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 چکیده
المللی ای و بینهای منطقهموقعیت ژئوپلتیک سوریه این کشور را به محل تلاقی و برخورد منافع قدرت

المللی از ای و بینتبدیل کرده است. به همین دلیل با آغاز بحران در سوریه، کنشگران مختلف منطقه
برای کشورهای  له  کشورهای اروپایی در چارچوب اهداف و منافع خود به ایفای نقش پرداختند.جم

از زمان آغاز  هاآنبه همین دلیل   اتحادیه اروپا گسترش نا امنی در منطقه خاورمیانه نگران کننده است.
د. هدف پژوش بحران در سوریه راهبردهای گوناگونی را در رابطه با تحولات این کشور اتخاذ کردن

بررسی راهبرد کلان اروپا، مطالعه موردی کشورهای فرانسه و انگلستان، که دیپلماسی فعالی در  حاضر
باشد. بر همین اساس سوال اصلی بر این مبنا قرار قبال سوریه اتخاذ کردند، در قبال بحران سوریه می

-با بحران سوریه اتخاذ کردند؟ یافته دارد که انگلستان و فرانسه تاکنون چه راهبردهایی را در مواجهه

دهد که فرانسه و انگلستان همسو با راهبرد کلان اروپا، به تناسب روند تحولات های پژوهش نشان می
به ترتیب در سه  هاآنتوان اند که میو پیامدهای آن، راهبردهای مختلفی را تاکنون اتخاذ کرده سوریه

گرایی نظامی با محوریت ف تغییر رژیم؛ ب( راهبرد مداخلهقالب: الف(راهبرد تهدید و فشار با هد
سازی تقسیم ملت -و ج( نهایتا راهبرد حفظ وضع موجود و حمایت از فرایند دولت مقابله با تروریسم

 لیتحل یمکتب کپنهاگ برا یاز چارچوب نظرتحلیلی است و -بندی نمود. روش پژوهش تبیینی 
 .موضوع پژوهش استفاده شده است
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 مقدمه 

که حاصل فرپاشی امپراتوری  8383ملت در سال -از زمان تشکیل سوریه به عنوان یک دولت

المللی با تاکید بر توازن قدرت ای و بینهای منطقهگاه سیاستعثمانی بود، سوریه مدرن تکیه

(. به عبارتی، سوریه یک بازیگر ژئوپلیتیک محور 19: 8931محمدی، آقابوده است)امیدی و 

است که سه عامل واقع شدن در منطقه راهبردی غرب آسیا، قرار گرفتن بر کناره شرقی دریای 

کیلومتر ساحل و همسایگی با اسرائیل، لبنان، ترکیه و عراق به  811مدیترانه و برخورداری از 

المللی نمایان ای و بینقش راهبردی آن را در مناسبات منطقهوضوح اهمیت ژئوپلیتیک و ن

بازیگری محوری در خاورمیانه (. این کشور به عنوان 831: 8935سازد)تاجیک و سعادتی، می

یل ائهم در منازعه اعراب و اسر ، وخصوصاً در زیر سیستم شامات ،ایکه هم در نظم منطقه

اهمیت  از نگاه نوستالژیک اروپا به این حوزه، در کناره، نقشی بسیار تعیین کننده داشت

در روابط برخوردار بوده است. به همین دلیل  برای کشورهای اروپایی پلتیکئواستراتژیک و ژ

داشته و کشورهای  اروپا با سوریه همواره نوعی تداوم استراتژیک علیرغم تغییر تاکتیکی وجود

پرهیز از تغییرات ناگهانی، تغییر آرام است های گذشته سیاند در طول دههاروپایی سعی کرده

در پرتو سیاست  ،داخلی سوریه تحولاتاقتصادی و مدیریت تحت کنترل  -ساختار اجتماعی

 را پیگیری کنند )قاسمی و همکاران، ،پلتیک حساس شاماتژئوقومی و  -موزاییکی مذهبی

8931 :13-51 .) 

ی یا بیداری موسوم به بهار عرب یدممر یهاها و شورشیاز ناآرام ی، موج3188از سال  

، بحران باعث شد تیکه در نها در برگرفترا از جمله سوریه  انهیخاورم یکشورها ،اسلامی

های غربی این کشور به چالشی جهانی به خصوص برای کشورهای منطقه خاورمیانه و قدرت

عادلات قدرت اهمیت راهبردی سوریه در م (. 31: 8931تبدیل شود)سیفی ناجی و همکاران،

المللی پیدا ای و بینای و بین المللی سبب گردید بحران داخلی آن کشور جنبه منطقهمنطقه

ای هر یک بر اساس اهداف و منافع خود ای و فرامنطقهنماید و متعاقبا کنشگران مختلف منطقه

فرانسه به در این بحران مداخله کنند. در همین ارتباط، کشورهای اروپایی بویژه انگلستان و 
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های دیگر نظیر قدرتدر کنار دلیل پیوندهای تاریخی و منافعی متعددی که در سوریه داشتند، 

 ی را در قبال تحولات این کشور اتخاذ کردند.هاآنهای فعالایالات متحده و روسیه، سیاست
لستان با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که انگ 

اند؟ فرضیه و فرانسه تاکنون چه راهبردهایی را در مواجهه با تحولات داخلی سوریه اتخاذ کرده

و  مقاله بر این مبنا قرار دارد که کشورهای انگلستان و فرانسه به تناسب روند تحولات سوریه

ی خود را در پیامدهای آن راهبردهای مختلفی را اتخاذ کردند تا بدین ترتیب بتواند منافع حداکثر

از تحلیلی است و -این کشور و متعاقبا در خاورمیانه تامین نمایند. روش پژوهش توصیفی 

  .موضوع پژوهش استفاده شده است لیتحل یمکتب کپنهاگ برا یچارچوب نظر

لحاظ تاریخی، انگلستان و فرانسه بیشترین تعاملات و منافع را در ارتباط با  به دلیل این که به

ها و راهبردهای این دو کشور در کانون اصلی پژوهش قرار رمیانه دارند، سیاستمنطقه خاو

گرفته است. اما آنچه که انجام پژوهش را ضرورت می بخشد بررسی مداخلات انگلستان و 

ترین متحد ایران در منطقه است؛ کشوری که از اهمیت فرانسه در سوریه به عنوان اصلی

ر است. بررسی و تبیین راهبردها و اهداف این کنشگران استراتژیکی برای تهران برخوردا

تواند به تصمیم گیرندگان عرصه سیاستگذاری ایران کمک نمایند تا تصمیمات ای میفرامنطقه

مناسب و اقدامات لازم را، جهت تامین حداکثری منافع ملی و امنیت کشور، اتخاذ نمایند. 

موجود در رابطه با موضوع پژوهش را پر کند.  تواند خلاءعلاوه بر این انجام این پژوهش می

چراکه در رابطه با اروپا بویژه راهبردهای انگلستان و فرانسه در سوریه مطالعه جامعی تاکنون 

 انجام نگرفته است. 

 پیشینه پژوهش

المللی آن موجب شده است آثار متعددی در ای و بیناهمیت بحران سوریه و پیامدهای منطقه

اند از یک جنبه خاص این نگارش درآید که هریک به نوبه خود تلاش کردهاین رابطه به 

( در 8931آبادی و همکاران)بحران را مورد مداقه و تحلیل قرار دهند. بطور مثال، قاسمی علی

ایران و اتحادیه اروپا در قبال بحران اسلامی بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری »مقاله 
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ای چون  منطقه هایتسیاست خارجی قدر، «گرایی تدافعیواقع داعش از منظرو پسا سوریه

بررسی  سوریه پساداعشبال در ق را اتحادیه اروپایی نظیرای  فرامنطقه های ایران و قدرت

کنند را تبیین می کنند. نویسندگان بیان می هاآنهای پیامدهای سیاست و سپس اهداف و کرده

ه سوریه و عدم شکست آن در برابر اهداف و نیات گرایی تدافعی، آیندکه از نگاه واقع

کشورهای غربی برای ایران از لحاظ حفظ و تقویت نقش منطقه ای، موازنه قدرت و تقویت 

با توجه هلال شیعی در کشورهای ایران، لبنان، عراق و سوریه بسیار با ارزش است. همچنین، 

این منطقه یکی از  تحولاتل و ئدر خاورمیانه، تعامل با مسا مختلفی هاآنبه وجود بحر

. در این زمینه، محسوب می گرددهای مهم برای سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا آزمون

من تقویت جایگاه خود در ض تحولات،گیری از شرایط و  با بهره تا این اتحادیه کوشیده است

سیاست »، «مدیترانه -پامشارکت ارو»هایی نظیر های نهادی در قالبمنطقه، به توسعه مکانیسم

 خودجهت پیشبرد اهداف  «موافقتنامه با شورای همکاری خلیج فارس»و  «همسایگی اروپایی

و  جادیعوامل مؤثر در ا نییو تب یبررس» در مقاله (8931) ی و همکارانناج یفیس .بپردازد

کشور  یاسیبحران ساشاره دارند که  «برچر یمدل پژوهش یبرمبنا هیاستمرار بحران  سور

علاوه آن،  انیاست که در جر ریچند دهه اخ یامنطقه یهاآنبحر نیتردهیچیاز پ یکی هیسور

 یبراساس راهبردها و منافع مل زین یاو فرامنطقه یامنطقه گرانیعوامل و باز ،یعوامل داخلبر 

 نظر به. از دیدگاه نویسندگان، کنندمی  بحران اعمال نیا ندآیرا در فر یگوناگون یهاخود نقش

ولی در  شد.مدت، فراهم با در کوتاه هیبحران سور انیپا یمناسب برا طیراشکه  رسدینم

های امنیتی توانند با ایجاد ترتیبهای مخاصمه به حل بحران مایل باشند، میصورتی که طرف

جدید در منطقه، میزان حضور و نفوذ خود را باز تعریف کرده و سازوکارهای سیاسی مناسب 

 ی همزیستی مسالمت آمیز پیدا کنند. را برا

در  رانیفرانسه و ا یخارج استیس کردیور» ( در مقاله8931ی و همکاران)زدانیالله  تیعنا

کنند که جمهوری اسلامی ایران و فرانسه هر یک اشاره می« (3188-3181) هیقبال بحران سور

منافع خود و عدم با سیاست تهاجمی وارد بحران سوریه شدند. چرا که هریک بر اساس 

اعتماد از شرایط موجود و حفظ امنیت خود دست به دخالت در این بحران زده اند. اما 
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سیاست تهاجمی از سوی ایران با توجه به ایدئولوژی خاص حاکم بر آن، به نوعی متفاوت با 

سیاست تهاجمی اتخاذ شده از سوی فرانسه است. به عقیده نویسندگان، برای حل بحران 

المللی ای و بینضرورت دارد تا دیدگاه مسلط بر سیاست خارجی کشورهای منطقهسوریه 

در امور مربوط به یک کشور خارجی کاهش  هاآننسبت به بحران تغییر کرده و درجه دخالت 

الگوی رفتاری قدرت های بزرگ در مدیریت » ( در مقاله 8935یابد. دهشیری و گلستان )

گرایی سعی کردند تا با کاربست نظریه واقع« چندقطبی-ام تکالمللی سوریه در نظبحران بین

چند قطبی را -های بزرگ در نظام تکساختاری، الگوی مدیریت بحران سوریه از سوی قدرت

چند قطبی الگوی رفتاری -های نظام تکتحلیل نمایند. از دیدگاه نویسندگان، محدودیت

الملل در مدیریت در عرصه سیاست بین «موازنه قوای نامتقارن»های بزرگ را به سمت قدرت

 به ویژه بحران سوریه سوق داده است. هاآنبحر

استدلال « سیاست خارجی بریتانیا در قبال سوریه» ( در تز خود تحت عنوان3181سارا اسکات)

کند که سیاست بریتانیا در رابطه با سوریه در طول یک سده گذشته در قالب سیاست کلی می

های این کشور قابل فهم است. مداخله طه با مسائل منطقه خاورمیانه و اولویتبریتانیا در راب

های سو و جایگاه سوریه به عنوان یکی از قدرتمستمر بریتانیا در امور خاورمیانه از یک

ای مهم از سوی دیگر تداوم بخش روابط دوطرف بوده است. بطور کلی، مواضع منطقه

-ای پس از جنگ جهانی، تروریسم بین الملل، مداخلهنظم منطقهسیاستمداران بریتانیا در رابطه 

گرایی، فروش تسلیحات،  دیکتاتوری و همچنین دموکراتیزه کردن شاکله سیاست بریتانیا را در 

 دهند.  رابطه با سوریه شکل می

در نهایت می توان به استراتژی کلان امنیت ملی اروپا برای قرن بیست و یکم اشاره کرد. در 

تراتژی امنیتی اتحادیه اروپا منطقه خاورمیانه و به خصوص سوریه برای کشورهای اروپایی اس

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اروپا ضمن تاکید بر استفاده و کاربرد دیپلماسی چند 

جانبه در حل مناقشات بین المللی، معتقد است حفظ امنیت و ثبات در منطقه به خصوص در 

از بحران ناامنی رنج می برند در زمره موضوعات مورد توجه استراتژی جهانی کشورهایی که 

بررسی ادبیات موجود حاکی از   (.European Union Global Strategy, 2016)اروپا قرار دارد
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 هاآنو اهداف  هیسور قبال تحولات فرانسه و انگلستان در راهبردهایارتباط با  درآن است که 

تا خلاء دارد  یسع این مقالهاست. لذا  منسجمی تاکنون انجام نگرفتهپژوهش علمی جامع و 

  موجود را مرتفع نماید.

 مجموعه امنیت منطقه ایچارچوب نظری: 

الملل به خصوص پدیدهبا فروپاشی نظام دوقطبی و ظهور تحولات جدید در ساختار نظام بین

خشونت  های مسری واریمهاجرت، تروریسم و بیم های غیرنظامی نظیر توسعه اقتصادی،

نقدهای جدی بر نگاه سنتی امنیت وارد شد. به عبارت دیگر ظهور پدیده   ی،و نژاد یقوم یها

های جدید و ناتوانی دیدگاه رئالیستی امنیت در تحلیل آن منجر به تجدید نظر در باب مفهوم 

 (.81:8939حی،ی نظامی امنیت می گنجد)طباطبایی و فتکلاسیک امنیت شد که تنها در مقوله

های مهمی برداشت و چشم انداز جدید و متفاوتی را در از جمله مکاتبی که در این مسیر گام

حوزه مطالعات امنیتی پس از جنگ سرد ترسیم نمود، مکتب کپنهاگ است که با ارائه تعریف 

 و چند بعدی از مفهوم امنیت، تفکیک مطالعات امنیتی از مطالعات استراتژیک دوران 8موسع

جنگ سرد و نیز توجه به سطح تحلیل منطقه ای، نقش قابل توجهی در بازاندیشی مفهومی و 

، 9، اول ویور3نظری مطالعات امنیتی داشته است که آثار و نقطه نظرات افرادی مانند بری بوزان

گر و کوزه نقش بسزایی در پویایی این مکتب ایفا کرده است )داداندیش 4دوویلد

بوزان اعتقاد دارد که بعد از جنگ سرد امنیت کشورها به هم وابسته بوده و (. 15: 8913کالجی،

 ایها دولت یبقاهمچنین، (. Lynn-Jones, 1991: 8)را جدا در نظر گرفت  هاآنتوان نمی

 نیبر ا. ردیگ یقرار نم دیمورد تهد یفقط توسط فاکتورها و عوامل نظام گرید یدولت گرانیباز

را به پنج مقوله  یاجتماعات بشر تیامن «ها و هراسردم، دولتم»اساس بوزان در کتاب 

 (.94:8913وزان،بکند ) یم میتقس یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،ینظام

 

1 .Wide 
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 8«یامنطقه تیمجموعه امن» هیارائه نظر دیمکتب کپنهاگ را با یدستاوردها نیاز جمله مهمتر

ارائه  یتیرا در حوزه مطالعات امن یتازه ا کردیبوزان دانست که در واقع رو یبار یاز سو

برداشت: نخست توجه به سطح  تیمفهوم امن لیبوزان دو گام مهم در تحل هینظر نینمود. در ا

و  ،به هم وابسته دهیپد کیو درک آن به عنوان  تیامن یارابطه تیماه هیبر پا یامنطقه لیتحل

(. 11:8913،یو کوزه گر کالج شیاداند)د لیمختلف تحل یهاهیاز لا یکامل فیط میدوم ترس

و  یهتجز یتوانند براینم یالمللینو ب یمل یلاست که از آنجا که سطوح تحل معتقد بوزان

منظور  ینا یبرا یانهم تحلیلسطح  یکمسائل مربوط به مناطق مناسب باشند، لذا وجود  یلتحل

در جهت پر نمودن  یتلاش را یانهم یلمنظور از ارائه سطح تحل یخواهد بود. خود و یضرور

 (.383:8911داند)بوزان، یالملل( مین)نظام بیستمسطح دولت و س یانشکاف م

ای از واحدها که در آن مجموعه»بوزان مجموعه امنیت منطقه ای را این گونه تعریف می کند 

ه آن اندازه درهم تنید هاآنها فرآیندهای عمده امنیتی کردن و غیر امنیتی کردن یا هردوی 

)بوزان و ویور، « تواند جدای از یکدیگر تحلیل یا حل شوداند که مشکلات امنیتی نمیشده

 یزمتما یکدیگررا از  یلسطح تحلر بوزان چها یتی،امن یهادر بحث از مجموعه(. 55: 8911

 یز تفکیکن یو جهان یمنطقه ایناب ی،داخل یبه سطح ها ی،اعلاوه بر سطح منطقه یکند. ویم

 یبها که علت آساز دولت یکمنحصر به فرد هر  یهایژگیو ی،ت. در سطح داخلقائل اس

دربردارنده روابط  ی،ا. سطح منطقهیردگیکند مورد توجه قرار میرا فراهم م هاآن یریپذ

 منطقهیناباشد. در سطح بیکه هست م یاآورنده منطقه به گونه یددولت با دولت است که پد

ناظر بر  ی،سطح جهان یتمورد نظر است و در نها یرامونیا مناطق پمنطقه ب یهاتعامل ی،ا

 .(Buzan & Waever,2003:51)بزرگ است یهانقش قدرت

هایی را برای آن متصور است: ای ویژگیبوزان برای مشخص نمودن مجموعه امنیت منطقه

-منظر میها نزدیک یکدیگر باشند. از این نخست، مجاورت: یعنی از لحاظ جغرافیایی دولت

به خصوص تهدید سیاسی و نظامی وقتی به حوزه جغرافیایی نزدیک هستند  تهدیدتوان گفت 

این است که  شوند دوم، وابستگی متقابل امنیتی: که منظور از آنبا شدت بیشتری احساس می

 

1 Regional Security Complx (RSCT) 
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تغییر و تحولات امنیتی در هر یک از واحدهای مجموعه باعث ایجاد تغییر و تحول در 

شود. علت استفاده از معیار متقابل بودن تاکید بر تاثیر و تاثر اعضای مجموعه میموقعیت سایر 

منظور از دوستی بیان این مطلب است که در  امنیتی است. سوم،  الگوهای دوستی یا دشمنی:

روابط میان دولت ها طیف وسیعی از دوستی است که در روابط میان دولت ها طیف وسیعی 

شود و منظور از دشمنی به روابطی ار حمایت و حفاظت را شامل میاز دوستی واقعی تا انتظ

 میان واحدهاست که در آن سوء ظن و ترس حاکم باشد. چهارم، وجود حداقل دو بازیگر

تواند توسط تعدادی کشور ضعیف از ای نمیموثر؛ به این معنا که یک مجموعه امنیتی منطقه

ای موثر و چندین ضور حداقل دو قدرت منطقهگیری آن با حیک منطقه شکل بگیرد. اما شکل

(. آنچه 898:8934؛ مرادی و شهرام نیا،313:8919کشور ضعیف امکان پذیر است)عبداله خانی،

ای بر آن تاکید دارند این موضوع که بوزان و ویور در ارتباط با نظریه مجموعه امنیت منطقه

برخوردار نیستند و تحت شرایط است که مجموعه های امنیتی از وضعیت ثابت و لایتغیری 

 توانند تغییر کنند. داخلی و خارجی می

نیز به نظریه  3«پاتریک مورگان»و  8«دیوید لیک»اما علاوه بر بوزان و ویور افرادی نظیر 

مجموعه امنیتی منطقه ای پرداخته اند و این نظریه را با کمی جرح و تعدیل به کار برده اند، 

رد اصلاحی از اهمیت بسزایی برخوردارند. از دیدگاه آن ها، مناطق توان گفت این مواکه می

های امنیتی بر اساس عوامل خارجی المللی کوچکی نیستند و مجموعههای بینفقط سیستم

« نفوذ» (.  بوزان، مسئله  11 -13: 8931گیرند)قاسمی، گرایی امنیتی شکل میمشترک یا برون

دهد. از دیدگاه وی، نفوذ ارجی مورد استفاده قرار میرا در تحلیل مداخله خ«  تداخل» و 

ای وارد های واقع در یک مجموعه امنیتی منطقههای خارجی با دولتزمانی است که قدرت

شوند. یک رقابت منطقه ای بومی، نظیر رقابت هند و پاکستان، فرصت صف بندی امنیتی می

کند. منطق توازن قوا نیز با فراهم می های بزرگ در منطقهها یا تقاضاهایی برای نفوذ قدرت

سان الگوهای خواند و بدینکارکرد طبیعی خود، رقبای محلی را به جلب کمک بیرونی فرا می

(. پس 51 -11: 8911خورد  )بوزان و ویور،محلی رقابت به الگوهای رقابت جهانی پیوند می
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ای قدرت های و به گونه های بزرگ جزء مجموعه امنیتی آن منطقه نیستندبنابراین قدرت

اند. اما با توجه اند بازیگری نفوذیخارجی در مناطقی که بلحاظ جغرافیایی در آن واقع نشده

مناطق  یگردر د یچنانچه قدرت بزرگانجام گرفت، « مورگان»و « لیک»به اصلاحاتی که توسط 

 شودیمحسوب م یامنطقه یتیکند عضو آن مجموعه امن ییبه صورت مستمر قدرت نما

 ءفرانسه و انگلستان را آشکارا جز یکشورها توانیممی یبترت ینبد(. 193: 8911)موسوی، 

کند که کاربرد یمورگان استدلال م همچنین .یممحسوب کن یانهخاورم یاطقهنم یتیمجموعه امن

 ؛دهدیبه دست نم یقیدق فیتعر یامنطقه یتیمجموعه امن نییتع یبرا ییایمجاورت جغراف

حال  نیکه در ع ییایخارج از منطقه جغراف یتواند حضور کشورهاینم فیتعر نیا چرا که

 یو ،نیکند. بنابرا نییرا تب ندینمایم فایمجموعه ا یتیکننده در تعاملات امن نییتع ینقش

 یامنطقه یتنیمجموعه ام کیکند که یم شنهادیو پ شودیم یژگیو نیخواستار اصلاح در ا

 یتیاست که در آن روابط امن ییو فضا و مکان جا ،است ییایافرجغ یمکان و فضا یدارا

روابط  نیهستند که به طور گسترده در ا ییکشورها زیمجموعه ن یوجود دارد و اعضا یمتوال

بطور کلی، بر اساس تفسیر موسع لیگ و مورگان،  (.59:8918و مورگان، لیکحضور دارند)

و روابط امنیتی کند  یینماستمر قدرتمناطق به صورت م گریدر د یچنانچه قدرت بزرگ

. بر این شودیمحسوب م یامنطقه یتیضو آن مجموعه امنای با آن مناطق داشته باشد عپیوسته

توان انگلستان و فرانسه را جزیی از مجموعه امنیتی خاورمیانه قلمداد کرد. با توجه اساس می

تا سیاست هایی اتخاذ نمایند تا امنیت کنند ها تلاش میبه وابستگی متقابل امنیتی، این قدرت

 حداکثری خود را  مقابل تهدیدات چند بعدی و نوظهور تامین نمایند.  

 اروپا و تحولات سوریه 

 جایگاه خاورمیانه در راهبرد امنیتی اروپا الف(

امنیتی و تحول ژئوپلتیک سریع تر از فرآیندهای اقتصادی عمل می -در عصری که روندهای نظامی

امنیتی تر شدن فضای خاورمیانه و بی ثباتی کشورهای این منطقه اولین آثار خود را بر مناطق  کنند،

های اخیر در گذارد. در همین رابطه، مجموعه تحولات دههپیرامونی از جمله امنیت اروپا بر جای می
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ان تبدیل ترین حوزه ژئوپلتیک جهترین و حساسمنطقه را به عنوان یکی از کلیدی خاورمیانه این

ای که اکنون اروپا معتقد است این اتحادیه، با هلالی از بی ثباتی روبروست کرده است؛ بگونه

(Missiroli,2016:10.)   سیاست اتحادیه اروپا در خاورمیانه اساسا تحت تاثیر سه عامل کلی قرابت

به موضوعات دیگر جغرافیایی، امنیت انرژی و حافظه تاریخی قراردارد. از همین رو، این اتحادیه 

موجود در منطقه خاورمیانه همچون تروریسم، اشاعه سلاح های کشتار جمعی، رقابت تسلیحاتی، 

اسرائیل و ... در چارچوب عوامل یاد شده که تاثیرات متقابل بر یکدیگر دارند، -فرآیند صلح فلسطین

ا، تامین ثبات در خاورمیانه را اند تا اتحادیه اروپالذکر جملگی سبب شدهنگرد. عوامل سه گانه فوقمی

تواند به استراتژی اصلی خود در این منطقه تبدیل کند. چرا که از یک سو، ثبات و امنیت خاورمیانه می

با توجه به قرابت آن با -المللی به ویژه اروپاییای مستقیم و بسیار مهم با مدیریت امنیت بینرابطه

سو، منابع استراتژیک موجود در این منطقه نقش تعیین  داشته باشد و از دیگر –منطقه خاورمیانه 

الملل خواهند داشت. در همین راستا و برای ای در چگونگی توزیع قدرت آینده در سطح بینکننده

های های بیشتر سیاسی و امنیتی در خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرتجلوگیری از پرداخت هزینه

د راهبرد امنیتی را در دستور کار خود قرار داده اند: الف( حمایت اروپایی تاکنون تعقیب و اجرای چن

گرایی؛ ج( المللی مبتنی بر چند جانبهاز دموکراسی و توسعه آن؛ ب( تلاش در جهت ایجاد نظم بین

(. در همین چارچوب این اتحادیه تلاش 815-813: 8915مقابله با تهدیدات سنتی و نوین )واعظی،

، از تغییر موازنه قوای منطقه ای انهخاورمی در ملت –دولت  یساختارهاحفظ کرده است تا ضمن 

، در صدد بوده انهیدر خاورم یاسیو س یثبات اقتصاد جادیاجلوگیری کند. همچنین ضمن حمایت از 

برداری ی بهرهالمللنیاروپا در معادلات ب گاهیجا یبه منظور ارتقا این منطقه تیاز ظرفاست تا 

امنی در منطقه های کنترل نا(. جهت تحقق این اهداف اروپا از مکانیسم8: 8931)روستایی، نماید

حمایت نموده و با افزایش سطح انعطاف پذیری خود که ریشه در قدرت این نهاد دارد تلاش کرده 

است تا خود را به عنوان یک اتحادیه پاسخگو معرفی کند. اروپا معتقد است باید تمامی جوانب 

ازعات در خاورمیانه را دید و همه جوانب تاثیر گذار بر منازعات را شناسایی و حل و من هاآنبحر

های فرارو لازم است. برخی از مناطقی که هشدار کرد؛ حتی توجه بلند مدت به مدیریت تنش

ریزی نمود. اروپا با توجه به اصولی برنامه هاآنشوند را باید از قبل شناسایی کرد و برای محسوب می
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ن: اتحاد، تعهد، مسئولیت و شراکت، راهبرد توجه به امنیت اتحادیه اروپا، همکاری با همچو

ای های منطقههمسایگان شرقی و جنوبی، رویکرد جامع نسبت به بحران ها و منازعات، تاکید بر نظم

و در نهایت حکمرانی جهانی برای قرن بیست و یکم را در حوزه سیاست خارجی مورد توجه قرار 

بطور کلی می توان بیان داشت،  (.European Union Global Strategy, 2016, PP.19-35)استداده 

منطقه  نیا، اروپا یاسیو ثبات س ینظام ،یاقتصاد تیامنبا توجه به پیوند وثیق منطقه خاورمیانه با 

وده ب ییاروپا هیاتحاد استیدر س یمحور تیموقع کی یجهان، دارا کیهمواره به عنوان کانون ژئوپلت

اند تا بر اساس اهداف و های قدرتمند این اتحادیه نظیر فرانسه و انگلستان هریک تلاش کردهو دولت

 منویات خود اقدام به مداخله در منطقه نمایند. 

 از دخالت در تحولات خاورمیانهاهداف انگلستان و فرانسه  ب( 

رانسه سیاست هایی را اتخاذ با وقوع تحولات خاورمیانه بویژه سوریه، کشورهای انگلستان و ف

کردند تا از یک سو با تهدیدات گوناگون حاصل از این تحولات مقابله کرده و امنیت خود را 

تامین نمایند و از سوی دیگر به اهداف مختلف خود دست یابند. در این بخش به بررسی 

 مهمترین اهداف این کشورها اشاره خواهد شد.

 با هدف تامین امنیت داخلی  افراط گراییمبارزه با  تهدیدات تروریسم و 

قدرت گرفتن داعش به عنوان یک گروه افراطی در عراق و سوریه نه تنها خاورمیانه را با 

ی امنیتی و تهدید سرزمینی جدی مواجه ساخت، بلکه تهدیدات و مخاطرات مهمی هاآنبحر

مهم ترین نتیجه بحران را برای امنیت کشورهای پیرامونی اروپایی ایجاد کرد. به عبارتی، 

سوریه برای اروپا مسئله تروریسم بود که به شکل بارزی در حملات تروریستی صورت گرفته 

در فرانسه و انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی نمود پیدا کرد. تهدیدات تروریستی داعش 

ه تهدیدات بگونه ای افزایش یافت که رئیس اداره پلیس اتحادیه اروپا) یوروپل( بیان داشت ک

 31تروریستی در اروپا به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است ) خبرگزاری ایرنا، 

های جهادی تهدید (. در این بین، عضویت جوانان مسلمان اروپایی در گروه8935بهمن 

های صورت دیگری برای کشورهای عضو اتحادیه محسوب می گردید. بر اساس تخمین
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ها در خارومیانه حدود هفت هزار نفر از تروریست 3815تا  3189های گرفته، در فاصله سال

(. بنابراین، ترس از 895-894: 8931شهروند کشورهای اروپایی بودند )صالحی و زارع، 

تهدیدات تروریستی داعش و اعضای اروپایی آن که در سرتاسر اروپا حضور داشتند، موضوع 

ر کار رهبران فرانسه و انگلستان قرار داد. در واقع، برخورد با این پدیده را در اولویت دستو

 88ترین تهدید برای کشورهای فرانسه و انگلستان پس از رادیکالیسم اسلامی داعش به جدی

 سپتامبر تبدیل شد که مقابله با آن جهت تامین امنیت داخلی ضرورت یافت. 

 حفظ امنیت اجتماعی و فرهنگی ناشی از تهدیدات مهاجران

مدهای مهم پدیده مهاجرت، تهدید امنیت اجتماعی و فرهنگی کشورهای اروپایی می باشد. از پیا

 یبه اروپا، اکنون قاره سبز با چند دستگ یهاآنخاورمیبا ورود گسترده مهاجران در همین رابطه، 

-ییاروپا یشهر را برا کیدر  یزندگ یبه نوع یمنظومه چند فرهنگ نیمواجه شده است. ا یفرهنگ

مهاجران مسلمان را در نظر  ه ژیمهاجران به و هایارزش دیبا هاآن رایار چالش کرده است؛ زدچ ها

 تعارضنوع  کیاغلب  ییاروپا یاز شهرها یاریمسلمان در بس یهاتی. جوامع و اقلرندیبگ

وجود  یفاحش یتضادها بایتقر یو غرب یاسلام هایارزش بین چون. اندکرده جادیرا ا یفرهنگ

 ییاروپا یاز کشورها یاریدر بس ییاروپا تیو هو یاسلام تیهو نیتقابل ب گر،یعبارت د هدارد. ب

به خود  یکیدئولوژیتقابل بعد ا نیتوان استنباط نمود که ا یشده است که م نینو یوارد مرحل

ها را بدنبال شان نه تنها تقابل و اصطحکاک ارزش یفرهنگ تیمهاجران بر هو دیتاک گرفته است.

با جامعه  یکپارچگیکند، بلکه روند یم «یفرهنگ تیامن»بحران  کیروپا را دستخوش دارد و ا

و  یکاریب ،یاجتماع تیها، محروم شیسا فیط نیا ندیسازد. برآ یبا چالش مواجه م زیرا ن زبانیم

 نیاست که ا انیراندن پناهجو هیو به حاش یراست افراط یهاقدرت گرفتن احزاب و گروه

)اختیاری  سازدیم مفراه یستیترور یهاآنها و سازمدر گروه هاآنجذب  یرارا ب نهیموضوع زم

در  یسع کالیراد یهاآنیبه جر وستنیبا پ (.  در حقیقت این افراد31-38: 8931امیری و همکاران،

نسل دوم فرانسه به گروه  یریاز مهاجران الجزا یادیتعداد ز وستنیدارند. پ شیخو یتیهو یبازساز

 مدعاست. نیا داعش مصداق
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 منافع اقتصادی و لزوم حفظ امنیت منطقه

کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان از منافع اقتصادی عمده ای در منطقه، هم به 

عنوان مصرف کننده نفت و گاز خاورمیانه و هم تولیدکننده کالاهای صنعتی، تسلیحاتی و 

انه برخوردارند. بنابراین همواره در خصوص تکنولوژی نظامی در بازار پر سود و رونق خاورمی

ثباتی در منطقه نگران هستند. مسائل اقتصادی از چنان اهمیتی برخوردار است که تاثیر بی

مقامات انگلیسی معتقدند که منافع و امنیت ملی بریتانیا به بهترین وجه از طریق همکاری 

بر . (Michou, 2012: 1 )شد تجاری با شرکای سیاسی و استراتژیک در منطقه حاصل خواهد

طبق آمارهای رسمی وزارت امور خارجه انگلیس، ارزش تجارت میان انگلستان و کشورهای 

 Foreign) میلیارد پوند بوده است  91، بیش از 3188و شمال آفریقا در سال منطقه خاورمیانه 

& commonwealth office,21 October 2013.) جهان  سه باهمچنین حجم تجارت سالانه فران

با توجه به اهمیت  .  (Barah, 2014:2) تمیلیارد یورو بوده اس 51، 3184عرب در سال  

های و چالش هاآنسعی می کنند بحر هاآنهای اروپایی، اقتصادی خاورمیانه برای دولت

-ای مدیریت کنند. همچنین، کشورهای اروپایی کیفیتی از منازعات منطقهخاورمیانه را به گونه

ها قادر را تهدید نکند؛ تا این دولت هاآندهند که منافع مستقیم را مورد پذیرش قرار می ای

طی تحولات سوریه  ای منافع خود را به بهترین نحو تامین نمایند.باشند در فضای ناامنی منطقه

اند با نزدیکی و همسو نشان دادن خود با کشورهای کشورهای فرانسه و انگلستان درصدد بوده

رب، به ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، منافع اقتصادی خود را در منطقه ع

تامین کنند و متعاقبا جایگاه خود را به عنوان شرکای تجاری این کشورها حفظ نمایند. به 

های این کشورها در قبال سوریه مبتنی بر ضدیت با حکومت همین دلیل مواضع و سیاست

این سعی کرده اند خطر ایران هراسی را در منطقه پررنگ کنند تا با  بشار اسد بوده و علاوه بر

 جلب رضایت کشورهای منطقه، منافع خود را بیش از پیش تامین نمایند.
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   تامین امنیت جریان انرژی

در رابطه با استراتژی امنیتی اروپا انجام  3111در تجدید نظری که سران اتحادیه اروپا در سال 

دیگر یعنی امنیت انرژی علاوه بر امنیت سایبری و امنیت تغییرات آب و هوایی به دادند، سه تهدید 

. فرانسه بخش بزرگی از نفت خود را  ) (Keohane,2013: 3فهرست تهدیدهای امنیتی اضافه شد 

 ,Barah)درصد است 43از خاورمیانه وارد می کند و سهم نفت در مصرف انرژی فرانسه در حدود 

November 2014).  درصد از نفتی  41بر اساس سند استراتژی امنیت ملی انگلستان نیز، نزدیک به

درصد خواهد رسید)  19به  3191کند وارداتی است و این روند تا سال که این کشور استفاده می

(. همین وابستگی در 95: 8935سند استراتژی امنیت ملی، دفاع و امنیت استراتژیک انگلستان، 

و تامین ثبات سیاسی و امنیتی در  هاآنده تا کشورهای اروپایی نسبت به بحرحوزه انرژی باعث ش

ای برخورد نمایند و دیپلماسی فعالی را در رابطه با آن اتخاذ کنند. به خاورمیانه با حساسیت ویژه

 جیانرژی در خل انتقال ریاختلال در مس جادیبا اتواند می ی خاورمیانهدر کشورها یثبات یبعبارتی، 

 تیحساس زانیم بگذارد. لذا ریتأث گریهای اقتصادی دتنگه هرمز به سرعت روی بخش ایرس فا

 یخیو سوابق تار بودهقابل درک  بعد نیمناطق جهان از ا گریبا د سهیمقا در منطقه نیا تیروی امن

 .است تیحساس نیهم نشانگر ا

 احیای نقش جهانی و بازگشت به خاورمیانه

قه امپراتوری و نقشی جهانی است که این نقش و جایگاه به دنبال دولت انگلستان دارای ساب

جنگ جهانی دوم و تحولات متعاقب آن از بین رفت. طبیعی است که در سیاست خارجی 

ای، تمایل به ایفای نقشی جهانی دیده شود. تمایل به ایفای چنین نقشی دولتی با چنین سابقه

هده کرد که به ویژه پس از یازدهم سپتامبر توان در قالب همکاری با آمریکا مشارا می

(. حضور در افغانستان، عراق و به ویژه در بحران 818: 8915مشهودتر شده است)فلاحی، 

ای از گرایش به حضور در مباحث جهانی است. به عبارتی این کشور خواهان آن سوریه نمونه

للی بویژه در تحولات خاورمیانه الماست که علاوه بر مسائل اروپا همچنان در زمینه مسائل بین

های تواند در اتخاذ سیاستنیز فعال باشد. در این زمینه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می
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 -ماجراجویانه این کشور در خاورمیانه بسیار تاثیرگذار باشد. توسعه روابط تجاری و سیاسی

 راستا قابل درک است.  های اخیر در همینامنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس در سال

فرانسه نیز به واسطه سابقه تاریخی که در منطقه شامات دارد، این منطقه را حوزه نفوذ خود 

گیرد و بر همین مبنا محسوب کرده و نوعی احساس مسئولیت تاریخی برای خود در نظر می

حوزه نفوذ آن آفرینی کرده است. در واقع فرانسه مناطقی را که در زمره در بحران سوریه نقش

: 8933کند) ایزدی، کشور قرار دارند را برای امنیت و منافع ملی خود حیاتی و مهم تلقی می

(. در همین زمینه سوریه به ویژه به دلیل پیوندهای تاریخی بین دو کشور از اهمیت خاصی 1

 های پس از جنگ سرد تا بهار عربیدر سیاست خارجی فرانسه برخوردار است. در طول سال

و تا قبل از تحولات سوریه، فرانسه بر خلاف دوران امپراتوری عثمانی که روابط سردی با 

سوریه داشت، سعی کرد روابط با دمشق را در این دوره بهبود بخشد، به طوری که حتی ژاک 

شیراک، رئیس جمهور وقت فرانسه در مراسم خاک سپاری حافظ اسد شرکت کرد ) طاهری، 

جهت مطرح کردن فرانسه به عنوان یک قدرت  8«یهاآنادیه  مدیتراتح» (. طرح 1: 8934

های عربی و ایفای نقش موثر در هژمون در منطقه مدیترانه و حضور دوباره در کنار دولت

توان باشد. در واقع، می( در همین راستا می841: 8939معادلات خاورمیانه )زمرد بخش آزاد، 

با  3«اصول گلیستی»از ژنرال دوگل به نوعی بازتعریف بیان داشت سیاست خارجی فرانسه بعد 

حفظ جوهره اصلی آن یعنی حفظ نفوذ فرانسه در معادلات بین المللی بوده است که همچنان 

الملل به نوعی قابلیت نیز ادامه دارد. اگرچه بیشتر اصول گلیستی در نتیجه تحولات نظام بین

طلبی و بلندپروازی، مشارکت فعال و نند برتریطرح و زمینه اجرایی ندارند، اما مفاهیمی ما

موثر در رهبری جهانی، ارتقا موقعیت سیاسی، اقتصادی و صنعتی فرانسه در جهان جزئی از 

 

1 Union for the Mediterranean 
د. بر مبنای اصول گلیستی اهداف اصول گلیتسی به دیدگا ههای ژنرال دو گل رئیس جمهور سابق فرانسه اطلاق می شو8 3

سیاست خارجی فرانسه شامل: تاکید بر جهانی بودن سیاست خارجی فرانسه و ایفای نقش های مهم در حوزه های بین 

المللی و منطقه ای، اعتقاد عمیق به یک رسالت و نقش تاریخی برای فرانسه، ارتقای موقعیت بین الملی کشور از طریق نقش 

 با جهان خارج.آفرینی و همکاری 
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هنجارهای فکری سیاست خارجی فرانسه شده و تا به امروز پیوسته به اشکال مختلف در 

 دستور کار رهبران این کشور قرار داشته است. 

 ومت با هدف تامین امنیت متحدانتضعیف محور مقا

محور مقاومت به رهبری ایران یکی از کنشگران اصلی و تاثیر گذار در منطقه محسوب می 

گردد. به همین دلیل کشورهای مخالف همواره در صدد تضعیف قدرت و عمق نفوذ 

ی استراتژیک ایران در منطقه بوده و سعی کرده اند به عنوان یک راهکار بازوهای منطقه ا

 ،«لونیدان» هیسوردر با شروع بحران تهران در سوریه و لبنان را قطع نمایند. در همین رابطه، 

در  رانیا ینینش عقب نیاسد را موجب بزرگتر میرژ انیپا کا،یآمر یمل تیامن از مشاوران یکی

ی و تراب)برشمرد  رانیا به ضررآن در منطقه  رییزننده توازن قوای راهبردی و تغ برهم منطقه و

(. بر همین اساس آمریکا از همه ابزارهای خود جهت سرنگونی دولت 11: 8934محمدیان،

 کنونی سوریه استفاده کرد؛ که البته ناکام ماند.  

از دیدگاه فرانسه، حزب الله دست نشانده حکومت تهران است و حفظ اسد برای ایران به 

وب می گردد. از سوی دیگر نیز منافع نوعی به منزله پل ارتباطی میان ایران و حزب الله محس

ایران و فرانسه در لبنان با یکدیگر اصطکاک دارد. در منازعات داخلی لبنان، فرانسه از جنبش 

مارس که عمدتا متشکل از حزب المستقبل به رهبری سعد حریری و حزب الکتائب به  84

های متعلق به هشت  است، حمایت می کند. در حالی که ایران از گروه« سمیر جعجع»رهبری 

مارس شامل حزب الله لبنان به رهبری سید حسن نصرالله و طیفی از مسیحیان طرفدار ژنرال 

میشل عون حمایت می کند. در نتیجه فرانسه سیاست ایران در قبال لبنان را تهدیدی برای 

انسه، (. در مجموع از منظر فر1: 8933منافع و نفوذ خود در این کشور تلقی می کند)ایزدی، 

گروه حزب الله تحت حمایت ایران بوده و بازوی استراتژیک این کشور برای نفوذ در لبنان، 

که به نوعی حوزه نفوذ فرانسه محسوب می گردد، می باشد. به همین دلیل فرانسه در مقطعی 

تلاش کرد برای خنثی کردن نفوذ ایران در لبنان به سوریه نزدیک شود که نفوذ زیادی در لبنان 
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اشت، و این کشور را از ایران و حزب الله دور کند. ناکامی این سیاست زمینه همکاری بیشتر د

 فرانسه با آمریکا و اسرائیل بویژه پس از تحولات سوریه را فراهم ساخت.

، ایران را به مثابه یک بازیگر 3111انگلستان نیز بر اساس راهبرد امنیت ملی خود در سال 

ه تهدیدی علیه منافع ملی آن کشور محسوب می گردد)میرزایی و تهدید ساز معرفی کرده ک

(. با توجه به این که انگلستان، ایران را چالشی در مقابل حضور گسترده 81: 8939همکاران، 

تر خود در منطقه در نظر می گیرد و با توجه به خصومت و رقابت هایی که کشورهای منطقه 

با ایران دارند، این کشور تلاش کرده با ایجاد  به ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس

یک جو ایران هراسی علاوه بر فروش تسلیحات بیشتر و تامین منافع اقتصادی کلان، از قدرت 

گرفتن و نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا جلوگیری کند. این سیاست دقیقا در راستای اهداف 

فرانسه و انگلستان به عنوان  بنابراین، ای لندن به ویژه عربستان قرار دارد.متحدین منطقه

 فیخود تعر یدر آن برا یداشته و منافع یخیسابقه حضور تار انهیکه در خاورم ییکشورها

خود قرار داده و متعاقبا بطور جدی خواهان در دستور کار را  رانیمهار ا یبه نوع ،کرده اند

ز بین برود، شاهراه ارتباطی ایران اگر یک سر مثلث ا هاآنسرنگونی دولت اسد بودند. از منظر 

با حزب الله قطع شده و این دو به نوعی قدرت خود را در منطقه از دست خواهند داد. علاوه 

بر این، با توجه به ایدئولوژی مشترک ایران، حزب الله و سوریه در ضدیت با اسرائیل از یک 

دیگر، می توان استدلال  سو و اهمیت این رژیم برای کشورهای اروپایی و آمریکا از سوی

ای تنظیم شده های اروپایی درقبال تحولات سوریه بگونههای دولتنمود که بخشی از سیاست

 است تا امنیت اسرائیل با خطر جدی مواجه نگردد. 

 راهبرد سه گانه انگلستان و فرانسه در قبال تحولات سوریه

وابط امنیتی مداوم و همچنین براساس مکتب کپنهاگ، می توان بیان داشت که تاکید بر ر

های بزرگ نظیر فرانسه و انگلستان در منطقه مبنایی فراهم کرده تا اروپا حضور مستمر  قدرت

از هم  هاآنمحسوب گردند که تفکیک « مجموعه امنیتی منطقه ای»و خاورمیانه به عنوان یک 

فیایی، حضور گسترده در واقع، خاورمیانه به دلائلی نظیر مجاورت جغرابسیار دشوار است. 
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های اقتصادی اروپا به این منطقه به ویژه در زمینه مسلمان در کشورهای اروپایی، وابستگی

حیات »انرژی و روابط گسترده تجاری بین کشورهای اروپایی و خاورمیانه، به نوعی به عنوان 

و  یمستقبه صورت م آندر  ییر و تحول اساسیهر گونه تغگردد که اروپا محسوب می« خلوت

گذاشته و بازیگران مهم این اتحادیه را به واکنش وا  تاثیراروپا امنیت و منافع بر یممستق یرغ

دارد. با توجه به این موضوع در سطور ذیل به راهبردهای گوناگون فرانسه و انگلستان در می

 مواجهه با تحولات سوریه خواهیم پرداخت.  

 رژیم راهبرد تهدید و فشار با هدف تغییر  .0

نخستین راهبرد فرانسه و انگلستان در مواجهه با تحولات سوریه که در زمان آغاز اعتراضات 

مردمی اتخاذ گردید، تهدید و فشار از طریق مجراهای سیاسی و دیپلماتیک همزمان در دو 

سطح داخلی و خارجی با هدف انجام تغییرات ساختاری بود. در همین رابطه، رئیس جمهور 

رفتن بحران  ینباعث از ب یاسیراه حل س یکتنها معتقد بود « نیکلا سارکوزی» فرانسهوقت 

در  .(Diplomatie, 10 December 2016)می باشد یهآن هم انتقال قدرت در سورو  است

ایت برای کمک به شورشیان المللی کردن بحران و جلب حمهمین ارتباط، فرانسه با هدف بین

المللی را در دستور کار قرار داد. همچنین های بینبرگزاری کنفرانس هاآنو هماهنگی بین 

را به عنوان و آن  تشناخ یترا به رسم یهسور یسیونبود که اپوز یدولت نخستیندولت فرانسه 

(؛ و Economist, 7 September 2013مورد شناسایی قرار داد) یهمردم سور عمشرو یندهتنها نما

 یهانشست یو برگزار یهمعارض سور یانجر یها برایبونگذاشتن انواع تر یاردر اختبا 

سعی کرد تا جبهه واحدی علیه دولت اسد تشکیل دهد. بتدریج نیز، علاوه  هاآن یمختلف برا

وریه المللی را نیز علیه سسازی در سطح بینبر شناسایی اپوزیسیون، فرانسه سیاست اجماع

شرایط لازم را برای پاریس  3189اوت  38یمیاییشپیگیری نمود. در همین ارتباط، حملات 

حملات،  یندر ا و مسئول دانستن آن یهفرانسه با متهم کردن دولت سورفراهم ساخت. 

 ,Lichfield).شد یهها در سوردادن به خشونت یانپا یالملل براینجامعه ب یخواستار اقدام جد

29 Agusut 2013) برای  فرانسه حتی از این آمادگی برخوردار بود تا در صورت تمایل آمریکا

http://www.diplomatie.2016/12/10%20/
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 یکاآمر یاستدر س ییرتغبکارگیری قدرت سخت یعنی تجاوز نظامی، به سوریه حمله کند. اما 

اسد را در  یمبا رژ مقابله بگیرد یمدولت اولاند تصم باعث شد ینظام یاتدر توسل به عمل

: 8934 ی،)طاهر یددنبال نمارا  3 و 8همچون ژنو  یالمللینب یهاامهنقالب نهادها و موافقت

 . نداشته است یدر پی ایجهنت یبه اعتراف مقامات فرانسوالبته که  ؛(3

المللی جهت سرنگونی دولت بشار انگلستان نیز همانند فرانسه تلاش کرد تا یک اجماع بین

المللی درتلاش برای ی در مجامع مختلف بینبر این اساس سیاستمداران انگلیساسد ایجاد کند. 

 یهاکمکبدست آوردن اجماع در داخل و خارج از سازمان ملل بودند. همزمان نیز، در قالب 

بر  ی در دستور کار دولت انگلستان قرا گرفت.سور ینمعارض حمایت از ،دوستانهانسان 

 11کشور  ینا ان داشتبیانگلستان  یرکه نخست وز یلیاز دلا یکیها، یلتحل یاساس برخ

 (بودبوده که دولت به معارضان اعطا کرده  ییهادارد، کمک یهدر خاک سور یکهزار شر

(Chorley ,1 December2015.  یمبه معارضان مق یلاتها و تسهارائه انواع کمکانگلستان در 

آموزش  یهادوره یجادا رویکرد متفاوتی را نسبت به فرانسه اتخاذ نمود و آن و اروپا، یسانگل

-های منطقهی بود. استفاده از ظرفیتمعارض سور یهاو گروه هاآنسازم یاعضا یبرا یاسیس

 بشار اسد یهها علانواع فشارها و مجازات یجادفارس جهت ا یجخل یهاعراب حاش یقتشوای و 

-یندمشق در محافل ب یهقطعنامه عل یسنو یشو مطرح کردن پ یهنقش برجسته در ته یفایا و

: 8933 یان،)قاسمشدهای متفاوت ضد سوری انگلستان محسوب میی از دیگر سیاستلالمل

را در  اروپا یهدر اتحاد ینقش راهبرد یفایاسعی کرد تا  این کشور علاوه بر این، .(818 -811

با کمک  یتامن یقطعنامه در شورا ویبتص بر عهده بگیرد. تلاش جهت قبال بحران سوریه

 یاروپا یاز کشورها یهسور یراخراج سف یه،سور یهعل یمعمال تحرا یه،اتحاد یاعضا یرسا

 ، و با هماهنگی با فرانسه،اروپا یهدر چارچوب اتحاد یسبود که انگل قداماتیاز جمله ا یغرب

 پیگیری کرد. 

های تسلیحاتی و مالی به معارضین سوری نیز نقش فرانسه و انگلستان در حوزه ارسال کمک

شورهای غربی ایفاء نمودند. در همین ارتباط، تغییر دولت در دو کشور، فعالی نسبت به سایر ک

بجای سارکوزی، نیز تاثیری در سیاست های پاریس نسبت فرانسوا اولاند نظیر روی کار آمدن 
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. اما تفاوت راهبرد انگلستان و گذشته کماکان تداوم یافت هاییاستسبه سوریه نداشت و 

هت آموزش نیروهای معارض سوری بود. در همین رابطه، فرانسه، اقدام موثر انگلستان ج

اعضای سابق نیروهای هوایی ویژه انگلیس یک اردوگاه آموزشی را در مرز سوریه با اردن 

برای شورشیان این کشور تاسیس کردند و شرکت های امنیتی خصوصی به شبه نظامیان 

 هاآنهای ارتباطی را به امانههای نظامی داده و نحوه کارکردن با سسوری)ارتش آزاد( آموزش

 .  (8938مرداد  9وی، تیدادند ) پرسآموزش می

گذاری وسیعی علیه سوریه و لندن و پاریس همچنین در بعد رسانه ای و تبلیغاتی سرمایه

حکومت بشار اسد انجام دادند؛ اما در این زمینه انگلستان نقش بارزتری را ایفا نمود. در همین 

مخالف »هایی است که از این کار تقویت گروه هاآنامرون اعلام نمود هدف ارتباط دیوید ک

شوند. اما واقعیت آن است که تلاش تبلیغاتی انگلیس به نفع مخالفان مینامیده « مسلح معتدل

مسلح معتدل سوریه پس از آن  انجام گرفت که دولت مطبوعه موفق نگردید تا پارلمان را 

میلیون  4/3ی علیه اسد متقاعد کند. بر اساس آمارها، دولت انگلیس برای حمایت از اقدام نظام

پوند در حوزه رسانه ای و تبلیغاتی هزینه نمود. اما نقش آن کشور همواره پنهان و مخفی بوده 

این  (.Cobain& et al, 3 May 2016) اندهای عربی مامور انجام این کار بودهو اغلب رسانه

بخشی و تقویت انسجام و وحدت مخالفین را بر عهده داشتند ویتها عمدتا مسوولیت هرسانه

سازی ی غربی نیز با تصویرهاآنهای رسپرداختند. غولو در مقابل به تقبیح دولت اسد می

معکوس جلوه  های به اصطلاح ضد بشری بشار اسد ومنفی از رفتار دولت سوریه و سیاست

ند تا افکار عمومی جهان را بسیج کرده تا از دادن شرایط زیستی و انسانی سوریه تلاش کرد

المللی را جهت افزایش فشار علیه دولت های بینسازی در نهادهای اقناعاین طریق زمینه

صدد بودند تا با فضاسازی روانی، مداخلات در هاآنسوریه فراهم سازند. از سوی دیگر، 

که تا حدودی کارآمد بوده و  نظامی احتمالی خود را نیز در سوریه توجیه کنند. سیاستی

ای بدنبال شرایطی فراهم ساخت که حملات هوایی پاریس و لندن به سوریه واکنش قابل توجه

 نداشته باشد. 
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 با محوریت مقابله با تروریسمراهبرد مداخله نظامی  .8

بویژه از  3189راهبرد مداخله نظامی و بکارگیری قدرت سخت ابتدا پس از حملات شیمیایی 

سوی فرانسه مورد نظر قرار گرفت. فرانسه اعلام کرد حاضر است تا در کنار آمریکا نیروهای 

مسلح خود را وارد عملیات نظامی در سوریه کند. به عبارت دیگر، تنها کشور اروپایی حامی 

آمریکا در حمله نظامی به سوریه، فرانسه بود و با تاکید آلمان بر عدم مداخله نظامی در سوریه 

خالفت پارلمان انگلیس، آمریکا تنها می توانست بر روی پشتیبانی فرانسه حساب باز و م

جمهور آمریکا بیان داشت برای (. اما پس از آن که رئیس8198: 8933کند)احمدخان بیگی، 

اقدام نظامی درصدد حمایت کنگره است و دیگر کشورهای اروپایی نیز با این حمله مخالفند، 

ظامی خود تجدید نظر کرد؛ انگلستان و پارلمان این کشور در آن مقطع فرانسه در رویکرد ن

کردند. برخلاف انگلستان، فرانسه حتی گزارش سازمان ضرورتی برای این کار احساس نمی

دانست. به عبارتی، دولت فرانسه تلاش داشت تا در سوریه ملل برای حمله را نیز الزامی نمی

متحده برای توقف جنگ بالکان، یعنی استفاده از نیروی یالاتقدم را فراتر بگذارد و از شیوه ا

اما روسیه و  .(Barzegar, 6 September 2013)ندنظامی بدون تایید سازمان ملل استفاده ک

چین تلاش های غرب برای تنبیه سوریه را خنثی کرده و جلوی هرگونه فعالیتی را که منجر به 

از اپوزیسیون در سوریه شود را سد نظامی خارجی در راستای حمایت لشگرکشی 

در مجموع اصرار فرانسه برای حمله نظامی به سوریه به حدی  (.Goodarzi, 2013: 26)کردند

« رادیو فرانس انتر» ، با 3185ژانویه  5بود که رئیس جمهور فرانسه درمصاحبه ای در تاریخ 

یم پشیمانم و ابراز تاسف اظهار داشت از اینکه در زمان حملات شیمایی به سوریه حمله نکرد

 (.Barzegar, 6 September 2013)می کنم

در پاریس، فرانسه همسو با ائتلاف عربی چند  3185به طور کلی تا پیش از حملات تروریستی 

مدیر مرکز « اریک دنسه»عملیات هوایی علیه داعش در سوریه انجام داده بود. اما همانگونه که 

تقد است، استراتژی حملات هوایی فرانسه علیه داعش در فرانسوی تحقیقات و اطلاعات مع

سوریه عملا فاقد هرگونه معنای ضد تروریستی بود. در واقع فرانسه با انجام این حملات صرفا 

بدنبال حفظ جایگاه سیاسی خود در بحران سوریه به عنوان یکی از عوامل درگیر بود ) کریمی 
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وریستی پاریس در حمله به مواضع داعش در سوریه ( و عملا تا پیش از وقایع تر8:8935مهر، 

نقش جدی و تاثیرگذاری ایفاء نکرد. به عبارتی، به دنبال وقوع حملات بی سابقه تروریستی 

لک، پاریس، رویکرد این کشور به راهبرد مداخله نظامی مستقیم در خاک سوریه تغییر یافت)

مشارکت فعالی در ائتلاف نظامی به رهبری  3184در حقیقت، فرانسه از سال . (8: 8934

آمریکا علیه داعش در عراق داشت. اما از انجام عملیات نظامی جدی علیه داعش در سوریه 

امتناع کرده بود؛ به این بهانه که این امر دولت سوریه را تقویت خواهد کرد. اما با توجه به 

داده و با هماهنگی با روسیه عملیات هوایی گسترده ای را علیه  حوادث پاریس تغییر موضع

 جهادگرایان افراطی در سوریه آغاز کرد.

مداخله نظامی دولت انگلستان در سوریه نیز، تا پیش از اخذ مجوز از پارلمان، عمدتا در قالب  

ناسایی همکاری نیروی هوایی این کشور با نیروی هوایی آمریکا و همکاری نیروهای ویژه ش

 :Rogers, 2015)یکی از رهبران اصلی داعش بوده است «ابوسیاف» دو کشور برای دستگیری

، در جلب نظر نمایندگان 3189اوت  91اما پس از ناکامی دولت ائتلافی انگلستان در  (.1

مجلس عوام برای حمله نظامی به سوریه، به بهانه استفاده دولت اسد از تسلیحات شیمایی، 

، 3185دسامبر  3نگلستان با توجیه مبارزه این کشور علیه داعش در تاریخ نخست وزیر ا

(. 8: 8934توانست اجازه پارلمان برای حمله هوایی به مواضع داعش را اخذ کند)جوادی، 

پس از اجازه پارلمان، نخست وزیر انگلستان اعلام کرد که این کشور قصد دارد در قدم 

سوریه ) میدان های نفتی عمر(که در اختیار داعش  نخست آن دسته از تاسیسات نفتی غرب

هدف انگلستان از این  (.Wall,3 December 2015)دهدقرار داشته را مورد حمله هوایی قرار 

حمله از بین بردن بخشی از منابع مالی داعش از فروش نفت بود. علاوه بر این، پس از حمله 

نی بر حمله نظامی به مواضع داعش، تروریستی داعش به پاریس و تصمیم دولت فرانسه مب

تواند از پایگاه نظامی نیروی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که فرانسه می

در قبرس استفاده کند و نیروی هوایی انگلیس در زمینه سوخت « آکروتیری» هوایی سلطنتی

 & Charisafis)های بیشتری خواهد کردهای فرانسوی کمکرسانی هوایی به جنگنده

Weaver,23 November 2015 .)   3181بر اساس گزارش وزارت دفاع انگلستان در فوریه 

http://www.eurica,1394/
http://www.eurica,1394/
http://www.eurica,1394/
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میلیون  1/391در مجموع بالغ بر  3181های عملیاتی جنگ با  داعش تا پایان مارس هزینه

 توان بیان داشت که تهدیدات داعشبطور کلی می (. (www.warfare,4 April 2017پوند شد

باعث همسویی منافع و همکاری استراتژیک فرانسه و انگلستان شد و دو کشور اهداف 

رسد همزمان با سیاست  مشترکی را در این رابطه در سوریه پیگیری کردند. به نظر می

اسدزدایی در سوریه مقابله به تهدیدات امنیتی داعش، به دلیل فوریت و جدیت، به اولویت 

 تبدیل گردید.  اصلی انگلستان و فرانسه 

 سازیملت-راهبرد حفظ وضع موجود و حمایت از فرایند دولت. 3

همانطور که پیشتر اشاره شد، در استراتژی امنیتی اروپا موضوع ثبات و امنیت در خاورمیانه و تاکید 

بر نظم در منطقه در اولویت قرار دارد. به عبارتی، آنچه که بیش از همه برای اروپا و کشورهای 

فراوانی برخوردار است دستیابی به ثبات نسبی و آرامش در محیط   در این قاره از اهمیتواقع 

اطراف خود به خصوص خاورمیانه است. بر همین اساس، موضوع آینده سوریه و تحولات این 

کشور برای اروپا بسیار حائز اهمیت است. در همین راستا، دو کشور انگلیس و فرانسه به عنوان دو 

فشار و مداخله -اروپایی تلاش کردند طی بحران سوریه با اتخاذ دو راهبرد تهدیدقدرت مهم 

نظامی به اهداف خود در چارچوب استراتژی امنیتی دست یابند. اما اکنون با اعلام شکست نسبی 

نیروهای داعش در سوریه و آغاز مرحله جدید در آینده سوریه اتحادیه اروپا به رهبری لندن و 

کند از گروهای سیاسی سوری طرفدار خود در این کشور حمایت کرده و با تاکید پاریس تلاش می

بر نقش مذاکرات میان همه طرفین سوری برای دستیابی به یک توافق جامع و ملی جایگاه خود در 

آینده معادلات سیاسی این کشور را حفظ نماید. در واقع، تحولات سوریه و پیامدهای سلبی آن 

وریستی اسلام گرایان رادیکال در اروپا و مساله مهاجران خاورمیانه  موجب بویژه اقدامات تر

دگردیسی در سیاست خارجی فرانسه و انگلستان شد و بر مبنای یک نگرش واقع بینانه، سرنگونی 

اسد از دستور کار این کشورها خارج گردید. به عبارتی، دولتمردان پاریس و لندن به این نتیجه 

ه به حمایت های گسترده روسیه و ایران از سوریه، امکان سرنگونی حکومت رسیدند که با توج

اسد غیر ممکن است. بنابراین سیاست تغییر رژیم را کنار گذاشته و سعی کردند با اتخاذ راهبردی 
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ملت سازی در سوریه منافع خود را تامین -جدید یعنی حفظ وضع موجود و کمک به فرآیند دولت

 را خنثی کنند. کرده و تهدیدات موجود

البته در سیاست اعلانی اروپا حمایت از فرایند دولت ملت سازی مشروط به دستیابی به یک  

راه حل سیاسی برای حضور تمامی گروهای سوری در فرایند انتقال قدرت است. اروپا و در 

راس آن دو کشور فرانسه و بریتانیا که دو قدرت عمده نظامی اروپا در سوریه هستند، در 

راستای حفظ وضع موجود خواهان حضور آمریکا در سوریه و حفظ توازن قوا در این کشور 

باشند. دو کشور فوق مدعی هستند که ملت سازی می-برای مدیریت فرایند سیاسی دولت

نفوذ داعش در منطقه هنوز تمام نشده است و اعلام خروج آمریکا از سوریه منجر به کاهش 

شور خواهد شد. اقدامی که با تلاش کشورهای اروپایی و قدرت ائتلاف غرب در این ک

مخالفین سیاسی در داخل امریکا، ترامپ را در مورد چگونگی خروج نیروهای نظامی آمریکا 

  (.Wheeldon, 23/02/2019)در سوریه به شک و تردید انداخت 

جهت  3183مارس  84تا  83در راستای هدف فوق، اروپا کنفرانس بروکسل را طی تاریخ 

بررسی آینده تحولات سوریه با مشارکت سازمان ملل برگزار کرد. در این کنفرانس فدریکا 

موگرینی به نمایندگی از اروپا اعلام کرد، هدف اروپا ایجاد یک سوریه با مشارکت خود 

سوری ها، احیاء فرایند سیاسی با مشارکت طرف های سوری و حضور سازمان ملل برای 

ثرگرا با هدف تشکیل یک سوریه متحد است؛ و کشورهای اروپایی ایجاد یک حکمرانی تک

کنند. هدف اروپا و متحدین آن احیاء مذاکرات ژنو و برای دستیابی به هدف فوق تلاش می

خاتمه جنگ در سوریه است. اروپا معتقد است نگه داشتن منازعات در مرحله فعلی راه حل 

 European)ذاکرات سیاسی در ژنو است. واقعی نیست و راه حل نهایی بازگشت به میز م

Commission, 14/03/2019.) ملت سازی، اروپا بر -به عبارتی، آنچه که پیش از روند دولت

خارجی در خاک سوریه  آن تاکید دارد توقف منازعات داخلی و مداخله نظامی کشورهای

قف کردن قرار داده است: نخست متواست. در واقع اروپا دو رهیافت را مد نظر خود 

بس به عنوان پیش شرط روند صلح و ایجاد ثبات؛ دوم، لزوم همکاری ها و انجام آتشدرگیری

 همه کشورهایی دخیل در سوریه جهت ایجاد صلح. 
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بطور کلی اتحادیه اروپاد تلاش دارد تا از طریق فشارهای دیپلماتیک برای دستیابی به آتش 

حران سوریه از طریق اصلاح سیستم سیاسی بس و تداوم مذاکرات در منطقه و حل و فصل ب

آنچه  (.Matthiesen, Mabon, Lefevre  and et al,2018:7-10)آن و ساختار امنیتی اقدام کند

که در شرایط فعلی مشخص است این موضوع است که برخلاف گذشته اکنون اروپا بویژه 

اتی در راس هرم قدرت ملت سازی در سوریه را مستلزم تغییر-انگلستان و فرانسه روند دولت

نمی دانند. اما اصلاحات در سطوح نهادها و برخی هنجارها را ضروری بر می شمرند؛ تا 

  همچنین بر این اعتقادند که برای دستیابی هاآنبسترهای یک حکومت تکثرگرا فراهم گردد. 

د. جامع در سوریه نیازمند نفوذ برخی کشورهای منطقه بویژه  ایران هستن به یک توافق

اند تا با ایران در این های قدرتمند اروپا در صدد بودهبه همین دلیل بوده که دولت

 زمینه وارد مذاکرده شوند. 

 نتیجه 

ای که در یک سده داشته است، بگونه« زاکشمکش»ژئوپلتیک خاورمیانه همواره ساختاری 

بوده ایم. مشخصه بارز های گوناگونی در این منطقه ها، منازعات و جنگاخیر شاهد بروز تنش

های خاورمیانه آن است که بحران در آن صرفا محدود به منطقه نبوده و عمدتا، بویژه در دهه

های وسیعی از جهان را متاثر کرده است. در همین ارتباط، تحولات اخیر اخیر، حوزه

لستان های بزرگ اروپایی یعنی فرانسه و انگخاورمیانه بویژه در سوریه موجب شد تا قدرت

ی را اتخاذ کنند و برای تامین منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی هاآنبسرعت دیپلماسی کنشگر

خود و رفع تهدیدات گوناگون متاثر از شرایط، راهبردهای مختلفی را در مواجهه با تحولات 

سوریه اتخاذ نماید. راهبرد نخست اعمال تهدید و فشار بر دولت سوریه یا به عبارتی سیاست 

رم بود که در زمان آغاز اعتراضات مردمی و جنگ داخلی پیگیری شد. در این مرحله هدف ن

تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و به عبارتی تغییر رژیم در سوریه بود. در همین چارچوب 

اتخاذ تحریم ها و اعمال حمایت سیاسی و دیپلماتیک از مخالفین، اجماع سازی بین المللی، 

های ضد سوری در شورای امنیت سازمان ه سوریه، تدوین و طرح قطعنامهمجازات ها علی
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مالی و همچنین آموزش معارضین اطلاعاتی و های تسلیحاتی، پشتیبانی ارسال کمک ملل،

سوری در دستور کار قرار گرفت. اما سیاست های فرانسه و انگلستان نه تنها موفقت آمیز نبود 

زدایی و افزایش تهدیدات امنیتی د که برآیند آن امنیتتر شدن شرایط شبلکه باعث بحرانی

چندگانه در منطقه و اروپا بود. تهدیدات امنیتی در اروپا بویژه در انگلستان و فرانسه که 

نخست در قالب سونامی مهاجران خاورمیانه ای و سپس اقدامات ترویستی ظاهر گشت، باعث 

اهبرد خود را تغییر دهند و رویکرد مداخله شد پاریس و لندن در مواجهه با تحولات سوریه ر

نظامی را در سوریه پیگیری کنند. راهبرد فوق اگرچه عمدتا با هدف مقابله با داعش، تروریسم 

و بنیادگرایی اسلامی انجام گرفت، اما همزمان تضعیف دولت بشار اسد، تغییر موازنه قدرت 

های غربی را مد المللی قدرتش بینای و همچنین تقویت نقمنطقه ای به نفع متحدان منطقه

نظر قرار داده بود. اما در نهایت با شکست داعش در سوریه و قطعی شدن حضور بشار اسد 

های اروپایی به در قدرت و همزمان اعلام آمادگی ترامپ برای خروج از سوریه، دولت

، را خصوص فرانسه و انگلیس راهبرد جدید حفظ وضع موجود، یعنی پذیرش حکومت اسد

در دستور کار قرار دادند. اکنون اروپا در راستای حمایت از راه حل سیاسی و احیاء مذاکرات 

ژنو جهت حل منازعات در صدد است از ثبات و امنیت نسبی شکل گرفته در سوریه و 

 ملت سازی در این کشور حمایت کند. -همچنین روند دولت

تحولات سوریه، تاکنون تاثیرعمیقی بر امنیت  بطور کلی راهبردهای انگلستان و فرانسه در قبال

های نخستین ها و سالمنطقه خاورمیانه داشته است. بن بست مذاکرات صلح سوریه در ماه

های داخلی بر اثر مداخلات این کشورها، افزایش رقابت جنگتحولات، طولانی شدن 

ی در منطقه، تشدید های کشورهای غربای، افزایش پایگاههای منطقهتسلیحاتی و صف بندی

های سازیهای منطقه، افزایش یافتن وابستگی امنیتی و ائتلافاعتمادی بین دولتها و بیتنش

ای از جمله ای و متعاقبا واگرایی امنیتی منطقههای فرامنطقهنظامی کشورهای منطقه با قدرت

-ه بوده است. میها برای امنیت خاورمیانهای این قدرتهای سلبی مداخلات و سیاستپیامد

های کشورهای بزرگ اروپایی نظیر انگلستان و فرانسه تاکنون توان بیان داشت برآیند سیاست

تقویت نظم آنارشیک و پیچیده تر شدن معمای امنیت در منطقه خاورمیانه بوده است.  



 31      راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه... 

 فهرست منابع

 ،نیر جهان نود یساز تیامن ؛ینظم منطقه ا (،8918. ام)کیو مورگان، پاتر دیوید ک،یل یآ

 .یتهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یروزآبادیف یجلال دهقان دیترجمه: س

بر اختلافات  هیو اروپا در قبال بحران سور کایآمر استیس ریتاث»(، 8933سمانه) ،یگیاحمدخان ب

 .8189-8191صص  ،4 و هفتم، شماره ستیسال ب ،یخارج استیفصلنامه س ،«کیفرآتلانت

در  رگذاریتاث ینقش قدرت ها» ،(8931) نیحس ،یدوست محمد ورضا  ،یریام یاریاخت

انقلاب  یپژوهش هافصلنامه ، «رانیج . ا . ا یاز منافع مل یژانوس لیو تحل هیبحران سور

 ، تابستان.38، شماره سال ششم ،یاسلام

 تیو امن یا انهیمهاجران خاورم»(، 8931)یو عصمت عارف نیحس ع،یضا؛ رفر ،یریام یاریاخت

 .19-818صص ،43شماره  زدهم،ی، سال سالملل نیروابط ب مطالعات فصلنامه، «اروپا

، «مکعب بحران هیبر اساس نظر هیبحران سور»(، 8931)یو زهرا آقا محمد یعل ،یدیام

 .19-813صسال نهم، شماره چهارم، ص ،یفصلنامه روابط خارج

 .کیاستراتژ قاتیمرکز تحق ،«هیفرانسه در قبال بحران سور کردیرو»(، 8933)روزیپ ،یزدیا

گفتگو با  -انگیزه های چرخش در سیاست فرانسه در قبال بشار اسد» (،3181اعتمادی، ناصر)

  http://amp.rfi/fr/fa، قابل دسترسی در:  31/11/3181، تاریخ مشاهده «فریدون خاوند

، ترجمه: رحمان قهرمان پور، چاپ اول، مناطق و قدرت ها (،8911) یور،الیو و یبوزان، بار

 .یتهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد

 ،یخارج استیفصلنامه س، «همواره کشمکش زا ی: ساختارانهیخاورم» (،8911)یوزان، بارب

 .یگزارش راهبرد ک،یاستراتژ قاتیحق، مرکز ت9سال شانزدهم، شماره 

در حال آموزش  سیسابق ارتش انگل ی: تکاورهایسیانگل یرسانه ها» (،8938)یو یپرس ت

   http://www.presstv.ir ، قابل دسترسی در:8935/ 81/1، تاریخ مشاهده «هیسور انیشورش

http://amp.rfi/fr/fa%2011
http://amp.rfi/fr/fa%2011
http://www.presstv.ir/
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در قبال  رانیا یجمهوری اسلام یخارج استیس نییتب» (،8934)انیمحمد یقاسم و عل ،یتراب

 ،9، شماره دوم سال ،یپژوه استیفصلنامه س ،«یتدافع ییاز منظر واقعگرا هیسور بحران

 .18-31صص 

در دوره اسلام  هیترک یخارج استیس یبررس» (،8935)یل سعادتضو ابوالف یهاد ک،یتاج

 استیمجله س ،«رانیا یاسلام یجمهور یتیامن طیآن بر مح ریو تاث هیدر قبال سور انیگرا

 .35و چهارم، شماره  ستیسال ب ،یدفاع

 قاتیمرکز تحق ،«هیسطوح سه گانه حضور انگلستان در بحران سور»(، 8934محمود) ،یجواد

 .839گزارش شماره  ،یخارج استیس یمعاونت پژوهش ها ،کیاستراتژ

غرب و  ه،یبحران سور»(. 8931) لیعق ،صابرورگ و ابوالقاسم ،یطاهر ؛دیسع ،چهرآزاد

 .18-53 صص ،پاییز ،3شماره  ،سال اول ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«موازنه ضعف یاستراتژ

سطح  نیدر اروپا در بالاتر یستیترور دیتهد :وروپلی سیرئ» (،31/88/8935)رنایا یخبرگزار

: قابل دسترسی در ،84/9/8931تاریخ مشاهده  «.دهه گذشته است کی

http://www.irna/fa/news   
 یتیمجموعه امن هینظر یانتقاد یبررس»(، 8913)یول ،یو کوزه گر کالج نیپرو ش،یداداند

، سال نوزدهم، فصلنامه راهبرد ،«یمنطقه قفقاز جنوب یتیامن طیا استفاده از محب یمنطقه ا

 .19-811 صص ،51شماره 

الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در مدیریت »(، 8935)مسلم گلستان ومحمدرضا  ،دهشیری

، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، «چندقطبی -بحران بین المللی سوریه در نظام تک

 . 8-91، صص31شماره 

مرکز بین المللی  ،«انهیاروپا در خاورم هیاتحاد استیس ندهیآ نییتب» (،8931) یمجتب یی،روستا

    ipsc.org-http://peace، قابل دسترسی در: مطالعات صلح

دیه مدیترانه نقش سیاست خارجی فرانسه در روند ایجاد اتحا» (،8938زمرد بخش آزاد، شهناز)

، غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد پایانامه کارشناسی ارشد(« 3181-8335ای)

 .اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

http://www.irna/fa/news
http://www.irna/fa/news
http://peace-ipsc.org/
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بررسی و تبیین »(، 8931سیفی ناجی، افسانه، جمشیدی، محمد حسین و محسن اسلامی )

دوفصلنامه ، «سوریه برمبنای مدل پژوهشی برچر ان عوامل مؤثر در ایجاد و استمرار بحر

 . 35-11، بهار و تابستان، صص8، شماره 5، دوره جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

 :(، ترجمه و انتشار8935)انگلستان کیاستراتژ تیدفاع  و امن ،یمل تیامن یسند استراتژ

 ی.روابط خارج یراهبرد یشورا رخانهیدب

دیپلماسی ایران در خاورمیانه شکننده و چالش گذار از »(،8931ار و رحمان زارع)صالحی،مخت

 .8شماره  سال اول، ،دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل،«توریسم به تروریسم

و  یداخل استیبر س تیبرگز ریتأث(. »8931ناصر ) ان،یابوذر و نظر ان،ینظر د؛یحم ،یصالح

 .898-818، تابستان، صص 5، شماره سال دوم ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«سیانگل یخارج

در ناتو پس از جنگ  تیتحول مفهوم امن»(، 8939) ،یمحمد و محمدجواد فتح دیس ،ییطباطبا

، سال پنجم، شماره شدن یجهان یه مطالعات راهبردفصلنام، «سرد بر اساس مکتب کپنهاگ

 .(81)یاپیچهاردهم، پ

قدرت هوشمند  هیفرانسه در چارچوب نظر یخارج استیس یبررس» (، 8934محمد) ،یطاهر

 .یالملل نیو ب یاسیدفتر مطالعات س ،«هیکشور در بحران سور نیبر مداخله ا دیبا تاک

 ،یمل تیامن نیدکتر یزیبر طرح ر یمقدمه ا ،تیامن یها هینظر(، 8919)یعل ،یعبداله خان

 ابرار معاصر. یالملل نیب یقاتیو تحق یمطالعات یتهران: موسسه فرهنگ

مطالعات  فصلنامهدو  ،«یسیانگل عهیش»(. 8931فاطمه. ) دهیس ،ییطباطبا و حهیمل ،انیعقاب

 .48-31صص  ،8شماره  ،سال هفتم ،قدرت نرم

، «3188از سال  هیفرانسه در قبال سور یخارج استیس یبررس»(، 8935) دهیمهر، فر یمیکر

، قابل 88/4/8931تاریخ مشاهده (، کایوری – رانی) اکایمطالعات اروپا و آمر یرانیموسسه ا

  http://eurica.ir/1395/4/15:  دسترسی

، تهران: انتشارات اروپا هیاتحاد یتیامن یکردهایرو ژهی( و7کتاب اروپا)(، 8915)یعل ،یفلاح

 ابرار معاصر. یالملل نیب قاتیمطالعات و تحق یموسسه فرهنگ

http://eurica.ir/1395/4/15
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(، 8931)جواد امام جمعه زاده دیس و مسعودنیا حسین؛  دیمحمدمه ،علی آبادی قاسمی

ایران و اتحادیه اروپا در قبال بحران داعش  میلابررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اس»

سال چهاردهم، ، یاسیعلوم س یفصلنامه تخصص ،«و پساداعش از منظر واقع گرایی تدافعی

 .55-18،صص شماره چهل و سوم

 .زانی: نشر متهران ،یالملل و مطالعات منطقه ا نیروابط ب هینظر (،8931فرهاد) ،یقاسم

چاپ  ،امدهایو پ گرانیها، باز شهیر هیدر تحولات سور یکنکاش(، 8933روح الله) ان،یقاسم

 تهران، موسسه مطالعات غرب آسیا و آفریقا. اول.

 یلیبعث عراق در جنگ تحم میرژ یالمللنیب تیمسئول یبازخوان» (.8931) درسولیس ،یشیقر

فصلنامه مطالعات ، «متجاوز نییو سازوکار تع تیامن یشورا یهاقطعنامه لی: تحلرانیا هیعل

 13-59صص  ز،یی، پا9، شماره سال چهارم، دفاع مقدس

عات اروپا و مطال یرانیموسسه ا ،«انهیچرخش دوباره فرانسه به خاورم» (،8934)نیلک، نوش

 ، قابل دسترسی در:8935/ 1/83تاریخ مشاهده  (.کایوری -رانی) اکایآمر

http://eurica.ir/1394/10/13 
 یجمهور یمل تیانگلستان و امن نینو یدفاع یپلماسید» (،8939)گرانیو د داحمدیس ،ییرزایم

 .کمیو  ستی، شماره بیالملل نیب یاسیس قاتیفصلنامه تحق ،«رانیاسلام ا

، «ها و موانع تجربه فارس، جیدر خل یمنطقه ا تیامن یالگو» (،8911موسوی، سید حسین)

 .4 شمارهدهم،  سال ،یطالعات راهبردم همفصلنا

 ،48، شماره فصلنامه راهبرد، «امنیت در خاورمیانه اروپا و مسله»(، 8915واعظی، محمود)

 .814-813صص 

 یخارج استیس کردیور»(، 8931ی)مهناز گودرز و حسن زاده دیسع دیس؛ الله تیعنا ی،زدانی

 ،الملل نیب استیس یرانیپژوهشنامه ا، «(3188-3181) هیدر قبال بحران سور رانیفرانسه و ا

 .(83 یاپی)پ 3شماره ، سال ششم

 

http://eurica.ir/1394/10/13
http://eurica.ir/1394/10/13
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