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چکیده
و در زمان وزارت خارجه هنري کیسینجر، 1970هاي دهه آمریکا از سال

که بدون آن ثبات سیاسـی در لبنـان و   اي،منطقهسوریه را دولت متنفذ 
کرد. در دهه گیرد، قلمداد میصلحی پایدار در منطقه خاورمیانه شکل نمی

اول هزاره جدید، که آمریکا درگیر جنگ علیه تروریسم بود، باز نیـاز بـه   
زیـرا ایـن بـه ثبـات بیشـتر     ؛حفظ وضع موجود در سوریه وجود داشت

ـ  زمینهپیشعنوانمنطقه، به ثر بـا تروریسـم کمـک   ؤاي براي مبـارزه م
، فروپاشی شوروي 1980گرفتن جنگ سرد در اواخر دهه کرد. پایانمی

، 2000شدن تروریسم در اواخر دهه و بعداً، کمرنگ1990در اوایل دهه 
باعث شدند که اهمیت استراتژیک سوریه و نظام حـاکم بـر آن کشـور    

.یابدبراي غرب نیز کاهش 

آمریکـا در برابـر مطالبـات فزاینـده     ،جنگ داخلـی سـوریه  گیرياوجبا 
المللی خود براي مداخله نظامی قرار گرفت، امـا  اي و بینن منطقهامتحد

با توجه به باطالق شدن عراق و افغانستان براي آمریکـا، دولـت اوبامـا    
؛هاي آنمداخله نظامی در سوریه را فاقد عقالنیت سیاسی و زیرمجموعه

دیـد و قاعـدتاً   هاي اقتصادي، اجتماعی، حقوقی و فنی الزم مینیتعقال
اي به آن نداشت.عالقه
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، وزیر امور خارجـه فرانسـه در اواخـر دهـه     رونالد دومااما در این میان، 
هـایی بـراي   ، در اظهارات خود از وجود برنامه1990و اوایل دهه 1980

در این کشـور در  "بحران"براندازي دولت کنونی سوریه قبل از شروع 
کید داشته که رخدادهاي اخیر أدوسال گذشته صحبت کرده است. دوما ت

. بلکه در بریتانیا طراحی شده استنه در آمریکا ،در سوریه

این در حالی است که برژینسکی، یکی از مشاوران امنیـت ملـی سـابق    
آمریکا، رخدادهاي سوریه را نتیجه تالش نومحافظـه کـاران آمریکـایی    

کردن منطقه خاورمیانه در راستاي تقویت اسراییل دانسـته  ثباتي بیبرا
کـردن  است. از سوي دیگر، هنري کیسینجر با طرح ضـرورت بالکـانیزه  

هـا،  از نـاآرامی توان میاین موضع قدیمی خود را دنبال کرده که ،سوریه
نظـام  "اعم از اقتصادي، سیاسی یا اجتماعی براي ادغـام کشـورها در   

مطلوب بهره برداري کرد."المللیبین
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خالصه کاربردي
"بحـران "اینکه قبـل از شـروع   مبنی برهایی وجود دارند دیدگاه-الف 

هایی بـراي برانـدازي دولـت    ، برنامه2011کنونی در سوریه، در مارس 
مردان بریتانیایی تدارك دیده شده بودند. کنونی این کشور توسط دولت

سـازي  ثبـات کاران آمریکا براي بـی تالش نومحافظه،یهایدیدگاه-ب 
یل را عامـل اصـلی بحـران    ئمنطقه خاورمیانه در راستاي تقویـت اسـرا  

دانند.هاي اخیر در سوریه میسیاسی سال

شـدن  بحران داخلی سـوریه را در راسـتاي بالکـانیزه   ،هاییدیدگاه-پ
دانند. ضروري این کشور می

سیه و آمریکا در سوریه را همـراه و هماهنـگ   منافع رو،هاییدیدگاه-ت
دانند. ثباتی منطقه خاورمیانه را به زیان خود میزیرا بی؛دانندمی

، 2000تا اواخر دهه 1970هاي دهه از نظر تاریخی، آمریکا از سال-ث
در ايدولت سوریه تحت رهبري خاندان اسـد را دولـت متنفـذ منطقـه    

کرد.قلمداد میراستاي حفظ وضع موجود

چنـدان در اوج جنگ داخلـی در سـوریه در بهـار گذشـته، آمریکـا      -ج
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خـط  "کـردن  اي به مداخله نظامی در آن کشور نداشـت و مطـرح  عالقه
براي خود در سـوریه در ارتبـاط بـا اسـتفاده دمشـق از سـالح       "قرمز

نکردن بود. واشنگتن اقدام نظامی در سوریه شیمیایی، بیشتر براي اقدام
پندارد.را فاقد عقالنیت می
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محتواي گزارش
و اوایل 1980رونالد دوما، وزیر امور خارجه فرانسه دوران فرانسووا میتران، در اواخر دهه 

ژوئـن سـال جـاري    اول سانا، در ؛اي با خبرگزاري رسمی سوریه، در مصاحبه1990دهه 
هـایی بـراي برانـدازي    برنامـه کنونی در سـوریه،  "بحران"اظهار داشت که قبل از شروع 

او اظهار داشت که قبل از شروع کشمکش کنـونی  تدارك دیده شده بود.کشور دولت آن 
در سوریه، شبی در جریان یک گردهمایی، دو شخص با وي مالقات و سئوال کردنـد کـه   

؟ اي داردکردن حکومت آن کشـور عالقـه  منظور ساقطآیا براي تدارك حمله به سوریه به
اسخ رد داد (و شاید در ابتدا، موضوع را چندان جدي نگرفته بود)، امـا رخـدادهاي   دوما پ

بعدي نشان دادند که آن دو شخص درباره چیزي که آن شب گفتند، جدي بودند. 
ها، ضمن اینکه  آن دو شخص مورد بحـث   دوما همچنین به یکی دیگر از خبرگزاري

خـواهم  می«:کرد، چنین اظهار داشت کهمعرفی"مقامات رسمی عالیرتبه بریتانیایی"را 
در سوریه، براي ها به شما چیزي را بگویم. من دو سال قبل و پیش از شروع این خشونت

کارهاي دیگري در انگلسـتان بـودم. در آنجـا دو مقـام رسـمی و عالیرتبـه بریتانیـایی را        
ترتیـب، نتیجـه   ایـن دوما، که بـه . »مالقات کردم که در تدارك کارهایی در سوریه بودند

، بـه آن  اسـت گرفته بود که هرگونه تهاجم و یا براندازي علیه سوریه یک طرح انگلیسـی 
صورت یک تهـاجم و از طـرف   حتماً باید بهیخبرگزاري اظهار داشته بود که چنین اقدام

شده در ریزيگروهی از شورشیان صورت بگیرد. دوما رخدادهاي کنونی در سوریه را طرح
هـا قبـل سـرگرم سـازماندهی     نظر دوما، بریتانیا از مدتداند. بهمینه در آمریکابریتانیا و 
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آنان حتی از من پرسیدند کـه آیـا   «:گویدشورشیانی براي تهاجم به سوریه بود. دوما می
اي به شرکت در طرح آنها دارم، هرچنـد مـن دیگـر وزیـر خارجـه فرانسـه نبـودم.        عالقه

اي رد کنم. من گفتم که یک فرانسوي هسـتم و عالقـه  طبیعی بود که درخواست آنان را 
.»به چنین طرحی ندارم

: دومـا در مصـاحبه بـا خبرگـزاري سـوریه گفتـه بـود کـه        با توجه به مطالـب بـاال،   
، و دلیـل آن  ریزي شـده طراحی و برنامه، تداركاز قبلرخدادهاي کنونی در این کشور«

و سرانجام چنـین نتیجـه   »لی داشتیئبه شدت ضداسرایکه سوریه موضعبیشتر آن بود
کنـد. او  یل ارتباط پیـدا مـی  ئ، به اسرا"دهدهر اتفاقی که در منطقه رخ می"گیرد که می
مـا تـالش داریـم بـا     «کنـد کـه:   یل را نقـل مـی  ئوزیران سابق اسـرا یکی از نخستۀگفت

بـه نظـر   ». همسایگان خود کنار بیاییم، اما آنها که با همراهی نکنند نـابود خواهنـد شـد   
."نوعی سیاست و نوعی نظر ویژه به تاریخ است"دوما، این رویکرد اسراییل 

منیـت  از سوي رونالد دوما، با این موضع زبیگنیـو برژینسـکی، مشـاور ا   باالاظهارات 
ــی آمریکــا در دوره ریاســت جمهــوري جیمــی کــارتر، هــم   ــالش  مل ــان شــد، کــه ت زم

کـردن منطقـه خاورمیانـه در راسـتاي تقویـت      ثبـات کاران آمریکایی بـراي بـی  نومحافظه
بود.هاي اخیر در سوریه قلمداد کردهیل را عامل اصلی التهاب سیاسی سالئاسرا

،1خ بـه سـئوال جیکـوب هیلبـرام    ژوئـن، برژینسـکی در پاسـ   23اي در در مصاحبه
یل بر خاورمیانه ئاسرا-کاران (استیالي آمریکارویاي نومحافظه"، که آیا TNIسردبیر ارشد 

پـی (دومینـو) بـر آن بگـذارد،     درهـاي پـی  فروپاشـی ي بـر ثیرأتواند تثبات) میعربی بی
ایـن  "، اظهار داشـت کـه:   "هاي عربی یکی پس از دیگري سقوط کنندطوري که رژیمبه

لی را کـه تـاکنون در عـراق    ئمشکالت و مسادرست است. آنان امیدوار هستند که سوریه
"اند الپوشانی کند.رخ داده

تر از زمانی است که آمریکـا بـه   ثباتبرژنیسکی همچنین اظهار داشت که منطقه بی
ثیر ایـن دیـدگاه رایـج میـان     أکـاران تحـت تـ   عراق حمله کرد و شاید دیدگاه نومحافظـه 

1. Jacob Heilbrunn
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یل ئاندازهاي اسـتراتژیک بـراي اسـرا   یل قرار گرفته باشد که چشمئهاي اسراراستیتدس
ثبـاتی قـرار گرفتـه    شود که همـه همسـایگان آن در بـی   مین میأزمانی به بهترین نحو ت

باشند.  
بـار  یل فاجعـه بـه  ئبا این همه، او اظهار داشت که این فرمول در بلندمدت براي اسرا

رفتن نفـوذ آمریکـا در   ازبین،در خاورمیانهییهاثباتیزیرا نتیجه ادامه چنین بی؛آوردمی
خود حال و در مقابل اعراب به شدهیل در منطقه تنها ئشود اسراباعث میومنطقه است

هـاي دومـا و   نیز، در ارتباط با بحران داخلی سـوریه،  دیـدگاه  هنري کیسینجررها شود.
دهـد. او ضـرورت   هـا را بسـط بیشـتري مـی    أیید و حتی آنحی تطور تلویبرژینسکی را به

کند. از نظر او، در سـوریه یکـی از سـه سـناریوي زیـر      شدن سوریه را مطرح میبالکانیزه
امکان بروز دارد:

پیروزي اسد، پیروزي شورشـیان سـنی و یـا توافـق اقـوام مختلـف سـوریه بـراي         «
اي کـه هیچکـدام   گونـه بـه ؛دمختـار بـیش خو وهمزیستی با یکدیگر، در قالب مناطق کم

».دهم رخ دهـد نتوانند بقیه را سرکوب کنند. مورد آخر، موردي است که من ترجیح می
.بردرا به کار می"هاملت"کیسینجر حتی براي اقوام سوریه، اصطالح 

هـاي  گیري سـوریه و عـراق توسـط قـدرت    تاریخچه شکل،او در ادامه سخنان خود
ورت تشریح کرد:صاروپایی را به این

. ایـن کشـور در دهـه    یسـت گرفته در بستر تـاریخی ن اوالً، سوریه یک کشور شکل«
شکل کنونی خود ساخته شد تا کنترل فرانسه بر منطقه مرتبط بـا آن تسـهیل   به1920

یقیمـومیت در نظـام  ،عنـوان مسـتعمره فرانسـه   شود. قرار بود کنترل پاریس بر سوریه به
شکل عجیب کنونی خود سـاخته شـد   به1920. عراق نیز در دهه دیابسازمان ملل ادامه 

شد که هیچکـدام  گونه اي ساختهتا کنترل انگلیس بر آن تسهیل شود. شکل دو کشور به
غیرتـاریخی  ودلیل نداشتن سابقه تاریخی نظام دولتیبه».نتوانند بر منطقه مسلط شوند

مصـنوعی و متشـکل از طوایـف و    صـورت  بـه بایـد وحـدت در سـوریه  این کشور، 1بودن

1. a-historical Origins
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وجود آید.هاي مختلف زبانی و قومی بهگروه
المللی از نوع آنچـه  از نظر کیسینجر، کشمکش در سوریه، کشمکشی سیاسی و بین

در مطبوعـات  "در تونس، مصر و لیبی در چندسـال گذشـته شـاهد بـودیم نیسـت کـه       
شود که طـی آن،  یف میصورت کشمکش میان دموکراسی و دیکتاتوري توصآمریکایی به

، بلکـه اساسـاً   "رسـاند و مـا بایـد او را تنبیـه کنـیم     دیکتاتور مردم خود را بـه قتـل مـی   
1طلبانه است.کشمکشی قومی، مذهبی و جدایی

تـر در  ها به چنـدین کشـور کوچـک   رسینجر از مطلوبیت تقسیم کشویدر گذشته، ک
هـانی صـحبت کـرده بـود. در     ها بـراي ایجـاد یـک نظـم ج    برداري از بحرانراستاي بهره

کیسـینجر . اسـت "داز و حکومـت کـن  نـ بیتفرقه"حقیقت، این دیدگاه وي همان قاعده 
تـوان بـراي ادغـام    ها، اعم از اقتصادي، سیاسـی یـا اجتمـاعی مـی    گوید که از ناآرامیمی

برداري کرد.مطلوب بهره"المللینظام بین"کشورها در 
بـود  ، نوشته2008در ماه دسامبر Prisonplanet.com articleاي در استیو واتسون درمقاله

مـرج  و، اظهار داشـته بـود کـه از هـرج    2چارلی رزکه کیسینجر در جریان یک مصاحبه با 
توان براي ایجـاد و  المللی و گسترش تروریسم میتیجه بحران مالی بینوجود آمده در نبه

المللی بهره برداري کرد.تقویت یک نظم نوین بین
کـنم دولـت   من فکـر مـی  «:رز اظهار داشته بود کهچارلی کیسینجر در مصاحبه با 

ل وحشـتناك  ئهـاي عظـیم و مسـا   خود را بـا بحـران  ،کارآمدنجدید (اوباما) پس از روي
ل ئالمللی جدیدي را بـر روي ایـن بحـران و مسـا    تواند نظم بینبیند، اما او میمواجه می

المللـی  منزلـه ابزارهـاي نظـم بـین    ها بهها و سراشیبیبحران،این دیدگاهاز». کنداستوار 
ریشه در دیدگاه دیالکتیک هگلی دارد که طی آن یک مسـئله (اعـم از حقیقـی    ،متمرکز

حـل مسـئله دیگـري باشـد و     تواند راهکند که میملی را ایجاد میالع) عکس3یا ساختگی
Why a World State isاي تحـت عنـوان  در رسـاله 2003که در سـال  استدیدگاهی مشابه

1. an ethnic and sectarian conflict
2. Bilderberg-darling Charlie Rose
3. feigned
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Inevitable: teleology and the logic of anarchy  ونـت، اسـتاد دانشـگاه شـیکاگو،    توسط الکسـاندر
عنـوان  گرایـی بـه  ایده ملیطرحشد. تالش چندین قرن طرفداران دولت ملی براي طرح

هاي ملـی بیشـتري در جهـان    هنوز به پایان نرسیده است. هنوز دولت،دیدگاهی مطلوب
المللـی ایجـاد   دولتـی) بیشـتري را در عرصـه بـین    گیرند و با خود آنارکی (بـی شکل می

گـامی بـه عقـب    ،ها براي طرفداران دولت ملـی رسد که تجزیه دولتنظر میکنند. بهمی
؛ساز گامی به پـیش نیـز هسـتند   زمینه،هاشدنباشد، اما واقعیت این است که این تجزیه

شـوند و بـا ایـن    هـا بیشـتر آشـکار مـی    میـان دولـت  تفـاوت ،هـا شـدن زیرا با این تجزیه
امکـان بیشـتري بـراي مـورد    ،تـر تـر و بالنـده  گستردههاي با هویتدولت،هاآشکارشدن

کنـد  تنها دولت ملی را منکـوب نمـی  کنند. دولت جهانی نهپیدا می،شناسایی قرارگرفتن
کند.را بیشتر فراهم میترشدن آنچیند)، بلکه برعکس امکان بالنده(برنمی

او در زمینـه  اظهارات قبلـی راستايدر در مورد سوریه، سینجر یاین دیدگاه اخیر ک
هـاي داخلـی گسـترده بـراي ایجـاد      هـاي اجتمـاعی و نـاآرامی   ایده استفاده از سراشیبی

هــا و بــرداري از بحــرانمفهــوم بهــره.اســتالمللــیینهــاي جدیــد در عرصــه بــدولــت
ها در هـر کشـوري ممکـن اسـت متفـاوت      سیاسی، که علت آن-هاي اجتماعیسراشیبی

سـاز ایـده ایجـاد یـک نظـم جهـانی از       زمینه،المللیینباشد، براي ایجاد یک نظم نوین ب
مرج براي ایجاد یک نظم جهانی) اظهارات ومرج است.(استفاده ابزاري از هرجوطریق هرج

، این شعر مولـوي  Order, after all, out of chaosمرج ونظمی و هرج، ایجاد نظم از طریق بیباال
کند که:را تداعی می

قرار شو تا که قرار آیدتاز طلب قرار توست/ طالب بیات قراريجمله بی
1طلـب هـاي جـدایی  غرب جنگ میان گروه«:گوید کهکیسینجر در مورد سوریه می

کـردیم، همـه آنهـا از    ها توجه میزیرا اگر به پوشش رسانه؛در سوریه را از آغاز بد فهمید
کردنـد. ایـن   مـی کردن اسد و سپس تشکیل یک دولت ائتالفی در سوریه صـحبت ساقط

ها غیرقابل درك هستند. من هم عالقه دارم اسـد کنـار رود، امـا قضـیه بـه ایـن       صحبت

1. sectarian groups
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گویند کـه  ها وجود دارد این است که آنان میسادگی نیست. اختالفی که بین ما و روس
خواهید مشکلی به نام اسد را حل کنید و نه مشکل اصلی در سوریه را. امـا اسـد   شما می

شـکنید و بعـد   با ساقط کـردن اسـد، شـما نظـام مـدیریتی را درهـم مـی       مسئله نیست. 
یابید که چیزي وجود ندارد که با آن نظام جدیدي را درسـت کنیـد. سـپس، شـما     درمی

.»حتی جنگ داخلی بدتري را خواهید داشت
هاي کیسینجر پیرامون سوریه فقط ایـن  زبان داخل، از همه دیدگاهمطبوعات فارسی

ها و حمایـت از دولـت اسـد پوشـش     منزله مخالفت وي با سیاست غربیبخش اخیر را به
ایـن دیـدگاه اخیـر کیسـینجر در مـورد سـوریه، نیـز در راسـتاي         کـه اند، در حـالی داده

این کشور قرار دارد.» کردنبالکانیزه«

کسینجر و برژینسکی درباره سوریه؛ سیاست اوباما اشتباه بود هاي دیگر دیدگاه
کـه  انـد  دیـدگاه هـاي دیگـري را نقـل کـرده     ،جر و زبینگـو برژینسـکی  هنري کیسیناز 

اشـتباه را ویژه اصرار وي در برکناري بشـار اسـد   ههاي باراك اوباما در سوریه و بسیاست
کیسـینجر در پاسـخ بـه پرسـش     . کشـاند مـی مـرج وزیرا سوریه را به هـرج ؛دانستندمی

به «:توافق اخیر با آمریکا بر سر سوریه گفتها در ان درباره انگیزه روسانتلویزیونی سی
کننـده رونـد تحـوالت در    جانبـه تعیـین  صورت یـک خواهد آمریکا بهپوتین نمی،باور من

آور شـرم زمانی که دولت آمریکا خود را در وضع دشوار و احتمـاالً ،ازاین رو.منطقه باشد
هاي آمریکـا  تن از دشواري، فرصتی یافت تا گامی براي کاسدیددر امتناع از حمله نظامی

،نظـر مـن  به«:کیسینجر درباره حمله به سوریه گفت.»و حل یک مشکل عمومی بردارد
توصیف اوضاع سوریه با برکناري یک رهبر در این کشـور کـار اشـتباهی اسـت. بهتـرین      
موضع براي آمریکا این است که روي دولتـی انتقـالی کـار کنـد و روي برکنـاري رئـیس       

.»خصوص در مراحل آغازین این فرایند تمرکز نکندبهجمهور سوریه،
کید اوباما بر برکناري اسد بدون تدوین راهبردي براي ایـن  أت«برژینسکی نیز گفت: 

وي در پاسـخ بـه پرسـش    .دهـد مییک اشتباه بود و اکنون تاوان این اشتباه را پس،کار
پوشـانی  سـیه درخصـوص هـم   توان بـه رو ان درباره این که آیا میانشبکه تلویزیونی سی
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ولـی  ،گفت ما منافع مشترکی با روسیه نداریم،منافعش با منافع آمریکا اعتماد کرد یا نه
ها نیز ایـن نگرانـی را   روس،نظر منهمخوانی دارد. بهها در برخی موارد منافع ما با روس

وي ادامـه داد:  »ثیر داردأدارند که منطقه از هم بپاشد و این امر بر موضع روسـیه نیـز تـ   
عنـوان  تازي آمریکـا بـه  همچنین ممکن است روسیه فرصت را غنیمت بشمارد تا به یکه«

قدرت برتر در منطقه پایان دهد. حقیقت این است که سلطه ما در منطقه در حال افـول  
خواهند از فرصت استفاده کنند تا با چیـنش برخـی مـوارد کـه باعـث      ها میروساست.

هـا،  دارد، بـا سـوري  شود و افـزایش نفـوذ روسـیه را درپـی    طقه میتغییرات عمده در من
آفرین عمده در این بازي باشند. این محاسباتی اسـت  نقش،ایرانیان و حتی دیگر کشورها

زیـرا بـه   ؛تواند با منافع ما نیز همخوانی داشـته باشـد  میولی به هر روي،که پوتین دارد
کنم بسیار بد و غیرضروري است و گمان نمیباور من مداخله ما در امور سوریه موضوعی

تنهـا  بـار آورد و نـه  چندانی براي ما بـه هثمر،سیسات شیمیایی سوریه نیزأکه حمله به ت
، رواي بینجامـد. از ایـن  بلکه ممکـن اسـت بـه انفجـاري منطقـه     ،کندمشکل را حل نمی

وجـود  راهبردي ها از نظر تاکتیکی و حتیبرخی همخوانیدرحال حاضر بین ما و روسیه
جمهور آمریکا بدون اینکـه راهبـردي بـراي    رئیس: «وي همچنین اظهار داشت که». دارد

بینیم. میبرکناري اسد داشته باشد، خواستار برکناري وي شد و حال ما پیامدهاي آن را
فصل این وضعیت بغـرنج وجـود دارد. بـراي مثـال،     واحتماال فرمولی براي حل،باور منبه

تمـام  ها این موضوع به این زوديرسد.میپایانبه جمهوري اسد سال آینده ستدوره ریا
توان گفت این جنبـه  میشود و اگر تحرکی در گفتگوهاي ایران و آمریکا ایجاد شود،نمی

.»تواند مهار، منفعل و احتماال شکلی از تفاهم را درپی داشته باشدمیلهئاز مس
،آمریکا در تفاهم اخیر با روسیه پیروز شـده اسـت یـا نـه    وي درباره اینکه آیا دولت 

له ئهیچکدام از طرفین (آمریکا و روسیه) را نمی توان پیروز ایـن مسـ  ،نظر منبه«:گفت
دادنـش در منطقـه   نیز از برخی از چیزها که مایـل نیسـتند شـاهد روي   ها دانست. روس
همـان انـدازه بـراي منطقـه     که بـه کنند. ما نیز از اجراي برخی اقدامات میباشند، پرهیز

ولی بدترین گزینه در عین حال یـک حملـه نظـامی    ،جلوگیري کردیمعرسان بودآسیب
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.شدمیهدف بود که ورود چشمگیر آمریکا به جنگ را باعثبی

ارزیابی و تفسیر 
، در اسـتراتژي  1967تـا ژوئـن   1946سوریه از زمان استقالل خود از فرانسه در آوریـل  

هاي ایـران،  ها، آمریکا با چالشاي آمریکا جایگاه چندانی نداشت. طی این سالنهخاورمیا
، 1967یل به مصر در ژوئـن  ئرو بود. پس از حمله ظاهراً پیشگیرانه اسراهمصر و عراق روب

روزه، یل وارد جنگ شد، و در نتیجه در روزهاي پایانی جنـگ شـش  ئکه سوریه علیه اسرا
هاي جوالن را از خاك آن کشور جدا جه سوریه کرد و بلنديیل حمالت خود را متوئاسرا

و از زمـان وزارت  1970هاي دهه نمود، آمریکا متوجه اهمیت سوریه شد. آمریکا از سال
خارجه هنـري کیسـینجر، دولـت سـوریه تحـت رهبـري حـافظ اسـد را دولـت متنفـذ           

دامه داشت. کیسـینجرمعتقد  کرد و این موضع تا پایان جنگ سرد اقلمداد می1ايمنطقه
همـانطور کـه   ؛گیـرد صلحی پایدار در منطقه خاورمیانه شکل نمـی ،بود که بدون سوریه

دهـه  در جهـان دوقطبـی   دهد. بدون مصر جنگی گسترده میان اعراب و اسراییل رخ نمی
تحمـل و  در سـوریه  را تی ضدکمونیسـ حکومـت هرنـوع  مریکـا،  آویـژه  بهو ، غرب 1970

امپریالیسـم  مـردان آن،  دولـت هاي سیاسی حتی اگر در شعارها و لفاظیکرد،حمایت می
گرفت، مهم نبود. اولویـت اصـلی ایـن بـود کـه ایـن رژیـم        غرب هم مورد تهاجم قرار می

.کم با آن زاویه داشته باشـد و یا دستبا مارکسیسم لنینیسم شوروي مبارزه کنددمشق 
اشت.کننده روي لبنان دسوریه همچنین نفوذي آرام

یل طبق فرمـول مـورد نظـر کیسـینجر،     ئکردن کشمکش اعراب و اسرابراي برطرف
یل و سوریه صـلحی  ئ، فعاالنه تالش کرد که میان اسرا1990در دهه بیل کلینتوندولت 

یل و مصر برقرار کند، اما موفق نشد. ئبر الگوي صلح کمپ دیوید میان اسرا
نگ علیه تروریسم بود، باز غـرب نیـاز   در دهه اول هزاره جدید، که آمریکا درگیر ج

عنـوان  منطقـه، بـه  زیـرا ایـن بـه ثبـات بیشـتر     ؛به حفظ وضع موجود در سوریه داشـت 

1. regional influential
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کرد.ثر با تروریسم کمک میؤاي براي مبارزه مزمینهپیش
پس از اینکه جنگ داخلی سوریه در بهار گذشته به اوج خود رسید، آمریکا در برابر 

المللی خود براي مداخله نظـامی قـرار گرفـت.    اي و بینمنطقهن امطالبات فزاینده متحد
خـط  "تراشی کرد و از به مداخله نظامی در سوریه نداشت، بهانهتمایلیآمریکا که قاعدتاً 

خود در سوریه سخن گفت. اوباما اعالم کرد که هرگونه اسـتفاده دمشـق از سـالح    "قرمز
سـت و اقـدام نظـامی آمریکـا را درپـی      منزله گذشتن از خط قرمز واشنگتن اشیمیایی به

دارد.
از ســالح شــیمیایی اســتفاده شــد، در ســوریه پــس از اینکــه در تابســتان گذشــته 

هـاي  د. دولـت هـ العملی از خود نشـان ند واشنگتن ترجیح داد سکوت پیشه کند و عکس
ظاهراً توجهی نشان ندادند.،متحد واشنگتن نیز نسبت به این حمله شیمیایی محدود

قدري گسـترده بـود کـه واشـنگتن     به،اده از سالح شیمیایی در دو ماه گذشتهاستف
ن آمریکـا نیـز مطالبـات خـود را آشـکارتر اعـالم       ا. متحدآن را نادیده بگیردتوانست نمی

دادن ضـعف در برابـر تحـوالت سـوریه     ، اوباما متهم به نشاننیزکردند و در داخل آمریکا
عالقه به اقدام نظـامی در سـوریه) تـوپ را بـه زمـین      (بیدولت اوباما،بار نیزشد. اما این

اوباما این برآورد. مجوز کردکنگره آمریکا پرتاب کرد و براي این کار از کنگره درخواست 
داشتن در مرخصی تابستانه، تا دوهفته بعد از درخواست مجوز دلیل قراربود که کنگره به

دو هفته نیز حمله شـیمیایی مشـمول مـرور    اوباما قادر به هرگونه اقدامی نیست و بعد از
زمان شده و از اثر اولیه خود افتاده بود. 

زودي زمانی بعد، دولت اوباما متوجه شد کـه کنگـره چنـین مجـوزي را بـه     اما کوتاه
نکـردن در سـوریه را   صادر خواهد کرد. در این شـرایط بـود کـه دولـت آمریکـا مداخلـه      

تحویـل  مبنی بـر  دید. در اینجا بود که پیشنهاد روسیه به آمریکا پیش دشوارتر میازبیش
بهانه طالیی را که واشنگتن ،المللیبینناظرهاي شیمیایی سوریه به یک نهاد انبار سالح

مردان این کشور قرار داد. در واقع، طرح روسیه، واشـنگتن  منتظر آن بود در اختیار دولت
ناخواسته در سوریه نجات داد.جنگیورود بهرا از
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دالیل اکراه واشنگتن براي اقدام نظامی علیه سوریه
از نظر بسیاري از مقامات متنفذ آمریکا، اقدام نظامی علیه سوریه فاقد هرگونـه عقالنیـت   

.استهاي اقتصادي، اجتماعی، حقوقی و فنی الزم عقالنیتفاقدزیرا است؛سیاسی
ز نظر اقتصادي، مداخله مستلزم هزینه کـردن میلیاردهـا   اقتصادي: اعقالنیت-الف 

اخیـراً  باشـد.  مـی سـاز مسـئله ،، که در شرایط کنونی بحران اقتصـادي آمریکـا  استدالر 
سـال گذشـته   پنجتدریج از وضعیت بحرانی اینکه بهبرمبنیهایی را اقتصاد آمریکا، نشانه

نگ دیگـري شـود، رونـد خـروج از     چنانچه آمریکا وارد ج، بروز داده است.شودخارج می
هـاي دیگـري هـم بـه اوضـاع      شـود، بلکـه سـردرگمی   تنها متوقف میبحران اقتصادي نه

شود.نابسامان اقتصادي آمریکا افزوده می
شـدت مخـالف   عقالنیت اجتماعی: از نظر اجتماعی، افکـار عمـومی آمریکـا بـه    -ب 

،خـواه کشور و از حزب جمهـوري ن سیاسی اوباما در کنگره این ا. البته، مخالفاستجنگ 
ــت ــاالً فرص ــته احتم ــعی داش ــه س ــد.   طلبان ــوریه کنن ــري در س ــا را وارد درگی ــد اوبام ان

ها در انتخابات هاي پیروزي دموکراتفرصت،طلبانه، از این نظر که چنین درگیريفرصت
شـدت  را بـه 2016جمهـوري در سـال   و حتـی انتخابـات ریاسـت   2014کنگره در سال 

ن علیه جنگ در هر دو اند. با این همه، در سطح جامعه آمریکا، شمار مخالفکتضعیف می
.استحزب بسیار گسترده 

الملـل، اقـدام نظـامی در سـوریه هـیچ      عقالنیت حقـوقی: از نظـر حقـوق بـین    -پ 
توجیهی ندارد.

در تابستان گذشته، اوباما از کارشناسان خواست که توجیه حقوقی حمله به سـوریه  
:کردندکید أروي چهار توجیه ت،راهم آورند و آنان همرا براي او ف

اسـت، کـاربرد   کـه سـوریه نیـز آن را تصـویب کـرده     1925پروتکل ژنـو مـورخ   . 1
بهانـه اسـتفاده   اینکه جنگی دیگر را بهاست، نههاي شیمیایی در جنگ را منع کردهسالح

باشد!هاي شیمیایی تجویز کردهاز سالح
هـاي  ، اسـتفاده از سـالح  1993مورخ سـال  هاي شیمیایی. کنوانسیون منع سالح2



17هاي بحران در سوریهتأملی بر ریشه

هـا اجـازه بـراي حملـه بـه نـاقض       کنـد، امـا بـه دولـت    شیمیایی در جنگ را ممنوع می
آوردن اقـدامات متقابـل   دهد. البته این کنوانسیون، براي فـراهم کنوانسیون مذکور را نمی

گیري کرده، اما آن را نیز  مشروط بـه  موضع1متقابلاقدام هاي ناقض در قالب علیه دولت
کننـده دسـت بـه    هاي واکنشهاي ناقض علیه منافع ملی دولتاین کرده است که دولت

همه، این کنوانسیون، تا همین یک ماه اخیـر، در مـورد   حمله شیمیایی زده باشند. با این
بود. سوریه کارایی نداشت؛ زیرا دمشق آن را تصویب نکرده

ها اشاره دارد که بـراي  علیه صرب1999. رویه کوزوو: این رویه به مداخله نظامی 3
کردنـد، صـورت   کشی علیه مردمی که در منطقه صربستان زندگی مـی کردن نسلمتوقف

گرفت. در این رویداد، آمریکا نتوانست تأیید شوراي امنیت را کسب کند، با این وجود به 
ها معتقد بودند که مداخلـه  کم غربیمردم جهان، و دستها حمله کرد. البته بیشترصرب

در کوزوو از نظر اخالقی قابل توجیه بود؛ زیرا کشتاري را متوقف کرد.
. دکترین مسئولیت براي محافظت نیز، تنهـا در قالـب یـک قـرارداد و نـه قـانون       4

باشد، بنابراین مجوز حقوقی براي اقدام نظامی نیست.  مطرح می
عقالنیت فنی: از نظر فنی، استراتژیک، اقدام نظامی آمریکـا در سـوریه توجیـه    -ت 

تواند خطرهاي گوناگونی را براي آمریکـا  بـه بـار    منطقی ندارد؛ زیرا جنگ در سوریه می
آورد.

تحوالت سوریه و ایران
ایران، روسیه و چین مخالف حمله نظامی به سوریه هستند.-الف 

وزیـر خارجـه   جـان کـري  هاي شـیمیایی در سـوریه،   سالحپس از استفاده از -ب 
ایـران و  ،اگر نسبت بـه سـوریه واکنشـی نشـان داده نشـود     «آمریکا اظهار داشته بود که 

.»اهللا هم ممکن است جسور شوندحزب
اي طـوالنی و اسـتراتژیک (در   ها، روسیه بـا وجـود داشـتن رابطـه    از نظر غربی-پ

1. countermeasures
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ایـن  نسبت به و داشتن پایگاه دریایی در سوریه، چارچوب مناسبات تاریخی جنگ سرد)
، نظیر آنچه در رابطـه جمهـوري اسـالمی بـا دمشـق      یکشور تعهدي ایدئولوژیک و امنیت

اي و پیامـدهاي  در منازعات منطقهخواهیمطرح است، ندارد و تنها به عوامل عمده سهم
اندیشد.میکالن مهم

صـفحه  خـود در  هـاي  ی از یادداشتنویسنده معروف لبنانی، در یکعلی هاشم-ث 
دمشق خواهر دوقلوي تهران "اول روزنامه لبنانی السفیر با چنین تعبیري آغاز کرده بود: 

دگر عضـوها  چو عضوي به درد آورد روزگار"اي از این بیت سعدي که ، و با ترجمه"است
، آینده مناسبات دو کشور را بررسی کرده بود. "را نماند قرار

اي نغز نهفتـه اسـت. سـعدي    این نویسنده لبنانی از سعدي آورده، نکتهدر بیتی که 
بـر  "گفته خودش در مسجد اموي دمشق، این بیت را در گلستان پس از آن سروده که به

انصـافی  یکـی از ملـوك عـرب کـه بـه بـی      "بوده کـه  "بالین تربت یحیی پیغمبر معتکف
دشـمنی  "و بـه سـعدي گفـت کـه از     "منسوب بود اتفاقاً به زیارت آمد و نماز و دعا کرد

بر رعیت ضـعیف رحمـت کـن تـا از     "اندیشناك است. سعدي هم پندش داد که "صعب
."دشمن قوي زحمت نبینی

به نظر علی هاشم، اکنون و با گذشت پس از هفتصد سال، انگار بشـار اسـد یـادآور    
رچنـد  ه،اندهمان حکمران عرب است که دشمنان داخلی و خارجی به زحمتش انداخته

تر از آن است که به کنار تربت سر بریده یحیـاي پیـامبر بـرود و    مسجد اموي دیگر ناامن
دست به دعا بردارد.  



گیرينتیجه
عنوان اسناد رسمی بـراي  توان همیشه بههرچند اظهارات مقامات سیاسی پیشین را نمی

توان نتیجه گرفت اما با توجه به مباحث این گزارش، می،وقایع و رخدادها در نظر گرفت
تواننـد چـراغ   مـی پراکنـده که در بسیاري از مـوارد، ایـن اظهـارات غیررسـمی و حتـی      

ل حال و آینده باشند.ئیابی رویدادها و تحوالت مساراهنمایی در علت
سـازي بـراي   اظهارات رونالد دوما، وزیر امور خارجه اسبق فرانسـه در مـورد زمینـه   

اي خـارجی در کـار   توطئـه ،دهد که در ارتباط با این بحـران نشان می،بحران در سوریه
در تونس، مصـر و لیبـی ارتبـاط    "بهار عربی"موسوم به بوده که ممکن است با تحوالت

مشـابه بـراي تحـوالت در آن کشـورها     اتچندانی نداشته باشد و یا اینکه نشان از تدارک
کاران آمریکـایی در بحـران   داشتن نومحافظهباشند. اظهارات برژینسکی، حکایت از دست

و نـه  هـا  داشـتن بریتانیـایی  دستبرسوریه داشته و این در حالی است که اظهارات دوما 
دهـد کـه بـراي    . از سوي دیگر، اظهارات کسـینجر نشـان مـی   کندها تأکید میآمریکایی

هـایی بـر اسـاس    چینـی تـوان زمینـه  حتـی مـی  ،رویدادهاي چند سال گذشته در سوریه
هاي تاریخی و هگلی را مشاهده کرد. کسینجر هرچنـد آمریکـایی، امـا ذهنیـت و     اندیشه

دهند که براي بحران در سـوریه  . همه این اظهارات نشان میاستشتر اروپایی تفکر او بی
هایی کـه یـا صـرفاً توسـط     طرح؛هایی ساخته و پرداخته شده بودندطرح،ها قبلاز سال

هایی از آمریکاییان تهیه شده بودند.اروپاییان و یا توسط آنان و گروه
مسـئولیت  "انسـه براسـاس دکتـرین    از سوي دیگر، با توجه به اینکه انگلسـتان و فر 
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هوادار اقدام نظامی در سوریه بودند، آمریکا در اقدام نظامی اکراه داشت ، "براي محافظت
توان دالیل مالحظات ژئوپولیتیک خود مخالف اقدام نظامی در سوریه بود، میو روسیه به

کـه در  استل الملنتیجه گرفت که مورد سوریه از آن مواردي در تاریخ روابط بینچنین
آن مسکو و واشنگتن، هرکدام از زاویـه منـافع ویـژه خـود، بـا یکـدیگر توافـق و اجمـاع         
داشتند. این در حالی است که اروپاییان موضـعی مخـالف بـا دو قـدرت مزبـور را دنبـال       

بر اسب رقابت، ریشـه داشـته در دوران جنـگ سـرد،     تا کردند و حتی تالش داشتند می
و در سوریه ترکتازي کنند. در این مـورد، اوضـاع چنـد    هوار شدمیان آمریکا و شوروي س

داشته است کـه طـی   1956سال اخیر در سوریه شباهت زیادي به بحران سوئز در سال 
دنبال یل را تشویق به تهاجم به صحراي سینا کردند و خود بهئآن انگلیس و فرانسه، اسرا

کـه آمریکـا و شـوروي از منظـر     لیدر حـا کردنـد، یل براي تصرف کانال سوئز اقدامئاسرا
.بودندمنافع ویژه خود دیدگاه مشترکی داشته و مخالف اقدامات فوق 


