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 نگ ترکیبیو استمرار ج یریگشکلژئوپلیتیکی در  یهاژنوم کُدها و یبندشناسایی و اولویت 

 ی جنگ در سوریه(مورد مطالعهتکنیک تاپسیس )با استفاده از 
 1*مسعود مصدق  

 2رضا روشنی 

 چکیده
لمروی خاص قرخدادهای ژئوپلیتیکی حاصل از تقابل نیروهای متخاصم در  عنوانبه هاجنگ

در واقع  شودیمان دلیل آغاز یا استمرار جنگ بی عنوانبه. در بسیاری از موارد آنچه باشندیم

 تأثرمع آنان مناف بازنمایی مبتنی بر اهداف و منافع بازیگران آن است؛ در حالیکه اهداف بازیگران و

ن آه نیز که از یا جهانی است. جنگ سوری یامنطقهژئوپلیتیکی در سطح  یهارقابتاز بنیادها و 

این  آن است. لذا ، حاصل تقابل ژئوپلیتیکی بازیگران متعددندکنیمجنگی ترکیبی یاد  عنوانبه

در  مؤثرژئوپلیتیک  یهاژنومکُدها و  یبندتیاولوو  ییپژوهش کاربردی که با هدف شناسا

شی برطرح پژوه یمبتن و تداوم جنگ ترکیبی سوریه است، به روش تحقیق آمیخته یریگشکل

 یاابخانهکتات ت با مصاحبه با نخبگان و انجام مطالعده، لذا درصدد اسین گردیه و تدویکراسول ته

 احبه باز ابزار مص. در قسمت کیفی با استفاده اشدژئوپلیتیک سوریه را شناسایی  یهاژنومکُدها و 

جه به سپس با توو ام یافته انج ساختارمهینتن از اساتید رشته جغرافیای سیاسی مصاحبه  10تعداد 

 آموختگاندانشتن از  35 بیننتایج حاصل از مصاحبه در خصوص ساختن پرسشنامه تاپسیس و 

پژوهش شامل  یهاافتهی. شد مقاطع دکتری علوم استراتژیک یا عملیات مرکب و مشترک توزیع

 وصان در خصو درجه اهمیت آن یبندتیاولوکُد و ژنوم ژئوپلیتیک است که به شرح زیر  9است 

؛ یاهفرامنطقو استمرار جنگ ترکیبی سوریه مشخص گردیده است: رقابت بازیگران  یریگشکل

 یه؛ بازیکرانژئوپلیتیکی؛ اهمیت ژئوپلیتیک سور یبندقطب؛ یامنطقهداعش؛ رقابت بازیگران 

 مسایگانش.هژئوپلیتیکی سوریه با  یهاچالشداخلی؛ دولت سوریه؛ جمعیت نامتجانس و واگرا و 

 واژگان کلیدی
 ژئوپلیتیکی؛ جنگ سوریه؛ تاپسیس. یهاژنومپولومولوژی جنگ ترکیبی؛ کُدها و 
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 مقدمه

جنگ و تهدیدات نیز  یهاوهیش، کنندیمدر طول تاریخ تغییر  هایفنآورو  هادهیاهمچنان که 

ژئوپلیتیک که در  عمده. این تغییرات دائمی، اخیراً با چرخش شوندیمبه همان نسبت متحول 

آن تجزیه شوروی به جهان دو قطبی پایان داد، شتاب بیشتری یافته است؛ به طوری که 

فرصت جدیدی برای رسمیت پیدا  ملی، قومی و مذهبی در سراسر جهان یهاگروهبسیاری از 

دینی  یهاجنبشقومی و ملی و  یهانزاعو  یسازیجهان. در عصر اندافتهیدرکردن و استقالل را 

پس از جنگ سرد و متعاقب آن، به علت گسست ژئوپلیتیک و  نهیزمارتجاعی که همه در پس 

قدرت انجام گرفته است، ظهور مفهومی چون جنگ نسل چهارم اجتناب ناپذیر  موازنهجابجایی 

(. هر چند که روند 78:1394و جوالنی، ییبهاخیش، ترجمه 2009،سونامیلیوگردیده است )سی 

 کسیایتم سبب گردید تا /1648تغییرات تاریخی در سیاست و جنگ در سال تحوالت و 

 یربطیب"مفهوم نسل چهارم جنگ را مطرح نماید و در ابتدا این جنگ به عنوان  1هانس

تاریخی آن مطرح گردید؛ ولی اکنون انکار  یهاشهیرشناسایی و انتقادات زیادی بر  "موزون

مختلف این تئوری دقیقاً نامشخص  ییهابخشت. اما واقعیت نسل چهارم جنگ غیر ممکن اس

 یهاطرفاست؛ خصوصاً نامشخص بودن جنگ و صلح، مبارزان و غیرمبارزان آن و همچنین 

نسل چهارم مرز بین جنگ و سیاست، جنگ و صلح، نظامی و  یهاجنگدرگیر. به طور کلی، 

. این نوع از جنگ به دلیل از بین رفتن بردیمغیر نظامی و میدان جنگ و منطقه امن را از بین 

ملت، پدید آمده است؛ از پیدایش جنگ  -انحصار و به کاربردن خشنونت بیش از حد به دولت 

، مخصوصاً استفاده از فنآوری یسازیجهانفرهنگی، قومی و مذهبی، و همچنین از گسترش 

حتی جهان، انجام و  پیشرفته گرفته تا شکلی پراکنده در یک منطقه جغرافیایی محدود یا

ممکن است گسترش داشته باشد. این نوع جنگ هیچ میدان رزم مشخی ندارد؛ در عوض به 

مجازی در جریان بوده و به  یهاشبکهطور همزمان در مراکز پر جمعیت، مناطق روستایی و 

. این جنگ به طور همزمان در تمامی ابعاد در حال حرکت است و شامل جامعه به رودیمپیش 

. اهداف جنگ نسل چهارم تنها سربازان شودیمثابه فرهنگ و نه تنها موجودیتی فیزیکی م

 یهاتیفعال، هارسانهحقوقی،  یهاچارچوبنیستند، بلکه غیرنظامیان، مفاهیم و اعتقادات دینی، 

. به همین ترتیب، اهداف نه فقط ردیگیماقتصادی، قدرت سیاسی و اذهان مردم را نیز در بر 

. ویلیام شودیمبر مدافع انتخاب  هاآنذهنی و اخالقی  ریتأثیزیکی بلکه بیشتر برای تخریب ف

نسل چهارم ضرورتاً  یهاجنگ یهاکنشراهپرداز جنگ نسل چهارم، معتقد است که لیند نظریه

                                           
1 .T.X. Hammrs. 
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چریکی و تروریستی هستند که با استفاده از  یهاکنشراهشبیه  هاکنشراهآشکار نیست. این 

که  کندیماینکه لیند تاکید  ترمهم. شوندیمن در سطح عملیاتی و راهبردی اجرا فنآوری مدر

نسل چهارم تغییرات وسیع در شیوه جنگ نیست بلکه در کسی است که  یهاجنگ مشخصه

 (.80-83همان:جنگد )یمو چیزی که برای آن  جنگدیم

صوص خدر  به همین ترتیب فرانک جی هافمن از پژوهشکران مرکز تفنگداران دریایی )آمریکا(

رکیبی و تنی روشن از ارتباط جنگ نسل چهارم با جنگ یتبی ،نوظهور یهافرصتتهدیدات و 

میان  یهاجنگشامل:  ییهادهیابر  دهدیم. مفهومی که او به دست دهدیمآن ارائه  یهاچالش

عریف تونه سل چهارم و جنگ نامحدود استوار است. هافمن تهدید ترکیبی را اینگمردم؛ جنگ ن

 یهاشیآراو  کنشراهمتعارف،  یهاتیقابل: طیف کاملی از حاالت مختلف جنگ با کندیم

در هم  ه کهنامنظم، اقدامات تروریستی مانند خشنونت و ارعاب کورکورانه، اختالل تبهکاران

و یا  دولتیب ، تنوعی از بازیگرانهادولتی ممکن است از سوی . جنگ ترکیبشودیمترکیب 

 (.97همان:باشد )ترکیبی از این دو 

امل مختلف جنگ را به همراه دارد که ش یهاروشیک سطح کامل از  ترکیبیتهدیدهای 

 یهاخشنونتجمله  از تروریستی یهاتیفعال یریگشکل نامنظم، یهاکیتاکت منظم، یهاتیقابل

و  هادولتسیله هم به و تواندیم ترکیبی یهاجنگ. باشندیمتبهکارانه  یهاشورشو  هدفیب

یب چند وجهی همگرایی و ترکجنگ هم عوامل غیر دولتی هدایت شود. خصوصیت اصلی این 

م هم ادغا منظم و نامنظم در یهامولفهاست. اگرچه در اغلب درگیرها،  در آن چندین روش

صورت  عملیات هستند که به صحنهنیروهای  عالوه بر این، ترکیبی، اما در جنگ شوندیم

دارد  سعی کیبیی ترنامنظم نیرو مولفهدر این ادغام . شوندیم ادغامعملیاتی و تاکتیکی در هم 

 و باعث دهکرکند تا آنکه درگیری را طوالنی  اقدامتعیین کننده  یهااتیعملتا به صورت 

 یهابحرانضر در حال حا .امنیتی مدافع گردد یهانهیهز شدید یا افزایش یهاواکنشتحریک 

یز میان داده است و تفاوت روشنی ن ترکیبی  یهاجنگدولتی قرن بیستم جای خود را به 

 شودینمه سازمان یافته، ترور، خشنونت و جنگ دید جرائمنظامیان و غیرنظامیان و همچنین 

 (.3-6، 1389)گزارش پژوهشی جنگ ترکیبی،

بدین ترتیب بخش اصلی این مفهوم )جنگ ترکیبی( شامل ترکیبی کامل از تهدیدات سیاسی، 

اقتصادی، فرهنگی و نظامی بوده که بر اثر ضعف یک دولت به عنوان مکانیزم حاکم و سازمانی 

بر پایه و اثر عوامل  تواندیمدر یک کشور ممکن است حادث شود. علت اصلی ایجاد این تهدید 

جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پدید آید. وجود  یهاژنوممله گسست ژئوپلیتیکی و اثرات مختلفی از ج
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ژئوپلیتیکی در هر کشور اختصاصی بوده و به همان میزان که فرصت آفرین است،  یهاژنوم

تهدید کننده نیز باشد تا جایی که به پیدایش فعاالن غیردولتی مسلح و به چالش  تواندیم

هستند که  یهااستعارهژئوپلیتیکی  یهاژنومدی یک دولت ختم شود. کشیدن مشروعیت و نابو

، هاتیواقعبرای تحلیل و درک  تواندیماز مباحث بیولوژی و ژنیتیک به عاریه گرفته شده و 

محیط جغرافیایی از جمله جنگ دارای کاربردهای فراوانی باشند. زیرا  یهادهیپدمسائل و 

ر نقشه ژنتیک خود عمل کنند، به آسیب و بیماری کمتری همانگونه که بدن انسان اگر بناب

راهبری مختص به خود هستند و  یهاژنوم؛ کشورها نیز دارای کُدهای ژنتیک و شودیمدچار 

را راهبری کرده تا احتمال هر گونه تهدید و  هاآن مؤثرباید با شناسایی، اقدامات به موقع و 

 آسیبی گاهش یابد.

ی اثیرتیتیک، نقشه جغرافیایی ژنتیک سیاست در یک کشور است که به طور کلی ژنوم ژئوپل

نکته  دارد. بیان این المللنیببسزا در شکل بخشیدن به رفتارهای سیاسی آن کشور در نظام 

 داخلی یک کشور مطرح یهااستیسژئوپلیتیک در حوزه  یهاژنومحائز اهمیت است که مفهوم 

ر دارند خارجی قرا یهااستیسئوپلیتیک در حوزه ، در حالیکه کُدهای ژگرددیمو بررسی 

در این پژوهش به هر دو مقوله پرداخته شده  که (98-99، 1392)خلیلی، حیدری و صیادی،

 حوزه دریافت مطالعات جنگ شناختی در توانیماست. با توجه به آنچه بیان گردید 

؛ باشدیمتهدیدشناسی قرار داشته و این خود دلیل آشکاری بر اهمیت و ضرورت این پژوهش 

طره پر مخا در کنار مرزهای کشور به همان میزان که یافرامنطقهچرا که تهدید حضور دشمن 

نگیدن جرای و تهدیدزا است، فرصتی مناسبی برای مشاهده رفتار نظامی و تحلیل تئورهای او ب

ی و و مبانی علم با توجه به اصول توانیم رونیا. از دهدیمو آینده را نیز به دست  در حال

ات پژوهشی در خصوص ایجاد مبانی نظری مستحکم در حوزه سیاست دفاعی و شناخت تهدید

صلی پرسش ا مسئله و الزم را اجرا نمود. بنابراین یهایزیربرنامهآینده و برآورد اقدامات دشمن 

ا مرای با توجه به اینکه در حال حاضر سوریه به عنوان یک متحد استراتژیک این پژوهش ب

در  جنگ استمرارو  یریگشکلدر  ژئوپلیتیکی یهاژنوم کُدها و، عبارت از این است که دیآیمبشمار 

 ت؟به چه ترتیبی اس هاژنومدارد کدامند؟ و اولویت این کُدها و  ترکیبی سوریه که ماهیتی
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 پژوهش یشناسروش

 1آمیخته و مستند به طرح پژوهشی کراسول یشناسروشاز حیث  کهاین پژوهش کاربردی 

در  مؤثرژئوپلیتیکی  یهاژنومکُدها و  یبندتیاولوشناسایی و  این پژوهش مبتنی بر هدف است.

 . بدین لحاظ بهباشدیمکه ماهیتی ترکیبی دارد، متمرکز و بروز جنگ سوریه  یریگشکل

عالوه بر  در ایجاد جنگ ترکیبی مؤثر ژئوپلیتیکی هاژنومکُدها و  و کشف منظور شناسایی

تن از نخبگان در حوزه جغرافیایی سیاسی مصاحبه  10 تعداد با یاکتابخانهمطالعات 

 یهاژنوماین روند تا کشف و به اشباع رسیدن کُدها و  یافته انجام گردیده و ساختارمهین

کُدها و  یبندتیاولوسپس با توجه به موضوع پژوهش مبنی بر  ادامه داشته وژئوپلیتیک سوره 

در  گردیده است. تاپسیس استفاده افزارنرممبتنی بر  معیارهچند  یریگمیتصماز روش  هاژنوم

نسبت به  یاکتابخانهشده از مصاحبه و مطالعات  استخراج یهاژنومبر اساس کُدها و این راستا 

تن  35تهیه پرسشنامه تاپسیس بر اساس طیف لیکرت، اقدام و با توزیع کامالً هدفمند آن میان 

 یآورجمعکمّی  یهاداده مقطع دکتری علوم استراتژیک توزیع گردیده است. آموختکاندانشاز 

هش پژو این اجرای شایان ذکر است ؛انددهیگرد یبندتیاولوگردیده شده به وسیله تاپسیس 

 ه است.گردیدادبیات و مبانی جنگ ترکیبی نیز  عالوه بر دستیابی بر اهداف، منجر به تولید

 

 مبانی نظری

 جنگ ژئوپلیتیک مرتبط با یهاژنومکُدها و 

مین ورد سرزمسیاسی در  یهاقدرتدر توصیفی عام و تعریفی کلی، منظور از ژئوپلیتیک رقابت 

 ی جغرافیایی(. رقابت بر سر کنترل، تصاحب و نفوذ در سرزمین و فضا25:1385،اینحافظاست )

بط ین مرتکه با رقابت بر روی سرزم داندیمالگوست معتقد است امروز چیزی را ژئوپلیتیک 

و  یآبادشمس) شودیمساکن بر روی آن انجام  یهاانساناست. این رقابت بر سر سرزمین و 

فس بت در نابت همیشه به معنای تقابل نخواهد بود بلکه رقا(. بدیهی است رق14:1395اشتری،

بت رقا نیات، تصمیمات و رفتارهای بازیگران نهفته است و ممکن است در برخی شرایط این

 (.52:1390تعاملی بین دو یا چند بازیگر بر علیه سایرین ایجاد کند )فلینت،

                                           
اطالعات مرتبط با  توانیم، در ابتدا با ابزار کیفی گردیمانجام  . بر اساس طرح پژوهشی کراسول که به روش آمیخته1

شده چژوهش را توسعه و به سمت تحقیق کمّی هدایت  یآورجمعکرده و سپس به وسیله اطالعات  یآورجمعپژوهش را 

 نمود.
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ه شکل بزیادی  ریتأثست که ژئوپلیتیک، نقشه جغرافیایی سیاست در یک کشور ا یهاژنوم

ک خود ر نقشه ژنتیدارد. همانگونه که انسان بنا ب المللنیبدادن رفتارهای سیاسی در نظام 

ت از ارت اسعب ی هستند. کُد ژئوپلیتیکد، کشورها نیز دارای کُدهای ژنتیک راهبرکندیمعمل 

یجه ک نتدستور کار عملیاتی سیاست خارجی یک کشور در ماورای مرزهای خود، کُد ژئوپلیتی

ی سیاسی و جغرافیای یهافرضاز پیش  یامجموعهاستدالل ژئوپلیتیک عملیاتی است که شامل 

ت که بیان این نکته بسیار ضروری اس شودیمسیاسی یک کشور  یهارساختیزمربوط به 

 یادی درجغرافیایی نقش بن یهایژگیوقدرت در جغرافیای کشورها قرار دارد.  یهاسرچشمه

 )خلیلی و کندیمسایر عناصر قدرت مانند قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی بازی  یریگشکل

 ژئوپلیتیک سوریه یهاژنوم( که در این پژوهش این عناصر به عنوان 40-41، 1391همکاران،

رتیب تدین بعوامل داخلی در بروز جنگ در سوریه تحلیل خواهد شد.  مد نظر بوده و به عنوان

 هاژنوما بد. کُدها ژئوپلیتیک تفاوت وجود دار یهاژنوماستنباط نمود که میان کُدها و  توانیم

قیب یا رموجود در کشور  یهاژنومدر هشت مورد با یکدیگر تفاوت دارند: کُد ژئوپلیتیک همان 

 هدف است.

ک کشور جغرافیایی موجود در محدود مرزهای سیاسی ی یهاتیواقعتیک همان ژنوم ژئوپلی

نوم در لیکه ژکُد ژئوپلیتیک در حوزه مطالعاتی ژئوپلیتیکی قرار دارد در حابه عبارتی است. 

لی یک مدرت حوزه مطالعاتی جغرافیایی سیاسی است. ژنوم ژئوپلیتیک تمام عواملی را که در ق

ر . به طودهندیمکشور نقش مثبت و منفی دارند را به صورت بالفعل و بالقوه مورد مطالعه قرار 

یاست زه سک در حوزه سیاست خارجی است در حالیکه ژئوم ژئوپلیتیک در حوکلی کُد ژئوپلیتی

و  رودیمداخلی قرار داشته و در رستای جلب رضایت ملت و بسترسازی سیاست خارجی به کار 

 (.41ممکن است در ادوار مختلف زمامداری یک حاکمیت تغییر کند )همان،

یتیک بیان گردید، ضروری است ارتباط میان ژئوپل یهاژنومبا توجه به آنچه پیرامون کُدها و 

این مفاهیم با جنگ نیز بررسی و ارائه گردد. در بررسی روندهای تاریخی سیر تحوالت تاریخ 

؛ بدین شکل که اندداشتهریشه ژئوپلیتیکی  هاجنگبشر بیانگر این واقعیت است که بیشتر 

فرهنگی و ایدئولوژیکی، منافع،  ، اختالفاتهارقابتعوامل و مسائل ژئوپلیتیکی از جمله: )

، اجتماعات و کشورها برای تسلط، هاگروهژئوپلیتیکی(، سبب تقابل  یبندهاقطبو  هادغدغه

کنترل یا نفوذ بر یک سرزمین و فضای آن بوده است. همچنان توجه به این نکته حائزاهمیت 

جدید  یبندهاقطباست که با وجود فروپاشی نظام دوقطبی در جهان، کشورهایی که در 

ژئوپلیتیکی قرار دارند یا از نظر گفتمان ژئوپلیتیکی، در گفتمان غیر رایج قرار دارند، امکان 
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بیشتر است. به این موارد باید کشورهای که دارای اختالفات مرزی و  هاآنجنگ و درگیری در 

ر فرهنگی و چندگانه و دارای جغرافیایی متکث یهاتیقومسرزمینی و کشورهایی با نژادها و 

 (.16:1395و همکاران، یآباددولت شمسمذهبی را نیز اضافه کرد )
 

 جنگ ترکیبی 1پولومولوژی

ی آن میالدی که ط 2006اصطالح جنگ ترکیبی نخستین بار پس از جنگ دوم لبنان در سال 

تا  از متعارف – اهللحزب یکنشراهاسرائیل )غاصب( با برتری متعارف به درگیری با پویایی 

ی خود ار رفت. اهمیت این جنگ از آنجاست که اسرائیل علیرغم برترکپرداخت، به  -نامتعارف

ز تفاده ار اسنتوانست به اهداف راهبردی خود دست یابد. این جنگ توانایی عوامل غیر دولتی د

ربرد کا نقاط ضعف ارتشی با برتری نظامی متعارف و اقدامات متقابل مناسب را نشان داد.

ضعف  . اما یکی از نقاطگرددیم تریقوترکیبی ذاتاً باعث ناپایداری در توان دشمن  کنشراه

و فاقد  یریگیمرا به کار  هاکنشراهاز  یامجموعهذاتی جنگ ترکیبی آن است که عمدتاً 

ترکیبی  یهاکنشراهراهبرد الزم برای رفع مشکالت بلند مدت است. نقطه قوت جنگ ترکیبی 

ر داندن منظور پیشرفت تصاعدی در رسیدن به موقعیتی تهدیدآمیز و در عین حال باقی مبه 

 (.214-215، 1394و جوالیی، ییبهاخیش، ترجمه 2015؛هاکالهمین وضعیت است )

انتشار یافت، کارشناسان به طور  2006در اسناد بازبینی چهارساله دفاعی آمریکا که در سال 

را به رسمیت شناختند. آنچه در این بازبینی ارائه شد، شامل  ترکیبیرسمی وجود تهدیدات 

 نهیزمفرانک هافمن در  مطالعاتکنونی بود. این تفکر نوظهور در پی  یهادهیاتغییراتی در 

 خصوصبه  های دفاعی غربیبه وجود آمده است. اگرچه سازمان ترکیبیو نیروهای  هاسازمان

ها از وجود این مفهوم را پذیرفتند، اما تعریف و درک آن در آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی،

ایجاد شده است.  ترکیبیزیادی برای سناریوهای  فیتعارجنگ ترکیبی یکسان نیست. تاکنون 

های شخصی نویسندگان و در مرحله دوم اما هرکدام از این تعاریف در ابتدا وابسته به دیدگاه

. درنتیجه، هیچ تعریف باشندیم بر اساس تهدیدات و ترکیبی وابسته به محیط اطراف سازمان 

سناریوهای  همهکه بتوان از آن برای همه نقاط جهان و برای  ردیا توصیف واحدی وجود ندا

بالقوه استفاده کرد. برای اینکه هرکدام از سناریوها در مدل مورد نظر جای بگیرند،  ترکیبی 

دان اتفاق نظر و درک، سبب ایجاد محدودیت شد. این فقباید کمی تغییر در سناریو داده می

                                           
، به Logosبه معنی جنگ و ، Polemus، از ترکیب واژه یونانی Polemology. پولومولوژی یا جنگ شناسی معادل اصطالح: 1

 (.13،1391،مهرانیشایا بررسی علمی، تشکیل شده است ) ختمعنی شنا
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 ترکیبی شان در شرایط تهدیدات کارگیری هنر عملیاتیدرتوانایی متخصصان نظامی در به

 (.7-8، 1394 یاریالهو  یازواره، ترجمه: 2013)مک کالو، جانسون، گرددیم

عاریف توع تکامل و تن لذا در ادامه به منظور تحقق پولومولوژی )جنگ شناختی( جنگ ترکیبی،

یق اری مصادبتوان با برشم مرور کرده تااز لحاظ سیر مراحل تاریخی را  ترکیبی مختلف جنگ 

سوریه  روز درتعریفی برای درک بهتر آن ارائه و همچنین اثبات گردد آنچه ام آن یهایژگیوو 

ه کلی عات قبدر جریان است یک جنگ ترکیبی تمام عیار است. در این خصوص مروری بر مطال

را بررسی  ترکیبی رمتداول و ظهور ایده جنگ های متداول و غیبحث ترکیب شدن جنگ

 رکیبی تبرای ایجاد تئوری جنگ  ییگشاراهتوانند دهند که میشان میاند، اصولی را به ما نکرده

 باشند.

به نحوه عملکرد  توانیم مُدرن جنگ ترکیبیاز سوابق تاریخی مصادیق و بررسی برخی از در 

با تعدادی واحدهای شبه  هاآن. زیرا داشاره کر 1919 -1920 یهاسالآشوبگران ایرلندی در 

طوط خبا هدایت  هاآن. بردندیمنظامی یا متعارف با عملیات نفوذ اطالعاتی و تروریسم بهره 

ین در یهودی نش یهانیسرزمو  هپروازی در کشور، عملیات شهری در داخل و خارج پرداخت

 80هه افغانی در د یهاگروهکردند. همچنین توانایی  سیتأسانگلستان و ایاالت متحده آمریکا 

لیه میالدی از دیگر مصادیق جنگ ترکیبی است. تجربیات شورشیان چچن در اعتراض بر ع

اصب نیز از مصادیق جنگ نسل چهارم است. با این همه جنگ حزب اهلل با دولت غ روسیه

. به روایت دهدیمم( نیز از مصداقی جدید از جنگ ترکیبی را به دست /2006اسرائیل )

. از باشندیمدرن م ترکیبی آشکار از جنگجویان  یانمونهتحلیلگران نظامی در آمریکا، حزب اهلل 

با ترکیب  هاآندر حال ظهور است.  ترکیبی نماینده تهدیدات  اهللحزب، هایغربدیدگاه 

اقتباسی  یهاکیتتاکغیر متمرکز با به کار بردن  یهاسلولیافته با سیاسی سازمان  یهاجنبش

 ف مقابلبه طر همانگونه که پذیرایی آسیب باشند، آن را توانندیمدر مناطق مهار نشده شهری، 

 .(27-28 :1389،بی نانیز تحمیل کنند )

از دیگر مصادیق جنگ ترکیبی باید به جنگ ویتنام اشاره نمود. این جنگ نام مجموعه عملیاتی 

میان نیروهای ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادیبخش ویتنام  1975تا  1950است که از سال 

جنوبی )ویت کنگ( از یکسو و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه آمریکا از سوی دیگر 

مقاومتی در عمل است.  ترکیبی جنگ ویتنام نشان دهنده عناصر کالسیک یک جنگ رخ داد. 

جمهوری دمراتیک ویتنام )دی آر وی( با استفاده از نیروی متعارف ارتش خود و همچنین به 

امن در الئوس و  یهاگاهیپاآزادی خواه ویتنام جنوبی و با احداث  یهاکیچرکارگیری و ترکیب 
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ر مقاومتی، اتحاد قدرتمندی با چین و اتحادجماهیر شوروی سابق را کامبوج به عنوان عنص

در جنگ و خارج شدن از ویتنام  هاییکایآمرفراهم نمود و در نهایت این اقدامات به شکست 

محققاق و افسران آمریکایی دالیل شکست آمریکا را مورد تحلیل قرار دادند؛ اما  هاسالانجامید. 

عناصری کلیدی مانند اینکه ایاالت متحده  اما وجود نداشت. برای آن یاسادههیچ پاسخ 

دی آر وی تمایلی برای پیروزی نداشت و یا اینکه آماده یک  یهاستیکمونهیچگاه همچون 

برتری بیش از اندازه تسلیحاتی هرگز نتوانست سخت بجنگد،  رغمیعلجنگ طوالنی نیز نبود و 

 (.149-150، 1393و جوالنی، ییبهاخیشمه: ، ترج2011)هووینن، هاستآناز عوامل شکست 

 ود وسیاست آفندی روسیه در انضمام کریمه به خاکش و تهدید کاربرد نیروهای نظامی خ

 مستأصلبه آن  ییگوپاسخاوکراین، که غرب و ناتو در  طلبییجدا یهاگروهحمایت عملی از 

 )باکمان دیآیم با رویکردی دولتی به شمار ترکیبی ماندند، نیز از مصدایق دیگری از درگیرهای 

ر اشغال و (. اقدامات روسیه مبنی ب288و همکار،  ییبهاخیش، ترجمه 2014و گرنریوسون،

اد. ان داختالل در نظم داخلی اوکراین شکل جدید و بسیار کارآمدی را از جنگ ترکیبی نش

و  دارسازی سیاسیرد؛ از وابسیاری برای نیل به اهدافش استفاده ک یهاکنشراهروسیه از 

 آشکار. وظامی نهان نادرست و تبلیغات گرفته تا اقدام ن یرساناطالعاقتصادی، حمالت سایبری، 

 اما موفقیتی رفت،این ابزارها برای ایجاد ناآرامی در شرق اوکراین طی سال مورد استفاده قرار گ

ا روسیه ر فنآوری مدرن زیآمتیوفقمبه اندازه عملیات اولیه در کریمه به دست نیآورد. کاربرد 

 لیغات وق تبقادر به استفاده از بُعد اطالعاتی جنگ داخلی در اوکراین نمود. روسیه از طری

 د. دروغامیزتحریف حقایق قادر شد تا واقعیت و دروغ را در فضای سایبری و در زمین درهم بی

( این مسائل از 2014-2015روسیه را مدافع حقوق مردم نشان دهد )فریدمن، تواندیم

 جنگ ترکیبی است. یهایدگیچیپ

دهد ، مسائل مشابهی وجود دارد که نشان میباال که مطرح گردیدهای در هرکدام از این مثال

 نیا به .آیندچرا و چگونه به وجود می چه در قالب دولتی و غیر دولتی آن، ترکیبیکه نیروهای 

انجام  یهاتیحمابه عملکرد این نیروها و چگونگی  با پاسخگویی توانندمی گرانلیتحلترتیب 

 یهاینیبشیپدر آینده  در خصوص احتمال و به وجود آمدن درگیرهای ترکیبی هاآناز  1شده

معتقدند که اکثر  دانانخیتارو  یاحرفهکنشگران مسائل سیاسی، نظامیان الزم را انجام دهند. 

. زمانیکه درجه مشخصی از هماهنگی اندشدهاز عملیات منظم و نامنظم تشکیل  هاجنگ

                                           
را معادل  ترکیبیانجام شده از نیروهای ترکیبی توسط منابع دولتی و غیر دولتی، جنگ  یهاتیحما. شاید بتوان علل 1

 جنگ نیابتی نیز به شمار آورد.
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نام جنگ ترکیبی را  توانیم، ردیگیمراهبردی بین نیروهای منظم و نامنظم در درگیرها شکل 

 .بر آن نهاد

با تاکید بر مطالعات طوالنی خود پیرامون جنگ و فنآوری، اعتقاد  1با این وجود ماکس بوث

: محدود میان جنگ منظم و نامنظم کندیمدیگری دارد و مشاهداتش را چنین عنوان 

که  ابندییمدست  ییهاسالحدولتی به طور روز افزون به غیر یهاگروهنامشخص است؛ حتی 

امروز به  هادولتقرار داشتتند. این در حالی است که  هادولتزمانی تحت حفاظت انحصاری 

 کنندیمرو به راهبردهای نامتعارف برای کم کردن از تاثیرات قدرت آمریکا اقدام  زدهشتابطور 

 (.25،1389،ترکیبی )گزارش پژوهشی جنگ 

اظ . به لحردیگیمبدین ترتیب عبارت ترکیبی هم سازمان و هم ابزار و تجهیزات را در بر 

یر غشده و  کز زداییمر یهاسلولسازمانی ممکن است ساختار سیاسی سلسله مراتبی به همراه 

، هادولتاز  تواندیمشبکه محور را شامل شود. نیروی ترکیبی  یکنشراهمتمرکز یا واحدهای 

از  ییهاجنگین یا بازیکران مستقل تشکیل شود. در چن هادولتاجیره شده از سوی  یهاگروه

 یهاسامانههمچون  ییهاتیقابلمُدرن نظامی بهره خواهند برد؛  یهاتیقابلدسترسی به 

 مُدرن، کشنده یهاسامانهزمینی و هوایی قابل حمل و دیگر  یهاموشکفرماندهی و کنترل، 

حمایت از  ضدماهوارهای و همچنین یهاسالحاقتصادی،  یهاهدفسایبری علیه  یهاجنگ

 گزارش) شودیمطوالنی، کمین، ابزارهای ضعیف شده و ترور افراد مهم را شامل  یهاشورش

 (.2،1389ماره شپژوهشی 

ست، در تمام اجنگ ترکیبی، اعتقاد دارند کشوری که درگیر جنگ ترکیبی  پردازانهینظر

، و نیروهای نظامی هاتیساامنیتی، ادارات و عملیات حکومتی،  یهابنگاهسطوح خود یعنی 

نیروی جنگ  شودیممتذکر  هاآن. رودیمخدمات ضروری و اقتصادی تا نابود شدن پیش 

دالیلی که  نیترمهم. یکی از دهدیمجمعیت را به عنوان میدان جنگ هدف قرار ترکیبی 

تا همیشه  تواندیمنجا جنگ آ، این است که در شودیمجمعیت به عنوان میدان جنگ انتخاب 

دا از ابت ادامه داشته باشد. طوالنی کردن جنگ به عنوان راهبرد قطعی جنگ در زمان معاصر

. ویج دادا تررسوی مائو تزانگ مطرح و مورد تاکید قرار گرفت، او مفهوم جنگ انقالبی طوالنی 

برای  هتنها را"که  دهدیماینگونه توضیح  "باب جنگ طوالنی"او در رساله خود تحت عنوان در 

 ".پیروزی نهایی جنگی طوالنی به لحاظ راهبردی است

                                           
1.  Max Booth 
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نون پیرامون شناخت جنگ ترکیبی و پیشینه مُدرن آن بیان گردید، با توجه به آنچه تاک

تهدیدات ترکیبی مفهوم جدیدی نیست، بلکه  به طور خالصه گفت: مفهوم جنگ و توانیم

یا چند بازیگر دولتی یا غیردولتی با در که یک  انهیگراکلتهدیدی است چند وجهی با رویکردی 

مل دولتی تعلق دارد تهدیداتی نظامی و غیر نظامی که اصوالً به عوا یهاتیقابلاختیار داشتن 

جنبشی؛ و یا پرشدت و کوتاه، جنبشی و غیروجهی مستقیم یا نیابتی، کم شدت و طوالنی چند

و  یزیرطرحیا جهانی را  یامنطقه قومی و مذهبی را در قبال صلح و امنیت یک کشور با ابعاد

درگیری منظم و  یهایویسنار، ادغام 1. ابعاد این تهدیدات شامل جنگ سایبریکنندیماجرا 

مردم  یهاچالشنامنظم، تروریسم جهانی، دزدی دریایی، جرائم سازمان یافته ملی و فراملی، 

اجتماعی و  یهاشبکهشناختی، فرهنگی و ایدئولوژی، ارعاب و ایجاد وحشت با استفاده از 

تبلیغات سیاه، از میان بردن امنیت منابع و تخریب آن، رد جهانی شدن و گسترش تسلیحات 

؛ این تهدیدات همواره به منظور دستیابی به اهداف خاص و ویژه گرددیمکشتار جمعی 

 .گرددیمرا سازماندهی و اج

وظهور نیوه با توجه به تعریف مذکور چنانچه بخواهیم موقعیت جنگ ترکیبی را به عنوان یک ش

 یک ترسیم و آن را طی شکل شماره توانیمو ترسیم نماییم،  مدرن تعیین یهاجنگاز انواع 

یخ حوالت تاربشری و سیر ت یهاافتهیدر این شکل فضای جنگ با تاکید بر همه  ارائه نمود؛

ی نظام وریآو همچنین سیر تحوالت اندیشه نظامی و هر آنچه به عنوان فن هاجنگنظامی و 

ست. اده اکسب گردیده است در یک قالب و گستره کامل از عملیاتی نظامی را نشان د تاکنون

 ری ودر این شکل جایگاه جنگ ترکیبی به فضای اختصاص دارد که تداعی کننده به کارگی

ب )به راز، مرککالسیک، نامنظم، ناهمت یهاجنگردهای عملیاتی و تاکتیکی در ادغام همه راهب

نگ نونت، جدیگری مانند خش یهایژگیو. این فضا دارای باشدیم معنای نیروهای چند ملیتی(

 سایبری، تروریست را نیز به کار گرفته تا به اهداف خود دست یابد.

  

                                           
. است از بین بردهبه کلی جنگ ترکیبی است که تمایز سنتی میان جنگ و صلح را  ویژگی یکی از ابعاد و. جنگ سابیری 1

سابق صلح و جنگ میان  یهانمونهچنین تمایزی جای خود را به تهدیدات چند وجهی داده که وجه مشترک چندانی به 

 کشورها ندارد.
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 جنگ ترکیبی و فصل مشترک آن با انواع جنگشکل شماره یک: تعریف 

 جنگ سوریه

ر از آنچه بیشت 2011جنگ سوریه یا به تعبیر رایج جنگ داخلی سوریه از اواخر ژانویه سال 

 یهابانقالپس از وقوع  ماهیتی داخلی داشته باشد، دارای علل و ماهیت ژئوپلیتیکی است

ه به توج عربی و به دنبال تظاهرات و اعتراضات مردمی در برخی از مناطق کشور آغاز و با

یک  ( بههاژنومژئوپلیتیکی )کُدها و  شرایط خاص کشور و منطقه و همچنین مالحظات و مسائل

 و بلند مدت تبدیل گردیده که تاکنون ادامه دارد. یافرامنطقهبحران 

به خود گرفته و بر عمق  یترعیوسارتش سوریه ابعاد و دامنه این بحران با توجه به مداخل 

و  هادولتکه به دولت سوریه تا آستانه سقوط نیز رسید. حضور  جنگ افزوده شد تا جایی

در جهان تبدیل  هابحران نیتردهیچیپدولتی فراملی، به یکی از دولتی و غیر یهاسازمان

با حداکثر ظرفیت خود از عوامل بسیار  هاآنز گردیده است. تعدد بازیگران و حضور هر یک ا

مهمی است که سبب استمرار این جنگ گردیده است. افزون بر استمرار اختالف میان 

خصوصاً ایران و  یامنطقه یهاقدرتبزرگ )به ویژه آمریکا و روسیه(، رقابت میان  یهاقدرت

مچنین رشد روز افزون معارض و ه یهاگروهعربستان، افزایش اختالفات میان گروهی و 

و در نهایت  هاآنتحت کنترل  تروریستی و تارشگری و گسترش قلمرو مناطق یهاگروه
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و  یآباددولتو مذهبی شدن بیش از پیش جنگ را طوالنی نموده است )شمس  ییگرافرقه

 (.17:1395همکار،

صیات آن با خصو یهایژگیودر حال حاضر ماهیت این جنگ با توجه به انطباق الزامات و 

؛ زیرا، باشدیمترکیبی  یهاجنگگفت این جنگ از انواع  توانیمنسل چهارم،  یهاجنگ

تی، ، دولتی و غیر دولیافرامنطقهو  یامنطقهماهیت چند قطبی آن مبنی بر حضور بازیگران 

ده ستفاجنگ، ا صحنهطوالنی شدن و استمرار آن، هدف قرار دادن جمعیت به عنوان میدان و 

ده و استفا یپردازدورغمنظم و نامنظم، ترور،  یهاکیتاکتو تلفیق  ترکیبی جنگ  یهامولفهاز 

ی، جنگ روان وو هدف قرار دادن اعتقادات مردم، عملیات  ییگرافرقهاز رسانه و تبلیغات، 

دافع مهای حداکثر استفاده از جرم و جنایت و خشنونت به منظور رعب و ایجاد وحشت در نیرو

ریه با گ در سوگردیده است. بنابر این علت و چرایی جن یادهیچیپم سوریه دارای ابعاد و مرد

 ارد.قرار د یگران آنآن بر مدار تقابل و تضاد باز یهاژنومشناسایی عوامل و کُدها ژئوپلیتیک و 
 

 پژوهش یهاافتهی

 ژئوپلیتیکی کشور سوریه یهاژنومدها و ک

ه خود ن، کموقعیت، عبارت است از چگونگی قرار گرفتن یک نقطه در روی سطح کره زمی اساساً

نی و جها یاقارهدارای دو حالت عمومی یا نسبی و ریاضی است؛ موقعیت عمومی شامل مقیاس 

اضی قعیت ریگردیده و در مالحظات ژئوپلیتیکی از اهمیت بیشتری نسبت به مو یامنطقهو یا 

ی (. با این توضیح سوریه در منطقه آسیایی جنوب غرب76:1393ی،برخوردار است )عزت

ریای اورت د. این کشور در مجردیگیم)خاورمیانه( بخش عمده شامات قدیم و لوانت را در بر 

سوریه از  زیادی از مناطق غربی آن دارای موقعیت ساحلی است. یهابخشمدیترانه واقع و 

ز نان و اا لببجنوب با فلسطین اشغالی، از جنوب غرب  شرق با عراق، از جنوب شرق با اردن، از

طوری  هایغرب است. مرزهای فعلی سوریه پس از فروپاشی عثمانی توسط مرزهمشمال با ترکیه 

جه به ا توبترسیم گردیده است که همواره با همسایگانش دارای اختالفات مرزی باشد. سوریه 

ا قیاروپا و آفر یترانه واقع است با سه قاره آسیا،موقعیت جغرافیایی خود که در شرق دریایی مد

 ارتباط دارد. لذا دارای وزن و موقعیت ژئوپلیتیکی است.
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 جمعیت نامتجانس و واگرای قومی و مذهبی

تسنن  قومی و مذهبی مختلفی تشکیل شده است که در آن اهل یهاگروهاز  سوریهجمعیت 

ا تشکیل درصد جمعیت ر 70)سنی عرب و کُرد( در اکثریت قرار دارند. این اقوام که حدود 

اقلیت مذهبی هستند  نیتربزرگکه  هایعلو. دانندیم، خود را ساکنان اصلی کشور دهندیم

طوس، بیشتر در دمشق، حلب، الذقیه، طر و شوندیمدرصد جمعیت را شامل  15تا  10بین 

 شماربهوریه با نفوذترین گروه در ساختار سیاسی و قدرت س هاآنحمص و حماء ساکن هستند. 

می و تی، نظا، دولو افزون بر خاندان اسد، بسیاری از آنان دارای باالترین مقامات حزبی روندیم

عرب هستند.  جمعیت سوریه از مسیحیاندرصد از  10امنیتی را در اختیار دارند.  یهاسیسرو

 یهاشهیربه هر حال مباحث قومی و فرهنگی از جمله مسائل حاد در سوریه است که یکی 

امل ی از عوقوم بحران امروز را تشکیل داده است. این ترکیب ناهمگون از نظر اعتقادی، نژادی و

 (.17-18، 1394و همکار، یآباددولت)شمس  گرددیمواگرای جمعیت محسوب 

 
 چالش ژئوپلیتیکی

ژئوپلیتیکی عبارت است از ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایه عوامل ثابت و  چالش

 ییایجغرافکردن سیاست آن کشور با استفاده از متغیرها و عوامل  متأثرمتغیر ژئوپلیتیکی و 

داشته است.  یالمللنیب(. ویژگی و مسائل سوریه ماهیتی چالش برانگیز و 121،1393،این)حافظ

جهانی که منجر به فروپاشی عثمانی گردید، اگرچه موجب به  یهاقدرتژئوپلیتیکی  یهارقابت

متعدد روبرو  یهاچالشبا  سیتأسوجود آمدن سوریه امروزی شد اما این کشور را از همان آغاز 

ری و استعما یهااستیسساخت. این کشور بعد از عثمانی تحت قیومیت فرانسه بود. 

رژیم جعلی صهیونیستی گردید و از همان ابتدا تضادهای  یریگشکلقلمروخواهانه غرب سبب 

اعراب و اسرائیل نیز سبب اشغال  یهاجنگسوریه با این رژیم شکل گرفت. حضور سوریه در 

از سوی دیگر لبنان مکمل مناطقی از این کشور در بلندهای جوالن و کشتزارهای شبعا گردید. 

که  دهندیمجغرافیایی را تشکیل ه بستکی سوریه است و این کشور یک واحد همپلیتیوژئ

همواره بر یکدیگر اثرگذار بوده و برابر سوابق تاریخی سوریه بر لبنان ادعای  هاآنتحوالت 

سرزمینی دارد. این کشور عالوه بر این با ترکیه نیز دارای اختالف سرزمینی است. ادعای 

 منشأن علوی نشین هاتای به مرکزیت اسکندرون در ترکیه همواره سرزمینی سوریه بر استا

مشاجره و اختالف میان دو کشور بوده است. با کشف میادین گاز در سواحل دریای مدیترانه نیز 
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اختالف میان سوریه، لبنان و رژیم صهیونیستی برای مالکیت این میادین نیز تشدید گردیده 

 (.19-20، 1395و همکار، یآباددولتاست )شمس 

 

 یالمللنیبژئوپلیتیکی  یبندقطب

دیکی م متحد شوروی در منطقه بود. نز/1970سوریه پس از به قدرت رسیدن حافظ اسد در 

هدف  تند.سوریه به شوروی در زمانی بود که کشورهای منطقه اکثراً به سمت غرب تمایل داش

ی عدت شوروتسلیحاتی و اقتصادی، مسا یهاکمکسوریه از نزدیکی به شوروی سابق افزون بر 

ان در شتن ایرر دادر تقابل با رژیم صهیونیستی بود. سوریه قبل از انقالب در ایران با وجود قرا

عراب در ابا شکست  (.1391بلوک غرب از روابط مناسبی با ایران نیز برخوردار بود )مهتدی؛

با  اصلی تقابل داردانیمریه به جنگ با رژیم صهیونیستی و امضای قرارداد کمپ دیوید، سو

 ازبای اسرائیل در جهان عرب تبدیل شد و تالش کرد خود را پیشگام و قهرمان مبارزه بر

موضوع سبب ناخرسندی  عربی و اسالمی معرفی کند و همین یهانیسرزم یریگپس

ی در سالمکشورهای بزرگ جهان عرب یعنی مصر، عربستان و عراق گردید. با پیروزی انقالب ا

به  وشمرده  داشت فرصت را مناسب یادوستانهایران سوریه که با برخی از انقالبیون روابط 

ئله تی و مسنیسوتعمیق روابط دوجانبه با ایران پرداخت. تغییر دیدگاه ایران نسبت به رژیم صهی

جنگ  یهاسالبود. خصوصاً که در طول  مؤثرفلسطین در تقویت روابط بین دو کشور بسیار 

، م بودندصدا ایران و عراق سوریه با جانبداری از ایران و پشت کردن به اعراب که از حامیان

 روابط ایران و سوریه را به روابطی راهبردی تبدیل کرد.

 
 دولت سوریه

 در حوزه دارای مشکالت عدیده زیرساختی هادولتسوریه نیز مانند بسیاری از کشورها و 

، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. مشارکت و در اختیار داشتن مشاغل کلیدی سیاسی

ر نقالب دابال اقتصادی و نظامی علویان در سوریه شاید یکی از عللی بود که مردم سوریه به دن

د، ر اسرا تحریک نمود. شاید اصالحات سیاسی زردتر و به هنگام بشا سایر کشورهای عربی

تر مردم و اتهامات حقوق بشری موجب جلب رضایت بیش هابهانهافزون بر رفع  توانستیم

ر آن (. اما بی شک بحران موجود د182:1392سوریه و مخالفان را فراهم آورد )مصطفوی،

 یاسی داخلیساست تا اینکه از مشکالت  یافرامنطقهو  یامنطقهمعلول معادالت و مناسبات 

 سرچشمه گرفته باشد.
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 بازیگران جنگ در سوریه یهارقابت

در  ثرمؤژئوپلیتیکی  یهاژنومپژوهش مبنی بر شناسایی کُدها و  با توجه به ماهیت و هدف اول

ه سطح سبازیگران در  یهاکنشبروز و استمرار جنگ در سوریه و تعدد بازیگران در این روند، 

 مورد بررسی قرار گرفته است. یافرامنطقهو  یامنطقهداخلی، 

 
 سطح داخلی –الف 

 و کُردها و سلفی یگروهای اسالم گرا

اشی نآنجا  این جنگ است. این امر از یهایژگیونقش بارز گروهای مذهبی در سوریه یکی از  

ر مذهبی سنی د یهاگروهکه اساساً سیاست در سوریه واکنشی به الئیک بعثی دارد.  شودیم

می اسال یهاارزشسوریه از این جهت که نظام سیاسی حاکم بر کشور نظامی سکوالر است و به 

(. کردها نیز 24:1395و همکار، یآباددولت)شمس  دانندیمپایبندی ندارد، آنرا فاقد صالحیت 

ر پی در جنگ سوریه د یطرفیبعارضان دولت سوریه هستند که با اتخاذ بخش دیگری از م

 خود مختاری مناطق کُردنشین هستند.

 گریملسکوالر و  یهاگروه 

نوان ست، به عچپگرا، سوکوالر و کُرد ا یهاگروهکمیته هماهنگی ملی سوریه که ائتالفی از 

(. این 558:1393)میرزاده کوهشاهی، رودیم شماربهمهمترین طیف معارضان داخلی سوریه 

روه کمیته مخالف جنگ و اقدام نظامی است؛ اما ارتش آزاد سوریه به عنوان نخستین گ

 تالفاین ائ منسجمی که به سوریه اعالم جنگ داد بازوی نظامی ائتالف ملی سوریه است.

 و)ایران  یلمللانیبو  یامنطقهکه اسیر مدیریت بازیگران  دانندیمسوریه را کشوری عربی 

ی پاست در  با رویکردی ناسیونالیستی که البته با قدرت هم عجین رونیاروسیه( است. از 

 سرنگونی بشاراسد هستند.
 

 یامنطقهبازیکران  یهارقابت –ب 

 جمهوری اسالمی ایران

 یاانهیخاورمپیوندهای راهبردی ج.ا.ایران و سوریه، جایگاه سوریه در محور مقاومت و سیاست 
، کلید فهم سیاست ایران در مواجهه با انیغربو مخالفان  یامنطقه جمهوری اسالمی و رقبای

بحران و استمرار حمایت از نظام سیاسی حاکم بر این کشور و شخص بشار اسد است. بنیادهای 
غرب و  یاانهیخاورمسیاست سرنگونی بشار اسد و تغییر نظام سیاسی سوریه، در سیاست 

ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه نهفته است. غرب درصدد است با تغییر رژیم در سوریه،  یهارقابت
متحد راهبردی ایران در منطقه را سرنگون و امکان ارتباط ایران با حزب اهلل را محدود کرده و 
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حتی از بین ببرد. و از طرفی سرنگونی بشار اسد، سبب کاهش وزن ژئوپلیتیکی ایران در منطقه 
 یامنطقهمتحدان و وابستگان به غرب و رقبای  شد، چرا که جانشین احتمالی او نیز خواهد

 (.562عربستان خواهد بود )همان: ژهیوبهایران 
 

 عربستان سعودی

وه شور عالکحامی معارضان سوری است. این  یامنطقهعربستان در حال حاضر مهمترین بازیگر 
ر بمسلح را  تروریستی و یهاگروهتسلیحاتی بخش زیادی از منابع مالی و به ویژه  نیتأمبر 

له ویب مداخزیادی برای ترغیب شورای امنیت جهت تص یهاتالشعهده دارد. عربستان تاکنون 
فیری و تک یهاگروهنظامی در سوریه انجام داده است. از طرفی عربستان نفوذ بسیار زیادی بر 

 تروریستی در سوریه دارد.
 

 ترکیه

یه ست. ترکری اترکیه از آغاز بحران سوریه یکی از مخالفان اسد و از حامیان اصلی معارضان سو
ر فوذ خود را دکشورهای عربی، ن یهاانقالبناشی از  یهاتیظرفدرصدد بود با استفاده از 

 اده کند. درفرصتی برای رهبری استف مثابهبهمنطقه افزایش دهد و از رخدادهای منطقه 
 یز افزون. در سوریه ناخوانی داشته است انیگرااسالمعربی، ترکیه حامی  یهاانقالب بسیاری از

شور ین کابر موارد یادشده، این کشور درصدد بود با تضعیف دولت سوریه، نفوذ خود را در 
زن خود، و مانانیپهمهمسایه کسترش داده و از این طریق، ضمن به قدرت رسیدن همفکران و 

 اتای راهستان ارا افزایش دهد. و از طرفی سرنگونی بشار اسد ادعای سوریه بر ژئوپلیتیکی خود 
رکیه ؛ بنابر این تدیگردیمو همچنین سبب تقویت پیوندهای ترکیه با غرب  کردیمنیز کمرنگ 

ارد دریه ضمن مالحظات آشکار در سوریه نقش بسیار زیادی در ترانزیت تروریست به داخل سو
 .(1395،یآباددولتشمس )
 

 رژیم صهیونیستی

این رژیم دارای منافع چندگانه در جنگ سوریه است. بهترین وضعیت برای رژیم صهیونیستی،  
است. تضعیف  گراغربراهبردی و با دولتی لیبرال و  یهاسالحضعیف، غیر مسلح به  یاهیسور

که با سهولت  ددهیمدولت سوریه و کاهش قدرت مانور آن به رژیم صهیونیستی این امکان را 
شود و در عین حال، تهدیدات سوریه  اهللحزبایران به  یهاکمکبیشتری بتواند مانع انتقال 

اشغالی جوالن را از بین ببرد. افزون بر قطع مسیر تدارکاتی  یهانیسرزمنسبت به خود و 
سوریه که اکنون تا حدود زیادی رفع شده است، وضعیت جوالن  یهاسالحو ترس از  اهللحزب

شدن سوریه بوده تا  ترفیضعمهمترین دغدغه این رژیم است از همین رو، به دنبال هر چه 
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حتی در صورت روی کارآمدن دولت جدید که امکان طرح موضوع جوالن و تالش برای 
 شماربهبرای رژیم صهیونیستی  حیاتی یامنطقهشود، زیرا جوالن  آن مرتفع یریگبازپس

شهرک صهیونیستی در جوالن و ثلث  35که حدود  شودیم؛ این اهمیت از آجا ناشی رودیم
 نیتریراهبردآب شرب و همچنین صنایع فراوانی در این منطقه قرار دارد و از طرفی جوالن 

 (.154-155، 1388)موسوی، شودیمسرزمین در اشغال قلمداد 
 

 عراق

وریه به که دارد با شدت کمتری نسبت به س ییهابحرانعراق در حال حاضر با توجه همه 
ظام یکی از حامیان ن عنوانبهو از این منظر دولت عراق  شودیمعنوان محور مقاومت محسوب 

ریه سفارت سو از نظام سوریه در اتحادیه عرب و یارسانه. حمایت سیاسی و کندیمسوریه عمل 
ا به ررز عراق ممرزی سوریه در  یهاگذرگاهخالفان و حمله به معارضان مسلحی که در قطر به م

 گردید. نجاماتصرف در آوردن، از جمله اقداماتی بود که توسط عراق در حمایت از نظام سوریه 
ور ن کشاما عامل جغرافیایی و مجاورت عراق با سوریه و بحران ناشی از داعش در خاک ای

فیری تک یهاگروها برای عراق به وجود آورده است زیرا در صورت پیروزی زیادی ر یهاینگران
 .هاستآنگزینه برای  نیترمحتملدر سوریه، عراق اولین و 

 

 لبنان اهللحزب

در  اهللحزب یامنطقه یهاکنشسبب شده است تا تمامی  اهللحزباتحاد و همسویی ایران و 
ده شسبب  اهللحزبهمه جانبه ایران از  یهاتیحماقالب سیاست خارجی ایران معنا پیدا کند. 

دالیل  دد که یکی ازبرخوردار گر اهللحزببر  یامالحظهاست ایران از نفوذ و اثرگذاری قابل 
ه و اینکه سوری به بحران سوریه نیز همین است. از سوی دیگر به لحاظ اهللحزباشکار  ورود

اخلی درصه نه تغییر در عرضه داخلی سوریه، علبنان واحد همبسته ژئوپلیتیکی هستند، هر گو
ان ه، امکو بدیهی است با حذف بشار اسد و نظام سوری کندیملبنان را نیز دستخوش تغییر 

حنه به سوریه سبب تغییر در ص اهللحزب. ورود ابدییمبیش از پیش افزایش  اهللحزبفشار بر 
ز پیروزی ارتش سوریه پس ا و نخستین عملیاتی و میدانی در جنگ سوریه گردیده است

میسر گردید  اهللحزبپی در پی که در شهر راهبردی القصر رخ داد با حضور  یهاشکست
 (.1395،یآبادشمس)
 

 قطر

و عالوه بر این از  کندیم نیتأماین کشور بخشی از منابع مالی مخالفان و معرضان سوری را 
. اما با توجه به کندیمشبکه الجزیره به مانند تریبونی برای حمایت مخالفان بشار اسد استفاده 
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تروریستی و  یهاگروهکاهش نقش این کشور در اتحادیه کشورهای عرب، قطر هنوز با تسطیح 
ران در سوریه حمایت مالی از ارتش آزاد سوریه همچنان دارای نقش پر رنگی در استمرار بح

 است.

 غیر دولتی تروریستی و تارشگری )داعش( یهاگروه

ور تیجه ظهه( نامروز قطعاً تهدیدات ناشی از ناپایداری عمومی در جنوب غربی آسیا )خاورمیان 
اعش ده ظهور مسلح غیر دولتی، به ویژه داعش است. بسیاری بر این عقیده هستند ک یهاگروه

را  خود محصول قطبی شدن ایدئولوژیک و اجتماعی شدن آن در عراق و سوریه است. این گروه
با  یافرقه یهامیرژجایگزینی  دنبالبهحامی اعراب سنی به حاشیه رانده شده دانسته که 

د دار عش بر مبنای تفکرات تکفیری و خود ساخته تشکیالتی، تالشخالفت اسالمی است. دا
ط ماید. شرنمورد نظر خود را به عنوان هنجارهای دینی در عراق و شام حاکم  یهاارزشضد 

 یهارداشتبر مبنای جزم گرایانه تکفیری ب یهاشهیاندالزم برای این اقدام از نگاه داعش، رواج 
ر بعیان، تاکید رتجاعی همچون طالبان است. کافر دانستن شیا ییگرااسالممتحجر  یهاگروه

 شکیلتاستفاده از شمشیر )قدرت سخت( برای اجرای عدالت، بخشی از مبانی این گروه را 
 (.1393)ساوه دورودی، دهدیم

وریه سکه از صحرای  2014توانایی داعش در بسیج و تسهیل اهداف خود در ماه ژوئن سال 
دادی، . اگر ابوبکر البغشودیمزیادی در عراق کرد آشکار  یهانیزماقدام به پیشروی و تصرف 

این گروه  سرکرده داعش حمایت قبائل ناراضی سنی این مناطق را نداشت این امر ممکن نبود.
به عراق اقدام  نیروهای آمریکا 2003مه القاعده در عراق است که پس از تهاجم سال در واقع ادا
 یهاهگروسایر  وبر علیه آن انجام داد. اما به طور کلی اهداف این گروه  یبارمرگبه شورش 

در  ت. داعشبوده و متشکل از تغییر ساختار سیاسی و سرزمینی اس یامنطقهتارشگری عمدتاً 
ه راق را بع –تشکیل خالفت اسالمی را اعالم کرد و نام دولت اسالمی شام  2014ژوئن سال  29

 شغالدولت اسالمی تغییر داد که هدف اصلی این تغییر نام، گسترش خالفت اسالمی با ا
 .دهدیمبیشتری را نشان  یهانیسرزم

متعدد از  یاهکنشراهبه دلیل توانایی باالی خود در کاربرد  توانیماین گروه تروریستی را 
 ، تهدیدیخواهآرمانجذب جهانی نیرو و نیز هزاران عضو  یهاشبکهتروریستی تا متعارف و 

تفاده ولتی برای اسدیک یازیگر غیر  مثابهبه یرینظیبترکیبی دانست. داعش توانایی تقریباً 
اعضاء  یسازرجستهباز نمایش اهداف،  یاحرفهتبلیغاتی  یهالمیفاز جنگ اطالعاتی دارد.  مؤثر

جمعی به  یهارسانه یهاشبکهو ایفای نقش قدرتمند جذب نیرو در سطح جهانی و استفاده از 
 .دیجویمخوبی سود 
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 (یالمللنیب) یافرامنطقهبازیگران  –ج 
 آمریکا و غرب

 یهاغهدغد ومحوریت بازیگران در جنگ سوریه با ایاالت متحده آمریکا است و همچنین منابع  
بشار  رنگونی. برای آمریکا سباشدیماین کشور در بحران سوریه با غرب تا حدود زیادی همسو 

یف تضع اسد به معنی امنیت کامل برای رژیم صهیونیستی در منطقه، و قطع محور مقاومت و
الفان ز مخج.ا.ایران است. آمریکا و غرب در راستای این هدف بر حمایت سیاسی و اقتصادی ا

ه زاد سورینظامی فراوانی را به ارتش آ یهاکمکنشین نظام سوریه و همچنین  سیاسی خارج
ردی غرب تروریستی در سوریه عامل مهمی در دلس یهاگروهکرده است. اگرچه قدرت گرفتن 

سیه و قابل روو ت از ارائه حمایت نظامی قابل توجه به مخالفان مسلح اسد شد، اما بحران اوکراین
ارتش آزاد  را در اختیار یترنیسنگ یهاسالحکرده و غرب تاکنون غرب موضوع را تشدید 

 (.37-38 :1394آبادی و همکار، سوریه قرار داده است )شمس
 

 روسیه

ت ازی قدرنظام سوریه است و بحران نمونه گویایی از ب یافرامنطقهروسیه مهمترین حامی 
شکار با غرب و آاین کشور در یک رقابت  (.2:1392است )مسعودی، یالمللنیبروسیه در عرصه 

اطق تحرکات دیپلماتیک و سرسختی مانع دخالت نظامی در سوریه شده است. روسیه در من
 ز دورانده اساحلی سوریه از جمله طرطوس پایگاه نظامی دارد و سوریه آخرین سنگر به جا مان

 ن بهب سوق دادن آجنگ سرد برای روسیه است. سرنگونی نظام سیاسی حاکم بر سوریه، سب
غرافیایی ، نزدیکی جکندیمرا خاورمیانه کوتاه  هاروسسوی غرب خواهد شد. این امردست 

ردی منطقه خاورمیانه به مرزهای روسیه، بر اهمیت این منطقه حساس در محاسبات راهب
 (.137:1391)رجبی، دیافزایمروسیه 

مناطق  اامنی درترویستی در ایجاد ن یهاگروهروسیه همچنین نگران بی ثباتی ناشی از عملکرد 
 وستن بهه پیبجنوبی خود است. روسیه پس از رایزنی گسترده با سوریه و آمریکا، این کشور را 

د شیمیایی خو یهاسالحمنع گسترش تسلیحات شیمایی و در نتیجه، انهدام  یالمللنیبپیمان 
گ ایان جنپد و ترغیب کرد. این امر از حمله نظامی به سوریه که احتماالً به سرنگونی بشار اس

ی که ر زمان، جلوگیری کرد. جلوگیری از مداخله مستقیم نظامی در سوریه ددیانجامیمسوریه 
 بودند را متحمل شده ییهاشکستمعارضان مورد حمایت غرب در برابر ارتش سوریه  سوکیاز 

و تکفیری  گرااسالم یهاگروهو  النصرجبههبه وسیله  هاآنو از سوی دیگر، مناطق تحت کنترل 
تصرف شده بود، سبب احیای مجدد قدرت ارتش سوریه شد و این موضوع در عمل سبب 

 (.36،1394و همکار، یآبادشمساستمرار جنگ گردید )
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در جنگ سوریه یافرامنطقهو  یامنطقهسطوح کنشگران و بازیگران داخلی،  ( 2شکل شماره   

ره یک این پژوهش در بخش کیفی را در جدول شما یهاافتهیبه طور خالصه مهمترین 

 :باشندیمبدون تعیین اولویت  هاافتهیخالصه و ارائه نمود؛ این 
 شناسایی شده یهاژنوم: کُدها و 1جدول شماره 

 عنوان ردیف
کُدها و 

 هاژنوم
 مالحظات

 دارای موقعیت و وزن ژئوپلیتیکی ژنوم موقعیت جغرافیایی و اهمیت ژئوپلیتیکی سوریه 1

 ، علویان، مسحیت، کُردها و...هایسن ژنوم قومی و مذهبی یهایواگرجمعیت نامتجانس و  2

 اختالفات مرزی با همسایگان کُد ژئوپلیتیکی سوریه یهاچالش 3

 تمایل به روسیه کُد یالمللنیبژئوپلیتیکی  یبندقطب 4

 از دست رفتن مقبولیت بشار اسد ژنوم حاکمیت و دولت سوریه 5

 ارتش سوریه، ارتش آزاد، داعش و... ژنوم بازیکران داخلی 6

 ایران، عربستان سعودی، ترکیه و... کُد یامنطقهبازیکران  7

 روسیه -آمریکا و غرب  کُد یافرامنطقهبازیگران  8

 خشنونت و استفاده وسیع از رسانه کد تروریستی یهاگروهداعش و  9
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 کمّی پژوهش و تحلیل آن یهاافتهی

ین اکه  جنگ سوریه عرصه نبرد بازیگران مختلف دولتی و غیر دولتی گردیده است؛ به طوری

ی از تفاده حداکثرجنگی توام با خشونت و اس یهاروشو  هاوهیشبازیگران با اتکاء به اتواع 

رانجام د را به سو تبلیغات تالش دارند عالئق ایدئولوژیک، سیاسی و ژئوپلیتیکی خوها رسانه

نه دیگر صحا یکرساند و اراده را بر طرف مقابل تحمیل نمایند. این عالئق در تعامل و تقابل ب

ا با رد. لذکآن به عنوان جنگ ترکیبی یاد  از توانیمجنگ سوریه را بسیار پیچیده کرده که 

یه و گ در سوربر ایجاد جن مؤثر یهاژنومتوجه به هدف این پژوهش مبنی بر شناسایی کُدها و 

 ازیگرانین بباستمرار آن، آنچه بیان گردید به خوبی نشان دهنده ماهیت ژئوپلیتیکی و رقابت 

جدول  عمده طی به شرج نُه عامل هاژنوممتعدد آن را به خوبی نشان داده است؛ این کُدها و 

ه بیان خالصه و بیان گردیده است. لذا همانگونه ک هاآنلویت بدون تعیین او -شماره یک 

اپسیس ش و رویکرد تشناسایی شده نیز با استفاده از رو یهاژنومکُدها و  یبندتیاولوگردید 

ل جزیه و تحلیچند معیاره است، به شرح زیر مورد ت یریگمیتصمروش  یهامجموعهکه از زیر 

 قرار گرفته است.
 

 سین پرسشنامه تاپسیه و تدویته

یم ماتریس تصم .گرددطراحی پرسشنامه برای تکنیک تاپسیس به مفهوم ماتریس تصمیم بر می

شود. در این ماتریس به هر گزینه معیار گفته می n گزینه براساس m به ماتریس ارزیابی

تواند یک داده واقعی باشد یا شود. این امتیاز میبراساس تک تک معیارها امتیازی داده می

 ییناساش یاارهین پژوهش با توجه به معیانجام شود. در ابراساس طیف لیکرت و ارزیابی کیفی 

به شرح  کرتیف لیبر اساس ط یو اوزان یفیک یارهاینه با معیگز 8 یحاو یاپرسشنامهشده 

 .ه استدیجاد گردیا دوجدول شماره 
 

  تشکیل ماتریس تصمیم
ل یس تشکیاستخراج شده از پرسشنامه تاپس یج و پارامترهایم بر اساس نتایس تصمیماتر

 ؛یریگمیتصمم یا الگورتیس یس عبارتند از: ماتریتاپس افزارنرمبه  یورور یهادادهده است. یگرد

 m معیار به ارزیابی n در تکنیک تاپسیس با استفاده ازارها. یبه مع یدهوزنارها؛ بردار یمع

. این شودیم. بنابراین به هر گزینه براساس هر معیار امتیازی داده شودیمگزینه پرداخته 

صورت ی و واقعی باشد یا اینکه کیفی و نظری باشد. در هر براساس مقادیر کمّ تواندیمامتیازات 

ک )خروجی یم در نگاره شماره یس تصمی. ماتردر تشکیل شود m*n باید یک ماتریس تصمیم
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 9ار و یمع 5س شامل ین ماتری(. ا1393م،یسل یفیو شر یمؤمنتاپسیس( آمده است ) افزارنرم

 نه استیگز
 ایهای پرسشنامه: ماتریس تصمیم بر اساس داده1جدول 

 
  نرمال کردن ماتریس تصمیم

س نرمال شده پژوهش حاضر بر ی. ماترشودیممقادیر از روش برداری استفاده  یسازنرمالبرای  

  1.باشدیم 2س به شرح نگاره شماره یتاپس افزارنرم یاساس خروج

 

                                           
1. 
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 تشکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون

وزون م یبراس یتاپس افزارنرم. در گام بعدی تشکیل ماتریس نرمال موزون براساس وزن معیارها است 
 جادیشانون ا یدهوزنک بر اساس یو اتومات یدست یدهوزنس نرمال شده دو روش یکردن کردن ماتر

، در باشدیمفر م معادل صیس تصمیر ماتریاز مقاد ینکه بعضین پژوهش با توجه به ایده است. در ایگرد
 .استفاده شده است یارهااز روش دستیبه مع یدهوزن

  

 و استمرار جنگ ترکیبی در سوریه یریگشکل هایینهگز بندییتاولو

مثبت و  هایآلیدهابعدی محاسبه و تشکیل ماتریس  مرحلهکیفی  یهادادهدر تجزیه و تحلیل 
ز ات هستند دارای بار مثب هاشاخصمنفی است، لذا با توجه به اینکه در این پژوهش کلیه 

و  ه در جدول شمارهکمنفی و مثبت خودداری گردیده و همانگونه  هایآلیدهاآوردن ماتریس 
 یریگشکلبر  رمؤثژئوپلیتیک  یهاژنومکُدها و  گرددیممالحظه  ،1نمودار ستونی شماره 

محاسبه و  یاپرسشنامه یهادادهو میزان نقش هر یک بر اساس  بندییتاولوجنگ ترکیبی 
 مقایسه گردیده است.

 بر شکلگیری جنگ ترکیبی در سوریه مؤثرلیتیک ژپو یهاژنومنهایی کُدها و  یبندتیاولو جدول شماره:

 مالحظات رتبه هانهیگز

 رقابت میان آمریکا و روسیه 1 یافرامنطقه یهارقابت

 جرم و جنایت و استفاده وسیع از رسانه و جنگ سایبری 2 تروریستی یهاگروهداعش و 

کشورهای عربی به سرگردگی عربستان با ایران رقابت میان 3 یامنطقه یهارقابت  

 مانند جنگ سرد 4 قطب بندی ژئوپلیتکی

ره آسیا، اروپا و آفریقاقرار گرفتن در یک موقعیت بحری، کشف منابع نفتی و گازی و همچنین محل اتصال سه قا 5 اهمیت ژئوپلیتیک سوریه  

سلفی و جبهه النصر، ارتش آزادیبخش شورش، کردهای معترض سنی، اسالمگرایان 6 بازیگران داخلی  

 عدم توانایی در مدیریت بحران اولیه و از بین رفتن مقبولیت 7 دولت سوریه

مسحیحیان و .... هاُیعلوکئردهاُ اعرابُ  8 جمعیت نامتجانس و واگرا  

 اختالفات مرزی با همسایگان و.... 9 ژئوپلیتیکی یهاچالش



 53                           .....ترکیبی و استمرار جنگ  یرگیدر شکل یکیتیژئوپل های کُدها و ژنوم بندیتیو اولو ییشناسا

 

 

 

 در سوریه و استمرار جنگ ترکیبی یریگشکلبر  مؤثرژئوپلیتیک  یهاژنوم: مقایسه کُدها و 1نمودار شماره 

 
 یریگجهینت

ه امنیتی برای منطق یهاچالشو  هاجنگ نیتردهیجیپبا گذشت زمان بحران سوریه به یکی از 
 رونیا. از کنندیمتبدیل شده است که از آن تحت عنوان جنگ ترکیبی یاد  یالمللنیبو امنیت 

ه نگ سوریججنگ ترکیبی و انطباق آن با پولومولوژی بیان و تشریح  در این پژوهش عالوه بر
ه جنگ ب آن تالش گردید. این یهایژگیوبه عنوان یک مصداق کامل از جنگ ترکیبی با همه 

د بررسی مور وجهی ناشی از چالش عمیق ژئوپلیتکییدات چندجدیدی از تهد کنشراهعنوان 
 مؤثرک ژئوپلیتی یهاژنومکُدها و  قرار گیرد. همچنین تالش گردید نسبت به شناسایی و تعیین

. چرا که محیط نیز اقدام گردد هاآن یبندتیاولوو  و استمرار جنگ سوریه یریگشکلبر 
جی آن خار امل و تقابل متغیرهای محیط داخلی وامنیتی هر اجتماعی، تابع و برآیندی از تع

 توانیمرا  هاژنوماین کُدها و  مختلف پژوهش بیان گردید، یهابخشدر  که چنانهماست. لذا 
 .کرد یبنددستهخالصه و  اصلی مولفه 9به طور کلی در 

وی ساهی از پژوهش دال بر این گواه است که هر چند عواملی مانند دموکراسی خو یهاافتهی
بوده  وریهبازیگران داخلی با تحوالت مشابه در سایر کشورهای عربی، علت آغاز بحران در س

میان  سلفی، از یهاگروه، وجود داعش و یامنطقهو  یافرامنطقهاست، اما رقابت میان بازیگران 
ر یه داکمیت بشار اسد به عنوان دولت یک ملت واحد و عدم توانایی اولرفتن مقبولیت ح
 یهابحرانو  هاچالشپس از جنگ سرد و وجود  یالمللنیب یهایبندقطبمدیریت بحران، 

 .باشدیمگ و استمرار این جن یریگشکلژئوپلیتکی سوریه با همسایگانش از مهمترین عوامل 
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وسیه طرف و ر حده آمریکا با همراهی کشورهای غربی از یکایاالت مت یهارقابتدر این میان 
رد شکل سژئوپلیتیکی پس از جنگ  یهایبندقطباز طرف دیگر که در قالب حفظ منافع و 

یل و تبد هاقدرتمیان این  یرقابتگرفته است و امروز تحت عنوان مسائل ژئوپلیتیک جدید به 
 و تداوم جنگ یریگشکلمهمترین عامل  به شکل جنگی نیابتی بروز نموده است، به عنوان

 یهاقابترلت عسوریه محاسبه و بیان گردیده است. زیرا از این منظر ایاالت متحده آمریکا به 
راق و خصوصاً در ع یسازبحرانژئوپلیتیکی و حفظ منافع خود در منطقه خاورمیانه با راهبرد 

 وریه وبه اهدافش دست یابد. آنچه مسلم است اینکه در بررسی جنگ س کندیمسوریه تالش 
یان غرب فروکش کردن جنگ سرد م رغمیعلبه خوبی به این نتیجه رسید که  توانیمعلل آن 

ین ران پوتر دوو شرق، رقابت میان روسیه و ایاالت متحده آمریکا همچنان ادامه دارد. روسیه د
ن ر بحرا؛ همچنانکه ددهدیممرزهای گذشته از خود نشان  میل فزایندهای برای بازگشت به
متحد  ونوان پایگاه عاین کشور از سوریه به  ینینشعقب رونیااوکرین نیز شاهده آن بودیم. از 

ز اآمریکا و غرب  یهاتیحماراهبردی در جهان عرب بسیار دشورار است و با تشدید جنگ و 
واهد خنظامی  در قبال حمایت از سوریه بیش از پیش مخالف بشار اسد، رفتار روسیه یهاگروه

 شد و بر ابعاد بحران خواهد افزود.
تمرار منجر به اس نیز از عواملی است که یامنطقه یهاقدرتعالوه بر این موضوع، رقابت میان 

وجود  هاآنن و رقابتی که میا یامنطقهه گردیده است. در ارتباط با بازیگران یجنگ در سور
 ئوپلیتیکیژاستمرار بحران در سوریه از یک مثلث  یهاشاخصباید گفت یکی دیگر از دارد، 

ر هدر آن  رد کهعربستان سعودی، ج.ا.ایران و ترکیه به عنوان اضالع این مثلث وجود دا مرکب از
د و یا جهانی خو یامنطقه یهاآرمانیک از این بازیگران در پی دستیابی به اهداف و یا 

لیتیکی ن ژئوپاین فضا تغییر فضای سیاسی به سوی هر یک از این بازیگران بر وز. در باشندیم
سطح  چه در از بازیگران کیچیهآنان اثر خواهد گذاشت و بر آن خواهد افزود. از همین جهت 

 مایت درود و یا حدولتی و یا داخلی از اقدامات خو یا غیر یافرامنطقهو چه در سطح  یامنطقه
وریه و سرار جنگ نخواهند کرد و این امر بر استم ینینشعقبعرصه نظامی و عملیاتی و یا مالی 

 تشدید بحران خواهد انجامید.
عربستان سعودی و ج.ا.ایران باراک اوباما رئیس جمهور وقت  یامنطقه یهارقابتدر خصوص 

 یهارقابتیکا در مصاحبه با مجله آمریکایی نیویورک ابراز امیدواری کرد ایاالت متحده آمر
جدیدی از قدرت  موازنهتا  کندیمژئوپلیتکی ایران و عربستان برای آمریکا این فرصت را فراهم 

(. به 130،1393در منطقه بر اساس منافع راهبردی آمریکا شکل گیرد )فیروزآبادی و همکاران،
ا دامن زدن بر اختالفات قومی و مذهبی در منطقه جنوب غربی آسیا و همین دلیل آمریکا ب

میان مسلمانان اهداف خود را تاکنون محقق نموده و با رفتارهای چندپهلو در قبال مسائل 
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منطقه در پی آن است که ثبات منطقه دچار چالشهای بلند مدت گردد؛ از این جهت با تجهیز 
کرده و با  یبرداربهرهی تحقق راهبرد جدید خود در منطقه تروریستی مانند داعش برا یهاگروه

نیابتی سعی در کنترل منطقه نه حل مسائل آن دارد. بدیهی است که  یهاجنگبه راه انداختن 
تروریستی مانند داعش تالش دارد بر بحران در سوریه غلبه کرده و با  یهاگروهآمریکا با وجود 

ین کشوراقدام نماید تا از این طریق از طرفی حاشیه امنی را جنگی نیابتی نسبت به تغییر رژیم ا
برای رژیم جعلی اسرائیل فراهم نماید و از طرف دیگر با قطع نمودن فضای ارتباطی میان ایران 

 اسباب انزوای ایران را در منطقه فراهم نماید. اهللحزبو 
الت وسط ایادر سوریه که تعوامل بحران  نیتریاساسهمچنان که مالحظه گردید، یکی دیگر از 

ن ، تداوم بحرایریگشکلو به طور کامالً مستقیم در بروز و  شودیممتحده تجهیز و تحریک 
به  مروزژئوپلیتکی در منطقه و خصوصاً استمرار جنگ در سوریه نقش بسیاری دارد و خود ا

 ازیگربیک گروه داعش است. این گروه به عنوان  عنوان یک تهدید ترکیبی ظهور کرده است،
ترور،  واری غیر دولتی و با تفکر و تمرکز بر عملیات جمعیت محور، به کارگیری خشونت، تبهک

ت ادغام آن با عملیا کالسیک و ترکیب و یهاجنگ یهاکنشراهارعاب و وحشت و استفاده از 
 یریپذبیآسو به کارگیری همزمان رسانه و عملیات روانی، شکاف جهانی جدیدی در  –نامنظم 

جهان متصور  یهاارتشناشی از تهدیدات نظامی متعارف و غیرمتعارف که از سوی  هادولت
ح و است را به وجود آوردده است. این شکاف امروز به حدی است که مرز بین جنگ و صل

 مثابهبهمفاهیم حقوقی آن را به چالش کشیده است. به طوری که امروز تهدیدات ترکیبی 
ست. امنیت جهانی ظهور یافته و به چالشی امنیتی تبدیل شده اچالشی در قبال صلح و 

 ؛شوندیمتهدیدات ترکیبی نه تنها چالشی امنیتی/ نظامی بلکه چالشی حقوقی نیز محسوب 
وه بر عال عملیات صحنهچرا که عملیات جمعیت محور و قرار دادن اجتماعات انسانی به عنوان 

 ظت از غیر نظامیان گردیده است.محدودیت پاسخگویی، سبب از کاهش ضریب حفا
که جنگ سوریه نیز مانند هر بحران  گرددیمکلی، چنین استباط  یبندجمعدر یک 

از  -ژئوپلیتیکی دیگر حاصل تقابل دو جبهه متضاد است که به علت وجود تعدد رقبای درگیر 
و شکست یا یک جنگ داخلی به ابعاد یک بحران امنیتی جهانی تبدیل گردید و پایان آن در گر

از اهداف و عالیق در حوزه مورد رقابتی است که اساساً بر  یپوشچشمیک جبهه و  ینینشعقب
پایه مسائل ژئوپلیتیکی متمرکز گردیده است. هر چند یکی دیگر از تمایزات جنگ سوریه به 

و ارائه این فرضیه است که منافع  هاجنگاز یک ترکیبی تمام عیار با سایر  یانمونهعنوان 
منبعد نیز در خالل  تواندیمگردیده است و  نیتأمبعضی از اهداف رقبا تاکنون در طول جنگ 

بازیگران مختلف در این جنگ خصوصاً بازیگران  رونیاشود؛ از  نیتأمادامه جنگ نیز 
شاید خیلی بر نتایج جنگ که امروز مدعی آن هستند قائل نباشند و در طی زمان  یافرامنطقه
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جنگ ترکیبی شاید  رونیااهمیت دانسته و اهداف دیگری را مد نظر قرار دهند؛ از آن را فاقد 
 پیروزی و یا شکست فاقد آن معنای خاص خودش است.

و  هاجنگی به این نکته اشاره نمود که همواره علل اصل توانیماز دیگر نتایج این تحقیق 
بزرگ  یهاتقدرژئوپلیتیکی خصوصاً رقابت میان  یهارقابتامنیتی در  یهاچالشمسائل و 

هان ادامه جآن همچنان در مناطق ژئوپلیتیکی  یهارقابتمعاصر و  یگرینظامنهفته است و 
از ی ناهمترو تهدیدات کالسیک و حت هاجنگخواهد داشت. معضل امنیت آینده کشورها نه بر 

 یهاگروهتوسط  یخواهیدموکراس محلی در مناطق مرزی و بر پایه یهاشورشبلکه بر پایه 
ه ا توسع. این اقدامات بباشندیمقومی و مذهبی ساکنان شهرهای مرزهای طراحی و متمرکز 

 ج ازوضعیت در دو سمت بیرونی و داخلی گسترش یافته و عالوه بر مناطق داخلی بر خار
ش زرگترین چالب رونیاگسترش یافته تا ابعاد بیشتری پیدا نماید. از  یالمللنیبمرزهای 

ای جنگ ترکیبی تقابل با نیروه یاحرفهمدرن و  یهاارتشجهان، حتی  یهاارتش یروشیپ
 نبرد آنان بر اجتماعات انسانی متمرکز خواهد بود. صحنهاست که 
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