و در واقع، پوتین تا حدود زیادي هیچ یک از نتایج حاصلهسوریه بوده
. (Pomeranz, 2012: 3)دو جانبه را به رسمیت نشناخت

معتقد است که روسیه بسیاري از تحوالت جهـانی را ادامـه رونـد محاصـره خـود      1برژینسکی
به نظر او . روسیه درصدد است تا به هرشکل ممکن ارتباط آمریکا با اوراسیا را قطع کند. داندمی

براي مقابله با آن آرایش نظـامی  . ه وقوع پیوستن موازنه جهانی خواهد شدتحقق این امر موجب ب
خود را نسبت به قبل از آن متفاوت کرده و به حوزه جنوبی، دریاي سـیاه، قفقـاز شـمالی و حتـی     

هـاي نظـامی پرداختـه اسـت    قفقاز جنـوبی تـوجهی بـیش از پـیش مبـذول و بـه گسـترش پایگـاه        
(Brzezinski, 1991: 65) .

روزنامـه  . اي داردژهاي در مرزهـاي جنـوبی بـراي روسـیه در سـوریه اهمیـت وی      موازنه منطقهتغییر
به سـوریه تـا   140- خبري نسبت به تحویل هواپیماهاي جنگندة مدل یاك2014کامرسانت در ماه می 

توان این قرارداد را انعکاس رویدادها و تحوالت اوکـراین، جـایی  از یک سو می. پایان سال درج کرد
که جدال غرب و روسیه به اوج رسید و از سوي دیگر موقعیت ترکیه از عضویت در ناتو و اتحـاد ایـن   

اي قلمـداد  ها بـه منزلـۀ تغییـر موازنـۀ منطقـه     حضور ترکیه در ناتو از منظر روس. کشور با غرب دانست

1 . Zbigniew Brzezinski
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هـا  و تمام قطعنامـه با این رویکرد است که روسیه براي پشتیبانی از بشار اسد ناو جنگی فرستاد. شودمی
شدن زمان اوضاع را به نفع بشـار اسـد دگرگـون    کند با سپريروسیه تالش می. علیه سوریه را وتو کرد

. (Menkiszak, 2013: 6)کند و شرایط قابل مهاري را در سوریه رقم بزند 

راهبرد و مدیریت آمریکا در بحران سوریه
ــران   ــدیریت بح ــی، م ــدل روس ــرخالف م ــین ب ــاي ب ــی از   المه ــایی تلفیق ــرد آمریک ــی در رویک لل

الملـل و نفـوذ   گرایـی اسـت کـه بـا هـدف تحقـق منـافع ملـی، امنیـت بـین          و چندجانبه1گرایییکجانبه
هـاي غیردولتـی، دیپلماسـی دو و چندجانبـه و     هاي سـازمان به وسیلۀ توانایی. شوداستراتژیک دنبال می

گیـري آمریکـا   سـاختار تصـمیم  . شودپیگیري میمختلف این امريهاي نظامی به اشکال و انحاقابلیت
المللی همچنـان اسـتمرار یافتـه اسـت، امـا در دوران پـس از جنـگ سـرد         هاي بیندر مداخله در بحران

).39: 1389واعظی، (همواره هدف تداوم رهبري آمریکا در جهان را دنبال کرده است 
متحـده، عمـدتاً سـه    جی ایـاالت پیرامون جایگاه نبرد کنونی سوریه در استراتژي سیاست خار

دسته اول مربوط به موج موسع گسترش دموکراسـی  . سطح تحلیل براي تبیین آن ارائه شده است
باشد که از دوره ریاست جمهوري بوش پسر در سیاست خارجی آمریکـا آغـاز   در خاورمیانه می

نداشـت کـه در   اي ، آمریکـا چـاره  2001سـپتامبر  11شد؛ بر اساس این دیـدگاه، پـس از حادثـه    
هـاي  بایست به جاي تقویت حکومتخاورمیانه نقش جدیدي را ایفا کند در نتیجه این کشور می

).45-42: 1385هاثورن، (پرداخت ساالري میاقتدارگراي عرب به حمایت از ترویج مردم
ها در این مسیر از ابزارهاي دیپلماسی عمـومی بهـره گرفتنـد و بـا نفـوذ در جامعـۀ       آمریکایی

دنی تالش کردند تا جامعه کشورهاي عرب را با عناصر کلیدي دمکراسی آمریکـایی از طریـق   م
ــانه   ــري رس ــاتی، برت ــفرهاي مطالع ــز    س ــیلی و نی ــورس تحص ــاي ب ــان، اعط ــوق زن ــئله حق اي، مس

اما برخی اذعان دارند کـه تـا مـادامی کـه     . هاي دیپلماتیک از معارضان مدنی آشنا سازندحمایت
مریکا برقرار بود، این کشـور نیـازي بـه اقـدام جهـت      آخاورمیانه به سمت تضمین جریان نفت از

بنابراین الزم است تا سطح دوم ). 43: 1385هاثورن، (دید کشورهاي منطقه نمی2دمکراتیزاسیون
. کنندة جریان آن به غرب اختصاص داده شودمینأتحلیل، به مباحث انرژي و دول وابستۀ ت

دنبـال  کشـورهایی همچـون قطـر، ترکیـه و عربسـتان سـعودي بـه       از منظر این سـطح تحلیـل،   
ایـن برنامـه بـا    . مسیري جدید جهت احداث خطوط لوله از خلیج فـارس بـه سـمت اروپـا هسـتند     

بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع در -قطر . پذیرفتحمایت مستقیم کاخ سفید صورت می

1 . Unilateralism
2 . Democratization
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در سوریه، روند انتقال منـابع گـازي   1هنشاندقصد داشت با روي کارآوردن رژیمی دست-جهان
هاي تروریسـتی  عربستان سعودي با صرف هزینه بسیار و سازماندهی گروه. به اروپا را تسهیل کند

طـرح  . (Ahmed, 2013)تالش داشت در ادامه از ایـن طریـق جریـان انـرژي منطقـه را مهـار کنـد        
ي اصلی غرب جهت رهـایی ایـن قـاره    هاانتقال گاز از منطقه خلیج فارس به اروپا یکی از دغدغه

بـراي آمریکـا ایـن بهتـرین فرصـت بـود تـا        . باشداز وابستگی به واردات گاز از روسیه تحمل می
.بتواند براي شرکاي خود منابع جایگزینی بیابد

هـایی در  کار آمـدن گـروه  غرب مشتاقانه منتظر بود تا نتیجه بحران داخلی این کشور منجر به روي
اسد حاضر بـه امضـاي توافقنامـۀ    . نسبت به اجراي این خطوط اهتمام کامل داشته باشندسوریه شود که

اي را از میدان شمالی دوم، که با حـوزه پـارس جنـوبی ایـران پیوسـته      شده با قطر نشد که خط لولهارائه
هـاي  انـداز عرضـه بـه بازار   رساند، با چشماست، از طریق عربستان سعودي، اردن و سوریه به ترکیه می

از سـوي دیگـر ایـن موضـوع را     . (Venturini, 2014: 15)اروپایی و البته مهمتـر از آن دور زدن روسـیه   
و همزمـان بـا   2012در سـال  . توان در رابطه با مهار محور مقاومت در منطقه خاورمیانـه تلقـی کـرد   می

کـه بنـا دارد تـا از    ها در سوریه قرارداد گازي میان ایران، عراق و سـوریه امضـاء شـد   افزایش درگیري
میلیـارد دالري گـاز ایـران را بـه سـواحل      10منطقه مشترك پارس جنوبی با قطر از طریق یـک طـرح   

اي که موجب ارتقاء نقش و افزایش پتانسیل اثرگذاري ایـن محـور بـر    بالطبع هر پروژه. مدیترانه برساند
من فعلـی جریـان انـرژي بـه     که متضـ - اي و تضعیف موقعیت دول وابسته خلیج فارسروندهاي منطقه

. (Snyder, 2013)شود، مطبوع ایاالت متحده نبوده و با آن مقابله خواهد کرد- غرب هستند
برکناري نظام کنونی سوریه نتیجه دیگري را نیز براي کاخ سفید به همراه خواهـد داشـت و آن   

ل میـان ایـران و نیروهـاي    سـوریه تـاکنون بـه مثابـۀ پـ     . باشدتأمین امنیت مرزهاي شمالی اسرائیل می
هرگونه تغییر در این وضعیت، نتـایج مطلـوبی را بـراي اسـرائیل بـه همـراه       . اهللا لبنان بوده استحزب

مریکـا  آبا توجه به این موضوع، از یک سو، از آنجایی که تـأمین امنیـت اسـرائیل را    . خواهد داشت
اي خود تعریف کـرده اسـت و   انههاي سیاست خارجی خاورمیترین کارویژهبه عنوان یکی از اصلی

هـاي آمریکـا پیرامـون برقـراري     از سویی دیگر، سوریه از معدود کشورهاي عربی بود که از نسـخه 
اسـرائیل بـا   2008و 2006هـاي در سـال ارتباط با اسرائیل خودداري کرده بود، فلذا پـس از جنـگ  

هـاي  نبـال داشـت، تئوریسـین   اهللا لبنان و حماس کـه نتـایج وخیمـی را بـراي ایـن کشـور بـه د       حزب
سوریه به عنـوان شـریان   . آمریکایی به دنبال قطع منابع مالی و راه ارتباطی میان محور مقاومت بودند

. (Snyder, 2013)گردید اصلی ارتباطی این محور محسوب می

1 . Client Regime
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هـاي  متحـده در عرصـۀ جهـانی بـا قـدرت     هاي ایـاالت آخرین سطح تحلیل مربوط به رقابت
گونـه جایگـاهی را بـراي    هـا هـیچ  پـس از جنـگ سـرد، آمریکـایی    . روسیه استبزرگی همچون

جویانـه حکمرانـی   نگـاه برتـري  . کشورهایی همچون روسیه در معادالت جهـانی متصـور نبودنـد   
پـس از  . مریکا چنین نتایجی را با خـود در پـی داشـته اسـت    آساختار جهانی در سیاست خارجی 

سیه از اقدام یکجانبـه در بحـران سـوریه و تحـوالت     ، ممانعت رو2008جنگ گرجستان در سال 
در اوکراین از عمده موضوعاتی هسـتند کـه در روابـط آمریکـا و روسـیه بـه       2014سریع در سال

هـاي دو انـد و بـه نـوعی یـادآور خطـوط ترسـیمی در دوران رقابـت       مرحله چالشی نزدیک شـده 
ایـن اسـت کـه همراهـی روسـیه،      برداشـت پـوتین  .(Fisher, 2013)ابرقدرت نظام دوقطبی هسـتند 

اي را در مـورد حملـه بـه لیبـی از شـوراي امنیـت بگیـرد و بـه شـکل          قطعنامـه آمریکا باعث شده 
اي از آن سود جوید و تنها اهـداف خـود را دنبـال کنـد؛ بـه همـین دلیـل بـراي تصـویب          گسترده
راهـی چـین، سـه بـار     علیه سوریه، نه تنها موافقـت نکـرد، بلکـه در بحـران سـوریه بـه هم      قطعنامه 

تالش آمریکا بـراي اسـتفاده از آنچـه کـه در لیبـی مـورد       . قطعنامه علیه سوریه را وتو کرده است
ها همواره به عنوان یک اقدام خطرناك در سـوریه  برداريِ غرب قرار گرفت، در نگاه روسبهره

ز معارضـان  حمایت ا. (Allison, 2013: 797-798)از سوي مقامات این کشور محسوب شده است 
نکتـه کلیـدي   8و در مقابـل دولـت سـوریه یکـی از     -هـاي سـرکش  جاي تروریسـت به–سوري 

مریکـا در  آرئیس جمهـور  . بود2014مه 28در 1سخنرانی باراك اوباما در دانشگاه وست پوینت
. این نطق بطور صریح میان جنگ در سوریه و تحوالت سیاسی شرق اکراین ارتباط برقـرار کـرد  

بـر خـالف   » خشونت در سوریه و اقدامات روسیه«د او عدم تحرك و اقدام واشنگتن علیه به اعتقا
مـا  ". توانـد خـود را منـزوي کنـد    آمریکا نمی21اوباما گفت در قرن . قانون اساسی آمریکا است

هـیچ  «ایـن بحـران   ... تفـاوت باشـیم  گـذرد، بـی  توانیم نسبت به آنچه خارج از مرزهایمان مـی نمی
هـاي روسـیه   آمریکا از این پس منابع بیشتري را براي حمایـت از همسـایه  . »اي نداردراهکار ساده

تواننـد جـایگزین   بهتـرین کسـانی را کـه مـی    «بـا کنگـره رایزنـی خـواهم کـرد تـا       . کنـد ارائه می
.(Zezima, 2014)"جمهور سوریه شوند، بیش از پیش تقویت کنندو رئیس» هاتروریست

وریه در رفتار روسیه و آمریکا هاي هدایت بحران سنشانه
براي بررسی الگوهاي مـدیریت بحـران دو کشـور روسـیه و ایالـت متحـده در مـورد بحـران         

اگرچـه او  . استفاده خواهیم کـرد 2سوریه در این بخش از مدل ارائه شده توسط جورج مدلسکی
1 . University of West Point
2. George Modelski
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ي مطـرح کـرده   اهـاي منطقـه  این مدل را در ارتباط با عقالنیت ساختار دوقطبی نسبت بـه بحـران  
هاي مـاهوي و بیرونـی   تر ذکر گردید، بحران سوریه به دلیل ویژگیطور که پیشاست، اما همان

الملـل را در  وي سـه نـوع اثـر نظـام بـین     . باشـد هاي جنگ سرد شـبیه مـی  تاحدود زیادي به پدیده
یجـاد  ا«و 2»انـزوا «1،»تشـویق «: کنـد اي مطـرح مـی  هاي داخلـی و یـا منطقـه   ها و کشمکشبحران
3»توافق

(Modelski,1961).     در وهله اول واحدهاي خارجی و امکانات آنهـا نیرویـی کـه تخاصـم
هاي این نیرو دارند تـا بتواننـد امتیـازات    کنند، و سعی در تقویت تواناییرا ایجاد کرده تشویق می

شد تـا از  کوالملل و واحدهاي آن میو منافع موردنظر خود را کسب کنند، در وهله دوم نظام بین
واحد مورد تهاجم واقع شده دفاع کنـد و نیروهـاي مهـاجم را منـزوي و امکانـات آن را محـدود       

کند تا موارد مورد اختالف را حـل کـرده   الملل تالش میسازد، در نهایت در وهله سوم نظام بین
المللـی ایـن   مدلسکی همچون کنت والتس معتقـد بـود کـه سـاختارهاي بـین     . و توافق ایجاد کند

توانایی را خواهند داشت که بتوانند بر منازعات موجود در مناطق مختلف تأثیر بگذارند، آنهـا را  
هاي بـزرگ بـا ابزارهـایی    به اعتقاد مدلسکی قدرت. کننددهی کرده و سپس مدیریت میسازمان

کننـد؛ بـه نحـوي کـه     که در اختیار دارند، توانایی چینش بحران را در خود همواره روزآمـد مـی  
الملـل بپـردازد   تواند در فضاي عادي و بدون مداخله به مدیریت نظام بـین چ قدرت جهانی نمیهی
). 10: 1389متقی، (

4ابزار ترغیب و اقناع

هاسـت، در  هاي بـزرگ کـه شـامل اراده و نقـش آن    در این گزینه ساختار موجود بین قدرت
شده و اثـر غیرمسـتقیمی بـر نتیجـۀ     ها همراه گیري و تشویق این قدرتاي با جهتمنازعات منطقه
اي بـه  فقدان چنین تشویقی موجب شده تا امکان ظهور و تداوم بحران منطقـه . نهدبحران باقی می

هـا تـالش کردنـد    در اولـین سـال آغـاز بحـران در سـوریه، غربـی      . حداقل رسیده و یا صفر شـود 
ایـن کشـور بـه عمـل     حمایت ساختاري از مواضع و منافع معارضان در جنگ بـا نظـام حـاکم در   

الملل نظام این کشور را در یک حالت انـزوا قـرار   از سوي دیگر براي آنکه در جامعۀ بین. آورند
کردنـد  گیـري از قـدرت مـی   دهند، مکرراً  بشار اسد رئیس جمهور این کشور را ترغیب به کناره

شود، ظهـور  تر میپررنگاي که در این موردنکته). 2011، ....ها اسد را بهآمریکائیان و اروپائی(

1 . Encouragement Seclude
2 . Isolation
3 . Resolution Building
4 . Persuasion
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اي توسـط  دلیل این امـر آن اسـت کـه تشـویق بـازیگران منطقـه      . خواهد بود1معادلۀ جنگ نیابتی
در واقع طراحـی ایـن   . هاي بزرگ موجب درگیري و ستیزش مستقیم میان آنها خواهد شدقدرت

اي منطقـه هاي بزرگ بوده امـا کنشـگري عملیـاتی آن از سـوي بـازیگران      منازعه از سوي قدرت
.انجام خواهد شد
معتقد است که امنیت براي کشورهاي مسلط جهان زمانی پایـدار خواهـد بـود    2آرنولد ولفرز

که چالشی متوجه آنها نشود و یـا در صـورت مواجـه بـا آن مجبـور بـه اسـتفاده از گزینـه نظـامی          
اي خـویش در  هبنابراین آنها بایـد از نفـوذ و اعتبـار خـویش بـراي ترغیـب شـرکاي منطقـ        . نباشند

در بحـران سـوریه    . (Wolfers, 1952: 484-485)منـد شـوند   منازعات میان واحدهاي چالشگر بهره
چنـین  . کننـد بازیگرانی در حاشیه به عنوان کارگزار عملیاتی و اجرایی آمریکـا ایفـاي نقـش مـی    

ــد  کــارگزارانی در حــوزه ــایی حضــور دارن ــف جغرافی ــب، بســیاري از  . هــاي مختل ــن ترتی ــه ای ب
عربسـتان، ترکیـه، قطـر،    . رسداي توسط کارگزاران نیابتی آمریکا به انجام میهاي منطقهخشونت

.اردن ازجمله بازیگران رسمی در مناقشه مورد بحث هستند
ي نیـابتی ایفـاي نقـش    نشـانده و منازعـه  نیروهاي دستنیروهاي نظامی آمریکا به عنوان پشتیبان

شـود کـه ایـاالت متحـده     اي محسـوب مـی  عنوان دلیل عمـده ضرورت ایفاي این نقش به . کنندمی
هـدف از سـازماندهی و   . نیروي نظامی خود را در حاشیۀ ژئوپلیتیک منازعه در سوریه فعال نگهدارد

دهـد  این امر نشان می. اي دانستتوان مداخله در روند منازعات منطقهکاربرد چنین نیروهایی را می
کند که بتواند به طور همزمـان در دو  اي سازماندهی میا به گونههاي نظامی خود رکه آمریکا یگان

عمـل آورد  اي درگیر شده یا از کارگزاران جنگ نیـابتی خـود حمایـت و پشـتیبانی بـه     جنگ منطقه
)(Fernandez, 2012 .وزیـر خارجـه وقـت    - در سـوئیس، هـیالري کلینتـون    1در پایان کنفرانس ژنو

زي شـرایط بـراي فضـاي پـس از اسـد توصـیف کـرد و بـراي         سـا نتـایج نشسـت را آمـاده   - آمریکا
کنفـرانس ژنـو   (جمهور این کشـور هـیچ اعتبـاري جهـت تـداوم و پیگیـري امـور قائـل نبـود          رئیس

این قبیل موضـوعات در ابعـاد دیپلماتیـک بـه مثابـه مهمتـرین ابزارهـاي        ). 2012، ...خواستار تشکیل
.شده عملیاتی محسوب میاي در صحنتشویقی براي معارضان و حامیان منطقه

در ســنت 2013کشــور اقتصــاد برتــر دنیــا کــه در تابســتان ســال 20در اجــالس ســران گــروه
ترین ابزارهاي دولتی تشویق، توسـط روسـیه در حمایـت    شد، یکی از قويپترزبورگ برگزار می

ه در پوتین رئیس جمهور روسیه با اعالم ایـن مطلـب کـ   . از نظام سوریه مورد استفاده قرار گرفت

1 . Proxy War
2 . Arnold Wolfers
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هـا بـا   دادکـه روس از آن حمایت به عمل خواهد آورد، نشـان صورت حملۀ غرب به سوریه قویاً
ابـزار  . (Allison, 2013: 815)هـا از طریـق نیـروي نظـامی مخـالف هسـتند       هرگونه تغییر حکومت

اي شود که بـازیگران منطقـه  هاي بزرگ زمانی محقق میمندي از آن توسط قدرتتشویق و بهره
امـا  . الزم براي اقدام تخاصمی و انجام عملیات معارضانه برخوردار خواهند بـود 1گیزة روانیاز ان

خـارج مانـدن از مواجهـۀ مسـتقیم و     . رسـانند بازیگران بزرگ نقش خود را با تأخیر به انجـام مـی  
از جملـه اقـدامات   2کردن و نیز به توافـق رسـیدن در مـورد نـوع و شـدت منازعـه      طرفیاظهار بی

هـاي بـزرگ حمایـت    قـدرت . باشـد اي میاي بزرگ در دورة آغازین یک بحران منطقههقدرت
هـاي حمـایتی و تعارضـی    اي براسـاس نشـانه  مستقیم و غیرمستقیم خود را در طی منازعات منطقه

بریچـر  (کنند تنظیم کرده و ابزارهایی را به بازیگران معارض جهت هدایت مؤثر بحران اعطاء می
). 70-1382:66و ویلکنفلد ، 

هاي آغازین این گزینـه ممکـن   در گام. المللی تشویق بازیگران اشکال متنوعی دارددر ساختار بین
هـاي  همچنـین ممکـن اسـت در قالـب    . است از ماهیتی حمایتی در عرصه دیپلماتیک برخـوردار باشـد  

ردن یکـی از  اما جنبه با اهمیـت ایـن اشـکال آن اسـت کـه غالبـاً بـراي محـدودک        . تسلیحاتی قرار گیرد
دربـارة  2012در سـال  1پس از برگزاري کنفرانس ژنـو . گیردهاي منازعه در دستور کار قرار میطرف

- وزیـر خارجـه عـراق   - هوشیار زیباري. هایی از این اعمال محدودیت مشاهده شدبحران سوریه نشانه
":کنـد هاي بزرگ این چنـین توصـیف مـی   که در آن نشست حضور داشت، نسبت به مواضع قدرت

مریکا براي انتقال قـدرت در سـوریه در فضـاي مـذاکرات نشسـت ژنـو       آنوعی از تفاهم میان روسیه و 
هاي اخیرشـان در مکزیـک و سـفر کلینتـون بـه سـنت پترزبـورگ و فضـاي مثبـت          تماس. حاصل شد

هایی از رسـیدن بـه نـوعی تفـاهم میـان دو      همگی نشانه؛مذاکرات و تعدیل لحن دو طرف در برابر هم
البته حدود یـک سـال و انـدي بعـد و     ). 2012، ...مریکا و روسیه برآتفاهم ("طرف بر سر سوریه است

کندکـه  گونه توصـیف مـی  سرگی الوروف این مسئله را این2درست پیش از برگزاري کنفرانس ژنو 
از بوده است و برکنـاري نظـام حـاکم سـوریه بخشـی      1براندازي نظام سوریه تفسیر غلط از معاهده ژنو

هـاي تشـویقی در کنـار اعمـال     دهـد کـه نشـانه   ایـن امـر نشـان مـی    . طرح آمریکا و روسیه نبوده اسـت 
.  هاي بزرگ بوده استناپذیرِ سیاست قدرتمحدودیت همواره بخش جدایی

چنانچـه وضـعیتی ایجـاد شـود کـه هریـک از طـرفین بحـران در شـرایط مواجـه بـا نهادهــاي            
انـد  هـاي بـزرگ بـه خـوبی توانسـته     ی و یا انزوا قرار گیرد، بیـانگر آن اسـت کـه قـدرت    المللبین

1 . Psychological Incentive
2 . Intensity of Conflict
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تحقق یک موازنه قـدرت  . حمایت غیرمستقیم خویش را از بازیگران مطلوب خود به عمل آورند
یـابی منازعـه در مراحـل بعـدي     اي و جهانی، موجـب جهـت  هاي منطقهمهار شده در طی ستیزش

ت در مراحل مختلف یک منازعه وجود داشته و تـداوم آن بسـتگی   تشویق ممکن اس. خواهد شد
قاسـمی،  (هـاي بـزرگ از طـرفین منازعـه دارد    هاي کسب شده توسـط قـدرت  به میزان مطلوبیت

ها نسبت به آینده سـوریه در نـوع خـود قابـل     برداشت زیباري از موضع روس). 493-494: 1390
یـروي نظـامی سـوریه ضـعیف شـود بلکـه       خواهـد ن مسـکو نمـی  "او معتقـد بـود کـه    . توجه است

گوید که به جاي آن باید توافقی صورت بگیرد براي همین این گونـه توافـق شـد کـه روسـیه      می
صادرات اسلحه به سوریه را متوقف کند در مقابـل صـادرات اسـلحه بـه مخالفـان حکومـت نیـز        

.)2012، ...مریکا و روسیه برآتفاهم ("متوقف شود

تدریجیعدم همراهی و خروج
هـاي بـزرگ حـامی    اي آن اسـت کـه قـدرت   هاي مداخله در منازعات منطقهیکی از ویژگی

دلیـل ایـن   . کننـد سیاسی یک بحران مداخلـه نمـی  -طرفین در تمامی موضوعات و مراحل امنیتی
هاي ساختاري هر کشور و یا بـازیگر و همچنـین الگوهـاي رفتـاري     موضوع آن است که ویژگی

هـا جلـوگیري   ایـن امـر از گسـترش مداخلـه در تمـامی حـوزه      . ا متفاوت اسـت آن با سایر واحده
المللی عقالنی، مداخله صـرفاً بایـد   هاي بزرگ در یک ساختار بینبراساس منطق قدرت. کندمی

زمان این مداخلـه  . اي برخوردار باشدویژه1هایی انجام شود که از ارزش ژئواستراتژیکدر حوزه
در غیـر ایـن صـورت، بـازیگران تمـایلی بـه       . مندي و جایگـاه آن دارد نیز بستگی بـه میـزان سـود   

).397-394: 1387هیل، (مداخله در یک بحران را نخواهند داشت 
1391هاي ترکیه توسط ارتش سـوریه در اوایـل تیرمـاه    هنگامیکه خبر سقوط یکی از جنگده

ها با نیروهاي ناتو اي تقابل روسهها آن را به مثابۀ یکی از عرصهزنیمنتشر شد، بسیاري از گمانه
اول آنکـه ایـن هواپیمـا از سـوي یـک      . این ادعا از دو دلیل سرچشمه گرفتـه بـود  . قلمداد کردند

آماج قرار گرفته که بـه تـازگی توسـط روسـیه در     Buk-M2سامانه دفاع ضدهوایی پیشرفته به نام 
شـهرت  SA-11ناسـان نـاتو بـه     شاین سامانه که در میـان کـار  . اختیار دولت سوریه گذاشته است

هـر مـاخ   (مـاخ  3کیلـومتر و سـرعت   14گیري هواپیماهاي جنگی تا ارتفـاع  دارد، توانایی هدف
نکته بعدي آن بود که ایـن سـامانه تنهـا چنـد هفتـه      . را داراست) کیلومتر در ساعت1224برابر با 

منظر برخـی بـه دلیـل آن کـه     پیش از وقوع این اتفاق در اختیار ارتش سوریه قرار گرفته بود و از
1 . Geostrategic Value
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نیروهاي سوري هنوز آمادگی استفاده از این سالح پیشرفته را نداشتند، فلذا موشکی که از سوي 
ایـن  . هـا شـلیک شـده اسـت    این سامانه به سوي هواپیماي ترکیه پرتاب شده، توسـط خـود روس  

روهـاي نـاتو تلقـی    ها نسـبت بـه نی  واقعه در آن مقطع به عنوان اولین کنش عملیاتی و جدي روس
. شد

کیفیت ساختار هم نقش بسزایی در ترسیم زمان و میزان مداخله دارد؛ به نحـوي کـه ویژگـی    
شود تا در یک بازه زمانی خاص، یک قدرت بزرگ خود را آماده براي یک ساختار موجب می

ن کاسـته  بـرداري از آ شـود تـا از میـزان از بهـره    در واقع افزایش مداخله موجب می. واکنش ببیند
کـه در یـک سـاختار    را با تنگنا روبرو کرده؛ چون1گرمداخله فزاینده عمدتاً کشور مداخله. شود

بریچـر و ویلکنفلـد،   (هاي مداخله، شامل تصمیم و اجرا بیش از سایر ساختارهاسـت  انتقالی هزینه
پـس  . ودبه نحوي که دستیابی به مطلوبیت براي آن محدود و دشوار خواهد ب). 110-111: 1382

در منطقه غوطه در استان ریف دمشق بـه وقـوع   2013اوت 21از حمالت شیمیایی که در تاریخ 
ایـن اتفـاق زمـانی رخ    . ها سریعاً فضا را بـراي تصـاعد بحـران مناسـب دیدنـد     پیوست، آمریکایی

یه داد که یکسال از اظهارنظر اوباما پیرامون خط قرمز بودن استفاده از سالح شیمیایی در سـور می
ناوشـکن و نـاو هواپیمـابر آمریکـایی بـه سـمت       5اگر چه در آن مقطع . گذشتبراي آمریکا می

سـازي منطقـه پـرواز ممنـوع را همچـون آنچـه در       هاي سوریه روانه گشت، که قصد اجراییآب
دهنــده آن اســت کــه لیبــی مــورد اســتفاده قــرار داده بــود را در ذهــن داشــتند، امــا شــواهد نشــان 

مداخله مستقیم با نظام سوریه به اتهام اسـتفاده از سـالح شـیمیایی بسـیار محـدود      ها درآمریکایی
هـا مجـدداً موضـوع را بـه     آمریکـایی . اي از حضور مستقیم کنـار کشـیدند  بودند و به طور مرحله

المللی وارد کرده و سعی داشـتند مسـئولیت را از گـردن خـود برداشـته و بـه       چرخه تحقیقات بین
. لی محول کنندالملنهادهاي بین

، پـوتین،  2013با تشدید فضاي مداخله آمریکا در سوریه پس از حمالت شیمیایی در تابستان 
مریکا را بر سـوریه غیرموجـه دانسـت و عنـوان داشـت کـه       آرئیس جمهور روسیه حمله احتمالی 

مریکا هیچ سندي مبنی بر استفاده مـواد شـیمیایی دولـت سـوریه علیـه غیـر نظامیـان ایـن        آدولت 
الملـل همچـون   پوتین انجام چنین عملیاتی را در عرصه کنونی نظام بین. کشور، ارائه نکرده است

موارد پیشین برشمرد که نه تنهـا موجـب محـو تروریسـم نشـدند، بلکـه موجـب دوري از قـوانین         
,Schlesinger)انـد  المللی را به ارمغان آوردهثباتی در ساختار بینالمللی و در نتیجه افزایش بیبین

در همین ارتباط سه فروند کشتی جنگی روسیه، در چـارچوب مقابلـه بـا حملـه احتمـالی      .(2013
1 . Intrusive Country
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) مقابـل سـواحل سـوریه   (ترکیـه راهـی شـرق مدیترانـه     "بسفور"غرب به سوریه، با عبور از تنگه 
و دو کشتی ) بریازوفی("201وي.اس.اس"این مجموعه، شامل کشتی جنگ الکترونیک . شدند

، تعـداد  2013در مجموع در ایام افزایش تنش دریایی در تابستان . بود1فوچرکسکمینسک و نو
هـاي مدیترانـه   اي این کشـور در آب کشتی جنگی روسی به همراه سه فروند زیردریایی هسته16

). 2013، ..ناو روسی به سوي مدیترانه3حرکت (ها بودندآماده مقابله به مثل با آمریکایی
گیـریم، شـاهد   سرد هرچقدر که از پایـان نظـام دو قطبـی فاصـله مـی     در دوران پس از جنگ

ایم؛ به نحوي که موجبـات کـاهش اجبـاري    هاي مختلف ژئوپلیتیکی بودهتقسیم قدرت در حوزه
چنـین  . (Walt, 2009: 101)هـاي امنیتـی و اسـتراتژیکی هسـتیم     گـر در همـه حـوزه   قدرت مداخله
-هاي دفـاعی پذیرش پیشنهاد ایران در موضوع محو سالحاي براي زمینهتوان پیشتفسیري را می

پیشنهاد محـو ایـن تسـلیحات در    . شیمیایی دانست که به وسیلۀ روسیه به شوراي امنیت ارسال شد
، در کنار عدم وجود اراده و توان کافی در طرف آمریکایی منجر شـد تـا از   2013اواخر تابستان 

آمریکـا و روسـیه   . مللـی آن مهـار و محـدود شـود    الگسترش بحران جلوگیري شـده و ابعـاد بـین   
را به سبب سابقه استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه و ناپایـداري  العادهاجراي فرآیندي فوق

جنگ داخلی این کشور ضروري دانستند و متعهد بـه همکـاري بـا یکـدیگر بـه منظـور تصـویب        
د که تصمیم شـوراي اجرایـی سـازمان    اي در شوراي امنیت سازمان ملل متحد شدنفوري قطعنامه

، شوراي امنیت به اتفاق آراء قطعنامـه  2013سپتامبر 27در . کندمنع تسلیحات شیمیایی را تقویت 
، زرادخانــه تســلیحات 2014را تصــویب کــرد کــه در آن درخواســت شــده تــا نیمــه ســال 2118

.شیمیایی سوریه تخریب یا برچیده شود
کند تـا از مداخلـه مقطعـی بهـره بـرده و بـه       ه تالش مییک قدرت بزرگ در طی یک منازع

. گیري نیز خود از ماهیت متنوعی برخـوردار اسـت  کناره. اي تدریجی نیز از آن خارج شودگونه
کنـد تـا موقعیـت    به واسطه ظهور یک وضعیت خالء در منطقۀ بحران، قدرت بـزرگ تـالش مـی   

اي، قـدرت  در فراینـد بحـران منطقـه   . نـد اي تعریـف ک سازي بازیگر منطقـه خود را از طریق فعال
کند که ماهیـت  بزرگ پس از تهییج بازیگر معارض، مواضع خود را در قالب اظهاراتی دنبال می

. طرفانه داشته باشدبی
در . یابـد ها از مداخله مستقیم به مهـار غیرمسـتقیم تغییـر مـی    با آغاز جدال نوع مداخله قدرت

دهندة آن اسـت کـه تمایـل    اي نشانهاي منطقهسازي در حوزهواقع ماهیت پرفراز و نشیب قدرت
پـس از  . یابـد هاي بزرگ در طی یک بحران سیر نزولی میبه درگیرسازي استراتژیک در قدرت

1 . Minsk and  Novocherkassk
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اي بـه وجـود   اي منازعه افـزایش یافتـه و امکـان تغییـر در موازنـه منطقـه      این نقش بازیگران منطقه
واهد خورد که منجر بـه شکسـت و یـا پیـروزي یکـی از      در این وضعیت دو نتیجه رقم خ. آیدمی

ایـن امـر آغـازگر یـک نقـش جدیـد بـراي        ). 68-60: 1384اسنایدر، (طرفین منازعه خواهد شد 
طور مثال اسرائیل در طول بحران سوریه تـا قبـل از   به. هاي بزرگ در منازعات خواهد بودقدرت

ایـن  . ر حمله هوایی و موشکی انجـام داد در دو مقطع به برخی مواضع در این کشو2013تابستان 
پـس از ایـن بـود کـه     . عملیات موجب شد تا شائبه جنگ فراگیر غرب علیه سوریه تقویـت شـود  

والدیمیر پوتین در طی یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو هشدار داد کشورش دیگر هـیچ حملـه   
در ایـن  .ش نشـان خواهـد داد  دیگري از اسرائیل به سوریه را تحمـل نخواهـد کـرد و فـوراً واکـن     

گفتگو پوتین اعالم کرد که دستور داده تا روند ارسال تسلیحات پیشرفته روسی به سوریه تسـریع  
اي دیگـر دولـت بشـار    دهد نه آمریکا و نه اسرائیل و یا هر قدرت منطقهشود و این که اجازه نمی

اجـازه  : پـوتین (بـه خـاطر بسـپارد    اسد را سرنگون کند و از نتانیاهو خواسته است که این نکتـه را  
کـه بـه   -درسـت در همـین زمـان جـان کـري      ). 2013... دهیم،سرنگونی حکومت سوریه را نمی

در حال مذاکره با سـرگئی الوروف در  -تازگی به عنوان وزیر خارجه آمریکا برگزیده شده بود
. ها در عدم حمایت از اسد بودمسکو جهت متقاعدکردن روس

ایجاد مصالحه 
هاي بزرگ از سوي آنها تشـدید  اي، نیاز به همکاري با قدرتبا کاهش توان بازیگران منطقه

اي ندارنـد، بـا   هاي بزرگ تمایلی به عـدم تعـادل در موازنـه منطقـه    که قدرتاز آنجایی. شودمی
بـا  . کننـد دستیابی یکی از طرفین زمینه تغییر در محیط امنیتی را تشخیص داده و سـریعاً ورود مـی  

کـه بـه موجـب آن    (غربی -گسترش ابعاد بحران در سوریه و خارج شدن اوضاع در جناح عربی
المللـی تصـمیم   هاي بین، قدرت)هاي تروریستی خودسر روانه سوریه شدندموج عظیمی از گروه

در ژنو، موجـب  2012ژوئن 20نشست دو طرف در . گرفتند تا طرفین را به مذاکره تشویق کنند
اگرچـه نتـایج ایـن    . ي گشت که در آن بر آغاز روندهاي سیاسی تأکید شده بـود اصدور اعالمیه

نشست به حدي ضعیف بـود کـه در یکـی از بنـدهاي مربـوط بـه خلـع سـالح شـیمیایی سـوریه،           
المللـی  شوراي امنیت مجبور گشته بود تا طرفین را به رعایت مفاد و برگزاري یک کنفرانس بـین 

. نیز انعکاس یافتـه بـود  2وضعیت در فضاي پیش از کنفرانس ژنواین . براي اجراي آن فرابخواند
آمیـز آنـان،   هـاي تروریسـتی و اقـدامات بسـیار خشـونت     ازحد گـروه یابی بیشنوعی که قدرتبه

.(Kumar Sen, 2013)طرفین را مجاب کرد تا هرچه سریعتر به برپایی این نشست مبادرت ورزند
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هاي بزرگ گـره بخـورد، وضـعیت ثبـات آن     تچنانچه سرنوشت یک بحران به تصمیم قدر
هـا، منجـر بـه کـاهش     شود که از طریق گزینه مهار توسط قـدرت بحران نیز در شرایطی ایجاد می

جان کري، وزیر خارجه آمریکا و سـرگئی الوروف،  2013مه 23در تاریخ . خواهد شد1بحران
اي نشاندن دو طرف بـر سـر میـز    ها، بروزیر خارجه روسیه توافق کردند به منظور پایان خونریزي

نیویـورك تـایمز در   . هـا مـاهیتی دیگـر داشـت    آمریکـایی اما این بار تـالش . مذاکره تالش کنند
، دیپلمـات سـابق   2منتشـر کـرد، از قـول رایـان کراکـر     2013گزارشی کـه در روز سـوم دسـامبر    

ژیـم اسـد را آغـاز    مـا نیازمنـدیم کـه گفتگـو بـا ر     "آمریکایی، نوشت که براي مقابله با تروریسم
پرزیـدنت  (هـر قـدر هـم کـه     . بایست بسیار بسیار بی سر و صدا صـورت بگیـرد  این امر می. کنیم
ها، که در نبود وي قدرت را به دست خواهنـد گرفـت،   اسد بد باشد باز هم به بدي جهادي) بشار

.(Worth, 2013)"نیست
3ننـد تـا موازنـه قـدرت    کهـاي بـزرگ تـالش مـی    اي، قـدرت ها و منازعات منطقـه در جنگ

روي فضاي پس از بحران، مـورد توافـق همـه بـازیگران اصـلی و نیـز در چـارچوب عناصـر         پیش
شـان  آنان به هیچ عنوان به تحت تـأثیر قرارگـرفتن منـافع اسـتراتژیک    . اصلی ساختاري تبیین شود

موازنـه  هاي بزرگ این موضوع را از طریـق قدرت. اي راضی نخواهند شدتوسط بازیگران منطقه
گران، شرایط براي تثبت قدرت کنند؛ به نحوي که با تضعیف یکی از منازعهپیگیري می4ضعف

اگر خـود بـازیگر اصـلی نیـز در وضـعیت نامتعـادل واقـع        . تعادلی بازیگر دیگر فراهم خواهد شد
و روسـیه  . اي مؤثر را با وضعیت منازعـه مواجـه سـازد   کند تا سایر نیروهاي منطقهشود، تالش می

شـدن از ایجـاد   اند که اکنون اولویت در سـوریه مـانع  آمریکا در این موضوع به یک نتیجه رسیده
با این حال روزنامه االخبار بـه نقـل از یـک مقـام اروپـایی      . هاستهاي دائم براي تروریستمکان

شـار  انـد کـه ب  ، به روسیه و نیز ایـران پیشـنهاد داده  2ها پیش از نشست ژنومدعی شد که آمریکایی
) . 2014، ...پیشنهاد آمریکا به ایـران و روسـیه  (اسد در قدرت بماند، اما انتخابات را برگزار نکند 

دهد که ایاالت متحده در موقعیت کنونی اسد را بهترین گزینه بـراي مواجـه   این پیشنهاد نشان می
اي مـردم جلـوه   داند، اما با این حال سعی دارد تا حضور او در قدرت بـدون آر ها میبا تروریست

معاون وزیـر امـور خارجـه آمریکـا در امـور خـاور نزدیـک، در کمیتـه         5آنه دابلیو پترسون. دهد
:  روابط خارجی سناي آمریکا جزئیات راهبرد این کشور در سـوریه را اینگونـه تشـریح کـرد کـه     

1 . Crisis De-Escalation
2 . Ryan Crocker
3 . Balance of Power
4 . Balance of Weak
5 . Anne W. Patterson
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ما با هماهنگی با متحـدان و شـرکاي خـود اکنـون بـه شـکلی بهتـر در حـال سـازماندهی بـراي           "
ــا ورود و خــروج ایــن   ب ــا چــالش فزاینــده جنگجویــان افراطــی و خشــن و نیــز مقابلــه ب رخــورد ب

هـا و بهتـرین شـیوه بـراي کـاهش تهدیـدات       ما از ابزارها، تاکتیـک . جنگجویان در سوریه هستیم
.),Patterson(2014"احتمالی و نیز تقویت خطوط فعلی همکاري استفاده می کنیم

پسـندند و  که آنان را به منافع هدفمند بیشتري سوق دهد را مـی هاي بزرگ شرایطی راقدرت
برژینسـکی، مشـاور امنیـت    . دهنـد تمایل بیشتري براي نیل به توافق استراتژیک از خود نشـان مـی  

روسـیه و  . ملی سابق آمریکا، استدالل کرده که اینک بازي دیگري در خاورمیانه در جریان است
ها بر عهده بگیرند و سوریه ها و درگیريراي مدیریت کشمکشنهایتاً چین قادرند نقش مؤثري ب

به چین نیاز داریم، مـا بـه هـردوي    ) نیز(تا حدي به روسیه احتیاج داریم و ":اي از آن استنمونه
ها احتیاج داریم بیش از آنچه که محتاج بریتانیا و فرانسـه، نیروهـاي اسـتعماگر پیشـین در آن     این

"عیت بـه انفجـار بیانجامـد بـه احتمـال قـوي همـه بـه رنـج خواهنـد افتـاد           اگر وض...منطقه، باشیم

Seder, 2013)(.     هـا در تخمـین   نگرانی از ابعاد گسترده تصاعد بحـران موجـب شـد تـا آمریکـایی
رئیس کمیتـه اطالعـات   1مایک راجرز،. نیروهاي شورشی علیه نظام سوریه نیز دچار تردید شوند

من هرگز چنین تجمعی را از نیروهاي القاعـده ندیـده   ":گفتو امنیت مجلس نمایندگان آمریکا
از نـواحی شـرقی سـوریه گرفتـه تـا      –اي از جنگجویان خارجی را ما چنین حضور گسترده. بودم

حال شما ممکن است فکـر کنیـد   . حتی در اوج جنگ عراق شاهد نبودیم–مرزهاي غربی عراق 
ما با چنین تجمعـی از  . انددیگري در منطقهمتحدین ما در جستجوي شرکاي. که چرا من نگرانم

سیستم خوبی هـم بـراي اینکـه شورشـیان خـوب را از بـد تشـخیص دهـیم         . القاعده روبرو هستیم
. (Kumar Sen, 2013)"پیش زمینه یک فاجعه است) وضعیت(این . نداریم

نتیجه
المللـی، چهـرة   بـین در این مقاله ابتدا عنوان شد که چگونه پس از پایان جنگ سـرد، سـاختار   

در این دوره، بیش از هر زمان دیگـري سـیالیت و نااطمینـانی    . گذار و انتقالی به خود گرفته است
هاي زیادي بـراي ایفـاي نقـش کشـورها پدیـد      شود و فرصتالملل احساس میدر سطح نظام بین

در بحـران  . تـوان ذکـر کـرد   نمونه این ادعا را در مورد بحران در کشـور سـوریه مـی   . آمده است
به فرایند فرسایشی بحـران  ) روسیه(المللیسوریه، شاهد آن هستیم که یکی دیگر از بازیگران بین

مریکـا  آروسیه از تضـعیف قـدرت   . ورود کرده و درصدد است تا به ایجاد موازنه در آن بپردازد

1 . Mike Rogers
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اسـتفاده از  برد و درصـدد اسـت تـا بـا     به واسطه مداخالت در عراق و افغانستان نهایت بهره را می
. مریکـا سـلب کنـد   آالمللی امکان بازآفرینی ایـن موضـوعات را در عرصـۀ جهـانی از     قوانین بین

هـا منـوط دانسـته    آمریکا نیز اگرچه حل بحـران سـوریه را در گـرو مشـارکت و همکـاري روس     
طــور کــه در قســمت اهــداف ایــن کشــور اشــاره شــد در جهــت محــدودکردن اســت، امــا همــان

هاي بزرگ، الگوهاي رفتار متقابـل خـود را در   قدرت. داردوسیه قدم برمیکشورهایی همچون ر
الملـل در قالـب بازدارنـدگی و چگـونگی کـنش و تعامـل در       هـاي مربـوط بـه امنیـت بـین     حوزه
براساس این تعریف، . کنندپیگیري می"مدیریت بحران"اي، با هاي مربوط به امنیت منطقهحوزه

. باشـد اي از تعامل، همکاري و رقابـت مـی  اي مبتنی بر شکل ویژههرگونه بحران در فضاي منطقه
در . شـود، امـا هرگـز متوقـف نخواهـد شـد      در این فضا تحرکات استراتژیک اگرچه محدود می

هــا  عمــالً بــا ، آمریکــایی2013ســپتامبر 27هــاي شــیمیایی از ســوریه در موضــوع خــروج ســالح
اي ورود مسـتقیم و نظـامی بـه بحـران، از طـرح      ، به جـ -روسیه-احتساب نقشی برابر براي رقیب 

هـاي  این امـر جنبـه  . المللی حمایت کردندهاي بینکرملین براي محو این تسلیحات منطبق با رویه
چنـین  . کنـد هاي بزرگ به ذهن متبادر میهاي جهانی را توسط قدرتتعاملی در مدیریت بحران

در بحـران یـاد شـده بـرخالف سـایر      کنشی مؤید ادعاي این خوانش اسـت؛ کـه ایـاالت متحـده     
. هاي قبلی پس از جنگ سرد براي یکی از رقباي خود شأنیت مدیریت در نظر گرفتـه اسـت  رویه

دهـد  هاي غیر مستقیمی را در اختیار اپوزیسیون مسلح قرار میدر سوي دیگر، کاخ سفید حمایت
. داردقه بر میو اقدامات نامحسوسی را براي محافظت و حمایت از متحدان خود در منط

ها گیري است، موجب شده تا قدرتهاي یک نظام چندقطبی که احتماالً در حال شکلنشانه
اسـاس همکـاري و رقابـت    شـان را بـر  هاي ارتباطیاز توانایی قابل مقایسه برخوردار باشند و الگو

تـا  شـود ماهیت فرسایشی موجود در سیاست خارجی یکجانبه آمریکا موجـب مـی  . سازمان دهند
هـا ایـن کـار را از    آن. قدرت آن را کاهش داده و به موازنه با آن بپردازندبکوشندها سایر دولت

در سیسـتم توزیـع قـدرت تـک قطبـی، سـایر       . انـد ها میسـر سـاخته  طریق ائتالف و افزایش قابلیت
ور آشـود، زیـان  مـی 1کـه موجـب افـزایش تهدیـد    گـرا را، ها اساساً وجود بازیگر یکجانبـه دولت

نتیجـه ایـن چنـین    . دانند و سعی خواهند کرد تا به هر شـکل ممکـن بـا آن بـه مقابلـه برخیزنـد      می
المللی مبتنی بر موازنه قـوا در  هایی همان طور که والتس اشاره کرده ظهور یک ساختار بینکنش

هاي بزرگ خواهد بود؛ جایی که در آن رفتار بازیگران مبتنی بـر همکـاري، رقابـت،   میان قدرت
رفتار روسیه در مورد بحران سوریه نیز نمونـۀ عینـی ایـن موضـوع     . مشارکت و کنترل خواهد بود

1 . Threat Escalation
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بـر ضـد   از جملـه حملـۀ نظـامی   -بخشی و مخالفت با اقدامات آمریکا مسکو با توازن. بوده است
اي یک دولت داراي حاکمیت سرزمینی بدون توجیه قانونی، نه تنها نشـان داده اسـت کـه برنامـه    

از دست دادن متحد دیرین خود در قضاي پر تنش خاورمیانه ندارد، بلکه بـدین طریـق وزن   براي 
المللـی در سـطح بـاالیی    زنی خود را نسبت به واشـنگتن در سـایر موضـوعات بـین    ابزارهاي چانه

هـاي جهـانی و   حفظ خواهد کرد و اهمیـت خـود را بـه عنـوان یکـی از ارکـان مـدیریت بحـران        
این سیاسـت بـه معنـاي آن اسـت کـه مسـکو نـه از منـافع و         . خواهد کشیداي به رخ رقیب منطقه

اهداف عینی خود در خاورمیانه خواهد گذشت و نه به آمریکـا اجـازه مداخلـه نظـامی نسـبت بـه       
با این حال باید به این موضوع توجه داشـت  . سایر بازیگران با اهرم موضوعات داخلی خواهد داد

جـا ادامـه خواهـد داشـت کـه میـان       اي تـا بـدان   سـطوح منطقـه  هاي در که تداوم مدیریت بحران
در روابـط روسـیه و   . هایی از توازن قدرت مشـاهده شـود  الملل، نشانهبازیگران اصلی سیاست بین

امـا ظهـور   . ها در قالـب اسـتراتژي بازدارنـدگی تـاکنون معنـا پیـدا کـرده اسـت        آمریکا این نشانه
هـاي  هاي بزرگ، از یک سو زمینه افول قدرتقدرتگري گستردةاي و مداخلهنیروهاي حاشیه

هــا را موجــب خواهــد شــد و از ســوي دیگــر تهدیــدات جدیــدي را بــزرگ در مــدیریت بحــران
بخشــی در المللــی قــرار خواهــد داد؛ موضــوعی کــه منجــر بــه عــدم تــوازنروي ثبــات بــینپــیش
.هاي بحرانی خواهد شدمحیط
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