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Abstract
The Syrian crisis following the Arab Spring has been one of the 
most important events  in West Asia since 2011, which, given 
the importance of Syria’s geopolitical and  geostrategic position, 
involves a complex set of political and security equations at home 
 and abroad; The reason for the formation of the Syrian political 
crisis can be explained  in three levels of internal, regional and 
international analysis. In this regard, at the  domestic level, the 
starting point of the Syrian political crisis was 2011 and the 
 demonstrations were mainly in the small and marginal areas of 
Syria as variables of the  people’s demands for Syrian reform, 
fighting corruption, reform and gaining freedom.  They have 
been active in Syria since the first months of the war in 2011, 
the intensity of  foreign opposition participation has gradually 
increased, and the crisis has become  more complex. The table 
below summarizes the evolution of the Syrian crisis. So this is  not 
an internal crisis and there were all kinds of regional and trans-
regional actors.  Since the layers of the conflict in Syria focused 
on the three layers of internal, regional  and trans-regional actors, 
any real stability in Syria also depended on the coming  together 
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of these three forces. More specifically, on the one hand, groups 
opposed to  Bashar al-Assad, such as the Free Syrian Army, militias 
seceded from the Syrian army in   2011, the Nusra Front, al-Qaeda 
in Syria, the Islamic Front (a coalition of several Salafi  Islamist 
groups) were supported by the West and the Arabs. On the other 
hand, the  Syrian government, which had the support and presence 
of forces from Iran, Russia,  Iraqi Shiite militias and Hezbollah 
in Lebanon; Also, while the West focused on the fall  of Bashar 
al-Assad, it opposed the policy of Russia and China in using the 
veto in the  Syrian case, which guided the policy of these two 
countries to prevent the success of the  coalition against Bashar 
al-Assad. Although this is a field fact, it must be said that one  of 
the reasons for the role of the United Nations in crises was due to 
the pervasiveness  of realist views in international relations, which 
was reinforced by the public  atmosphere after World War II and 
the re-defeat of legal thought. 

  Another efficiency and usefulness in resolving international 
issues The United Nations,  as the most common international 
body with the primary mission of maintaining  international peace 
and security in accordance with the Charter of the United Nations, 
 acted to reduce the level of violence and its resolution; Therefore, 
the importance and  necessity of explaining the actions of the 
United Nations in the largest geopolitical  conflict since the end of 
the Cold War is the main motivation for writing this study.  

The present article is a descriptive-analytical method in order to 
respond to this  fundamental research on the role and function of 
UN actions and how effective it has  been in resolving the Syrian 
crisis. In response to this question, the research hypothesis  is that 
although the UN has adopted several resolutions in various stages 
of the Syrian  crisis, the resolution of the Syrian conflict through 
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UN mediation, given the influence of  trans-regional actors and the 
use of vetoes. Concerns about the influence of rival  countries in 
Syria have weakened its performance in the crisis. Also, given the 
 emergence of proxy wars, the formation of international custom by 
the United Nations  in the face of such crises requires the passage 
of time. Of course, it should be noted that  the UN and the Security 
Council are studying two important points in resolving the  Syrian 
crisis. First, the importance of the Syrian crisis and its strategic 
position for the  major powers will influence the decisions of the 
Security Council, and second,  recognizing the motivation and 
behavior of the Security Council member forces in  relation to the 
Syrian crisis in the interests of each of these actors. we should know 
that  any decision that will lead to the influence of competitors will 
take a stand against it.  However, regarding the performance of the 
UN, it can be said that the issuance of  several resolutions, such 
as 2012, Resolution 2043 - Sending UN monitoring groups to 
 Syria; 2012 Resolution 2042 - On the Syrian Civil War, the United 
Nations sends troops  to monitor; 2012 Resolution 2059 - 30-day 
extension of UN troops in Syria; 2013  Resolution 2118 - Syrian 
civil war to destroy chemical weapons in Syria; 2014  Resolution 
2139 - Syria’s civil war Sending humanitarian aid to the country 
is one of its  actions. 
Keywords: Syrian crisis, UN, Russia, US, Security Council
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احسان جعفری فر1،دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، 
تهران، ایران

مسعود خدیمی، استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران 

دریافت: 1400/03/17                                                   پذیرش:1400/12/12

صص: 35-61

چکیده
ــا  ــی آن ه ــی تطبیق ــا و بررس ــد در بحران ه ــل متح ــازمان مل ــرد س ــش و عملک ــرور نق ــا م ب

ــش  ــزا از نق ــتقل و مج ــد مس ــد نمی توان ــل متح ــازمان مل ــرد س ــان عملک ــم همچن درمی یابی

قدرت هــای بــزرگ باشــد. بــا آغــاز بحــران ســوریه در ســال 2011 و ایجــاد مجموعــۀ 

ــل آن وارد  ــرای حل وفص ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی، س ــی و امنیت ــادالت سیاس ــده ای از مع پیچی

ــه  ــن مقال ــد. در ای ــان خشــونت و درگیری هــا دســت یاب ــه پای عمــل شــده و کوشــیده اســت ب

به دنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه نقــش و عملکــرد اقدامــات ســازمان ملــل متحــد و 

ــه بــوده اســت؟ همچنیــن ضمــن  میــزان تأثیرگــذاری آن در حل وفصــل بحــران ســوریه چگون

بررســی تالش هــای ایــن نهــاد بین المللــی بــه واکاوی و ارزیابــی علمــی آن بــر مبنــای تحلیــل 

آییــن و بررســی اســناد بین المللــی صادرشــده در ایــن خصــوص ماننــد قطعنامه هــای شــورای 

ــا اســتفاده اســناد کتابخانــه ای  امنیــت می پردازیــم. ایــن مقالــه بــه روش تحلیلی توصیفــی و ب

نوشــته شــده اســت. 

ــدد و  ــای متع ــب قطعنامه ه ــا تصوی ــل ب ــازمان مل ــد، س ــان می ده ــش نش ــای پژوه  یافته ه

1. ehsan_jafari_far@yahoo.com
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ارســال کمک هــای بشــر دوســتانه کوشــیده اســت نقــش فعالــی در حــل بحــران ســوریه داشــته 

باشــد، ولــی اقداماتــش منجــر بــه تــرک فــوری و دائمــی مخاصمــه در ســوریه نشــد و بــه ســبب 

منافــع و رقابــت قدرت هــای بــزرگ عضــو شــورای امنیــت میــزان تأثیرگــذاری آن محــدود شــده 

و نفــرت و کشــتار و آوارگــی در ســوریه ابعــاد گســترده ای یافتــه اســت. بنابرایــن شــورای امنیــت 

ــا وجــود ظرفیــت بالقــوۀ فصــل هفتــم منشــور ملــل متحــد نتوانســته اســت  ســازمان ملــل ب

نســبت بــه ایــن بحــران عملکــرد مناســبی داشــته باشــد.

کلیدواژه ها: آمریکا، بحران سوریه، روسیه، سازمان ملل، شورای امنیت.

مقدمه

ــی دوم،  ــگ جهان ــد از جن ــی بع ــی بین الملل ــی و سیاس ــریع حقوق ــوالت س ــه تح ــه ب ــا توج ب

ــده  ــرا نش ــال 1945 اج ــد در س ــل متح ــازمان مل ــکیل س ــدای تش ــه از ابت ــی ک ــد حقوق قواع

ــد  ــل متح ــازمان مل ــا از س ــدند؛ تقاضاه ــی ش ــای روز، اجرای ــوع رویداده ــب ن ــود، برحس ب

افزایش یافتــه  و ایــن افزایــش ســبب ناهماهنگــی میــان »امکانــات مالــی و حقوقــی« نه چنــدان 

ــازمان از  ــه س ــی« ک ــار بین الملل ــار دارد و »اعتب ــازمان در اختی ــه س ــت ک ــده اس ــبی ش مناس

ــرقی،  ــای ش ــه در اروپ ــا از جمل ــب همه ج ــد به تقری ــل متح ــازمان مل ــت. س ــد اس آن بهره من

آفریقــا، خــاور نزدیــك و آمریــکای مرکــزی بــا مأموریت هــای بســیار متنــوع حضــور دارد، امــا 

ــوز  ــدور مج ــرای ص ــوند. ب ــام نمی ش ــی انج ــی دقیق ــوب حقوق ــا در چارچ ــن مأموریت ه ای

ــور  ــادۀ 39 منش ــر م ــل بناب ــت بین المل ــح و امنی ــظ صل ــئولیت حف ــت مس ــا در جه دخالت ه

ــاز  ــفافی نی ــق و ش ــی دقی ــد حقوق ــه قواع ــل، ب ــات در مح ــرای عملی ــرای اج ــد و ب ــل متح مل

ــت  ــح و امنی ــداری از صل ــی پاس ــئولیت اصل ــد، مس ــل متح ــور مل ــه در منش ــت ک ــوده اس ب

بین المللــی بــه شــورای امنیــت ســپرده  شــده اســت. حقــوق بین الملــل ســاختۀ خــود 

ــرد،  ــگ س ــس از جن ــدگاه پ ــن دی ــی ای ــود. ول ــرا می ش ــا اج ــت آن ه ــا رضای ــت و ب کشورهاس

ــه و تغییــر نقــش شــورای امنیــت  ــا واقعیت هــا در جامعــۀ بین المللــی قــرار گرفت در تناقــض ب

ــت. ــوس اس ــا محس ــل در بحران ه ــوق بین المل ــام حق ــال در نظ ــازوی فع ــك ب ــوان ی به عن

بحــران ســوریه به دنبــال بهــار عربــی از ســال 2011 یکــی از مهم تریــن رویدادهــای غــرب 

آســیا شــناخته می شــود کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موقعیــت ژئوپلیتیکــی و ژئواســتراتژیکی ایــن 

ــده ای از معــادالت سیاســی و امنیتــی در بعــد داخلــی و خارجــی در  کشــور، مجموعــۀ پیچی

ــی  ــاد بین الملل ــن نه ــوان عام تری ــد به عن ــل متح ــازمان مل ــان س ــن می ــت. در ای ــل اس آن دخی
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کــه وظیفــۀ اصلــی حفــظ صلــح و امنیــت بین المللــی را طبــق منشــور ملــل متحــد بــر عهــده 

ــزان خشــونت ها و حل وفصــل آن وارد عمــل شــد. از ایــن رو، اهمیــت  ــرای کاســتن می دارد، ب

و ضــرورت تبییــن اقدامــات ســازمان ملــل، در بزرگ تریــن منازعــۀ ژئوپلیتیکــی پــس از پایــان 

جنــگ ســرد انگیــزۀ اصلــی نــگارش ایــن پژوهــش اســت. 

در مقالــه حاضــر بــا روش تحلیلی توصیفــی، در پــی پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه نقــش 

ــران  ــل بح ــذاری آن در حل وفص ــزان تأثیرگ ــد و می ــل متح ــازمان مل ــات س ــرد اقدام و عملک

ــه بــوده اســت؟ در پاســخ، ایــن فرضیــه مطــرح اســت، اگرچــه ســازمان ملــل  ســوریه چگون

ــل  ــت، ح ــرده اس ــب ک ــوریه تصوی ــران س ــف بح ــل مختل ــددی را در مراح ــای متع قطعنامه ه

ــر بازیگــران  ــه نفــوذ و تأثی ــا توجــه ب ــا میانجیگــری ســازمان ملــل متحــد ب مناقشــۀ ســوریه ب

فرامنطقــه ای و اســتفاده از وتــو، بــه ســبب نگرانــی از نفــوذ کشــورهای رقیــب در ســوریه ســبب 

ضعــف عملکــرد آن در بحــران شــده اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه نوظهوربــودن جنگ هــای 

ــن  ــا ای ــه ب ــد در مواجه ــل متح ــازمان مل ــوی س ــی از س ــرف بین الملل ــکل گیری ع ــی، ش نیابت

ــان اســت. ــوع بحران هــا مســتلزم گــذر زم ن

پیشینۀ پژوهش

ــب  ــم. حبی ــته ها را دیدی ــن نوش ــه ای ــن زمین ــط در ای ــای مرتب ــینۀ پژوهش ه ــا واکاوی در پیش ب

الــه ابوالحســن شــیرازی )1394( در مقالــۀ »رویکــرد شــورای امنیــت در مواجهــه بــا بحــران 

ــت  ــئولیت حمای ــن مس ــب آیی ــی در قال ــه ارزیاب ــوریه )2011-2016(« ب ــالمی س ــور اس کش

پرداختــه اســت. او نتیجــه می گیــرد کــه بیشــتر اقدامــات ســازمان در راســتای اهــداف 

ــت.  ــوده اس ــا ب ــان آن ه ــت ها و حامی ــع تروریس ــه به نف ــدور قطعنام ــزرگ و ص ــای ب قدرت ه

ــوان  ــا عن ــه ای ب ــدری )1397( در مقال ــان کن ــجادپور و ســعید باغب ــم س ــید محمدکاظ س

ــوریه  ــران س ــا بح ــه ب ــد در رابط ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــای ش ــی قطعنامه ه »بررس

ــد. آن هــا  ــل کرده ان ــن نهــاد را تحلی ــا 2017(« قطعنامه هــای صادرشــده از ســوی ای )2011 ت

ــتر  ــه بیش ــران ک ــروج از بح ــرای خ ــی ب ــل قطع ــن راه ح ــل به کارنگرفت ــه دالی ــد ب ــه کرده ان توج

ــت. ــوده اس ــزرگ ب ــای ب ــت قدرت ه ــی از رقاب ناش

 ســجاد احرامــی در پایان نامــۀ دکترایــش )1397( بــا عنــوان »نقــش و جایــگاه میانجیگــری 

ــن«  ــوریه و یم ــران  س ــر بح ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــای بین الملل ــد در بحران ه ــل متح ــازمان مل س

ــی  ــا ارزیاب ــزا از دولت ه ــتقل و مج ــاد مس ــوان نه ــل را به عن ــازمان مل ــوان س ــد نمی ت می نویس
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کــرد. زیــرا ایــن موضــوع بیــش از آنکــه بــه خــود ســازمان ملــل و شــورای امنیــت مرتبط باشــد، 

بــه دولت هــا و میــزان هم ســویی آن هــا بــا یکدیگــر و شــدت و ضعــف همکاری هــا و 

رقابت هــای قدرت هــای بــزرگ بســتگی دارد. ســجاد احرامــی، علــی توکلــی طبســی و عســگر 

جاللیــان )1400( در مقالــۀ »بحــران ســوریه، میانجیگــری بین المللــی و جایــگاه جمهــوری 

ــد.  ــوریه پرداخته ان ــران س ــی بح ــی و بین الملل ــاد داخل ــه ابع ــل آن« ب ــران در ح ــالمی ای اس

آن هــا در ایــن مقالــه نتیجــه می گیرنــد کــه نقــش میانجیگــری بازیگرانــی چــون ایــران در کنــار 

ــن پژوهش هــا  ــرای حــل بحــران ســوریه الزم اســت. در ای تــالش ســازمان های بین المللــی ب

ــا  ــط ب ــا فق ــی ی ــورت کل ــت را به ص ــورای امنی ــل و ش ــازمان مل ــش س ــئلۀ نق ــندگان مس نویس

ــورت  ــا به ص ــر م ــش حاض ــد. در پژوه ــی کرده ان ــل بررس ــازمان مل ــن س ــک رک ــر ی ــد ب کی تأ

ــم. ــق، نقــش ســازمان ملــل در بحــران ســوریه را بررســی می کنی دقی

چارچوب نظری

ــای  ــن انگاره ه ــای ای ــا احی ــراه ب ــل هم ــۀ مل ــت جامع ــد از شکس ــن بع ــی نوی ــور واقع گرای ظه

ــی  ــام دولت ــا نظ ــط ی ــد، محی ــت بین الملل ان ــی در سیاس ــران اصل ــا بازیگ ــود: دولت ه ــنتی ب س

ــام را در  ــن نظ ــارض در ای ــت، تع ــیک اس  آنارش
ً
ــا ــد اساس ــی می کنن ــا در آن زندگ ــه دولت ه ک

بهتریــن حالــت می تــوان در جهــت کاهــش احتمــال جنــگ اداره کــرد، امــا جنــگ را نمی تــوان 

منســوخ کــرد و در کل، نکتــۀ اصلــی ایــن اســت کــه راه  حــل نهایــی بــرای جنــگ وجــود نــدارد، 

توســل بــه منافــع مشــترک بشــر در مدیریــت نظــام بایــد مبتنــی بــر منافــع ملــی دولت هــا باشــد 

ــر  ــت )Mushirzadeh, 82: 1393(. در اث ــدرت اس ــۀ ق ــح، موازن ــظ صل ــن راه حف و بهتری

فراگیرشــدن دیدگاه هــای واقع گرایــی در روابــط بین الملــل کــه بــا فضــای عمومــی پــس از جنــگ 

جهانــی دوم و شکســت دوبــارۀ اندیشــه های حقوقــی تقویــت و تأییــد می شــد، تعامــل حقــوق و 

سیاســت بین الملــل بــه پایین تریــن ســطح خــود رســید. به تبــع آن، رابطــه بیــن دو رشــتۀ حقــوق 

و سیاســت بین الملــل نیــز به شــدت تضعیــف شــد. به طــوری  کــه یکــی به کلــی منکــر کارایــی 

 .)vakil et al., 1389: 139( ــی شــد و ســودمندی دیگــری در حــل مســائل بین الملل

ــاز  ــۀ مشکل س ــد نمون ــود، چن ــی خ ــی سیاس ــیک، در واقع گرای ــرای کالس ــا، واقع گ مورگنت

ــکل زور  ــواره به ش ــی هم ــع سیاس ــد مناف ــد. او می گوی ــان می کن ــل بی ــوق بین المل ــرای حق ب

معنــا می شــوند. در نتیجــه از اخــالق جــدا هســتند. واقع گرایــی سیاســی مــرزی بیــن چیــزی 

ــن،  ــه قوانی ــی  ک ــد، در حال ــن می کن ــت، تعیی ــن اس ــه ممک ــزی ک ــت و چی ــر اس ــه مدنظ ک
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ــول  ــه اص ــود ک ــر می ش ــی منک ــتند. واقع گرای ــا هس ــتانداردها و انتظاره ــه ای از اس مجموع

اخالقــی جهانــی امــکان  تعمیــم بــه فعالیت هــای کشــورها را دارد. در نتیجــه، از اســاس قانــون 

ــودمند  ــت س ــل طبیع ــود را به دلی  خ
ً
ــوال ــی معم ــای بین الملل ــن توافق ه ــد. همچنی را رد می کن

ــل  ــوق بین المل ــرداری از حق ــی فرمان ب ــا وقت ــد، ام ــل می کنن ــرف تحمی ــه دوط ــان ب دوطرفه ش

تأثیــری مســتقیم بــر قــدرت نســبی کشــورهای درگیــر دارد، مســئله بــه جدالــی بــر ســر قــدرت 

ــر  ــرای حقــوق بین الملــل ب ــی ب ــن شــیوۀ تفکــر واقع گــرا، انتقــادی تخریب ــل می شــود. ای تبدی

.)Firoozabadian et al. 1394: 76-77( ــت ــق اس ــای منط مبن

ــا وجــود  ــوان یــک نوواقع گــرا اینکــه چــرا در نظــام بین الملــل، دولت هــا ب ــز به عن ــد والت  از دی

تفاوت هــای ایدئولوژیــک، سیاســی و...، در سیاســت خارجــی رفتــار هماننــدی را اجــرا می کننــد 

ــای و  ــر مبن ــه ب ــار را ن ــن رفت ــل ای ــه دلی ــود ک ــخ داده می ش ــن پاس ــد چنی ــش می گذارن ــه نمای و ب

ــش  ــل و نق ــت بین المل ــی از سیاس ــیر نظام ــد در تفس ــه بای ــا بلک ــود در واحده ــای موج ویژگی ه

ســاختارها بــر رفتــار بازیگــران جســت )Waltz, 1979: 59(. ایــن مســئله مــا را متوجــه می کنــد 

ــد و هویــت  ــی قواعــد و هنجارهــای بین المللــی جایگاهــی ندارن کــه چــون در اندیشــۀ واقع گرای

مســتقلی بــرای قواعــد قائــل نیســت، بنابرایــن قواعــد و هنجارهــای بین المللــی در رفتــار سیاســت 

خارجــی کشــورها کــه منافــع ملــی راهنمــای رفتــار دولت هــا در عرصـــۀ بین المللــی بــا ســاختار 

آنارشــیک اســت تــا زمانی ارزشــمند هســتند کـــه در جهــت تأمیــن منافع ملی باشــند. پــس قواعد 

ضمنــی از ســوی قدرتمنــدان تــا جایــی رعایــت می شــود کــه منافعشــان ایجــاب می کنــد. دولت ها 

را جــز منافــع و امنیــت ملــی، هیچ چیــز محــدود نمی کنــد. جهــاِن بــدون اقتــدار مرکــزی، جهــاِن 

بــدون محدودیت هاســت و در آنجــا، بــه تعبیــر هابــز، »جنــگ همـــه علیه همــه« در جریان اســت. 

اصــل حکومــت داری در روابــط بین الملــل، مفهومــی متناقــض اســت و بـــا ماهیــت واقع گرایــی و 

 .)See Yazdan Fam, 1387: 759( مفهــوِم محــوری آن، آنارشــی  جمع شــدنی نیســت

در کاربســت ایــن چارچــوب نظــری در حل وفصــل بحــران ســوریه توســط ســازمان ملــل و 

شــورای امنیــت مطالعــۀ دو نکتــه مهــم اســت: اول، اهمیت بحــران ســوریه و موقعیــت راهبردی 

ــر خواهــد گذاشــت و دوم،  ــر تصمیم هــای شــورای امنیــت تأثی ــرای قدرت هــای بــزرگ ب آن ب

ــران  ــه بح ــبت ب ــت نس ــورای امنی ــو ش ــای عض ــار قدرت ه ــی رفت ــزه و چگونگ ــناخت انگی ش

ــی  ــود یعن ــران می ش ــن بازیگ ــک از ای ــر ی ــه ه ــه متوج ــت ک ــی اس ــتای منافع ــوریه در راس س

بازیگــران در صورتــی  کــه بداننــد هرگونــه تصمیمــی منجــر بــه نفــوذ رقیبــان خواهــد شــد در 

مقابــل آن موضــع خواهنــد گرفــت. در ادامــه، نخســت بحــران ســوریه را بررســی می کنیــم.
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ــه ای و  ــی، منطق ــل داخل ــطح تحلی ــه س ــوریه در س ــی س ــران سیاس ــکل گیری بح ــت ش عل

بین المللــی تبییــن می شــود: در ســطح داخلــی نقطــۀ آغــاز بــروز بحــران سیاســی ســوریه، ســال 

2011 و انجــام تظاهراتــی بیشــتر در مناطــق حاشــیه ای و کوچــک ســوریه و به عنــوان متغیرهــای 

ــات و  ــام اصالح ــاد، انج ــا فس ــارزه ب ــوریه، مب ــات در س ــام اصالح ــرای انج ــردم ب ــات م مطالب

ــه ای از ماه هــای نخســتین جنــگ در  ــی  کــه بازیگــران منطق ــوده اســت. در حال کســب آزادی ب

ــد، شــدت مشــارکت مخالفــان خارجــی به مــرور افزایــش  ســال 2011 در ســوریه فعــال بوده ان

یافــت و بحــران ابعــاد پیچیده تــری بــه خــود گرفــت. در جــدول 1 ســیر تحــول بحــران ســوریه را 

:)Jafari Far and Ihrami, 1397: 81-82( به صــورت خالصــه آورده ایــم

جدول 1: سیر تحول بحران سوریه

سیر تحول بحران سوریه )2011-2020(سال

2011
مارس: واکنش تند دولت به جرقۀ اعتراض های ضدحکومتی

اوت: واکنش اوباما برای خویشتن داری اسد، قطع روابط دیپلماتیک ترکیه و سوریه
نوامبر: شکل گیری جبهۀ النصره توسط اعضای وابسته به القاعدۀ عراق

2012
مه: کمک های غیرنظامی آمریکا به معترضان سوری در وضعیت اضطراری

اوت: بیانیۀ ملک عبدالله علیه بشار اسد
نوامبر: خط قرمز اوباما دربارۀ استفاده از سالح شیمیایی

2013

آوریل: خبر ابوبکر بغدادی، رهبر داعش از ادغام داعش و جبهۀ النصره برای تشکیل دولت عراق و شام 
اوت: کشته شــدن 1400 نفــر بــا گاز ســارین در حومــۀ دمشــق، درخواســت اوبامــا از کنگــره بــرای اســتفاده از نیــروی 

نظامــی محــدود
سپتامبر: موافقت سوریه برای تحویل انبار سالح های شیمیایی

2014

ژانویه: تصرف رقه توسط داعش، اجازۀ کنگره برای ارائۀ کمک های غیرنظامی در سوریه با اهداف مشخص
ژوئن: ادعای داعش به برقراری خالفت در سوریه و عراق به پایتختی رقه، تغییر نام آن به دولت اسالمی

سپتامبر: حمالت هوایی آمریکا در سوریه، اجازۀ کنگره  برای آمادگی و تجهیز 
اکتبر: تصمیم وزارت دفاع به ایجاد نیروهای مشترک آمریکایی و نیروهای ائتالفی برای هماهنگی عملیات 

2015

ــرت  ــۀ نص ــروه جبه ــرل گ ــه در کنت ــب ک ــتان ادل ــز اس ــب، مرک ــهر ادل ــعودی از ش ــتان س ــت عربس ــارس: حمای 24 م
ــود ــده( ب ــاخه القاع )ش

21 مه: تصرف شهر باستانی پالمیرا توسط داعش
25 مه: جمع شدن شماری از مخالفان بشار اسد به میزبانی نورسلطان نظربایف در آستانه، پایتخت قزاقستان 

۹ سپتامبر: به دست گرفتن کنترل پایگاه هوایی ابوظهور توسط پیکارجویان اسالم گرای مخالف اسد 
10 اکتبر: اعالم موجودیت نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتالفی از نیروهای کرد و عرب با حمایت ائتالف ضدداعش 

اکتبــر: آمریــکا عملیــات خــود را در ســوریه تعدیــل کــرد تــا نیروهــای ائتالفــی را تجهیــز کنــد. نیروهــای مبــارز کــرد و 
دمکراتیــک ســوریه بــا یکدیگــر ادغــام شــدند و به عنــوان شــریک آمریــکا فعالیــت کردنــد. فرســتادن اولیــن نیروهــای 

عملیــات ویــژه بــه ســوریه.
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2016

2۹ ژوئیــه: اســالم گرایان جبهــۀ النصــره کــه شــاخۀ القاعــده در ســوریه محســوب می شــوند نــام خــود را بــه جبهــۀ فتــح 
شــام تغییــر دادنــد و از القاعــده جــدا شــدند.

24 اوت: ترکیه، عملیات سپر فرات را در استان حلب علیه داعش و همچنین کردهای عضو ی پ گ اجرا کرد.
ــینی  ــه عقب نش ــزرگ ب ــهرهای ب ــف را در ش ــای مخال ــیاری از نیروه ــد بس ــای متح ــوریه و نیروه ــت س ــامبر: دول دس

ــتند. واداش

2017

23 ژانویه: برگزاری مذاکرات بین المللی آستانه
28 ژانویــه: گروه هــای جبهــۀ فتــح شــام، جنبــش نورالدیــن زنکــی، لواء الحــق، جبهــۀ انصارالدیــن و جیــش الســنه بــا 

یکدیگــر متحــد شــده و هیئــت تحریــر شــام را در شــمال غــرب ســوریه تشــکیل دادنــد.
28 فوریــه: چیــن و روســیه قطعنامــۀ جدیــد شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــرای تحریــم دولــت ســوریه در واکنــش بــه 

اســتفاده از ســالح های شــیمیایی را وتــو کردنــد.
4 آوریل:  دست کم 58 نفر در پی استفاده از گاز اعصاب در شهر خان شیخون در استان ادلب جان باختند.

ــگاه هوایــی را در مرکــز ســوریه هــدف  ــه یــک پای ــه دولــت بشــار اســد از جمل ــکا مواضعــی متعلــق ب 6 آوریــل: آمری
ــرارداد. ق

ــران،  ــط ای ــن توس ــق ام ــکل گیری مناط ــوریه. ش ــای دموکراتیک س ــای نیروه ــلح کردن کرده ــال مس ــپ به دنب ــه: ترام م
روســیه و ترکیــه

ژوئیه: آمریکا، روسیه و اسرائیل مناطق آتش بس را در جنوب سوریه برقرار کردند.
اکتبر: نیروهای دموکراتیک سوریه، رقه، پایتخت داعش را آزاد کردند.

2018
22 ژانویه: گزارش دیده بان حقوق بشر در مورد خفگی گاز کلر در شهر دوما واقع در غوطۀ شرقی 

18 مارس: شورشیان سوری با حمایت ترکیه کنترل شهر عفرین را در دست گرفتند.
28 مه: مخالفان بشار اسد با حمایت ترکیه و با قوایی 35 هزار نفره ارتش ملی را تشکیل دادند.

201۹

23 مارس: داعش همۀ مناطق در کنترل خود در سوریه را از دست داد.
7 اوت: ایاالت  متحدۀ آمریکا و ترکیه برای تشکیل منطقۀ امن در شمال سوریه به توافق رسیدند.

ــق،  ــع خل ــای مداف ــو یگان ه ــای عض ــا کرده ــه ب ــرای مقابل ــت آن، ب ــا حمای ــوری ب ــیان س ــه و شورش ــر: ترکی ۹ اکتب
ــد. ــاز کردن ــوریه آغ ــرقی س ــمال ش ــمال و ش ــح را در ش ــمۀ صل ــوان چش ــا عن ــی ب عملیات

14 اکتبر: ایاالت  متحدۀ آمریکا، ارتش خود را از شمال سوریه خارج کرد.
26 اکتبر: ابوبکر بغدادی رهبر داعش در عملیات نیروهای آمریکایی در استان ادلب کشته شد.

20 نوامبــر: کمیتــۀ جدیــد قانــون اساســی ســوریه به منظــور گفت وگــو و پایــان دادن بــه جنــگ داخلــی ســوریه و تهیــۀ 
پیش نویــس قانــون اساســی جدیــد بــرای ســوریه، فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.

2020

27 فوریه: شورشیان سوری، دوباره کنترل شهر سراقب را به دست گرفتند.
ــادی  ــران اقتص ــر بح ــی در براب ــن روز متوال ــرای چهارمی ــویدا ب ــین س ــهر دروزی نش ــرض در ش ــا معت ــن: صده 10 ژوئ

ــد. ــرات کردن ــوریه تظاه س
ــوریه،  ــور س ــد رئیس جمه ــار اس ــادی، بش ــاع اقتص ــدن اوض ــی و بدترش ــای ضددولت ــال اعتراض ه ــن: به دنب 11 ژوئ

ــرد. ــار ک ــت وزیر را برکن ــس نخس ــاد خمی عم

6. عوامل داخلی و خارجی بحران در سوریه

در شکل گیری بحران در سوریه دودسته عوامل داخلی و خارجی را بیان می کنیم:

عوامل داخلی بحران سوریه

اول: کشور سوریه مانند دیگر کشورهای جهان سوم با فساد مالی و اداری مواجه بود.
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دوم: ســوریه کشــوری توســعه نیافته و از نظــر اقتصــادی و تأمیــن نیازهــای ضــروری 

ــود. ــه ب ــادی مواج ــکالت زی ــا مش ــتی ب معیش

ــل  ــادی )2008-2010( در داخ ــی اقتص ــران بین الملل ــای بح ــی از پیامده ــوم: برخ س

ــت. ــته اس ــوریه تأثیرگذاش ــادی س ــی و اقتص ــای اجتماع ــژه در بخش ه ــوریه و به وی س

ــاد  ــی، زی ــاد مختلف ــور در ابع ــن کش ــی در ای ــی و بی عدالت ــایی های قانون ــارم: نارس چه

است.

ــۀ مشــارکت سیاســی و  ــژه در زمین ــه مطالبــات نســل جــوان به وی پنجــم: توجــه نداشــتن ب

ــی  ــی اینترنت ــات اجتماع ــبکه های ارتباط ــان ش ــه جوان ــی  ک ــای کار، در حال ــن فرصت ه تأمی

ــتند. ــار داش ــوک را در اختی ــد فیس ب مانن

ششــم: ناکارآمــدی برخــی دســتگاه ها و ابزارهــای رســمی و فســاد بوروکراســی و فرســودگی 

ســاختار اداری دولــت در پرداختــن صحیــح بــه مشــکالت مردم و کشــور ســوریه.

هفتــم: ســوءمدیریت رخــداد درعــا کــه جرقــۀ اولیــۀ بحــران ســوریه بــود و بــه رویدادهــای 

بعــدی منجــر شــد )Qasemian, 1392: 61(. مهم تریــن مســئله، تغییــرات اقلیمــی و بــروز 

خشک ســالی کــه منجــر بــه بیکارشــدن کشــاورزان بســیاری و تضعیــف امنیــت غذایــی شــد.

یه 6-2. عوامل خارجی بحران سور

ــا اســتفاده از عوامــل  ــد اول: به نظــر کارشناســان داخلــی و خارجــی، عامــل خارجــی ب بن

داخلــی و برخــی از مشــکالت سیاســی و اقتصــادی در داخــل جامعــۀ ســوریه، کوشــیده اســت 

اعتراض هــای محــدود داخلــی را در راســتای اهــداف خــود بــه کار گیــرد. در همیــن زمینــه از 

کوچک تریــن رویدادهــای اجتماعــی ماننــد شعارنویســی نوجوانــان و تقاضــای اصــالح قانــون 

اساســی بــرای ایجــاد بحرانــی فراگیــر بهره بــرداری کــرد.

ــودن  ــز کندب ــران و نی ــل بح ــه حل وفص ــن ب ــیوه های پرداخت ــا و ش ــی ابزاره ــد دوم: کهنگ بن

ــل  ــای آن در مراح ــه پیامده ــب ب ــخ گویی متناس ــف در پاس ــران و ضع ــت بح ــد مدیری رون

نخســتین پیدایــش و رشــد آن عامــل مهمــی در گســترش ایــن بحــران در ابعــاد گوناگــون بــود. 

ایــن عامــل نیــز در کنــار عامــل خارجــی نقــش مهمــی در گســترش ابعــاد بحــران سیاســی و 

ــه ای و  ــای منطق ــور قدرت ه ــان حض ــز هم ــی نی ــل خارج ــراد از عام ــوریه دارد. م ــی س امنیت

فرامنطقــه ای موافــق و مخالــف رژیــم سیاســی ســوریه همچــون ایــران و عربســتان ســعودی و 

ترکیــه اســت.

ــکا و برخــی کشــورهای عربــی منطقــۀ خلیج فــارس دریافتنــد کــه نتایــج  ــد ســوم: آمری بن
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ــت  ــت از مقاوم ــطین و حمای ــع فلس ــرانجام به نف ــس س ــر و تون ــی در مص ــوالت سیاس تح

اســالمی در منطقــه و بــه زیــان رژیــم صهیونیســتی و جبهــۀ میانــه روی عربــی اســت. از ایــن رو 

ــان در ایــن دوره ســبب ایجــاد مشــکلی جدیــد در جنــاح مقاومــت شــد. تــالش آن

بنــد چهــارم: مخالفــت ســوریه و ایــران بــا مداخلــۀ نظامــی ناتــو در جنــگ داخلــی لیبــی، 

ــی  ــن هزینه های ــت متضم ــن مخالف ــد ای ــت. هرچن ــوده اس ــر نب ــران بی تأثی ــن بح ــز در ای نی

بــود؛ بــه شــکلی  کــه می تــوان بحــران کنونــی ســوریه را پیامــد ایــن مخالفت هــا دانســت، زیــرا 

ســوریه تنهــا کشــور اتحادیــۀ عــرب بــود کــه به صراحــت بــا حضــور ناتــو در لیبــی مخالفــت 

.)Qasemian, 1392: 62-63( ــرد ک

مواضع اعضای دائم شورای امنیت

شــورای امنیــت به عنــوان یــک کل دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل از اعضــای تشــکیل دهندۀ 

ــر عملکــرد ایــن نهــاد ســایه افکنــده  آن اســت، ولــی منافــع اعضــای دائــم شــورا به شــدت ب

ــم شــورای امنیــت مواضــع  ــا کاربســت حــق وتــو توســط هــر یــک از اعضــای دائ اســت و ب

ــرای ارزیابــی  یکدســتی نداشــته اســت )See Musazadeh and Ranjbar, 1392: 24(. ب

عملکــرد شــورای امنیــت در قبــال بحــران ســوریه، بایــد مواضــع اعضــای دائــم شــورا بررســی 

ــات  ــوریه در جلس ــه س ــنهادی علی ــای پیش ــوی قطعنامه ه ــل وت ــن به دلی ــیه و چی ــود. روس ش

ــدند.  ــه ش ــا مواج ــان قطعنامه ه ــوی بانی ــدیدی از س ــیار ش ــای بس ــا انتقاده ــت ب ــورای امنی ش

ــوریه  ــردم س ــروع م ــت مش ــه خواس ــه ب ــوریه توج ــران س ــل بح ــا راه ح ــا تنه ــدۀ آن ه ــه عقی ب

ــرام  ــر احت ــد ب کی ــدون خشــونت و نقــض حقــوق بشــر اســت. آن هــا ضمــن تأ در محیطــی ب

ــۀ عــرب، طــرح شــش  ــه حاکمیــت ملــی، اســتقالل و تمامیــت ارضــی از اقدامــات اتحادی ب

ــرف  ــن دو ط ــو بی ــوریه و گفت وگ ــل در س ــازمان مل ــی س ــان و نقش آفرین ــی عن ــاده ای کوف م

درگیــر را بهتریــن راه حــل بحــران ســوریه دانســته و هرگونــه اقــدام در چارچــوب فصــل 

ــد.  ــوریه را نپذیرفتن ــی در س ــۀ نظام ــم و مداخل ــه تحری ــدام ب ــد و اق ــل متح ــور مل ــم منش هفت

ــوی  ــرانجام وت ــالمی و س ــورهای اس ــژه کش ــعه به وی ــال  توس ــورهای در ح ــای کش مخالفت ه

ــرح  ــارۀ ط ــپتامبر 2013 درب ــکا در ۹ س ــد، آمری ــب ش ــا موج ــس قطعنامه  ه ــرر پیش نوی مک

پیشــنهادی روســیه مبنــی بــر نظــارت بین المللــی بــر ذخایــر ســالح های شــیمیایی ســوریه و 

نابــودی آن هــا توافــق کنــد. بــه  ایــن  ترتیــب، بــا طــرح راهــکار سیاســی دیپلماتیــک از حملــۀ 

.)Gearan and Wilson, 2013( ــد ــری کن ــور جلوگی ــن کش ــه ای ــی ب نظام
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ــدت گرفتن  ــا ش ــت. ب ــوریه داش ــه س ــی ب ــی خنث ــیه نگاه ــوریه، روس ــران س ــدای بح در ابت

بحــران در ســوریه و مشخص شــدن صف بندی هــا در درون ایــن کشــور، روســیه کوشــید نقــش 

میانجیگــری را در مقابــل کشــورهای دیگــر بــازی کنــد. در دوره ای نیــز میزبــان مخالفــان ســوریه 

ــا در  ــدن صف بندی ه ــا مشخص ش ــا ب ــرد، ام ــرکت می ک ــی ش ــت های بین الملل ــود و در نشس ب

ســوریه و سخت شــدن شــرایط در ایــن کشــور کــه نتیجــۀ دخالت هــای محــور غربــی، عربــی و 

عبــری بــود، روســیه در کنــار چیــن و ایــران به ویــژه پــس از طــرح حملــۀ شــیمیایی در ســوریه بــا 

ــدار در مقابــل غربی هــا ایســتادگی و قطعنامههــای  درپیش گرفتــن موضع گیری هایــی از روی اقت

ضــد ســوری در شــورای امنیــت را وتــو کــرد. روس هــا در اقــدام بعــدی بــا پیشــنهاد طــرح خلــع 

ســالح شــیمیایی دمشــق، البتــه در کنــار نقش آفرینــی ایــران و حزب اللــه لبنــان و... مانــع اقــدام 

.)Ahmadi Yaqin, 1399:119( نظامــی علیــه ســوریه شــدند

فرانســه، انگلیــس و آمریــکا نیــز از زمــان آغــاز بحــران در ســوریه، اقدامــات خشــونت آمیز 

ــده و  ــریت خوان ــه بش ــت علی ــداق جنای ــیانه و مص ــور را وحش ــن کش ــرکوبگرانه در ای و س

ــۀ کمک هــا و  ــا ارائ ــه بشــار اســد و دولــت او داشــتند. آن هــا از یک ســو ب مواضــع تنــدی علی

حمایت هــای مالــی و سیاســی بــه گروه هــای تروریســتی و تجهیــز آن هــا بــه انــواع تســلیحات 

ــۀ آن  ــدد و ارائ ــای متع ــس قطعنامه ه ــۀ پیش نوی ــا تهی ــر ب ــوی دیگ ــرفته و از س ــد و پیش جدی

بــه شــورای امنیــت بــرای تصویــب نهایــی در قالــب جبهــۀ واحــدی علیــه ســوریه وارد عمــل 

ــیمیایی  ــۀ ش ــس از حمل ــژه پ ــوریه به وی ــا در س ــدید درگیری ه ــا تش ــورها ب ــن کش ــدند. ای ش

ــئولیت آن  ــردن مس ــان و متوجه ک ــادی از غیرنظامی ــمار زی ــدن ش ــق و کشت ش ــۀ دمش ــه حوم ب

بــه دولــت بشــار اســد، در مواضعــی تنــد خواســتار اقــدام نظامــی علیــه ایــن کشــور شــدند، 

ــا اقــدام نظامــی علیــه ســوریه به دلیــل فشــار افــکار  ــا در مخالفــت ب امــا رأی پارلمــان بریتانی

عمومــی مانــع از پیشــبرد اهــداف و منافــع ســه کشــور عضــو شــورای امنیــت شــد، تــا جایــی 

کــه رایزنی هــای سیاســی و دیپلماتیــک بــرای دســتیابی بــه راه حــل منطقــی در دســتور کار قــرار 

گرفــت )Abolhassan Shirazi, 1394: 77(. بدیــن ترتیــب مواضــع اعضــای دائــم شــورای 

ــوده اســت. ــا یکدیگــر به ســبب منافــع و مالحظــات سیاســی و امنیتــی یکســان نب امنیــت ب

عملکرد سازمان ملل متحد

ــا توجــه بــه رویکــرد توصیفــی مقالــه مهم تریــن کاربســت ســازمان ملــل متحــد  در این جــا ب

ــم. ــل می کنی ــن و تحلی ــوریه را تبیی ــی س ــۀ بین الملل در مناقش



14
00

یز 
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

45

موضع نمایندگان سازمان ملل

ــۀ 2014، در بیســتمین ســالگرد  ــل متحــد 27 فوری ــت ســازمان مل ــر کل وق بان کی مــون، دبی

ــان  ــخ جه ــد و پاس ــدا خوان ــی در روآن ــابه نسل کش ــوریه را مش ــگ س ــدا، جن ــی روآن نسل کش

بــه آن را »شکســت« و »شــرم آور« توصیــف کــرد. او هــردوی ایــن رویدادهــا را درگیری هایــی 

توصیــف کــرد کــه جامعــۀ بین المللــی در حل وفصــل بحران هــای مرگبــار آن شکســت  

خــورده اســت. همچنیــن او در 23 آوریــل 2014 در دومیــن گــزارش ماهانــۀ خــود، خواســتار 

ــن بین المللــی توســط هــر دو طــرف  ــه نقــض قوانی ــان دادن ب ــرای پای ــدام شــورای امنیــت ب اق

درگیــر در بحــران ســوریه شــد و بــه 15 عضــو شــورای امنیــت گفــت کــه دو طــرف درگیــر در 

جنــگ ســوریه، بــه درخواســت ایــن ســازمان بــرای ارائــۀ کمک هــای انسان دوســتانه بــه ایــن 

ــه داد: ــاده ای را ارائ ــش م ــرح ش ــن ط ــان ای ــد. کوفی عن ــل  نکرده ان ــور عم کش

ــۀ  ــا هم ــه ب ــی همه جانب ــد سیاس ــک  رون ــود در ی ــد می ش ــوریه متعه ــت س ــد اول: دول بن

ــرای خواســته های مشــروع ملــت ســوریه و برطرف کــردن نگرانی هــای  گروه هــای ســوریه و ب

موجــود بــا نماینــدۀ ســازمان ملــل همــکاری کــرده و در ایــن مــورد هــرگاه کــه ایــن نماینــده 

ــد. ــی کن ــی معرف ــوان میانج ــردی را به عن ــد ف ــت کن درخواس

ــل و  ــازمان مل ــر س ــر نظ ــد زی ــکال آن بای ــۀ اش ــا هم ــلحانه ب ــونت های مس ــد دوم: خش بن

بــرای حمایــت از شــهروندان و ایجــاد ثبــات در کشــور، بی درنــگ متوقــف شــود. دولــت بایــد 

ــرای  ــد و ب ــا خــارج از مکان هــای مســکونی را برچین اســتحکامات نظامــی خــود در داخــل ی

دســت یافتن بــه توقــف دائــم خشــونت های مســلحانه بــا نماینــدۀ ســازمان ملــل و زیــر نظــر 

ــز از  ــابهی نی ــدات مش ــد تعه ــده می کوش ــن نماین ــد. ای ــکاری کن ــل هم ــازمان مل ــدۀ س نماین

ــرد. ــن مســئله بگی ــف و همــۀ مســئوالن در ای گروه هــای مخال

بنــد ســوم: بــرای کمك رســانی انســانی در زمــان مناســب بــرای همــۀ مناطــق آســیب دیده 

از کشــتارها بایــد در نخســتین مرحلــه کشــتارهای روزانــه متوقــف شــود و راه هــای کمك رســانی 

روزانــه به ویــژه در ســطوح محلــی فراهــم شــود.

بنــد چهــارم: افــرادی کــه به صــورت گروهــی بازداشــت  شــده اند و به ویــژه گروه هــای ضعیــف 

یــا شــخصیت هایی کــه فقــط در فعالیت هــای سیاســی مســالمت آمیز شــرکت داشــته اند بایــد آزاد 

شــوند و بــه اجــازۀ مالقــات بــا آن ها و درخواســت آزادی شــان پاســخ داده شــود.

بنــد پنجــم: بایــد شــرایط گــردش آزاد روزنامه نــگاران در همــۀ کشــور تأمیــن شــود و بــرای 

دادن ویــزا و مجوزهــای ورود، سیاســِت بــدون تبعیضــی دربــارۀ همــۀ آن هــا بــه کار گرفته شــود.
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بنــد ششــم: بــه آزادی تجمع هــا و حــق برگــزاری تظاهــرات مســالمت آمیز احتــرام گذاشــته 

.)Hamilton, 2012( شــود، همان گونــه کــه قانــون مقــرر کــرده اســت

ــوط  ــور مرب ــد در ام ــل متح ــازمان مل ــر کل س ــژۀ دبی ــدۀ وی ــوامی،1 نماین ــکا کوماراس رادی

ــرایط  ــورد ش ــن 2012، در م ــی در 12 ژوئ ــلحانه در گزارش ــای مس ــودکان در درگیری ه ــه ک ب

ــوری در  ــودکان س ــه ک ــد ک ــی ش ــوریه مدع ــردم س ــزش م ــان خی ــوری در جری ــودکان س ک

بازداشــتگاه های نیروهــای امنیتــی حکومــت ســوریه شــکنجه و در جریــان کشــتار غیرنظامیــان 

.)BBC,2012( کشــته می شــوند

موضع مجمع عمومی 
ــازده  ــا تصویــب قطعنامــه ای ی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در 17 فوریــه 2012، ب

مــاده ای، ســرکوب معترضــان در ســوریه را محکــوم کــرد. قطعنامــۀ تصویب شــده در مجمــع 

عمومــی از دولــت بشــار اســد می خواهــد کــه طــی 15 روز طــرح اتحادیــۀ عــرب را اجرایــی 

کنــد. اتحادیــۀ عــرب خواســتار کناره گیــری بشــار اســد از ریاســت جمهوری و انتقــال قــدرت 

ــان  ــتار پای ــد، خواس ــت دادن ــه رأی مثب ــن قطعنام ــه ای ــه ب ــور ک ــود. 137 کش ــش ب ــه معاون ب

خشــونت ها در ســوریه شــدند. 12 کشــور از جملــه ایــران، روســیه، چیــن، کوبــا، ونزوئــال و 

.)sahamnews.net, 1390( ــه ایــن قطعنامــه رأی منفــی دادنــد کــرۀ شــمالی ب

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ایــن شــورا نگرانــی عمیــق خــود را در مــورد نبــود امنیــت مســکن، زمیــن و حقــوق مالکیــت 

بــرای میلیون هــا آوارۀ ســوری بیــان می کنــد. از دسترسی نداشــتن مــردم بــه خدمــات 

ــای اجتماعــی و کمک هــای  ــد مراقبت هــای بهداشــتی، آموزشــی، مزای ــی مانن ضــروری دولت

ــد.2  ــف می کن ــراز تأس ــت اب ــر محرومی ــتانه و خط بشردوس

یونیسف

ــل در گزارشــی اعــالم کــرد  ــت از کــودکان ســازمان مل ــدوق حمای در 11 مــارس 2014، صن

ــده  ــر ش ــد، دو براب ــیب  دیده ان ــوریه آس ــگ در س ــال جن ــومین س ــه در س ــی ک ــداد کودکان تع

1. . Radhika Kumaraswamy

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/resolution-adopted-hu-       : ٢. . بنگرید به
man-rights-council-24-march-2021-4622-situation
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اســت، آمــار کودکانــی کــه از مــارس ســال پیــش تحــت تأثیــر ایــن جنــگ قــرار گرفته انــد از 

2 میلیــون بــه 5 میلیــون و 500 هــزار نفــر رســیده اســت و حــدود 1  میلیــون کــودک در مناطــق 

و شــهرهای محاصره شــده بــه غــذا، دارو و کمک هــای بشردوســتانه دسترســی ندارنــد. 

ــران  ــی امدادگ ــکان دسترس ــونت ها و ام ــریع خش ــان س ــتار پای ــدوق خواس ــن صن ــن ای همچنی

بــه کودکانــی شــد کــه در شــهرهای مناطــق مختلــف در محاصــره بودنــد و در مــورد شــرایط 

ــورهای  ــدگان در کش ــای پناهن ــا در کمپ ه ــوریه ی ــل س ــودک داخ ــون ک ــم میلی ــدۀ پنج ونی آین
ــدار داد.1 ــایه هش همس

برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل متحد

ــت. در  ــان اس ــانی جه ــاد انس ــن نه ــد2 بزرگ تری ــل متح ــازمان مل ــک غذایی س ــاخۀ کم ش

آوریــل 2014، برنامــۀ جهانــی غــذای ســازمان ملــل متحــد هشــدار داد کــه خشک ســالی در 

ــود  ــر کمب ــالوه ب ــد و ع ــد می کن ــور را تهدی ــن کش ــاکنان ای ــن از س ــا ت ــان میلیون ه ــوریه ج س

ــیار  ــرایط بس ــگ ش ــده، جن ــورهای کمک کنن ــوی کش ــول از س ــیدن پ ــل نرس ــه، به دلی بودج
ــت.3 ــود آورده اس ــی به وج ــای غذای ــال کمک ه ــرای ارس ــختی را ب س

کمیتۀ نقض حقوق بشر

ســازمان ملــل همچنیــن در 15 نوامبــر 2016 دولــت ســوریه را بــه نقــض حقــوق بشــر محکــوم 

کــرد. ایــاالت  متحــده، انگلســتان، اســترالیا، فرانســه، ترکیــه، بحریــن، کویــت، اردن، قطــر و 

عربســتان ســعودی از کشــورهای تدوین کننــدۀ ایــن طــرح بودنــد. ایــن قطعنامــه کــه بــا 116 

رأی مثبــت، 15 رأی منفــی و 49 رأی ممتنــع تصویــب شــد، از دولــت ســوریه بــا عبــارت منفی 

 ICANA,( رژیــم ســوریه« یادکــرده اســت کــه ایــن مســئله بــا انتقــاد دمشــق مواجــه شــد«

1395(. بشــار الجعفــری نماینــدۀ ســوریه در ســازمان ملــل گفــت اســتفاده از ایــن عبــارت 

ــه اســت  ــا اهــداف سیاســی صــورت گرفت ــن ایــن ســند ب به تنهایــی نشــان می دهــد کــه تدوی

 .)FARSNEWS, 1395(

شورای امنیت

ــادر  ــه ای را در 3 اوت 2011 ص ــا بیانی ــری درگیری ه ــا اوج گی ــان ب ــت هم زم ــورای امنی ش

https://www.bbc.com/persian/world/2014/03/140311_nm_syria_children_unicef   :1. بنگرید به
2. World Food Programme (WFP)

https://www.wfp.org/publications/syria 3. برای خواندن دقیق تر گزارش ها ببینید:  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF


48

ــراز نگرانــی جــدی از ایــن وضعیــت و محکومیــت نقــض گســتردۀ حقــوق  کــرد و ضمــن اب

بشــر، خواســتار پایــان خشــونت ها توســط دو طــرف دعــوا و احتــرام مقامــات دولــت ســوریه 

ــا  ــه حقــوق بشــر و رعایــت تعهداتشــان مطابــق قواعــد حقــوق بین الملــل شــد. هم زمــان ب ب

ــه ترتیــب در14  آوریــل و21   تشــدید درگیری هــا در ســوریه، قطعنامه هــای 2042 و 2043 ب

آوریــل 2012 تصویــب شــدند. قطعنامــۀ 2042 نخســتین قطعنامــۀ مصــوب شــورای امنیــت 

ــۀ  ــژۀ ســازمان ملــل و اتحادی ــه ســوریه اســت کــه در آن، ضمــن حمایــت از فرســتادۀ وی علی

عــرب در امــور ســوریه اشــاره شــد بــه تعهــد ایــن کشــور نســبت بــه اجــرای پیشــنهاد طــرح 

ــل  ــازمان مل ــترک س ــدۀ مش ــوان نماین ــه 2012 به عن ــه در  23فوری ــان ک ــاده ای کوفی عن  6م

ــی  ــرح صلح ــارس 2012 ط ــد و در 16 م ــوب ش ــوریه منص ــئلۀ س ــرب در مس ــۀ ع و اتحادی

مبتنــی بــر 6 بنــد بــه شــورای امنیــت ارائــه کــرد. ایــن قطعنامــه عــالوه بــر محکومیــت نقــض 

ــف  ــتار توق ــلح، خواس ــای مس ــز گروه ه ــوری و نی ــات س ــط مقام ــر توس ــوق بش ــتردۀ حق گس

ــد  ــوی ش ــرف دع ــط دو ط ــونت ها توس ــریع تر خش ــه س هرچ

ــل را در  )Abolhassan Shirazi, 2015: 73-74(. فهرســت قطعنامه هــای ســازمان مل

ــم: ــه می بینی ادام

1. قطعنامــۀ 2042 در 14 آوریــل 2012 بــا اکثریــت آرا: در مــورد جنــگ داخلــی ســوریه، 

ارســال نیــرو از ســوی ســازمان ملــل بــرای نظــارت؛

2. قطعنامــۀ 2043 در 21 آوریــل 2012 بــا اکثریــت آرا: فرســتادن گــروه نظارتــی ســازمان 

ملــل بــه ســوریه؛

3. قطعنامــۀ 205۹ در 20 جــوالی 2012 بــا اکثریــت آرا: تمدیــد حضــور گــروه نظارتــی 

ســازمان ملــل در ســوریه بــه مــدت 30 روز؛

ــرای  ــت آرا: جنــگ داخلــی ســوریه، ب ــا اکثری 4. قطعنامــۀ 2118 در 27 ســپتامبر 2013 ب

ــیمیایی؛ ــالح های ش ــودی س ناب

ــی ســوریه، ارســال  ــت آرا: جنــگ داخل ــا اکثری ــۀ 2014 ب 5. قطعنامــۀ 213۹ در 22 فوری

ــوریه؛ ــه س ــتانه ب ــای انسان دوس کمک ه

ــرای حــل  ــا اتفــاق آرا: ترســیم نقشــۀ راهــی ب 6. قطعنامــۀ 2254 در 20 دســامبر 2015 ب

سیاســی بحــران ســوریه، آتش بــس، آغــاز مذاکــرات در اوایــل ســال 2016 و برگــزاری 

انتخابــات در مــدت 18 مــاه؛7. قطعنامــۀ  2268 در 26 فوریــۀ 2016 بــا اتفــاق آرا در یــازده 
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کیــد بــر تعهــد قــوی بــر حاکمیــت، اســتقالل، اتحــاد و تمامیــت ارضــی جمهــوری  بنــد:1 تأ

عربــی ســوریه، به رسمیت شــناختن تالش هــای دبیــر کل در اجــرای قطعنامــۀ 2254 و 

ــی از گــروه حمایــت  ــد 2 قطعنامــۀ 2254، قدردان ــا بن ــق ب ــز مذاکــرات انجــام شــده مطاب نی

ــۀ  ــل قطعنام ــرای کام ــوریه و اج ــی در س ــال سیاس ــان از انتق ــرای اطمین ــوریه ب ــی س بین الملل

ــرای  ــرای اج ــر ب ــرف درگی ــت از دو ط ــر، درخواس ــای درگی ــۀ طرف ه ــوی هم 2254 از س

آتش بــس، به رسمیت شــناختن تالش هــای روســیه و آمریــکا بــرای اجــرای آتش بــس در 

ــوریه و... . س

8. قطعنامــۀ 2336 در 2۹ دســامبر 2016 بــا اتفــاق آرا بــه همــراه پنــج پیوســت بــا هــدف 

ایجــاد آتش بــس کامــل و فــوری در ســوریه:2 

تأکیــد بــر قطعنامه هــای 2254، 2268 و بیانیــۀ 30 ژوئــن 2012 در نشســت ژنــو 1، تأکیــد بــر 

حاکمیــت، اســتقالل، وحــدت و تمامیــت ارضــی جمهــوری عربی ســوریه، توجــه به بیانیۀ مشــترک 

وزیــران امــور خارجــۀ جمهــوری اســالمی  ایــران، روســیه و ترکیــه در 20 دســامبر 3،2016 توجــه و 

ــس در ســوریه،  ــا هــدف تســهیل در ایجــاد آتش ب ــه و روســیه ب ــی از میانجیگری هــای ترکی قدردان

اجــازه بــه آژانس هــا بــرای امدادرســانی ســریع، امــن و بــدون مانــع بــه سراســر ســوریه، تأکیــد بــر 

ــای 2254 و 2268،  ــژه قطعنامه ه ــت به وی ــورای امنی ــای ش ــل قطعنامه ه ــتقرار کام ــت اس اهمی

ــا نظــارت  ــدگان معارضــان در آســتانۀ قزاقســتان ب ــت ســوریه و نماین ــان دول برگــزاری نشســت می

ســازمان ملــل متحــد در 8 فوریــۀ 2017 و ســرانجام تأکیــد بــر اینکــه تنهــا راه حــل پایــدار بــرای 

بحــران کنونــی بــا فراینــد سیاســی فراگیــر بــا هدایت ســوری و مبتنــی بــر بیانیــۀ ژنــو 1، قطعنامه های 

شــورای امنیــت بــه شــماره های 2118، 2254 و 2268 و بیانیه هــای صادرشــده از گــروه بین المللــی 

حمایــت از ســوریه اســت. بــر اســاس متــن قطعنامــه، شــورای امنیــت چشــم بــه مذاکــرات آســتانه 

دوختــه اســت و آن را »بخــش مهمــی از رونــدی سیاســی بــا رهبــری ســوریه و بــا آسان ســازی آن از 

ســوی ســازمان ملــل« می دانــد.

1. .https://www.un.org/press/en/2016/sc12261.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2016/sc12663.doc.htm :2. برای بررسی بیشتر بنگرید به

3. 20 دســامبر 2016، بیانیــه ای از ســوی ســه کشــور ایــران، روســیه و ترکیــه منتشــر شــد کــه بــه بیانیــۀ مســکو شــهرت 
یافــت. اجرانشــدن نقــش آمریــکا از یک ســو و حضــور ایــران و ترکیــه از ســوی دیگــر، ایــن بیانیــه را متفــاوت می کــرد. در 
آخریــن بنــد آن آمــده بــود: »ایــران، روســیه و ترکیــه بــر ارادۀ خــود بــرای مبــارزۀ مشــترک بــا داعــش و النصــره و تفکیــک 
ــلح  ــای مس ــک گروه ه ــرش تفکی ــد، پذی ــن بن ــای ای ــد.« معن ــد می کن کی ــلح تأ ــارض مس ــای مع ــا و گروه ه ــان آن ه می
ــی، در قالــب  ــا ظاهــری حقوق ــۀ مســکو ب ــران اســت. در هــر صــورت، بیانی مخالــف بشــار اســد در ســوریه از ســوی ای

قطعنامــۀ 2336 در آخریــن روزهــای ســال 2016 از ســوی شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد صــادر شــد.

https://www.un.org/press/en/2016/sc12663.doc.htm
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دالیل ضعف میانجیگری در بحران سوریه
بــا گذشــت ده ســال از جنــگ، بــا تخمیــن 600 هــزار کشــته و 11 میلیــون آواره، ســوریه هیــچ 

رونــد صلــح پذیرفتنــی را در پیــش نگرفتــه اســت و البتــه چشــم اندازهای ایــن کشــور بــرای حل 

مناقشــه هرگــز تیره وتــار نبــوده اســت. بــر اســاس آمــار ســازمان ملــل، 2 میلیــون ســوری در 

فقــر شــدید زندگــی می کننــد. نــان و ســوخت کم یــاب اســت. کشــوری کــه در گذشــته گنــدم 

ــه  ــود را تغذی ــت خ ــد جمعی ــر نمی توان ــال حاض ــرد در ح ــادر می ک ــود ص ــایگان خ ــه همس ب

ــه کمک هــای  کنــد. تخمیــن زده می شــود کــه 13،4 میلیــون نفــر در ســال جــاری )2021( ب

بشردوســتانه نیــاز داشــته باشــند، در صورتــی  کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته 11 میلیــون نفــر 

بــوده اســت)Bibbo, 2021( . همچنیــن از ســال 2011، میانگیــن امیــد بــه زندگی، 20 ســال 

کاهــش یافتــه اســت. سیســتم مراقبت هــای بهداشــتی به دلیــل بحــران به شــدت مختــل شــده 

ــتی  ــۀ بهداش ــای اولی ــز مراقبت ه ــد مراک ــتان ها و 47 درص ــد بیمارس ــط 50 درص ــت و فق اس

از ژوئــن 2020 به صــورت کامــل فعــال هســتند. اختــالل در زنجیــرۀ تأمیــن پزشــکی 

ــا کاهــش اقتصــادی و اجتماعــی، دسترســی مــردم بــه نجــات را کاهــش داده اســت  همــراه ب

)Healthcluster, 2020(. بــا وجــود ایــن، ســازمان ملــل نتوانســته اســت بــا موفقیــت ایــن 

ــران  ــل در بح ــازمان مل ــری س ــف میانجیگ ــل ضع ــه  دالی ــد. در ادام ــل کن ــران را حل وفص بح

ــم: ــان می کنی ــوریه را بی س

دوقطبی بودن در شورای امنیت 

 دربــارۀ تحــوالت ســوریه و دالیــل ضعــف میانجیگــری ســازمان ملــل، ابتــدا بایــد بــه ماهیــت 

ــد کــه رویدادهــای ســوریه بیــش  ــر ایــن باورن ایــن بحــران توجــه کنیــم؛ ناظــران بین المللــی ب

از آنکــه منشــأ داخلــی داشــته باشــد، منبــع خارجــی دارد و مشــکالت داخلــی ســوریه فرصتــی 

ــرداری و رقابــت بازیگــران منطقــه ای و بین المللــی ایجــاد کــرده اســت. از ایــن رو،  ــرای بهره ب ب

بــا اســتناد بــه دخالت هــای آمریــکا، فرانســه، آلمــان، اســرائیل، عربســتان ســعودی، قطــر و ترکیــه 

ــاوت از  ــور، متف ــن کش ــا در ای ــۀ اعتراض ه ــت و ریش ــه اس ــی یافت ــه بین الملل ــران وج ــن بح ای

.)Nejat and Jafari Valdani, 2013: 32( ــت ــه اس ــورهای منطق ــی کش ــای مردم جنبش ه

 در یک ســو، گروه هــای مخالــف بشــار اســد ماننــد ارتــش آزاد ســوریه، نظامیــان جداشــده 

از ارتــش ســوریه در ســال 2011، جبهــۀ نصــرت شــاخۀ رســمی القاعــده در ســوریه، جبهــۀ 

ــراب  ــرب و اع ــت غ ــورد حمای ــلفی( م ــالم گرای س ــروه اس ــن گ ــی از چندی ــالمی )ائتالف اس
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قــرار داشــتند و در ســوی دیگــر، حکومــت ســوریه کــه از پشــتیبانی و حضــور نیروهــای ایــران، 

روســیه، شــبه نظامیان شــیعۀ عراقــی و حزب اللــه لبنــان برخــوردار بــود؛ بنابرایــن ایــن بحــران 

تحــت تأثیــر مجموعــه ای از رفتارهــا و مواضــع دو طــرف تعــارض شــکل گرفــت کــه منجــر بــه 

ــد. ــدی نمی ش ــری واح تصمیم گی

نبود اجماع و وتوی قطعنامه ها    

در حالــی  کــه غــرب ارادۀ خــود را بــر ســقوط بشــار اســد متمرکــز کــرد، در مقابــل سیاســت 

روســیه و چیــن در پرونــدۀ ســوریه در اســتفاده از حــق وتــو بــود کــه سیاســت ایــن دو کشــور را 

در راســتای جلوگیــری از موفقیــت ائتــالف ضــد بشــار اســد هدایــت می کــرد. ایــن سیاســت 

ســبب شــد از آغــاز بحــران تــا ســال 2018 در مجمــوع 16 قطعنامــۀ شــورای امنیــت وتــو شــود 

کــه ســهم، چیــن شــش بــار و روســیه دوازده بــار اســت )Mohammadi, 2019: 76(. ایــن 

وتوهــا بــا رویکــرد سیاســی بــود زیــرا فرانســه، انگلیــس و آمریــکا مواضــع تنــدی علیــه اســد 

ــود:  ــا ب ــد این ه ــار اس ــقوط بش ــرب از س ــداف غ ــن اه ــد. مهم تری ــه بودن ــت وی گرفت و دول

ــت و  ــور مقاوم ــف مح ــد، تضعی ــار اس ــای بش ــرب به ج ــدار غ ــت طرف ــردن دول جایگزین ک

ــوریه،  ــع س ــه مناب ــی ب ــرائیل، دسترس ــت اس ــن امنی ــه، تضمی ــران در منطق ــوذ ای ــتن از نف کاس

کاســتن نفــوذ روســیه در ســوریه به ویــژه آنکــه ایــن کشــور، پایــگاه نظامــی داشــت. در همیــن 

ــتی  ــای تروریس ــه گروه ه ــی ب ــی و سیاس ــای مال ــا و حمایت ه ــۀ کمک ه ــا ارائ ــا ب ــه، آن ه زمین

ــس  ــۀ پیش نوی ــا تهی ــن ب ــرفته و همچنی ــد و پیش ــلیحات جدی ــواع تس ــه ان ــا ب ــز آن ه و تجهی

ــی در قالــب جبهــۀ  ــرای تصویــب نهای ــه شــورای امنیــت ب ــۀ آن ب قطعنامه هــای متعــدد و ارائ

ــوریه  ــا در س ــدید درگیری ه ــا تش ــورها ب ــن کش ــدند. ای ــل ش ــوریه وارد عم ــه س ــدی علی واح

به ویــژه پــس از حملــۀ شــیمیایی بــه حومــۀ دمشــق و کشته شــدن شــمار زیــادی از غیرنظامیــان 

و متوجه کــردن مســئولیت آن بــه دولــت بشــار اســد، در مواضعــی تنــد خواســتار اقــدام نظامــی 

ــار  ــل فش ــوریه به دلی ــه س ــی علی ــدام نظام ــا اق ــت ب ــا در مخالف ــدند، ام ــور ش ــن کش ــه ای علی

افــکار عمومــی و دیگــر کشــورها مانــع از پیشــبرد اهــداف و منافــع ســه کشــور عضــو شــورای 

امنیــت شــدند، تــا جایــی کــه رایزنی هــای سیاســی و دیپلماتیــک بــرای دســتیابی بــه راه  حــل 

 .)Abolhassan Shirazi, 1394: 77( ــت ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس منطق

ــت  ــد حمای ــه از اس ــد ک ــن بودن ــیه و چی ــری، روس ــرف درگی ــوریه یک ط ــران س در بح

ــف  ــز مخال ــت نی ــورای امنی ــی در ش ــۀ نظام ــب مداخل ــه تصوی ــا هرگون ــن ب ــرد، بنابرای می ک
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ــع نفــوذ  ــوان عاملــی در جهــت من ــه به عن ــری از حمل ــد. حفــظ بشــار اســد و جلوگی می کردن

ــامبر  ــر دس ــی در اواخ ــد، حت ــت اس ــرای تثبی ــه و ب ــن زمین ــود. در همی ــراورد می ش ــرب ب غ

2017 دولــت روســیه گفــت کــه نیروهایــش را به صــورت دائمــی در ســوریه مســتقر می کنــد. 

ایــن اقــدام عــالوه بــر نفــوذ روســیه عامــل بازدارنــدۀ هرگونــه اقــدام نظامــی غــرب نیــز علیــه 

ســوریه بــود. بنابــر اعــالم مقامــات روســیه غیــر از مبــارزه بــا ســازمان های تروریســتی ماننــد 

ــه دولــت ســوریه در پس گرفتــن ســرزمین  دولــت اســالمی، اهــداف روســیه شــامل کمــک ب

ــوریه  ــکا در س ــۀ آمری ــده و مداخل ــاالت  متح ــه ای ــود ک ــی ب ــد دولت ــف ض ــای مختل از گروه ه

ــت  ــای سیاس ــه معن ــی ب ــر ژئوپلیتیک ــه از نظ ــد ک ــز می ش ــه«1 تجهی ــان میان ــوان »مخالف به عن

see:SECRET-( ــت ــوریه اس ــده در س ــاالت  متح ــوذ ای ــدن نف ــرب و عقب ران ــا غ ــل ب تقاب

BASES, 2021(. روســیه می دانســت کــه هرگونــه اقــدام نظامــی غــرب و تکــرار ســناریوی 

لیبــی منجــر بــه از دســت رفتن منافــع ایــن کشــور خواهــد شــد. در مقابــل غــرب نیــز بــا اصــرار 

ــرد.  ــان می ب ــر ســازمان از می ــرای میانجیگــری بهت ــی را ب ــه فرصت ــر ســرنگونی اســد هرگون ب

یکــی از دســتاوردهای روســیه بــرای حفــظ اســد، اســتفادۀ بلندمــدت از پایــگاه 

ــه  ــگاه، نزدیکــی ب ــن پای ــت ای ــا ســال 2042 اســت. از دلیل هــای اهمی ــدر طرطــوس ت بن

پل2 در جزیــرۀ کریمــه، تعــادل در محــور دفاعــی  نــاوگان دریایــی روســیه در بنــدر ســواتو

ــا  ــه ت ــم در الذقی ــی حمی ــگاه هوای ــن پای ــتند. همچنی ــرب هس ــو و غ ــا نات ــی ب در رویاروی

ــی از  ــه و نیم ــا کل خاورمیان ــد ت ــکان می ده ــه ام ــد ک ــد ش ــاره تمدی ب ــم دو ــال ه 49 س

 Takhshid and Shoja,( شــمال آفریقــا در دســترس نیــروی هوایــی روســیه باشــد

ــد و  ــام می ش ــیه تم ــرر روس ــه ض ــد ب ــار اس ــقوط بش ــه س ــن هرگون 1398:320(؛ بنابرای

روســیه به عنــوان یکــی از اعضــای دائــم شــورای امنیــت، ضمــن حمایــت قاطــع از نظــام 

ــت و  ــورای امنی ــوری در ش ــای ضدس ــب قطعنامه ه ی ــری از تصو ــوریه و جلوگی ــم س حاک

ــود  ــع خ ــداف و مناف ــید اه ــور، کوش ــن کش ــه ای ــلیحاتی ب ــای نظامی تس ــداوم کمک ه ت

را در بحــران ســوریه و در مقابــل غــرب دنبــال کنــد. ایــن نــگاه واقع بینانــۀ سیاســی 

بــر اســاس تحلیــل واقع گرایانــه  بنابرایــن  روش هــای حقوقــی را کم رنــگ می کــرد. 

ــن  ــرد ای ــر عملک ــدت ب ــورا به ش ــم ش ــای دائ ــع اعض ــت، مناف ــورای امنی ــای ش از رفتاره

ــخصیت  ــک کل دارای ش ــوان ی ــت به عن ــورای امنی ــه ش ــت و اگرچ ــده اس ــایه افکن ــاد س نه

ــب  ــا موج ــف آن ه ــع مختل ــت، مواض ــکیل دهندۀ آن اس ــای تش ــتقل از اعض ــی مس حقوق

1. moderate opposition
2. Sevastopol



14
00

یز 
، پای

هم
رۀ ن

شما
م، 

سو
ال 

، س
الم

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

53

می شــود شــورا در انجــام  وظیفــۀ اصلــی خــود بــا کاربســت حــق وتــو توســط هــر یــک از 

 .)Musazadeh and Ranjbar, 1392:24( ــود ــوان ش ــم، نات ــای دائ اعض

ــم  ــر رژی ــد و ب ــق کردن ــس تواف ــر آتش ب ــر س ــکا ب ــیه و آمری ــپتامبر 2016، روس در س

ــۀ  ــس از حمل ــا پ ــند. ام ــد باش ــه آن پایبن ــا ب ــد ت ــار آوردن ــی فش ــای شورش ــد و گروه ه اس

ــر  ــه توافــق پایــان داد )Grin, 219(. ســرانجام، فضــای حاکــم ب هوایــی آمریــکا، اســد ب

افــکار عمومــی جهــان علیــه اقــدام نظامــی در ســوریه در کنــار مخالفت هــای کشــورهای 

یــس  در حــال  توســعه به ویــژه کشــورهای اســالمی و درنهایــت وتــوی مکــرر پیش نو

قطعنامه هــای پیشــنهادی بــه شــورا از ســوی چیــن و روســیه موجــب شــد، آمریــکا 

ــارت  ــر نظ ــی ب ــیه مبن ــنهادی روس ــرح پیش ــورد ط ــپتامبر 2013 در م ــیه در ۹ س و روس

ــد.  ــق کنن ــا تواف ــردن آن ه ــوریه و ازمیان ب ــیمیایی س ــالح های ش ــر س ــر ذخای ــی ب بین الملل

ــن کشــور  ــه ای ــۀ نظامــی ب ــا طــرح راهــکار سیاســی دیپلماتیــک از حمل ــن  ترتیــب ب ــه  ای ب

 .)Gearan and Wilson, 2013( جلوگیــری شــد

بی توجهی به کشورهای مؤثر

ــت  ــی نیس ــران داخل ــک بح ــن  ی ــود ای ــخص ب ــوریه مش ــران س ــدای بح ــه از ابت ــه ک همان گون

ــای  ــه الیه ه ــا ک ــته اند. از آنج ــور داش ــه ای در آن حض ــه ای و فرامنطق ــران منطق ــواع بازیگ و ان

ــه  ــود، هرگون ــه ای ب ــه ای و فرامنطق ــی، منطق ــران داخل ــۀ بازیگ ــه الی ــوریه، س ــری در س درگی

ــت.  ــتگی داش ــرو بس ــه نی ــن س ــدن ای ــه گردهم آم ــز ب ــوریه نی ــی در س ــات واقع ــراری ثب برق

شکســت غــرب و متحــدان منطقــه ای آن در نابــودی اســد و پــس روی نیروهــای معاند او ســبب 

شــد کــه ســرانجام فرصــت مناســبی بــرای برقــراری آتش بــس و رســیدن بــه گفت وگــو فراهــم 

ــد  ــبب ش ــز س ــه نی ــه ترکی ــم از جمل ــورهای متخاص ــردی کش ــش راهب ــرد چرخ ــود. رویک ش

ابتــکار گفت وگــو بــرای صلــح بهتــر پیــش رود. مشــارکت ایــران در مذاکــرات ســوریه چیــزی 

ــا  ــی ب ــدت طوالن ــن م ــد و ای ــال آن بودن ــال ها به دنب ــل س ــازمان مل ــطه های س ــه واس ــت ک اس

مخالفــت کاخ ســفید روبــه رو می شــد. قابــل  توجه تریــن لحظــه در ژانویــۀ 2014 اتفــاق افتــاد 

کــه بان کی مــون، دبیــر کل در یــک کنفرانــس خبــری اعــالم کــرد کــه از مقامــات ایرانــی بــرای 

ــراض  ــه اعت ــو دعــوت کــرده اســت. آمریکایی هــا بالفاصل شــرکت در مذاکــرات صلــح در ژن

کردنــد و فــردای آن روز، او عقب نشــینی کــرد و بــه خبرنــگاران گفــت کــه ایــران دعــوت نشــده 

 .)Erdbrink, Chan, & Sanger, 2015( اســت
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موفق نبودن الگوی میانجیگری دبیران کل

ــای  ــند و طرح ه ــته باش ــی داش ــری موفق ــتند میانجیگ ــز نتوانس ــل نی ــازمان مل ــدگان س نماین

آن هــا بــا شکســت روبــه رو شــد. راهبــرد عنــان براســاس اهــرم فشــارهای بین المللــی 

یکپارچــه بــود. میانجیگری هــای موفــق پیشــین او در کنیــا و کامبــوج بــه او ثابــت کــرده بــود 

ــن  ــد زودهنگامــی وجــود نداشــته باشــد، اجمــاع یکپارچــه بی ــی کــه تهدی ــی در جای کــه حت

ــر  ــل تغیی ــر غیرقاب ــی به ظاه ــا حت ــد ت ــاد کن ــی ایج ــار کاف ــد فش ــی می توان ــای خارج قدرت ه

ــرای مخالفــان،  ــم و هــم ب ــرای رژی ــد صلــح منتقــل شــود. هــم ب ــه رون ــی ب از مقامــات کنون

ــه نقــض آتش بــس  ــاع روســیه و چیــن از واکنــش ب ــود. امتن ایــن فشــار روشــن و یکپارچــه نب

توســط رژیــم بــرای دولــت ســوریه روشــن کــرد کــه اهــرم عنــان هیــچ معنایــی نــدارد. بــرای 

ــد »امیــدواری بی دلیــل  ــاری اســد حمایــت می کن مخالفــان، ســیگنال های غــرب کــه از برکن

ــش داد«.  ــی کاه ــب میانج ــت وجوی تقری ــرای جس ــا را ب ــتهای آن ه ــرد. ... اش ــق ک را تزری

ــت و  ــح اس ــرح صل ــف ط ــن  ضع ــن بزرگ تری ــه ای ــد ک ــا می کنن ــگران ادع ــی از پژوهش برخ

ادعــا می کننــد کــه بیــش  از حــد بــر فشــار خارجــی تکیــه کــرده اســت و در همــان حــال بــه 

ــدرت  ــش ق ــه مخالفان ــه ب ــی ک ــرش طرح ــرای پذی ــد ب ــدودی می ده ــای مح ــم »انگیزه ه رژی

می بخشــد«. اگــر طــرح عنــان جــدی گرفتــه شــود، رژیــم و مخالفــان بایــد بیــن پیوســت های 

ــی  ــۀ بین الملل ــای جامع ــن اعض ــه ای ــی ک ــا و اقدام های ــی و تصمیم ه ــای میانج ــن توصیه ه بی

انجــام می دهنــد، به ویــژه در مواجهــه بــا امتنــاع یــا تمایل نداشــتن بــه پایبنــدی بــه تعهــدات. 

در عــوض، شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد، مــدام اهــرم فشــار احتمالــی را کــه عنــان در 

اختیــار داشــت، تضعیــف کــرد. در نتیجــه، منجــر بــه امتنــاع دو طــرف از رعایــت شــرایط آن 

شــد. شکســت رویکــرد عنــان بــه رهبــری ســوریه منجــر بــه تغییــر راهبرد هایــی شــد کــه در 

 .)Cranna, 2020( ــد ــان ش ــو بی ــۀ ژن ــوان بیانی ــده به عن ــند خالصه ش س

ــای  ــا طرف ه ــره ب ــع مذاک ــان و موان ــار عن ــب در اختی ــرم مناس ــود اه ــب، نب ــن ترتی  بدی

ــه رهبــری  ــرد او، ترویــج خشــونت ب ــد میانجیگــری را پیچیــده کــرد. اولیــن راهب ــه، رون ثانوی

ــان  ــه مخالف ــم و ن ــه رژی ــرا ن ــورد، زی ــت خ ــرد شکس ــن راهب ــال، ای ــن  ح ــا ای ــود. ب ــوریه ب س

ــان در صــورت ادامــۀ  ــد کــه عن ــد و معتقــد نبودن ــده ای نمی دیدن خــود را در بن بســت آزاردهن

خشــونت اهــرم قابل مالحظــه ای علیــه آن هــا داشــته باشــد. پاســخ عنــان ایــن بــود کــه راهبــرد 

خــود را بــرای تمرکــز بیشــتر بــر بازیگــران بین المللــی اصلــی درگیــر در جنــگ، یعنــی روســیه 

و ایــاالت  متحــده تطبیــق دهــد. ایــن رویکــرد از بــاال بــه پاییــن نیــز بــا شکســت مواجــه شــد، 
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ــوان  ــد به عن ــا بتوان ــت ت ــی نداش ــدت اساس ــد وح ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــرا ش زی

ــتعفا  ــت 2012 اس گوس ــد در آ ــاه بع ــش م ــان ش ــد. عن ــل کن ــان عم ــرای عن ــب ب ــرم مناس اه

ــع یافــت. ــده و مان ــرا حــق وتــوی درون شــورای امنیــت را ناامیدکنن کــرد، زی

 نفــر بعــدی اخضــر براهیمــی1 ایــن نظــر را تصدیــق کــرد؛ او معتقــد بــود عنــان 

ــل برخــوردار  ــت ســازمان مل ــت مهــم شــورای امنی شکســت  خــورده اســت، چــون از حمای

ــا  ــد ت ــبب ش ــرد، س ــوم نک ــد را محک ــه او اس ــود )Nichols & Sleiman, 2012( . اینک نب

ــان -  ــی عن ــۀ اصل ــرای برنام ــی ب ــوند. او جایگزین های ــکوک ش ــداف او مش ــه اه ــیان ب شورش

ــرای  ــالش ب ــی او ت ــدام عموم ــن اق ــرد. اولی ــدا نک ــال پی ــورد انتق ــرات در م ــس و مذاک آتش ب

برقــراری آتش بــس در اکتبــر 2012 بــود. پــس  از ایــن شکســت، او دوبــاره بــه دیپلماســی آرام 

عقب نشــینی کــرد و مذاکــرات بــاز بــا مقامــات آمریکایــی و روســی را آغــاز کــرد. او امیــدوار 

بــود در صــورت ســقوط اســد چارچوبــی بــرای مذاکــرات جدی تــر بیــن مســکو و واشــینگتن 

ایجــاد کنــد و روســیه را وادار بــه تجدیدنظــر در موضــع خــود کنــد )Gowan, 2013(. بدیــن 

ــود.  ــاکام ب ــز ن ــا او نی ــت آتش بس ه ــد و شکس ــار اس ــقوط نکردن بش ــا س ــب، ب ترتی

ســومین نماینــده، دی میســتورا بــود. او ابتــدا روش هــای مختلفی را در مورد مناقشــۀ ســوریه 

آزمایــش کــرد. ســرانجام بــه راهبــرد قدیمــی ســازمان ملــل متحــد در مذاکــرات ژنــو بازگشــت، 

زیــرا مخالفــان و غــرب او را مســتقل نیافتنــد. در مذاکــرات ژانویــۀ 2018 در ســوچی، روســیه 

ــا حــدی طرفــدار  ــا کنتــرل همــۀ گروه هــای ســوری، به ویــژه انتخــاب یــک گــروه ت کوشــید ت

اســد در میــز مذاکــره و اســتفاده از آن هــا را بــرای کنتــرل رفتــار گــروه مخالــف کوچــک بــه کار 

گیــرد. دی میســتورا بــا حضــور به عنــوان ناظــر در ایــن جلســه، ایــن مذاکــرات را مشــروعیت 

بخشــید و تنهــا پــس از فشــار شــدید دولت هــای آمریــکا و فرانســه از ادامــه خــودداری کــرد  

)Syriaaccountability, 2018(.  همچنیــن در ســپتامبر 2018 نیکــی هیلــی، ســفیر آمریکا 

در جریــان جلســه ای در شــورای امنیــت ســازمان ملــل در مــورد وضعیــت ادلــب، دی میســتورا 

ــه اعتــراف کــرد کــه او پیشــنهاد های خاصــی بــرای حل وفصــل امنیــت وضعیــت  را مجبــور ب

ــورد  ــر م ــردن ه ــای محکوم ک ــتورا به ج ــه دی میس ــد ک ــر می رس ــالوه به نظ ــدارد. به ع ــب ن ادل

نقــض حقــوق بشــر براســاس حقیقت یابــی و مستندســازی، بــرای نگه داشــتن دولــت ســوریه 

ــی در شــورای  ــز مذاکــره مــدارا می کــرد. در مــارس 2016 ، او در جلســۀ ویدئوی ــر ســر می ب

ــان  ــدن غیرنظامی ــال کشته ش ــت احتم ــه گف ــت غوط ــورد وضعی ــل در م ــازمان مل ــت س امنی

1. Lakhdar Brahimi
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ــود دارد  ــان وج ــرل مخالف ــق در کنت ــدازه در مناط ــان ان ــه هم ــت ب ــرل دول ــق در کنت در مناط

 .)Gowan, 2013(

 ایــن اقدامــات از ســوی مخالفــان و غــرب به منزلــۀ شکســت رونــد مذاکــرات و میانجیگــری 

ســازمان ملــل بــود. به نظــر برخــی، اشــتباه دی میســتورا ایــن بــود کــه کوشــید تــا بســیار فراگیرتــر 

عمــل کنــد. چراکــه ایــن درگیــری را بخشــی از یــک رقابــت بــزرگ منطقــه ای می دانســت کــه 

پویایی هــای ژئوپلیتیکــی را تغییــر داده اســت. بــرای زمینه ســازی مذاکــرات، ابتــدا مشــاوره های 

فــردی بــا صدهــا رهبــر، گــروه و جنــاح در ژنــو انجــام داد. مــدت کوتاهــی پــس  از آن، او طــی دو 

هفتــه بیــش از 25000 مایــل ســفر هوایــی را بــرای دیــدار بــا مقامــات ســوریه، اردن، عربســتان 

ســعودی و چیــن ثبــت کــرد. بــا وجــود ایــن ، تحلیلگــران سیاســی از او به دلیــل همــکاری کافــی 

نکــردن بــا مخالفــان، قربانــی دســت کاری رژیــم و تمرکــز بــر رونــد سیاســی بــه قیمــت کاهــش 

ــز  ــی، نی ــن ربان ــیش، موی ــاون سیاس ــی مع ــد. حت ــاد کرده ان ــان انتق ــه غیرنظامی ــونت علی خش

ــف  ــان دهندۀ ضع ــل نش ــن عوام ــد)Frankel, 2016(1. ای ــت خوان ــتعفا داد و او را بی کفای اس

میانجیگــری نماینــدگان ســازمان ملــل و دســت نیافتن بــه موفقیــت بــود.

نتیجه
بــا شــروع اختالف هــا در ســوریه و اوج گیــری بحــران به وجودآمــده در آن، کشــورها و 

ــدۀ  ــوان برافروزن ــه به عن ــی و چ ــوان حام ــه به عن ــدند؛ چ ــل ش ــی وارد عم ــای مختلف قدرت ه

ــوق  ــال حق ــع فع ــت تاب ــه هف ــت ک ــخص اس ــم، مش ــه گفتی ــه آنچ ــه ب ــا توج ــران. ب ــن بح ای

ــل،  ــازمان مل ــته اند: س ــود داش ــوریه وج ــوالت س ــگر کالن در تح ــب کنش ــل در قال بین المل

آمریــکا، روســیه، ایــران، ترکیــه، عربســتان و قطــر. بــرای ســازمان ملــل، بــا توجه بــه عملکردی 

کــه از ایــن ســازمان در تحــوالت ســوریه دیدیــم، مشــخص اســت کــه ســوریه در عمــل میــدان 

ــان دادن  ــرای پای ــازمان ب ــن س ــوی ای ــه از س ــی ک ــای مختلف ــت و طرح ه ــوده اس ــا ب ناکامی ه

ــل  ــازمان مل ــای س ــتعفای نماینده ه ــود. اس ــش نب ــد نتیجه بخ ــرح ش ــوریه مط ــران س ــه بح ب

ــل در بحــران ســوریه  ــازمان مل ــت میانجیگــری در ســوریه از ناکامی هــای مهــم س از مأموری

اســت. مشــکالت زیــادی پیــش از مذاکــرات و هنــگام مذاکــرات بــه وجــود آمــد کــه بــر رونــد 

مذاکــرات صلــح نیــز تأثیــر گذاشــت: نخســت، قبــل از شــروع دور، دوطــرف درگیــر و جامعــۀ 

https://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/ :1.  برای توضیحات بیشتر بنگرید به
staffan-de-mistura-man-with-toughest-job-in-world-syria
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بین المللــی نتوانســتند بــر ســر اینکــه چــه کســی بایــد پــای میــز مذاکــره بنشــیند توافــق کننــد؛ 

ــر راه  حلــی کــه اســد را  ــرا ب ــد، زی ــا اســد خــودداری کردن ــدار ب ــدل از دی دوم، مخالفــان معت

ــل  ــس و تحوی ــد آتش ب ــرط هایی مانن ــوم، پیش ش ــتند؛ س ــرار داش ــد اص ــار کن ــدرت برکن از ق

کمک هــای بشردوســتانه نیــاز بــود کــه دی میســتورا از پذیرفتــن آن خــودداری کــرد؛ چهــارم، 

ــای  ــن فعالیت ه ــی، مهم تری ــور کل ــد. به ط ــر نبودن ــا یکدیگ ــو ب ــه گفت وگ ــل ب ــرف مای دوط

ــمرد: ــه برش ــوان این گون ــوریه را می ت ــران س ــۀ بح ــل در زمین ــازمان مل س

1. سکوت اولیه در مورد دخالت کشورهای خارجی در یک کشور عضو سازمان ملل؛

2. حمایت رسمی و غیررسمی از معارضۀ سوریه؛

3. تعییــن ســه نماینــدۀ ویــژه و فرســتادن آن هــا بــه ســوریه )کوفــی عنــان، اخضــر ابراهیمــی 

و اســتفان دی مســتورا(؛

4. برگزاری دو کنفرانس بین المللی برای حل بحران سوریه در ژنو؛

5. فرستادن نمایندگان ویژه برای جمع آوری سالح های شیمیایی در سوریه؛

6. صدور بیانیه های موردی در حمایت از معارضه در قالب حقوق بشر، آوارگان و...؛

7. صــدور چنــد قطعنامــه از جملــه 2012 قطعنامــه 2043 – فرســتادن گروه هــای نظارتــی 

ســازمان ملــل بــه ســوریه؛ 2012 قطعنامــۀ 2042 – در مــورد جنــگ داخلــی ســوریه، فرســتادن 

ــدت 30 روز  ــه م ــۀ 2059 – ب ــارت؛ 2012 قطعنام ــرای نظ ــل ب ــازمان مل ــرف س ــرو از ط نی

تمدیــد گروه هــای ســازمان ملــل در ســوریه؛ 2013 قطعنامــۀ 2118 – جنــگ داخلــی ســوریه 

بــرای نابــودی ســالح های شــیمیایی در ایــن کشــور؛ 2014 قطعنامــۀ 2139 – جنــگ داخلــی 

ــور. ــن کش ــه ای ــتانه ب ــای انسان دوس ــال کمک ه ــوریه، ارس س

از نتایــج بحــث در زمینــۀ تحــوالت ســوریه برمی آیــد کــه صحنــۀ ســوریه به قــدری 

پیچیــده اســت کــه ســازمان ملــل متحــد نتوانســته اســت و نمی توانــد در آنجــا راه کار روشــنی 

ــران  ــن بح ــه در ای ــت ک ــائلی اس ــور از مس ــن کش ــانی در ای ــات انس ــد. موضوع ــال کن را دنب

ــا مشــکالتی روبــه رو کــرده اســت. از ایــن بحران هــا کــه خــود  حتــی ســازمان ملــل را نیــز ب

ــوری  ــدگان و آوارگان س ــل پناهن ــد، معض ــری باش ــتقل دیگ ــش مس ــوع پژوه ــد موض می توان

اســت کــه بنــا بــه دالیلــی ماننــد شــرایط جنگــی و تغییــرات اقلیمــی ناشــی از آن بــه آوارگــی و 

ــد. ــت محیطی روی آورده ان ــی زیس پناهندگ
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