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دریافت مقاله0011/10/01 :
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پذیرش مقاله0011/10/01 :

چکیده
پار ابهاا حواجاه
تحوالت سریع جهان در دهههای اخیر باعث شده است تاا د یاا باا ححیطای آشاوبنا
بر احهریزی در د یای پیچیده احر ز ،بد ن آگاهی ازآ چه در پیراحون حا حیگذرد ،احکانپذیر یست .حنطقاه رار
ووپلینیاک از ساوی دیگار ،حاوزه حنفعنای
آسیا با داشان حناابع رنای ا ار ی از یاکساو حوقعیات خاا
ریرقابلارماض برای قدرتهای بزرگ ححسو حیشود .ای در حالی است که ای حنطقه هتنها با ظم سیاسای-
اقنصادی آحریکا هماهنگی دارد بلکه بهشدت از پنا سیل حقا حت حقابله برخوردار است.
ای تحقیق باهدف تعیی عالوق حنافع ووپلینیکی ایاالتحنحده آحریکا در کشور سوریه ا جا سؤال ای است
که عالوق حنافع ووپلینیکی (اقنصادی ،سیاسی ،ظاحی) ایاالتحنحده آحریکا در کشور سوریه کدا ا اد؟ در ایا

پژ هش توسعهای– کاربردی که با ر یکرد آحیخنه ا جا شده ،با بهرهگیری از پرسشناحه ححقق سااخنه ظار 05
فر خبرگان ر شهای حطالعهی کنابخا های تحقیقات حیدا ی گردآ ری اطالعات ا جا شاده اسات .پا ازآن
حصااحبههاا ،باا ابازار
برای تجزیه تحلیل دادهها ،ابندا با اسنفاده از همپوشا ی ادبیات تحقیق ،اسناد حادار
تحلیل ححنوی تحلیل گفنمان عالوق ووپلینیکی ایاالتحنحده آحریکا در کشور سوریه احصاء در حرحله بعاد
با اسنفاده از ر ش آحاری آزحون خی  2برای بیان درصد اطمینان از حعناداری پاسخ جاحعه آحاری اسنفاده گردیاد
که در هایت  4حورد در بُعد اقنصادی 0 ،حورد در بُعد سیاسی  0حورد در بُعد ظاحی باهعناوان عالواق حناافع
ووپلینیکی ایاالتحنحده آحریکا در کشور سوریه تعیی گردید.

واژگان کلیدی :آمریکا ،سوریه ،عالئق ژئوپلیتیکی ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی.

 1اسناد جغرافیای سیاسی هیئتعلمی دا شگاه
 2دکنرای احنیت حلی هیئتعلمی دا شگاه
 3دکنرای حدیریت ظاحی راهبردی هیئتعلمی دا شگاه
 4دا شجوی دکنری حدیریت علو دفاعی راهبردی دا شگاه عالی دفاع حلی ( ویسنده حسئول) javadra2015@gmail.com
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مقدمه
هنگاحیکه د حینوی سقوط سران کشورهای عر

از تو

آراز شد ،پیشبینی رسیدن ای حوج

به سوریه ایجاد حنازعهای گسنرده در سطوح حخنلف داخلی ،حنطقهای فرا حنطقاهای دشاوار
بود ،احا باگذشت ا د زحا ی پ

از گسنرش اعنراضات در ساوریه ،تاالش باازیگران حخنلاف

برای جهتدهی تحوالت به فع خود آراز حنازعه تما عیاری در ای

قطاه حسااا از رار

آسیا حیان بازیگران حخنلف حنطقهای فرا حنطقهای شر ع شد .به د بال خیزشهاای حردحای در
کشورهای تو

حصر از ا ویه  ،2511اعنراضات در شهرهای حخنلاف ساوریه هام آرااز

حعنرضان خواهان کنارهگیری بشار اسد از قدرت شد د .اداحه اعنراضات باز شادن پاای قادرت
های حنطقهای فرا حنطقهای را به د بال داشت در د جبهه ،طرفداران حفظ ضاع حوجاود
طرفداران تغییر ضع حوجود در حقابل هم قرار گرفنند .کشورهای رربای باه رهباری آحریکاا
حنحدان حنطقهای آن بر عزل بشار اسد در حقابل کشورهای ر سیه ،چای
حسالمتآحیز ا ضاع تأکید کرد د .با شدیدتر شدن درگیریها

ایاران بار اصاالح

اکااحی اقاداحات دیملماتیاک در

برکناری اسد ،سیاست حسلح کردن گر ههای حعارض آراز ساوریه باه سامت جناخ داخلای
پیش رفت .از طرفی آحریکاییها تالش کردها د تا به وعی با ترریب رهبران ای کشاورها بارای
پیش گرفن اقداحات اصالحی ،ر د بحران را در ای حنطقاه کننارل کنناد بااای حاال ،تااکنون
ر ش حصالحه حذاکره در کشورهای یادشده به نیجه حفیدی خنم شده است .در اقع ،حاهیات
ظا سننی قبیلهای در ای کشورها ظرفیت قابلیتهای الز را برای پذیرش تساهل سیاسای
ححد دسازی قدرت از راه حشارکت سایر گر هها دارد .در چنی شرایطی ،آحریکاییها یازحناد
ایجاد وعی توازن رفناری در ر ابط خود با ای دسنه از کشورها در حنطقه خلیجفاارا هسانند.
(جعفری حنفرد )02 :13۳5 ،ازای ر ای حقاله بار آن اسات کاه باه بررسای عالواق حناافع
ووپلینیکی آحریکا در سوریه بمردازد.
ای پژ هش ازآنجهت اهمیت دارد که حوجب برداشت صحیح اصولی از عالواق واوپلینیکی
آحریکا با کارکردهای حنفا ت در قالب عواحل ححیطی (قوت ،ضعف ،فرصت تهدیاد) شاده
حیتوا د تأثیر عمدهای در تد ی راهبردهای دفااعی ج.ا.ایاران در ساوریه باا گااه باه آیناده
آرحانگرا در عی ِ اقعبینی داشنه باشد ضر رت ای پاژ هش ازآنجهات اسات کاه داشان

عالئق و منافع ژئوپلیتیکی ایاالت متحده آمریکا در کشور سوریه

221

راهبردهای دفاعی حناسب در سوریه حبننی بر عواحل ووپلینیک آحریکا ،باعث عد در صاحیح
از تهدیدات بالقوه بالفعل دفاعی کشور شده

قاط قاوت ضاعف ،تهدیاد فرصاتهاای

دفاعی ج.ا.ایران در حنطقه احصاء خواهد شد.
هدف اصلی تحقیق ،تعیی عالوق حنافع ووپلینیکی آحریکا در کشور ساوریه اسات اهاداف
فرعی شاحل تعیی عالوق اقنصادی آحریکا در سوریه ،تعیی عالوق سیاسی آحریکاا در ساوریه
تعیی عالوق ظاحی آحریکا در سوریه بوده سؤال اصلی تحقیق ای اسات کاه عالواق حناافع
ووپلینیکی آحریکا در کشور سوریه کدا ا د؟ سؤاالت فرعی ای اسات کاه عالواق اقنصاادی،
سیاسی

ظاحی آحریکا در سوریه کدا ا د؟

مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

رالحعلی رشید در سال  1361در یاک حطالعاه زحیناهای-حاوردی تحات عناوان قاش عواحال
ووپلینیک در راهبرد دفاعی ج.ا.ایران سبت به عراق حعنقد است که عواحل ووپلینیک ،حوقعیت
جغرافیایی ،ظرفیاتهاای کمای کیفای جمعیات ،هادهاای سیاسای  -فرهنگای اجنمااعی،
پیوسنگی تجا

فرهنگی ،دی

حذهب ،یژگی هاای ظاا ج.ا.ایاران شارایط جغرافیاایی

طبیعی بر راهبردهاای دفااعی ایاران تاأثیر حثبات داشانه آن را تقویات عواحال ووپلینیاک
اقلیتهای قوحی حذهبی ،اخنالفاات ارضای حارزی ،عواحال سااخناری در بخاش دفااع بار
راهبردهای دفاعی ایران تأثیر حنفی داشنه حوجب تضعیف آن شدها د.
ححمدرضا حافظ یا همکاران در سال  136۳در حقالهای توصیفی  -تحلیلی تحت عنوان الگوی
ظری طراحی راهبرد دفاعی حبننی بر عواحل ووپلینیکی به ای

نیجه رسید د که حنابع ،احکا اات

ابزارهایی که برای طراحی یک راهبرد حوردتوجاه قارار حایگیر اد ،در حاوارد زیاادی از ظار
حوضوع حصداق ،با عواحل شناخنهشده ووپلینیکی تطابق دار د ،ازجمله حیتاوان باه حوقعیات
اسنراتژیک

وواسنراتژیک ،ضعیت اقنصادی ،سیاسی ،ظاحی ،اجنماعی ،فرهنگای ،جنباههاای

طبیعی فیزیکی سرزحی

ظیر شکل ،سعت

یز حوقعیتهاای ارتبااطی ،دریاایی ،سااحلی

وع حیزان حنابع طبیعی کمیت کیفیت حنابع ا سا ی عناصر فرهنگی تاریخی  ...اشااره
کرد.
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رسول افضلی همکاران در سال  13۳0در حقالهای حوردی  -زحینهای تحات عناوان بررسای
تحلیل پیاحدهای ووپلینیکی بحران سوریه بر احنیت حلی جمهوری اسالحی ایران باه ایا
رسید د که با تدا
جایگاه

نیجاه

بحران سوریه ،تهدیداتی حا ند بارهم خاوردن سااخنار قادرت تضاعیف

فوذ حنطقهای ایران ،از بی رفن حلقه ارتبااطی پال واوپلینیکی ححاور حقا حات

در نیجه گسست فضایی در ای ححور ،سر گو ی حنحد راهبردی از بی رفن عمق اسنراتژیک
ایران در حنطقه قدرت گیری رقبا دشمنان ححاور حقا حات در رار

آسایا از پیاحادهای آن

خواهد بود.
حصطفی رشیدی همکاران در سال  13۳8در حقالهای توصیفی -تحلیلی تحات عناوان تحلیال
ووپلینیکی جایگاه ححور حقا حت جمهوری اسالحی ایران در حرحله ا نقال قادرت جهاا ی از
رر

به شرق به ای

نایج رسید د که ححور حقا حت به رهبری جمهوری اساالحی ایاران قاش

حهمی در ا نقال قدرت از رر

به شارق ایفاا حایکناد کشاورهای ححاور حقا حات باه یاژه

جمهوری اسالحی ایران در ا نقال بُعد فرهنگی ایدوولو یک قدرت جها ی قش اصلی را بازی
حیکند.
جمعبندی حساول حطرحشده در پیشینههای بررسیشده حااکی از آن اسات کاه حاوارد حاذکور،
دربرگیر ده کات حهمی پیراحون حوقعیت حمناز ووپلینیکی
رر

آسیا

وواسنراتژیکی ج.ا.ایران در حنطقه

یز حوقعیت ووپلینیکی کشور سوریه در ای تحقیق بوده که از اشنراکات پاژ هش

های حطالعه شده حیباشند .بررسیهای ا جا شده تاکنون ،به اراوه تاد ی راهبردهاای دفااعی -
احنینی ج.ا.ایران در حنطقه آسیای جنو

رربی باا ر یکارد جبهاه حقا حات گسانرش بیاداری

اسالحی یا بررسی ووپلینیک کشورهای هادف باوده تعیای عالواق حناافع واوپلینیکی
وواسنراتژیکی آحریکا در سوریه ،یک حسئله حغفول حا ده است.
 -مفهوم شناسی:

ژئوپلیتیک :عبارت است از علم حطالعه ر ابط حنقابل جغرافیا ،قدرت سیاست کنشهای اشی
از ترکیب آنها با یکدیگر (حافظ یا )31 :1360 ،شیوههای قراوت

گارش سیاست بی الملال

توسط صاحبان قدرت ا دیشه تأثیر آنها بار تصامیمگیاریهاای سیاسای در ساطح حلای
حنطقهای( .حیرحیدر)16 :138۳ ،
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عوامل ژئوپلیتیک :ازجمله عواحل شناخنهشده ووپلینیک حیتاوان باه حوقعیاتهاای اسانراتژیک
وواسنراتژیک ،حوقعیتهای ارتباطی ،دریایی ساحلی ،جنبههاای طبیعای فیزیکای سارزحی
ظیر شکل ،سعت ،ا ضااع توپاوگرافی اقلایم
اجنماعی فرهنگی

ضاعیتهاای اقنصاادی ،سیاسای ،ظااحی،

وع حیازان حناابع طبیعای کمیات کیفیات حناابع ا ساا ی عناصار

فرهنگی تاریخی  ...اشاره کرد( .حافظ یا)14 :1368 ،
عالئق ژئوپلیتیک :عبارت است از حکملهای فضایی جغرافیایی حفر ض در حا رای حرزها که باه
لحاظ ساخناری از تجا
یک کشور ححسو

برخوردار بوده به لحاظ کارکردی تأحی کننده یازها کاسانیهاای

گردد( .همان)221 :

عالئق و منافع ژئوپلیتیکی آمریکا در سوریه

با گاهی به جنخهای اخیر در حنطقه رر آسیا حشاخ

حایگاردد کاه آحریکاا تاالش دارد تاا از

یکسو با ااح جلوه دادن حنطقاه از ساوی دیگار ااتوان شاان دادن کشاورهای حنطقاه در حال
بحرانهای حنطقهای حضور خود را توجیه موده با اسنقرار در حناطقی از ای کشاورها باا تبلیغاات
فرا ان ارزش کاربری تجهیزات ظاحی را در ظر حقاحاات ایا کشاورها بااالبرده آ اان را ترریاب
مایند تا سبت به خرید ای گو ه تجهیزات یا حشابه آن اقدا مایند( .ر حی)00 :13۳4 ،
از ظرگاه جغرافیایی ،سیاسی احنینی ،با فر پاشی ،شور ی سابق بهعنوان یکی از قطبهاای سااخنار
قدرت جها ی در یمه د قرن بیسانم ،سااخنار ووپلینیاک جهاا ی دچاار تحاول گردیاد آحریکاا
بهعنوان قدرت فرا حنطقهای جها یِ بد ن رقیب حا د( .کریمخا ی)13 - 115 :13۳0 ،
افقهای جدید چشما داز اوی جغرافیاای سیاسای -احنینای حااکی از آن اسات کاه د ره گاذار
ووپلینیکی آراز گردیده حنطقه رر آسیا در بیثباتی یا وعی سیالیت واوپلینیکی قرارگرفناها اد.
زیرا آحریکا فرصت یافنه است تا حضور فیزیکی بیشنری در حنطقه پیدا ماید با اشاغال افغا سانان
عراق فوذ خود را در کشورهای حوزه خلیجفارا افزایش دهد( .ساجدی)101-1۳5 :13۳2 ،
از سوی دیگر شرایط حاکم بر حنطقه تعاحال در تکاحال ذهنیات ظااحیگاری گسانرش ا دیشاه
حیلیناریسنی حبنی بر عد جود احنیت بحرا ی جلوه دادن ححیط توسط ایران ،به سایله عواحال فارا
حنطقهای آحریکا افزایشیافنه است .با القاء خطر ذهنیت ایران توسط عواحال فارا حنطقاهای باه یاژه
آحریکا برای کشورهای رر آسیا ،سیل تسلیحات ،جایگزی درآحدهای فنی شده ای گو اه ثار ت
حلل حنطقه به رارت حیر د( .ا دری همکاران)1۳ :13۳0 ،
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سیاست خارجی آحریکا در د ران جنخ سرد در رر
صهیو یسنی

آسیا بر پایه حمایت پشنیبا ی از ر یام

ظا های اقندارگرای ضد کمو یست حنطقه ایجاد احنیت راه فنی احیه باه آ -

هااای آزاد بااود .فر پاشاای شااور ی ساام

اقعااه  11ساامناحبر حفهااو احنیاات حلاای از گاااه

سیاسنمداران آحریکایی را تغییر داد .یکجا بهگرایی حبارزه با تر ریسم تضاعیف کشاورهای
ضد رربی -ضد ر یم صهیو یسنی در سیاست خارجی رر

آسیای آحریکاا از جایگااه یاژهای

برخوردار گردید)Arkman، 1387: 23( .
ر ابط ایاالتحنحده آحریکا سوریه پ

از یازده سمناحبر بسیار پیچیده شده ای احر سوریه را

در یک ضعیت دشواری قرار داده است در پی آن یز ر سیه چی

یاز برخای باازیگران

حنطقهای حا ند ایران جود دار د .اشغال عراق در پی آن اتهاحات ارده باه ر یام بشاار اساد
حبنی بر دخالت در عراق ،حسئله تر ریسم ،اتها تالش برای دسنیابی به سالحهای کشنارجمعی،
حضور یر های ای کشور در لبنان تالش برای بیثباتی در لبنان با اتها قنل رفیق حریاری
حمایت از حز ا ...لبنان به حساول حعضالت چالشبرا گیز در ر اباط بای آحریکاا ساوریه
تبدیلشده است)Sharp and Blanchard, 2013: 47( .
اهداف راهبردی آحریکا در سوریه را حیتوان بهصورت حوارد زیر خالصه کرد:
 -1کننرل گر ههای حقا حت اسالحی ازجمله حماا حز ا ...همزحان هموارساازی حسایر
ر یم صهیو یسنی برای رسیدن به اهدافش
 -2اجرا د بال کردن سیاست بازتولید باز تعمیر د لتها در رر

آسیا بارای تاأحی حناافع

اقنصادی بلندحدت خود در ای حنطقه
 -3کننرل تقابل ر باسیاستهای ر سیه در رر
شرق رر

آسیا که عمالً در قالاب جناخ سارد بای

به مایش درآحده باعث آشکار شدن سیاستهای ضد شرقی رر

در قبال ایا

حسئله شده است.
 -4ا ز ای ایران در حنطقه بهتبع آن در ظا بی المللی همچنی کننارل سیاساتهاای ضاد
تحریم ایران
 -0به چنخ آ ردن حجدد اجرای سیاستهای جدید خود در عراق که بعد از خر ج یر های
آحریکایی در آن ر ابط حسنهای را با ایران برقرار کرده است.
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 -8اجرای سیاستهای جها یسازی خود در قالب صد ر فرهنخ لیبرال دحوکراسی ازهمپاشیده
رربی در رر

آسیا که به د بال سیاستهای تعدیل اقنصادی در پوشاش ئولیبرالیسام باه ایا

حنطقه عرضه حیشود.
 -1حسلح کردن شورشیان گر ههای تر ریسنی در حنطقه
منافع و عالئق ژئوپلیتیکی اقتصادی آمریکا در سوریه شامل موارد زیر است:
تضمی جریان ا ر ی حنطقه باهساوی رار

گسانرش فرهناخ آحریکاایی در پوشاش ایجااد

دحوکراسی ،ایجاد بازار آزاد سکوالریسم در حنطقه کوشش برای گسنرش اقنصاد باازار آزاد
سکوالریسم در حنطقه در پوشش ایجاد دحوکراسی در جهتدهی به تحوالت جنو
تضمی جریان کاالهای تجاری در حنطقه بهسوی رر
ا ر ی ضربه شدید به اقنصاد ر سیه ایران

رر

آسیا

دسنرسای تضامی پایادار باه حناابع

ااح کردن حسیر صادرات گاز فر ش حیلیاردها

دالر تسلیحات ظاحی به حنطقه فراهم کردن صادرات گاز ر یم صهیو یسانی باه ار پاا اجارا
د بال کردن سیاست باز تعمیر د لت سوریه برای تأحی حنافع اقنصادی بلندحادت خاود در ایا
کشور جلوگیری از اتصال جغرافیایی ج.ا.ایران به حدینرا ه تاأحی احنیات ا ار ی اسانفاده از
حنابع سوریه رسیدن به اقنصاد رنی توسعه بازارهای آزاد اقنصادی (حصاحبه با صاحب ظران،
)13۳۳
عالئق و منافع ژئوپلیتیکی سیاسی آمریکا در سوریه
آحریکا بر اساا حؤلفههای راهبردی خود با گاه به تأحی حنافع حنطقهای فرا حنطقهای خاود
اهدافی را به شرح زیر د بال کرد:
پیشبرد فرایند بهاصطالح صلح رر

آسیا سنیز با اسال سیاسی ،با عنوان حبارزه با تر ریسام

بنیادگرایی جلوگیری از شکلگیری هژحون حنطقهای حخالف آحریکا رر
اعرا

ر یم صهیو یسنی حفظ ر ابط آحریکا حنحدان عر

طرفدار رر

پیشبرد ر د صلح
در حنطقه ا جاا

اصالحات سیاسی ،اقنصادی اجنماعی در سوریه در جهت تقویت دحوکراسی ،حقاوق بشار
سایر ارزشهای لیبرالی حنالشی کردن حرزهای جغرافیایی حنطقه جهت دسنیابی به طرح رار
آسیا بزرگ توازن قوا برتری ووپلینیکی به فع آحریکا در حنطقاه حفاظ هادهاای حنطقاهای
با فوذ حسنقیم آحریکا تغییرات بنیادی در رر
جدید کاهش حضور

آسیا ،حنطبق باا طارحهاایی چاون رار

فوذ ج.ا.ایران در سوریه کااهش حضاور

آسایا

فاوذ ر سایه در ساوریه
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زحینهسازی سیاسی برای حعاحله قرن در ححور سوریه رضایت به حشاارکت ایاران ر سایه در
حل بحران سوریه باهدف تسهیل خر ج تدریجی بشار اسد از کا ون قدرت حخالفت با تقویت
ححور حقا حت (ایران ،سوریه ،عراق حز ا ...لبنان) در حنطقه د دسنگی کشاورهای اساالحی
حنطقه در وع گاه به تحوالت سوریه در نیجه کاهش فشارهای سیاسی ،احنینی ،ظااحی ر یام
صهیو یسنی ا ز ای ایران در حنطقه بهتبع آن در ظا بی المللی همچنی کننرل سیاستهای
ضد تحریم ایران تالش آحریکا جهت گرفنار ساخن ر سیه در باتالق بحران سوریه باهحنظاور
چشا یدن طعم تلخ زهر شکست باه کاا پاوتی حااجراجو ،کااهش فاوذ ج.ا.ایاران در ححاور
حقا حت همکاری ر یم صهیو یسنی با کشورهای سنی حذهب حنطقه در رأا آنها عربسانان
سعودی ترکیه ،تحت هدایت آحریکا بهعنوان یک سرحایه راهبردی برای ر یم اشغالگر قادا
به چنخ آ ردن حجدد اجرای سیاستهای جدید خود در عراق اجرای سیاستهای جهاا ی-
سازی خود در قالب صد ر فرهنخ لیبرال دحوکراسی ازهمپاشیده رربی در رار
جایگاه جها ی ایاالتحنحده در حسئولیتهای بی المللی تأکید بر عد

آسایا تثبیات

جود جاایگزی بارای

آن سقوط حکوحت بشار اسد داح زدن به اخنالالت حذهبی بی حسالما ان کااهش قادرت
فوذ حز ا ...در حنطقه لبنان ا جا اقداحات زیرسااخنی سیاسای بارای حعاحلاه قارن در ححاور
سوریه کاهش حضور

فوذ ر سیه در سوریه حقابلاه باا ر سایه برقاراری ر اباط حبننای بار

همکاری در حوقعیت برتر سیاسی با حنحدان تالش برای اشاعه دحکراسی( .حصاحبه با صاحب-
ظران)13۳۳ ،
عالئق و منافع ژئوپلیتیکی نظامی آمریکا در سوریه
تأحی احنیت تضمی حنافع ر یم صهیو یسنی اتحاد با ر یم صهیو یسنی حقابلاه یاا حاداقل
کننرل کشورهای حخالف حنافع آحریکا حقابلاه باا تر ریسام بنیاادگرایی در حنطقاه ضار رت
حمایت افکار عموحی از جنخها در سطح بی المللی

گرا ی از اکنشهای جها ی در صورت

ر د حسنقیم یک کشور به جنخ با کشور دیگر کاهش حذف تلفات یر هاای آحریکاایی در
سوریه حفظ پرسنیژ بی المللی بهعنوان هدایتکننده جنخ رسیدن به اهداف بد ن اسانفاده از
احکا ات تضعیف ححور حقا حت با فرسایشی شدن جنخهای یابنی دستیابی به ثبات سایادت
طلبا ه در د سطح جها ی حنطقهای تأکید بر لز

حضور فعال آحریکا در حناقشات حنطقاهای

جلوگیری از تسلط هرگو ه قدرت حنخاصم بر حناطق حیاتی حد ظر آحریکا جلاوگیری از ظهاور
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اکنش سریع به بحرانها حقابلاه باا باازیگرانِ چالشاگر

ثبات سیادت طلبا ه آحریکا توسعه اونالفها با بازیگران حؤثر حنطقهای حضور حسنقیم ظااحی
آحریکاییها که ای سیاست را از طریق احضاء پیماانهاای سیاسای

ظااحی باا قطار ،احاارات،

بحری  ،عربسنان ،عمان عراق د بال کردها د شکسن ححور حقا حت حفظ تقویت تسلیح
ر یم اشغالگر قدا از طریق کاهش حقا حت در سوریه ا جا تحرکات ظاحی جهات برقاراری
توازن در تحوالت حیدا ی سوریه با کمک افراد گر هها تالش آحریکا بهحنظور پرر ختر جلوه
دادن قش بازیگران ریررسمی (گر ههای حخنلف) درصحنه تحوالت ساوریه سابت باه قاش
بازیگران رسمی حا ند ج.ا .ایران در آن عرصه جابجایی پر ده ححور حقا حت به رهباری ایاران
بهجای پر ده فلسطی بهعنوان چالش اصلی د یای اسال

اعرا

کننرل گار ههاای حقا حات

اسالحی ازجمله حماا حز ا ...همزحان هموارسازی حسیر ر یم صهیو یسنی برای رسایدن
به اهدافش حسلح کردن شورشیان گر ههای تر ریسنی در حنطقه جلاوگیری از شاکلگیاری
یک اونالف ضدآحریکایی در حنطقه ایجاد یک ساز کار همکاری با شرکای سازشکار حنطقاهای
تحت رهبری آحریکا در راسنای تأحی احنیت دلخواه آحریکایی شکسن ححور حقا حت تقویات
یر های تکفیری جهت ااح کردن حنطقه حهار حخالفان آحریکاا (حصااحبه باا صااحب ظاران،
)13۳۳
مدل مفهومی

با گرش به اطالعات جمعآ ریشده در قالاب اساناد حادار

حصااحبه باا خبرگاان حادل

حفهوحی عالوق ووپلینیک آحریکا در سوریه برابر شکل  1ترسیمشده است.
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شکل  :1عالوق ووپلینیک آحریکا در سوریه

روش شناسی
تحقیق حاضر از وع کاربردی بوده با اسنفاده از حجموعه دادههای کیفای کمای ا جاا شاده
است .ر یکرد تحقیق آحیخنه بوده ازآ جاکه در ایا رسااله پا

از توصایف اقعای عینای

ححایط ،باا اسانفاده از ابزارهاای الز ضام تحلیال ححایط درزحیناه خاا

(عالواق حناافع

ووپلینیکی آحریکا در سوریه) ،تحقیق ا جا شده ،بناابرای از ر ش حاوردی  -زحیناهای اسانفاده
گردید .قلمر زحا ی تحقیق از ظر کاربردی ،اسنفاده بهرهگیاری از ناایج آن باا فارض ثباات
سبی شرایط ححیطی از سال  13۳۳تا افق زحا ی  1454حیباشد .قلمر حکا ی ای تحقیق کشاور
سوریه است قلمر حوضوعی ای تحقیق در حوزه علم ووپلینیاک حای¬باشادبرای دادههاای
کمی ،یژگیهای جاحعه آحاری عبارتا د از:
 )1دارای سابقه خدحت در حشارل راهبردی در جایگاه سرتیمی (کشوری لشکری) آشنایی
حناسب با ووپلینیک
 )2حسئول در یکی از سازحانهای کشور حرتبط با حوضوع تحقیاق (در حاال خادحت یاا شاارل
قبلی)
 )3حسئول در کشور سوریه (سفیر ،کاردار یا ابسنه ظاحی).
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در ای پژ هش با توجه به تخصصی بودن حوضوع تحقیق ححد دیت جود افراد صاحب ظر،
حجم جاحعه آحاری برای پرسش احه حصاحبهی ای تحقیق به حویکه بنوا اد یازهاای علمای
آن را برآ رده سازد ،کمنر از  155فر حجم مو ه با توجه به یژگایهاای جاحعاه آحااری در
حد د  05فر برابر جد ل  1زیر برآ رد گردید .لذا با توجه به حجم ححاد د جاحعاه آحااری
ا طباق آن با حجم مو ه ،جاحعه مو ه تحقیق یز همان جاحعهی آحاری حیباشد کاه باهصاورت
تما شمار ا نخا شده است .در ای تحقیاق ،مو اهگیاری باه سایله ر ش هدفمناد همگاون،
اهمگون گلوله برفی تا حد اشباع ا جا شده است.

جد ل  :1جاحعه آحاری پرسشناحه
جاحعه آحاری
1
2
3

تعداد

فرحا دهان ارشد حسئولی ردهباالی ظاحی صاحب ظر حرتبط با حفاهیم حساول ووپلینیک
راهبردهای دفاعی
برخی از اساتید صااحب ظار حارتبط باا حوضاوع در دا شاگاههاای یر هاای حسالح ساایر
دا شگاههای کشور
برخی از اعضای خبره صاحب ظر شاارل در دبیرخا اه شاورای عاالی احنیات حلای ،حجماع
تشخی

حصلحت ظا

کمیسیون احنیت حلی سیاست خارجی حجل

شورای اسالحی

15
15
15

4

حسئولی شارل زارت احور خارجه در سوریه کارشناسان حساول آحریکا ،سفرا ،کارداران ...

12

0

حسئولی ارشد ظاحی شارل در حنطقه حوردحطالعه تحقیق بهعنوان حسنشار یا ابسنه ظاحی

6

جمع کل

پ

از حشخ

05

شدن خبرگان حوزه دفاعی-احنینی سبت به تهیه سؤاالت بااز جهات حصااحبه

اقدا شد .برای باال بردن ر ایی حصاحبه از دیدگاهها

ظرات حنخصصان علو دفاعی احنینای

اسنفادهشده برای باال بردن پایایی حصاحبه ،سؤاالت حصاحبه بهگو های دیگار در زحاانهاای
حخنلف حطرح گردید .با توجه به تخصصی بودن حوضوع تحقیق تما شامار باودن جاحعاهی
آحاری طراحی توزیع سؤاالت پرسشناحه در د وبت بر اساا حشاورت اجمااع ظارات
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افراد صاحب ظر خبره حرتبط با حوضوع تحقیق  ،سؤاالت پرسشناحههای ای پژ هش باه حاو
حطلو

قابل قبولی ،اطالعات علمی حورد یاز ای تحقیق را جمعآ ری موده است .لذا ضم

اسنفاده از ضریب ال شه ،پرسشناحههاای حزباور از ر ایای صاوری ححناوایی بااعنباار بااالیی
برخوردار حیباشد.
حقدار ضریب پایایی ححاسبهشده برای ای پرسشناحه  59۳۳1حی باشاد .گاردآ ری اطالعاات در
ای تحقیق با اسنفاده از ر شهای حطالعهی کنابخا های (حطالعه ،بررسی اسناد بررسی قشهها)
تحقیقات حیدا ی (حصاحبه پرسشناحه) بهصورت ترکیبی ا جاا شاده اسات .تجزیاه تحلیال
دادههای تحقیق در د حرحله ا جا شد :در حرحله ا ل برای تعیی عالوق ووپلینیک آحریکاا در
سوریه با اسنفاده از همپوشا ی ادبیات تحقیق ،اسناد حدار

حصاحبههاا ،باه ر ش کیفای باا

ابزار تحلیل ححنوی تحلیل گفنمان عالوق ووپلینیکی آحریکا در سوریه احصاء گردید.
در حرحله بعد باا توجاه باه تماا شامار باودن جاحعاهی آحااری باا بهارهگیاری از ار افازار
اا.پی.اا.اا 1با اسنفاده از ر شهای آحااری توصایفی ظیار جادا ل
فرا ا ی ،تحلیل ا جا

ماودارهاای توزیاع

از ر ش آحاری آزحون خی  2بارای بیاان درصاد اطمیناان از حعنااداری

پاسخ جاحعه آحاری اسنفاده گردید.
تجزیه تحلیل دادهها یافنههای تحقیق

با توجه به تحقیقات حیادا ی ا جاا حصااحبه باا خبرگاان ،اسانادان صااحب ظاران حاوزه
حوردحطالعه ،اهم عالوق حنافع ووپلینیکی آحریکا در سوریه احصا پ

از جمعبندی یافنههاا

اسنفاده از ظر خبرگان بر اساا پرسشناحه ،از ر ش آحاری آزحون خاید بارای بیاان درصاد
اطمینان از حعناداری پاسخ جاحعه آحاری اسنفاده گردیده چون حقدار خی د حشاهدهشده ایا
عواحل باال بوده است در سطح آلفاای  %0ساطح اطمیناان  %۳0حقادار بازرگتار از 5/550
بهدستآحده ،ای حقدار شاندهنده حعنادارشدن گویهها در عالوق آحریکا در سوریه است.
جد ل  :2عالوق اقنصادی ووپلینیک آحریکا در سوریه
حیا گی
عالوق اقنصادی ووپلینیک آحریکا در سوریه

فرا ا ی
پاسخهای
دادهشده

حقدار خی
د ححاسبه-
شده

سطح
حعناداری

1-SPSS

عالئق و منافع ژئوپلیتیکی ایاالت متحده آمریکا در کشور سوریه
اقداحات زیرساخنی برای حضور شرکتهای آحریکایی برای
بازسازی سوریه
بهرهبرداری از حنابع فنی ،کشا رزی حعادن حوجود
ضربه به اقنصاد ر سیه ایران

ااح کردن حسیر صادرات

آنها
حسابقه تسلیحاتی فر ش حیلیاردها دالر تسلیحات ظاحی به
کشورهای عربی

231

4935

1

59535

4936

18912

59555

4946

4192

59555

4986

38984

59555

جد ل  :3عالوق سیاسی ووپلینیک آحریکا در سوریه
حیا گی

حقدار

فرا ا ی

خی د

سطح

پاسخهای

ححاسبه-

حعناداری

دادهشده

شده

پشنیبا ی تأحی احنیت ر یم صهیو یسنی دفاع همهجا به از آن

4986

389845

59555

جلوگیری از شکلگیری هژحون حنطقهای حخالف آحریکا رر

4915

429545

59555

عالوق سیاسی ووپلینیک آحریکا در سوریه

تثبیت جایگاه جها ی ایاالتحنحده در حسئولیتهای بی المللی
تأکید بر عد

جود جایگزی برای آن توازن قوا برتری

4904

219665

59555

ووپلینیکی به فع آحریکا در حنطقه
ایجاد یک ساز کار همکاری با شرکای سازشکار حنطقهای تحت
رهبری آحریکا در راسنای تأحی احنیت دلخواه آحریکایی
کاهش در صورت احکان از بی بردن اثرگذاری
ححور حقا حت در جنو

رر

آسیا

4984

319385

59555

قشآفرینی
4918

059565

59555

جد ل  :4عالوق ظاحی ووپلینیک آحریکا در سوریه
عالوق ظاحی ووپلینیک آحریکا در سوریه

حقدار خی

سطح

حیا گی
فرا ا ی پاسخ-

د ححاسبه-

حعناداری

های دادهشده

شده
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تضعیف ظاحی حز ا ...ححور حقا حت با فرسایشی شدن جنخ-

489385

4914

59555

های یابنی
کاهش حضور

فوذ حسنشاری ج.ا.ایران ر سیه در سوریه

تقویت حسلح کردن گر ههای تر ریسنی ا تکفیری شورشیان

4908

239865

59555

4938

309265

59555

جهت ااح کردن حنطقه
حمایت بیشنر از کردهای شمال سوریه جت حهار کشورهای همسایه

119445

4946

59555

چون عراق ،ترکیه ،سوریه ایران هموارسازی تجزیه سرزحینی
سوریه
قطع مودن پل ارتباط لجسنیک ایران به حز ا ...ححور حقا حت

489385

4914

59555

نیجهگیری پیشنهادها

الف -نتیجهگیری:

ر ابط ایاالتحنحده آحریکا سوریه پ

از یازده سمناحبر بسیار پیچیده شده ای احر سوریه را

در یک ضعیت دشواری قرار داده است ،اشغال عراق در پی آن اتهاحات ارده به ر یم بشاار
اسد حبنی بر دخالت در عراق ،حسائله تر ریسام ،اتهاا تاالش بارای دسانیابی باه ساالحهاای
کشنارجمعی ،حضور یر های ای کشور در لبنان تالش برای بیثباتی در لبنان باا اتهاا قنال
رفیق حریری حمایت از حز ا ...لبنان به حساول حعضاالت چاالشبرا گیاز در ر اباط بای
آحریکا سوریه تبدیلشده است( .کریمخا ی )13 - 115 :13۳0 ،سیاسات خاارجی آحریکاا در
د ران جنخ سرد در احیه رار

آسایا بار پایاه حمایات پشانیبا ی از ر یام صهیو یسانی

ظا های اقندارگرای ضد کمو یست حنطقه بود .فر پاشی اتحاد شور ی سام

ر یاداد یاازده

سمناحبر حفهو احنیت حلی از گاه سیاسنمداران آحریکایی را تغییر داد .یکجا بهگرایی حبارزه با
تر ریسم تضعیف کشورهای ضد رربی  -ضد ر یم صهیو یسنی در سیاسات خاارجی رار
آسیایِ آحریکا جایگاه یژهای پیدا کرد .در ای راسنا طرح رر

آسیای بزرگ باهادف گسانرش

دحوکراسی تضعیف کشورهای ضد رربی گر ههای تندر اعال
اقندارگرای ضد رر

برخای از حکوحاتهاای

حا ند حکوحت صدا با حداخله ظاحی آحریکا سقوط کرد د احا در اداحاه،

تهدیدات تر ریسنی گسنرش بنیادگرایی

جود سالحهای کشنارجمعی در رر

آسیا سابب

شد تا ایاالتحنحده یک سیاست د گا اه را در حنطقاه در پایش گیارد .ساوریه کاه از حخالفاان
سرسخت طرح رر

آسیای بزرگ بشمار حیآید ،آحریکا را حنهم کرد که هدفش تکهتکه کاردن
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کشورهای عربی رر

آسیا است .سیاست آحریکا در رر
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آسیا همواره چند جهی باوده اسات.

بهطورکلی رربیها داعش احثال داعش را حشکل اصلی حنطقه مایدا ناد ،بلکاه از دیاد آنهاا
حشکل ،قوت ححور حقا حت ایفای قش آن درتهدید ر یم صهیو یسنی عرضِا دا در برابار
سیاستهای رربیها در حنطقه جنو

رر

ادبیات تحقیق حهمتری عالوق ووپلینیکی

آسیاست .از همموشا ی حصاحبههاای ا جاا شاده
وواسنراتژیکی ایاالتحنحده آحریکاا در ساوریه باه

شرح ذیل حیباشد:
الف) عالئق اقتصادی
 اقداحات زیرساخنی برای حضور شرکتهای آحریکایی برای بازسازی سوریه بهرهبرداری از حنابع فنی ،کشا رزی حعادن حوجود در سوریه تضمی جریان کاالهای تجاری در حنطقه بهسوی رر فراهم کردن صادرات گاز ر یم صهیو یسنی به ار پا حسابقه تسلیحاتی فر ش حیلیاردها دالر تسلیحات ظاحی به کشورهای عربی جلوگیری از اتصال جغرافیایی ج.ا.ایران به حدینرا ه تضمی جریان ا ر ی حنطقه بهسوی رر رسیدن به اقنصاد رنی -ضربه به اقنصاد ر سیه ایران

ااح کردن حسیر صادرات آنها

 دسنرسی تضمی پایدار دسنرسی باه حناابع ا ار ی (از حوضاوعات حهام اسانراتژیک جازءالینفک حنافع ایاالتحنحده است).
 گسنرش فرهنخ آحریکایی در پوشش ایجاد دحوکراسی ،ایجاد بازار آزاد سکوالریسم در حنطقهب) عالئق سیاسی
 پشنیبا ی تأحی احنیت ر یم صهیو یسنی دفاع همهجا به از آن حذف یکی از کشورهایی که ثبات سیادت طلبا ه آحریکا را باه طارق حخنلاف در حنطقاه رارآسیا به چالش کشیده است.
 جلوگیری از شکلگیری هژحون حنطقهای حخالف آحریکا رر -پیشبرد ر د صلح اعرا

ر یم صهیو یسنی
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 ا جا اصالحات سیاسی ،اقنصادی اجنماعی در سوریه در جهت تقویات دحوکراسای ،حقاوقبشر سایر ارزشهای لیبرالی
 کاهش فوذ ج.ا.ایران در ححور حقا حت -تثبیت جایگاه جها ی ایاالتحنحده در حسئولیتهای بی المللی تأکید بر عد

جاود جاایگزی

برای آن توازن قوا برتری ووپلینیکی به فع آحریکا در حنطقه
 -تغییر ضع حوجود در سوریه آخری رگههای فوذ ر سیه در رر

آسیا را به چالش حیکشا د.

 ایجاد یک ساز کار همکاری با شرکای سازشکار حنطقاهای تحات رهباری آحریکاا در راسانایتأحی احنیت دلخواه آحریکایی
 -پیشبرد فرایند بهاصطالح صلح رر

آسیا

 -کاهش در صورت احکان از بی بردن اثرگذاری

قش آفرینی ححور حقا حت در جنو

رر

آسیا
 حمایت آحریکا از حخالفان سوریه ،آن کشور را حدافع دحوکراسی در حنطقه شان حایدهاد .تاأثیرحهم ای حوضوع افزایش قدرت ر آحریکا در حنطقه است.
 -سقوط بشار اسد ،فوذ آحریکا در رر

آسیا را افزایش داده بر قدرت جها ی ای کشاور تاأثیر

حسنقیم حیگذارد حیتوا د به حفظ برتری جها ی از طریق برتری در حناطق اول آید.
 -کاهش حضور

فوذ ر سیه در سوریه

ج) عالئق نظامی
 تضعیف ظاحی حز ا ...ححور حقا حت با فرسایشی شدن جنخهای یابنی کاهش حذف تلفات یر های آحریکایی در سوریه -کاهش حضور

فوذ حسنشاری ج.ا.ایران ر سیه در سوریه

 -ضر رت حمایت افکار عموحی از جنخها در سطح بی المللی

گرا ی از اکنشهاای جهاا ی

در صورت ر د حسنقیم یک کشور به جنخ با کشور دیگر
 تقویت حسلح کردن گر ههای تر ریسنی -تکفیری شورشیان جهت ااح کردن حنطقه -تأکید بر لز

حضور فعال آحریکا در حناقشات حنطقهای

 حمایت بیشنر از کردهای شمال سوریه جهات حهاار کشاورهای همساایه چاون عاراق ،ترکیاه،سوریه ایران هموارسازی تجزیه سرزحینی سوریه
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 جلوگیری از ظهور قدرتهای حنطقهای قطع مودن پل ارتباط لجسنیک ایران به حز ا ...ححور حقا حت حفظ پرسنیژ بی المللی بهعنوان هدایتکننده جنخ رسیدن به اهداف بد ن اسنفاده از احکا ات تأحی احنیت تضمی حنافع ر یم صهیو یسنی. تالش آحریکا بهحنظور پرر ختر جلاوه دادن قاش باازیگران ریررسامی (گار ههاای حخنلاف)درصحنه تحوالت سوریه سبت به قش بازیگران رسمی (حا ند ج.ا .ایران) در آن عرصه
 -دفاع از حنحدان

اکنش سریع به بحرانها

 حقابله با بازیگرانِ چالشگر ثبات سیادت طلبا ه آحریکاب -پیشنهادها:

 )1با توجه به ای که حنافع آحریکا در حنطقه رر

آسیا تجزیه سوریه با تقویات جریاان کردهاا در

ای کشور حیباشد ،پیشنهاد حیگردد ج.ا.ایران با تعاحل با ترکیه ،عراق آذربایجان با ا عقااد پیماان
حنطقهای با ای راهبرد آحریکا حقابله ماید.
 )2یکی از تعارضات ووپلینیکی ج.ا.ایران با آحریکا حمایت از گر ههای تر ریسانی-تکفیاری در
سوریه است لذا پیشنهاد حیگردد سناد کل یر های حسلح باا اسانفاده از ظرفیات عملکاردی ساماه
قدا در راسنا ی عالواق ظااحی جمهاوری اساالحی ایاران در ساوریه در خصاو
سازحا دهی ارتش

یر ی حردحی سوریه (دفاع طنی) اقادا

باازطراحی

از حمایات آحریکاا از گار ههاای

تر ریسنی در سوریه جلوگیری ماید.
 )3با توجه به تجربه جنخهای اخیر در حنطقاه رار

آسایا در حقابلاه باا گار ههاای تکفیاری -

تر ریسنی ،توسعه همکاریهای ظاحی ج.ا.ایران با کشور سوریه با در ظر گرفن حالحظااتی قابال
ا جا است .لذا پیشنهاد حیگردد در ای زحینه طرحریزی اقداحات الز حعمول گردد.
 )4پیشنهاد حیگردد با اسانفاده از حوقعیات هارتلنادی (ارتبااطی ،واوپلینیکی ا ار ی) اوانالف
حقا حت اسالحی با ححوریت ج.ا.ایران سایر کشورهای حسلمان حنطقاه حخصوصااً ترکیاه جهات
حقابله با اونالف کشورهای خلیجفارا با آحریکا تشکیل شود.
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