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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 g eostrategic 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 d omestic 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 p eople’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 n ot
an internal crisis and there were all kinds of regional and transregional actors. S
 ince 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

of these three forces. More specifically, on the one hand, groups
opposed to B
 ashar 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 S
 yrian 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 c oalition 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 a tmosphere 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 n ecessity 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 b een 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 c risis, the resolution of the Syrian conflict through
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UN mediation, given the influence of t rans-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 S
 yrian
crisis. First, the importance of the Syrian crisis and its strategic
position for the m
 ajor 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 s everal 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 R
 esolution 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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چکیده
بــا مــرور نقــش و عملکــرد ســازمان ملــل متحــد در بحرانهــا و بررســی تطبیقــی آنهــا
درمییابیــم همچنــان عملکــرد ســازمان ملــل متحــد نمیتوانــد مســتقل و مجــزا از نقــش
قدرتهــای بــزرگ باشــد .بــا آغــاز بحــران ســوریه در ســال  2011و ایجاــد مجموعــۀ
پیچیــدهای از معــادالت سیاســی و امنیتــی ،ســازمان ملــل متحــد ب ـرای حلوفصــل آن وارد
عم��ل شدــه و کوش��یده اس�تـ ب��ه پای��ان خشـ�ونت و درگیریه��ا دســت یابدــ .در ایــن مقالــه
بهدنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه نقــش و عملکــرد اقدامــات ســازمان ملــل متحــد و
می ـزان تأثیرگــذاری آن در حلوفصــل بح ـران ســوریه چگونــه بــوده اســت؟ همچنیــن ضمــن
بررســی تالشهــای ایــن نهــاد بینالمللــی بــه واکاوی و ارزیابــی علمــی آن بــر مبنــای تحلیــل
آییــن و بررســی اســناد بینالمللــی صادرشــده در ایــن خصــوص ماننــد قطعنامههــای شــورای
امنی��ت میپردازی��م .ای��ن مقال��ه بــه روش تحلیلیتوصیفــی و بــا اســتفاده اســناد کتابخان ـهای
نوشــته شــده اســت.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد ،ســازمان ملــل بــا تصویــب قطعنامههــای متعــدد و
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ارســال کمکهــای بشــر دوســتانه کوشــیده اســت نقــش فعالــی در حــل بحـران ســوریه داشــته
باشــد ،ولــی اقداماتــش منجــر بــه تــرک فــوری و دائمــی مخاصمــه در ســوریه نشــد و بــه ســبب
منافــع و رقابــت قدرتهــای بــزرگ عضــو شــورای امنیــت میـزان تأثیرگــذاری آن محــدود شــده
و نفــرت و کشــتار و آوارگــی در ســوریه ابعــاد گســتردهای یافتــه اســت .بنابرایــن شــورای امنیــت
ســازمان ملــل بــا وجــود ظرفیــت بالقــوۀ فصــل هفتــم منشــور ملــل متحــد نتوانســته اســت
نســبت بــه ایــن بحـران عملکــرد مناســبی داشــته باشــد.
کلیدواژهها :آمریکا ،بحران سوریه ،روسیه ،سازمان ملل ،شورای امنیت.
مقدمه

بــا توجــه بــه تحــوالت ســریع حقوقــی و سیاســی بینالمللــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم،
قواعــد حقوقــی كــه از ابتــدای تشــکیل ســازمان ملــل متحــد در ســال  1945اجــرا نشــده
بــود ،برحســب نــوع رویدادهــای روز ،اجرایــی شــدند؛ تقاضاهــا از ســازمان ملــل متحــد
افزایشیافتـه و ایــن افزایــش ســبب ناهماهنگــى میــان «امكانــات مالــی و حقوقــی» نهچنــدان
مناســبى شــده اســت كــه ســازمان در اختیــار دارد و «اعتبــار بینالمللــی» كــه ســازمان از
آن بهرهمنــد اســت .ســازمان ملــل متحــد بهتقریــب همهجــا از جملــه در اروپــاى شــرقى،
آفریقــا ،خــاور نزدیــك و آمریــكاى مركــزى بــا مأموریتهــای بســیار متنــوع حضــور دارد ،امــا
ایــن مأموریتهــا در چارچــوب حقوقــى دقیقــی انجــام نمىشــوند .بــراى صــدور مجــوز
دخالتهــا در جهــت مســئولیت حفــظ صلــح و امنیــت بینالملــل بنابــر مــادۀ  39منشــور
ملــل متحــد و ب ـراى اج ـراى عملیــات در محــل ،بــه قواعــد حقوقــی دقیــق و شــفافی نیــاز
بــوده اســت کــه در منشــور ملــل متحــد ،مســئولیت اصلــی پاســداری از صلــح و امنیـ�ت
بینالمللــی بــه شــورای امنیــت ســپردهشــده اســت .حقــوق بینالملــل ســاختۀ خــود
كشورهاســت و بــا رضایــت آنهــا اج ـرا میشــود .ولــی ایــن دیــدگاه پــس از جنــگ سـ�رد،
در تناقــض بــا واقعیتهــا در جامعــۀ بینالمللــی ق�رـار گرفتــه و تغییــر نقــش شــورای امنیـ�ت
بهعنــوان یــك بــازوی فعــال در نظــام حقــوق بینالملــل در بحرانهــا محســوس اســت.
بحـران ســوریه بهدنبــال بهــار عربــی از ســال  2011یکــی از مهمتریــن رویدادهــای غــرب
آســیا شــناخته میشــود کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موقعیــت ژئوپلیتیکــی و ژئواســتراتژیکی ایــن
کشــور ،مجموعــۀ پیچیــدهای از معــادالت سیاســی و امنیتــی در بعــد داخلــی و خارجــی در
آن دخیــل اســت .در ایــن میــان ســازمان ملــل متحــد بهعنــوان عامتریــن نهــاد بینالمللــی
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بــا واکاوی در پیشــینۀ پژوهشهــای مرتبــط در ایــن زمینــه ایــن نوشــتهها را دیدیــم .حبیــب
الــه ابوالحســن شــیرازی ( )1394در مقالــۀ «رویکــرد شــورای امنیــت در مواجهــه بــا بح ـران
کشــور اســامی ســوریه ( »)2016-2011بــه ارزیابــی در قالــب آییــن مســئولیت حمایــت
پرداختــه اســت .او نتیجــه میگیــرد کــه بیشــتر اقدامــات ســازمان در راســتای اهــداف
قدرتهــای بــزرگ و صــدور قطعنامــه بهنفــع تروریســتها و حامیــان آنهــا بــوده اســت.
ســید محمدکاظــم ســجادپور و ســعید باغبــان کنــدری ( )1397در مقالــهای بــا عنــوان
«بررســی قطعنامههــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد در رابطــه بــا بحــران ســوریه
( 2011تــا  »)2017قطعنامههــای صادرشــده از ســوی ایــن نهــاد را تحلیــل کردهانــد .آنهــا
توجــه کردهانــد بــه دالیــل بهکارنگرفتــن راهحــل قطعــی ب ـرای خــروج از بح ـران کــه بیشــتر
ناشــی از رقابــت قدرتهــای بــزرگ بــوده اســت.
ســجاد احرامــی در پایاننامــۀ دکترایــش ( )1397بــا عنــوان «نقــش و جایــگاه میانجیگــری
ســازمان ملــل متحــد در بحرانهــای بینالمللــی بــا تأکیــد بــر بحــرا ن ســوریه و یمــن»
مینویســد نمیتــوان ســازمان ملــل را بهعنــوان نهــاد مســتقل و مج ـزا از دولتهــا ارزیابــی
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کــه وظیفــۀ اصلــی حفــظ صلــح و امنیــت بینالمللــی را طبــق منشــور ملــل متحــد بــر عهــده
دارد ،ب ـرای کاســتن می ـزان خشــونتها و حلوفصــل آن وارد عمــل شــد .از ای ـنرو ،اهمیــت
و ضــرورت تبییــن اقدامــات ســازمان ملــل ،در بزرگتریــن منازعــۀ ژئوپلیتیكــی پــس از پایــان
جنــگ ســرد انگیــزۀ اصلــی نــگارش ایــن پژوهــش اســت.
در مقالــه حاضــر بــا روش تحلیلیتوصیفــی ،در پــی پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه نقــش
و عملکــرد اقدامــات ســازمان ملــل متحــد و میــزان تأثیرگــذاری آن در حلوفصــل بحــران
ســوریه چگونــه بــوده اســت؟ در پاســخ ،ایــن فرضیــه مطــرح اســت ،اگرچــه ســازمان ملــل
قطعنامههــای متعــددی را در مراحــل مختلــف بح ـران ســوریه تصویــب کــرده اســت ،حــل
مناقشــۀ ســوریه بــا میانجیگــری ســازمان ملــل متحــد بــا توجــه بــه نفــوذ و تأثیــر بازیگ ـران
فرامنطقـهای و اســتفاده از وتــو ،بــه ســبب نگرانــی از نفــوذ کشــورهای رقیــب در ســوریه ســبب
ضعــف عملکــرد آن در بحـران شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه نوظهوربــودن جنگهــای
نیابتــی ،شــکلگیری عــرف بینالمللــی از ســوی ســازمان ملــل متحــد در مواجهــه بــا ایــن
نــوع بحرانهــا مســتلزم گــذر زمــان اســت.
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کــرد .زیـرا ایــن موضــوع بیــش از آنکــه بــه خــود ســازمان ملــل و شــورای امنیــت مرتبط باشــد،
بــه دولتهــا و میــزان همســویی آنهــا بــا یکدیگــر و شــدت و ضعــف همکاریهــا و
رقابتهــای قدرتهــای بــزرگ بســتگی دارد .ســجاد احرامــی ،علــی توکلــی طبســی و عســگر
جاللیــان ( )1400در مقالــۀ «بح ـران ســوریه ،میانجیگــری بینالمللــی و جایــگاه جمهــوری
اســامی ایــران در حــل آن» بــه ابعــاد داخلــی و بینالمللــی بحــران ســوریه پرداختهانــد.
آنهــا در ایــن مقالــه نتیجــه میگیرنــد کــه نقــش میانجیگــری بازیگرانــی چــون ایـران در کنــار
تــاش ســازمانهای بینالمللــی ب ـرای حــل بح ـران ســوریه الزم اســت .در ایــن پژوهشهــا
نویســندگان مســئلۀ نقــش ســازمان ملــل و شــورای امنیــت را بهصــورت کلــی یــا فقــط بــا
تأکیــد بــر یــک رکــن ســازمان ملــل بررســی کردهانــد .در پژوهــش حاضــر مــا بهصــورت
دقیــق ،نقــش ســازمان ملــل در بح ـران ســوریه را بررســی میکنیــم.
چارچوب نظری

ظهــور واقعگرایــی نویــن بعــد از شکســت جامعــۀ ملــل همــراه بــا احیــای ایــن انگارههــای
ســنتی بــود :دولتهــا بازیگــران اصلــی در سیاســت بینالمللانــد ،محیــط یــا نظــام دولتــی
ً
کــه دولتهــا در آن زندگــی میکننــد اساســا آنارشــیک اســت ،تعــارض در ایــن نظــام را در
بهتریــن حالــت میتــوان در جهــت کاهــش احتمــال جنــگ اداره کــرد ،امــا جنــگ را نمیتــوان
منســوخ کــرد و در کل ،نکتــۀ اصلــی ایــن اســت کــه را ه حــل نهایــی بـرای جنــگ وجــود نــدارد،
توســل بــه منافــع مشــترک بشــر در مدیریــت نظــام بایــد مبتنــی بــر منافــع ملــی دولتهــا باشــد
و بهتریــن راه حفــظ صلــح ،موازنــۀ قــدرت اســت ( .)Mushirzadeh, 82: 1393در اثــر
فراگیرشــدن دیدگاههــای واقعگرایــی در روابــط بینالملــل کــه بــا فضــای عمومــی پــس از جنــگ
جهانــی دوم و شکســت دوبــارۀ اندیشـههای حقوقــی تقویــت و تأییــد میشــد ،تعامــل حقــوق و
سیاســت بینالملــل بــه پایینتریــن ســطح خــود رســید .بهتبــع آن ،رابطــه بیــن دو رشــتۀ حقــوق
و سیاســت بینالملــل نیــز بهشــدت تضعیــف شــد .بهطــوریکــه یکــی بهکلــی منکــر کارایــی
و ســودمندی دیگــری در حــل مســائل بینالمللــی شــد (.)vakil et al., 1389: 139
مورگنتــا ،واقعگــرای کالســیک ،در واقعگرایــی سیاســی خــود ،چنــد نمونــۀ مشکلســاز
بــرای حقــوق بینالملــل بیــان میکنــد .او میگویــد منافــع سیاســی همــواره بهشــکل زور
معنــا میشــوند .در نتیجــه از اخــاق جــدا هســتند .واقعگرایــی سیاســی مــرزی بیــن چیــزی
کــه مدنظــر اســت و چیــزی کــه ممکــن اســت ،تعییــن میکنــد ،در حالــی کــه قوانیــن،
38

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال سوم ،شمارۀ نهم ،پاییز 1400

مجموعــهای از اســتانداردها و انتظارهــا هســتند .واقعگرایــی منکــر میشــود کــه اصــول
اخالقــی جهانــی امــکانتعمیــم بــه فعالیتهــای کشــورها را دارد .در نتیجــه ،از اســاس قانــون
ً
را رد میکنــد .همچنیــن توافقهــای بینالمللــی معمــوال خــود را بهدلیــل طبیعــت ســودمند
دوطرفهشــان بــه دوطــرف تحمیــل میکننــد ،امــا وقتــی فرمانبــرداری از حقــوق بینالملــل
تأثیــری مســتقیم بــر قــدرت نســبی کشــورهای درگیــر دارد ،مســئله بــه جدالــی بــر ســر قــدرت
تبدیــل میشــود .ایــن شــیوۀ تفکــر واقعگ ـرا ،انتقــادی تخریبــی ب ـرای حقــوق بینالملــل بــر
مبنــای منطــق اســت ).(Firoozabadian et al. 1394: 76-77
از دیــد والتــز بهعنــوان یــک نوواقعگ ـرا اینکــه چ ـرا در نظــام بینالملــل ،دولتهــا بــا وجــود
تفاوتهــای ایدئولوژیــک ،سیاســی و ،...در سیاســت خارجــی رفتــار هماننــدی را اجـرا میکننــد
و بــه نمایــش میگذارنــد چنیــن پاســخ داده میشــود کــه دلیــل ایــن رفتــار را نــه بــر مبنــای و
ویژگیهــای موجــود در واحدهــا بلکــه بایــد در تفســیر نظامــی از سیاســت بینالملــل و نقــش
ســاختارها بــر رفتــار بازیگـران جســت ( .)Waltz, 1979: 59ایــن مســئله مــا را متوجــه میکنــد
کــه چــون در اندیشــۀ واقعگرایــی قواعــد و هنجارهــای بینالمللــی جایگاهــی ندارنــد و هویــت
مســتقلی بـرای قواعــد قائــل نیســت ،بنابرایــن قواعــد و هنجارهــای بینالمللــی در رفتــار سیاســت
خارجــی کشــورها کــه منافــع ملــی راهنمــای رفتــار دولتهــا در عرصـــۀ بینالمللــی بــا ســاختار
آنارشــیک اســت تــا زمانی ارزشــمند هســتند كـــه در جهــت تأمیــن منافع ملی باشــند .پــس قواعد
ضمنــی از ســوی قدرتمنــدان تــا جایــی رعایــت میشــود كــه منافعشــان ایجــاب میکنــد .دولتها
ـان
ـان بــدون اقتــدار مركــزی ،جهـ ِ
را جــز منافــع و امنیــت ملــی ،هیچچیــز محــدود نمیکنــد .جهـ ِ
بــدون محدودیتهاســت و در آنجــا ،بــه تعبیــر هابــز« ،جنــگ همـــه علیه همــه» در جریان اســت.
اصــل حکومـتداری در روابــط بینالملــل ،مفهومــی متناقــض اســت و بـــا ماهیــت واقعگرایــی و
ـوم محــوری آن ،آنارشــیجمعشــدنی نیســت (.)See Yazdan Fam, 1387: 759
مفهـ ِ
در کاربســت ایــن چارچــوب نظــری در حلوفصــل بحـران ســوریه توســط ســازمان ملــل و
شــورای امنیــت مطالعــۀ دو نکتــه مهــم اســت :اول ،اهمیت بحـران ســوریه و موقعیــت راهبردی
آن ب ـرای قدرتهــای بــزرگ ب��ر تصمیمه��ای ش��ورای امنیــت تأثیــر خواهــد گذاش��ت و دوم،
شــناخت انگیــزه و چگونگــی رفتــار قدرتهــای عضــو شــورای امنیــت نســبت بــه بحــران
ســوریه در راســتای منافعــی اســت کــه متوجــه هــر یــک از ایــن بازیگــران میشــود یعنــی
بازیگ ـران در صورتــیکــه بداننــد هرگونــه تصمیمــی منجــر بــه نفــوذ رقیبــان خواهــد شــد در
مقابــل آن موضــع خواهنــد گرفــت .در ادامــه ،نخســت بح ـران ســوریه را بررســی میکنیــم.
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علــت شــکلگیری بحــران سیاســی ســوریه در ســه ســطح تحلیــل داخلــی ،منطقــهای و
بینالمللــی تبییــن میشــود :در ســطح داخلــی نقطــۀ آغــاز بــروز بحـران سیاســی ســوریه ،ســال
 2011و انجــام تظاهراتــی بیشــتر در مناطــق حاشــیهای و کوچــک ســوریه و بهعنــوان متغیرهــای
مطالبــات مــردم ب ـرای انجــام اصالحــات در ســوریه ،مبــارزه بــا فســاد ،انجــام اصالحــات و
كســب آزادی بــوده اســت .در حالــیکــه بازیگ ـران منطق ـهای از ماههــای نخســتین جنــگ در
ســال  2011در ســوریه فعــال بودهانــد ،شــدت مشــارکت مخالفــان خارجــی بهمــرور افزایــش
یافــت و بحـران ابعــاد پیچیدهتــری بــه خــود گرفــت .در جــدول  1ســیر تحــول بحـران ســوریه را
بهصــورت خالصــه آوردهایــم (:)Jafari Far and Ihrami, 1397: 81-82
جدول  :1سیر تحول بحران سوریه
سال

40
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2011

مارس :واکنش تند دولت به جرقۀ اعتراضهای ضدحکومتی
اوت :واکنش اوباما برای خویشتنداری اسد ،قطع روابط دیپلماتیک ترکیه و سوریه
نوامبر :شکلگیری جبهۀ النصره توسط اعضای وابسته به القاعدۀ عراق

2012

مه :کمکهای 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 :کشتهشــدن  1400نفــر بــا گاز ســارین در حومــۀ دمشــق ،درخواســت اوبامــا از کنگــره ب ـرای اســتفاده از نیــروی
نظامــی محــدود
سپتامبر :موافقت سوریه برای تحویل انبار سالحهای شیمیایی

2014

ژانویه :تصرف رقه توسط داعش ،اجازۀ کنگره برای ارائۀ کمکهای 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

 ۲۴مــارس :حمایــت عربســتان ســعودی از شــهر ادلــب ،مرکــز اســتان ادلــب کــه در کنتــرل گــروه جبهــۀ نصــرت
(شــاخه القاعــده) بــود
 ۲۱مه :تصرف شهر باستانی پالمیرا توسط داعش
 ۲۵مه :جمعشدن شماری از مخالفان بشار اسد به میزبانی نورسلطان نظربایف در آستانه ،پایتخت قزاقستان
 ۹سپتامبر :بهدستگرفتن کنترل پایگاه هوایی ابوظهور توسط پیکارجویان اسالمگرای مخالف اسد
 ۱۰اکتبر :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 بهعنــوان شــریک آمریــکا فعالیــت کردنــد .فرســتادن اولیــن نیروهــای
عملیــات ویــژه بــه ســوریه.

2017

 ۲۳ژانویه :برگزاری مذاکرات بینالمللی آستانه
 28ژانویــه :گروههــای جبهــۀ فتــح شــام ،جنبــش نورالدیــن زنکــی ،لواءالحــق ،جبهــۀ انصارالدیــن و جیــش الســنه بــا
یکدیگــر متحــد شــده و هیئــت تحریــر شــام را در شــمال غــرب ســوریه تشــکیل دادنــد.
 28فوریــه :چیــن و روســیه قطعنامــۀ جدیــد شــورای امنیــت ســازمان ملــل بـرای تحریــم دولــت ســوریه در واکنــش بــه
اســتفاده از ســاحهای شــیمیایی را وتــو کردنــد.
 4آوریل :دستکم  ۵۸نفر در پی استفاده از گاز اعصاب در شهر خان شیخون در استان ادلب جان باختند.
 ۶آوری��ل :آمریــکا مواضعــی متعلــق بــه دولــت بشــار اســد از جملــه یــک پایــگاه هوایــی را در مرکــز ســوریه هــدف
ق ـرارداد.
مـ�ه :ترامــپ بهدنبــال مســلحکردن کردهـ�ای نیروه�اـی دموکراتیک سوــریه .شــکلگیری مناطــق امــن توســط ایــران،
روســیه و ترکیــه
ژوئیه :آمریکا ،روسیه و اسرائیل مناطق آتشبس را در جنوب سوریه برقرار کردند.
اکتبر :نیروهای دموکراتیک سوریه ،رقه ،پایتخت داعش را آزاد کردند.

2018

 ۲۲ژانویه :گزارش دیدهبان حقوق بشر در مورد خفگی گاز کلر در شهر دوما واقع در غوطۀ شرقی
 ۱۸مارس :شورشیان سوری با حمایت ترکیه کنترل شهر عفرین را در دست گرفتند.
 ۲۸مه :مخالفان بشار اسد با حمایت ترکیه و با قوایی  ۳۵هزار نفره ارتش ملی را تشکیل دادند.

2019

 ۲۳مارس :داعش همۀ مناطق در کنترل خود در سوریه را از دست داد.
 ۷اوت :ایاالت متحدۀ آمریکا و ترکیه برای تشکیل منطقۀ امن در شمال سوریه به توافق رسیدند.
 ۹اکتبــر :ترکیــه و شورشــیان ســوری بــا حمایــت آن ،بــرای مقابلــه بــا کردهــای عضــو یگانهــای مدافــع خلــق،
عملیاتــی بــا عنــوان چشــمۀ صلــح را در شــمال و شــمال شــرقی ســوریه آغــاز کردنــد.
 ۱۴اکتبر :ایاالتمتحدۀ آمریکا ،ارتش خود را از شمال سوریه خارج کرد.
 ۲۶اکتبر :ابوبکر بغدادی رهبر داعش در عملیات نیروهای آمریکایی در استان ادلب کشته شد.
 ۲۰نوامبــر :کمیتــۀ جدیــد قانــون اساســی ســوریه بهمنظــور گفتوگــو و پایــاندادن بــه جنــگ داخلــی ســوریه و تهیــۀ
پیشنویــس قانــون اساســی جدیــد ب ـرای ســوریه ،فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.

2020

 ۲۷فوریه :شورشیان سوری ،دوباره کنترل شهر سراقب را بهدست گرفتند.
 ۱۰ژوئــن :صدهــا معتــرض در شــهر دروزینشــین ســویدا ب ـرای چهارمیــن روز متوالــی در برابــر بح ـران اقتصــادی
ســوریه تظاه ـرات کردنــد.
 ۱۱ژوئــن :بهدنبــال اعتراضهــای ضددولتــی و بدترشــدن اوضــاع اقتصــادی ،بشــار اســد رئیسجمهــور ســوریه،
عمــاد خمیــس نخســتوزیر را برکنــار کــرد.
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2016

 ۲۹ژوئیــه :اســامگرایان جبهــۀ النصــره کــه شــاخۀ القاعــده در ســوریه محســوب میشــوند نــام خــود را بــه جبهــۀ فتــح
شــام تغییــر دادنــد و از القاعــده جــدا شــدند.
 24اوت :ترکیه ،عملیات سپر فرات را در استان حلب علیه داعش و همچنین کردهای عضو یپگ اجرا کرد.
دســامبر :دولــت ســوریه و نیروهــای متحــد بســیاری از نیروهــای مخالــف را در شــهرهای بــزرگ بــه عقبنشــینی
واداشــتند.

 .6عوامل داخلی و خارجی بحران در سوریه

در شکلگیری بحران در سوریه دودسته عوامل داخلی و خارجی را بیان میکنیم:

عوامل داخلی بحران سوریه

اول :كشور سوریه مانند دیگر كشورهای جهان سوم با فساد مالی و اداری مواجه بود.
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دوم :ســوریه كشــوری توســعهنیافته و از نظــر اقتصــادی و تأمیــن نیازهـ�ای ضـ�روری
معیشــتی بــا مشــکالت زیــادی مواجــه بــود.
ســوم :برخــی از پیامدهــای بحــران بینالمللــی اقتصــادی ( )۲۰۱۰-۲۰۰۸در داخــل
ســوریه و بهویــژه در بخشهــای اجتماعــی و اقتصــادی ســوریه تأثیرگذاشــته اســت.
چهــارم :نارســاییهای قانونــی و بیعدالتــی در ایــن كشــور در ابعــاد مختلفــی ،زیـ�اد
است.
پنجــم :توجــه نداش�تـن بــه مطالبــات نســل جــوان بهویــژه در زمینــۀ مشــاركت سیاســی و
تأمیــن فرصتهــای كار ،در حالــی کــه جوانــان شــبكههای ارتباطــات اجتماعــی اینترنتـ�ی
ماننــد فیسبــوک را در اختیــار داشــتند.
ششــم :ناكارآمــدی برخــی دســتگاهها و ابزارهــای رســمی و فســاد بوروكراســی و فرســودگی
ســاختار اداری دولــت در پرداختــن صحیــح بــه مشــكالت مردم و كشــور ســوریه.
هفتــم :ســوءمدیریت رخــداد درعــا كــه جرقــۀ اولیــۀ بحـران ســوریه بــود و بــه رویدادهــای
بعــدی منجــر شــد ( .)Qasemian, 1392: 61مهمتریــن مســئله ،تغییـرات اقلیمــی و بــروز
خشکســالی کــه منجــر بــه بیکارشــدن کشــاورزان بســیاری و تضعیــف امنیــت غذایــی شــد.
 .2-6عوامل خارجی بحران سوریه
بنــد اول :بهنظــر كارشناســان داخلــی و خارجــی ،عامــل خارجــی بــا اســتفاده از عوامـ�ل
داخلــی و برخــی از مشــكالت سیاســی و اقتصــادی در داخــل جامعــۀ ســوریه ،کوشـ�یده اسـ�ت
اعتراضهــای محــدود داخلــی را در راســتای اهــداف خــود بــه كار گیــرد .در همیــن زمینــه از
کوچکتریــن رویدادهــای اجتماعــی ماننــد شعارنویســی نوجوانــان و تقاضــای اصــاح قانــون
اساس��ی ب ـرای ایجــاد بحرانــی فراگیــر بهرهبــرداری کــرد.
بنــد دوم :كهنگــی ابزارهــا و شــیوههای پرداختــن بــه حلوفصــل بح ـران و نیــز كندبـ�ودن
رونــد مدیریــت بحــران و ضعــف در پاســخگویی متناســب بــه پیامدهــای آن در مراحــل
نخســتین پیدایــش و رشــد آن عامــل مهمــی در گســترش ایــن بحـران در ابعــاد گوناگـ�ون بـ�ود.
ایــن عامــل نیــز در كنــار عامــل خارجــی نقــش مهمــی در گســترش ابعــاد بح ـران سیاســی و
امنیتــی ســوریه دارد .مــراد از عامــل خارجــی نیــز همــان حضــور قدرتهــای منطقــهای و
فرامنطقـهای موافــق و مخالــف رژیــم سیاســی ســوریه همچــون ایـران و عربســتان ســعودی و
ترکیــه اســت.
بنــد ســوم :آمریــكا و برخــی كشــورهای عربــی منطقــۀ خلیجفــارس دریافتنــد كــه نتایـ�ج
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مواضع اعضای دائم شورای امنیت

شــورای امنیــت بهعنــوان یــک کل دارای ش��خصیت حقوقــی مســتقل از اعضــای تشـ�کیلدهندۀ
آن اســت ،ولــی منافــع اعضــای دائــم شــورا بهشدــت بــر عملکــرد ایــن نهــاد ســایه افکنـ�ده
اســت و بــا کاربســت حــق وتــو توســط هــر یــک از اعضــای دائــم شــورای امنیــت مواضــع
یکدســتی نداشــته اســت ( .)See Musazadeh and Ranjbar, 1392: 24ب ـرای ارزیابـ�ی
عملکــرد شــورای امنیــت در قبــال بحـران س��وریه ،بایــد مواضــع اعضــای دائــم شــورا بررسـ�ی
شــود .روســیه و چیــن بهدلیــل وتــوی قطعنامههــای پیشــنهادی علیــه ســوریه در جلسـ�ات
ش��ورای امنیــت بــا انتقادهــای بســیار شــدیدی از ســوی بانیــان قطعنامههــا مواجــه شـ�دند.
بــه عقیــدۀ آنهــا تنهــا راهحــل بحــران ســوریه توجــه بــه خواســت مشــروع مــردم سـ�وریه
در محیط��ی بــدون خشــونت و نقــض حقــوق بشــر اســت .آنهــا ضمــن تأکیــد بــر احتـ�رام
بــه حاکمیــت ملــی ،اســتقالل و تمامیــت ارض��ی از اقدامــات اتحادیــۀ عــرب ،طــرح شـ�ش
مــادهای کوفــی عنــان و نقشآفرینــی ســازمان ملــل در س��وریه و گفتوگــو بیــن دو طــرف
درگیــر را بهتریــن راهحــل بحــران ســوریه دانســته و هرگونــه اقــدام در چارچــوب فصـ�ل
هفتــم منشــور ملــل متحــد و اقــدام بــه تحریــم و مداخلــۀ نظامــی در ســوریه را نپذیرفتنــد.
مخالفتهــای کشــورهای در حــالتوســعه بهویــژه کشــورهای اســامی و ســرانجام وتــوی
مکــرر پیشنویــس قطعنامههــا موجــب شــد ،آمریــکا در  ۹ســپتامبر  ۲۰۱۳دربــارۀ طــرح
پیشــنهادی روســیه مبنــی بــر نظــارت بینالمللــی بــر ذخایــر ســاحهای شــیمیایی ســوریه و
نابــودی آنهــا توافــق کنــد .بــهایــنترتیــب ،بــا طــرح راهــکار سیاســی دیپلماتیــک از حملــۀ
نظامــی بــه ایــن کشــور جلوگیــری کنــد (.)Gearan and Wilson, 2013
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تحــوالت سیاســی در مصــر و تونــس ســرانجام بهنفــع فلســطین و حمایــت از مقاومــت
اســامی در منطقــه و بــه زیــان رژیــم صهیونیســتی و جبهــۀ میانـهروی عربــی اســت .از ایـنرو
تــاش آنــان در ایــن دوره ســبب ایجــاد مشــكلی جدیــد در جنــاح مقاومــت شــد.
بنــد چهــارم :مخالفــت ســوریه و ایـران بــا مداخلــۀ نظامــی ناتــو در جنــگ داخلـ�ی لیبـ�ی،
نیــز در ایــن بحــران بیتأثیــر نبــوده اســت .هرچنــد ایــن مخالفــت متضمــن هزینههایـ�ی
بــود؛ بــه شــکلیکــه میتــوان بحـران كنونــی ســوریه را پیامــد ایــن مخالفتهــا دانســت ،زیـرا
ســوریه تنهــا کشــور اتحادیــۀ عــرب بــود کــه بهصراحــت بــا حضــور ناتــو در لیبــی مخالفــت
کــرد (.)Qasemian, 1392: 62-63
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در ابتــدای بحــران ســوریه ،روســیه نگاهــی خنثــی بــه ســوریه داشــت .بــا شــدتگرفتن
بح ـران در ســوریه و مشخصشــدن صفبندیهــا در درون ایــن کشــور ،روســیه کوشــید نقــش
میانجیگــری را در مقابــل کشــورهای دیگــر بــازی کنــد .در دورهای نیــز میزبــان مخالفــان ســوریه
بــود و در نشس ـتهای بینالمللــی شــرکت میکــرد ،امــا بــا مشخصشــدن صفبندیهــا در
ســوریه و سختشــدن شـرایط در ایــن کشــور کــه نتیجــۀ دخالتهــای محــور غربــی ،عربــی و
عبــری بــود ،روســیه در کنــار چیــن و ایـران بهویــژه پــس از طــرح حملــۀ شــیمیایی در ســوریه بــا
درپیشگرفتــن موضعگیریهایــی از روی اقتــدار در مقابــل غربیهــا ایســتادگی و قطعنامههــای
ضــد ســوری در شــورای امنیــت را وتــو کــرد .روسهــا در اقــدام بعــدی بــا پیشــنهاد طــرح خلــع
ســاح شــیمیایی دمشــق ،البتــه در کنــار نقشآفرینــی ایـران و حزباللــه لبنــان و ...مانــع اقــدام
نظامــی علیــه ســوریه شــدند (.)Ahmadi Yaqin, 1399:119
فرانســه ،انگلیــس و آمریــکا نیــز از زمــان آغــاز بحـران در ســوریه ،اقدامــات خشـ�ونتآمیز
و ســرکوبگرانه در ایــن کشــور را وحشــیانه و مصــداق جنایــت علیــه بشــریت خوانــده و
مواضــع تندــی علیــه بشــار اســد و دولــت او داشــتند .آنهــا از یکســو بــا ارائــۀ کمکهــا و
حمایتهــای مال��ی و سیاســی بــه گروههــای تروریســتی و تجهیــز آنهــا بــه انــواع تسـ�لیحات
جدیــد و پیشــرفته و از سوــی دیگــر بــا تهیــۀ پیشنویــس قطعنامههــای متعــدد و ارائــۀ آن
بــه شــورای امنیــت ب ـرای تصویــب نهای��ی در قالــب جبهــۀ واحــدی علیــه ســوریه وارد عمـ�ل
شــدند .ایــن کشــورها بــا تشــدید درگیریهــا در ســوریه بهویــژه پــس از حملــۀ شـ�یمیایی
بــه حومــۀ دمشــق و کشتشــدن شــمار زیــادی از غیرنظامی��ان و متوجهکــردن مســئولیت آن
بــه دولــت بشــار اســد ،در مواضعــی تنــد خواســتار اقــدام نظامــی علیــه ایــن کشــور شـ�دند،
امــا رأی پارلمــان بریتانیــا در مخالفــت بــا اقــدام نظامــی علیــه ســوریه بهدلیــل فش��ار افـ�کار
عمومــی مانــع از پیشــبرد اهــداف و منافــع ســه کشــور عضــو شــورای امنیــت شــد ،تــا جایـ�ی
کـ�ه رایزنیهــای سیاســی و دیپلماتیــک بـرای دســتیابی بــه راهحــل منطقــی در دســتور کار قـ�رار
گرفــت ( .)Abolhassan Shirazi, 1394: 77بدیــن ترتیــب مواضــع اعضــای دائــم شــورای
امنیــت بــا یکدیگــر بهســبب منافــع و مالحظــات سیاســی و امنیتــی یکســان نبــوده اســت.
عملکرد سازمان ملل متحد

در اینجــا بــا توجــه بــه رویکــرد توصیفــی مقالــه مهمتریــن کاربســت ســازمان ملــل متحــد
در مناقشــۀ بینالمللــی ســوریه را تبییــن و تحلیــل میکنیــم.
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موضع نمایندگان سازمان ملل
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بانکیمــون ،دبیــر کل وقــت ســازمان ملــل متحــد  27فوریــۀ  ،2014در بیســتمین ســالگرد
نسلکشــی روآنــدا ،جنــگ ســوریه را مشــابه نسلکشــی در روآنــدا خوانــد و پاســخ جهــان
بــه آن را «شکســت» و «شــرمآور» توصیــف کــرد .او هــردوی ایــن رویدادهــا را درگیریهایــی
توصیــف کــرد کــه جامعــۀ بینالمللــی در حلوفصــل بحرانهــای مرگبــار آن شکســت
خــورده اســت .همچنیــن او در  ۲۳آوریــل  ۲۰۱۴در دومیــن گـزارش ماهانــۀ خــود ،خواســتار
اقــدام شــورای امنیــت ب ـرای پایــاندادن بــه نقــض قوانیــن بینالمللــی توســط هــر دو طــرف
درگیــر در بح ـران ســوریه شــد و بــه  ۱۵عضــو شــورای امنیــت گفــت کــه دو طــرف درگیــر در
جنــگ ســوریه ،بــه درخواســت ایــن ســازمان ب ـرای ارائــۀ کمکهــای انساندوســتانه بــه ایــن
کشــور عمــلنکردهانــد .کوفیعنــان ایـ�ن طـ�رح ش��ش م��ادهای را ارائــه داد:
بنــد اول :دولــت ســوریه متعهــد میشــود در یــکرونــد سیاســی همهجانبــه بــا همــۀ
گروههــای ســوریه و ب ـرای خواســتههای مشــروع ملــت ســوریه و برطرفكــردن نگرانیهــای
موجــود بــا نماینــدۀ ســازمان ملــل همــكاری كــرده و در ایــن مــورد هــرگاه كــه ایــن نماینــده
درخواســت كنــد فــردی را بهعنــوان میانجــی معرفــی کنــد.
بنــد دوم :خشــونتهای مســلحانه بــا همــۀ اشــكال آن بایــد زیــر نظــر ســازمان ملــل و
بـرای حمایــت از شــهروندان و ایجــاد ثبــات در كشــور ،بیدرنــگ متوقــف شــود .دولــت بایــد
اســتحكامات نظامــی خــود در داخــل یــا خــارج از مکانهــای مســكونی را برچینــد و ب ـرای
دس ـتیافتن بــه توقــف دائــم خشــونتهای مســلحانه بــا نماینــدۀ ســازمان ملــل و زیــر نظــر
نماینــدۀ ســازمان ملــل همــكاری كنــد .ایــن نماینــده میكوشــد تعهــدات مشــابهی نیــز از
گروههــای مخالــف و همــۀ مســئوالن در ایــن مســئله بگیــرد.
بنــد ســوم :ب ـرای كمكرســانی انســانی در زمــان مناســب ب ـرای همــۀ مناطــق آســیبدیده
از كشــتارها بایــد در نخســتین مرحلــه كشــتارهای روزانــه متوقــف شــود و راههــای كمكرســانی
روزانــه بهویــژه در ســطوح محلــی فراهــم شــود.
ت شــدهاند و بهویــژه گروههــای ضعیــف
بنــد چهــارم :افـرادی كــه بهصــورت گروهــی بازداشـ 
یــا شــخصیتهایی كــه فقــط در فعالیتهــای سیاســی مســالمتآمیز شــركت داشــتهاند بایــد آزاد
شــوند و بــه اجــازۀ مالقــات بــا آنها و درخواســت آزادیشــان پاســخ داده شــود.
بنــد پنجــم :بایــد شـرایط گــردش آزاد روزنامهنــگاران در همــۀ كشــور تأمیــن شــود و بـرای
ـت بــدون تبعیضــی دربــارۀ همــۀ آنهــا بـهکار گرفته شــود.
دادن ویـزا و مجوزهــای ورود ،سیاسـ ِ
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بنــد ششــم :بــه آزادی تجمعهــا و حــق برگـزاری تظاهـرات مســالمتآمیز احتـرام گذاشــته
شــود ،همانگونــه کــه قانــون مقــرر كــرده اســت (.)Hamilton, 2012
رادیــکا کوماراســوامی 1،نماینــدۀ ویــژۀ دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد در امــور مربــوط
بــه کــودکان در درگیریهــای مســلحانه در گزارشــی در  ۱۲ژوئــن  ،۲۰۱۲در مــورد شــرایط
کــودکان ســوری در جریــان خیــزش مــردم ســوریه مدعــی شــد کــه کــودکان ســوری در
بازداشــتگاههای نیروهــای امنیتــی حکومــت ســوریه شــکنجه و در جریــان کشــتار غیرنظامیــان
کشـ�ته میشـ�وند (.)BBC,2012
موضع مجمع عمومی

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در  ۱۷فوریــه  ،۲۰۱۲بــا تصویــب قطعنام ـهای یــازده
مــادهای ،ســرکوب معترضــان در ســوریه را محکــوم کــرد .قطعنامــۀ تصویبشــده در مجمــع
عمومــی از دولــت بشــار اســد میخواهــد کــه طــی  ۱۵روز طــرح اتحادیــۀ عــرب را اجرایــی
کنــد .اتحادیــۀ عــرب خواســتار کنارهگیــری بشــار اســد از ریاس ـتجمهوری و انتقــال قــدرت
بــه معاونــش بــود ۱۳۷ .کشــور کــه بــه ایــن قطعنامــه رأی مثبــت دادنــد ،خواســتار پایــان
خشــونتها در ســوریه شــدند ۱۲ .کشــور از جملــه ای ـران ،روســیه ،چیــن ،کوبــا ،ونزوئــا و
کــرۀ شــمالی بــه ایــن قطعنامــه رأی منفــی دادنــد (.)sahamnews.net, 1390
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

ای��ن ش�وـرا نگرانــی عمیــق خــود را در مــورد نبــود امنیــت مســکن ،زمیــن و حقــوق مالکیــت
بــرای میلیونهــا آوارۀ ســوری بیــان میکنــد .از دسترسینداشــتن مــردم بــه خدمــات
ضــروری دولتــی ماننــد مراقبتهــای بهداشــتی ،آموزشــی ،مزایــای اجتماعــی و کمکهــای
2
بشردوســتانه و خطــر محرومیــت اب ـراز تأســف میکنــد.
یونیسف

در  ۱۱مــارس  ،۲۰۱۴صنــدوق حمایــت از کــودکان ســازمان ملــل در گزارشــی اعــام کــرد
تعــداد کودکانــی کــه در ســومین ســال جنــگ در ســوریه آســیبدیدهانــد ،دو برابــر شــده
1. . Radhika Kumaraswamy
 . .٢بنگرید به https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/resolution-adopted-hu� :
man-rights-council-24-march-2021-4622-situation
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اســت ،آمــار کودکانــی کــه از مــارس ســال پیــش تحــت تأثیــر ایــن جنــگ ق ـرار گرفتهانــد از
 2میلیــون بــه  5میلیــون و  ۵۰۰هـزار نفــر رســیده اســت و حــدود 1میلیــون کــودک در مناطــق
و شــهرهای محاصرهشــده بــه غــذا ،دارو و کمکهــای بشردوســتانه دسترســی ندارنــد.
همچنیــن ایــن صنــدوق خواســتار پایــان ســریع خشــونتها و امــکان دسترســی امدادگ ـران
بــه کودکانــی شــد کــه در شــهرهای مناطــق مختلــف در محاصــره بودنــد و در مــورد ش ـرایط
آینــدۀ پنجونیــم میلیــون کــودک داخــل ســوریه یــا در کمپهــای پناهنــدگان در کشــورهای
1
همســایه هشــدار داد.

شــاخۀ کمــک غذایی ســازمان ملــل متحــد 2بزرگتریــن نهــاد انســانی جهــان اســت .در
آوریــل  ،۲۰۱۴برنامــۀ جهانــی غــذای ســازمان ملــل متحــد هشــدار داد کــه خشکســالی در
ســوریه جــان میلیونهــا تــن از ســاکنان ایــن کشــور را تهدیــد میکنــد و عــاوه بــر کمبــود
بودجــه ،بهدلیــل نرســیدن پــول از ســوی کشــورهای کمککننــده ،جنــگ شــرایط بســیار
3
ســختی را بــرای ارســال کمکهــای غذایــی بهوجــود آورده اســت.
کمیتۀ نقض حقوق بشر

ســازمان ملــل همچنیــن در  ۱۵نوامبــر  ۲۰۱۶دولــت ســوریه را بــه نقــض حقــوق بشــر محکــوم
کــرد .ایــاالتمتحــده ،انگلســتان ،اســترالیا ،فرانســه ،ترکیــه ،بحریــن ،کویــت ،اردن ،قطــر و
عربســتان ســعودی از کشــورهای تدوینکننــدۀ ایــن طــرح بودنــد .ایــن قطعنامــه کــه بــا 116
رأی مثبــت 15 ،رأی منفــی و  49رأی ممتنــع تصویــب شــد ،از دولــت ســوریه بــا عبــارت منفی
«رژیــم ســوریه» یادکــرده اســت کــه ایــن مســئله بــا انتقــاد دمشــق مواجــه شــد (ICANA,
 .)1395بشــار الجعفــری نماینــدۀ ســوریه در ســازمان ملــل گفــت اســتفاده از ایــن عبــارت
بهتنهایــی نشــان میدهــد کــه تدویــن ایــن ســند بــا اهــداف سیاســی صــورت گرفتــه اســت
(.)FARSNEWS, 1395
شورای امنیت
شــورای امنیــت همزمــان بــا اوجگیــری درگیریهــا بیانیــهای را در  ۳اوت  ۲۰۱۱صـ�ادر
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برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل متحد

 .1بنگرید بهhttps://www.bbc.com/persian/world/2014/03/140311_nm_syria_children_unicef :
 .3برای خواندن دقیقتر گزارشها ببینید:

)2. World Food Programme (WFP

https://www.wfp.org/publications/syria
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کــرد و ضمــن اب ـراز نگرانــی جــدی از ایــن وضعیــت و محکومیــت نقــض گسـ�تردۀ حقـ�وق
بشــر ،خواســتار پایــان خشــونتها توســط دو طــرف دعــوا و احت ـرام مقامــات دولــت سـ�وریه
بــه حقــوق بشــر و رعایــت تعهداتشــان مطابــق قواعــد حقــوق بینالملــل شــد .همزمــان بـ�ا
تشــدید درگیریهــا در ســوریه ،قطعنامههــای  ۲۰۴۲و  ۲۰۴۳بــه ترتیــب در ۱۴آوریــل و۲۱
آوریــل  ۲۰۱۲تصویــب شــدند .قطعنامــۀ  ۲۰۴۲نخســتین قطعنامــۀ مصــوب شـ�ورای امنیـ�ت
علیــه ســوریه اســت کــه در آن ،ضمــن حمایــت از فرســتادۀ ویــژۀ ســازمان ملــل و اتحادیـ�ۀ
عــرب در امــور ســوریه اشــاره شــد بــه تعهــد ایــن کشــور نســبت بــه اج ـرای پیشــنهاد طـ�رح
۶مــادهای کوفیعنــان کــه در ۲۳فوریــه  ۲۰۱۲بهعنــوان نماینــدۀ مشــترک ســازمان ملـ�ل
و اتحادیــۀ عــرب در مســئلۀ ســوریه منصــوب شــد و در  ۱۶مــارس  ۲۰۱۲طــرح صلحـ�ی
مبتنــی بــر  ۶بنــد بــه شــورای امنیــت ارائــه کــرد .ایــن قطعنامــه عــاوه بــر محکومیــت نقـ�ض
گســتردۀ حقــوق بشــر توســط مقامــات ســوری و نیــز گروههــای مســلح ،خواســتار توقـ�ف
هرچــه ســریعتر خشــونتها توســط دو طــرف دعــوی شــد
) .)Abolhassan Shirazi, 2015: 73-74فهرســت قطعنامههــای ســازمان ملــل را در
ادامــه میبینیــم:
 .1قطعنامــۀ  ۲۰۴۲در  ۱۴آوریــل  ۲۰۱۲بــا اکثریــت آرا :در مــورد جنــگ داخلــی ســوریه،
ارســال نیــرو از ســوی ســازمان ملــل بـرای نظــارت؛
 .2قطعنامــۀ  ۲۰۴۳در  ۲۱آوریــل  ۲۰۱۲بــا اکثریــت آرا :فرســتادن گــروه نظارتــی ســازمان
ملــل بــه ســوریه؛
 .3قطعنامــۀ  ۲۰۵۹در  ۲۰جــوالی  ۲۰۱۲بــا اکثریــت آرا :تمدیــد حضــور گــروه نظارتــی
ســازمان ملــل در ســوریه بــه مــدت  ۳۰روز؛
 .4قطعنامــۀ  ۲۱۱۸در  ۲۷ســپتامبر  ۲۰۱۳بــا اکثریــت آرا :جنــگ داخلــی ســوریه ،ب ـرای
نابــودی ســاحهای شــیمیایی؛
 .5قطعنامــۀ  ۲۱۳۹در  ۲۲فوریــۀ  ۲۰۱۴بــا اکثریــت آرا :جنــگ داخلــی ســوریه ،ارســال
کمکهــای انساندوســتانه بــه ســوریه؛
 .6قطعنامــۀ  ۲۲۵۴در  ۲۰دســامبر  ۲۰۱۵بــا اتفــاق آرا :ترســیم نقشــۀ راهــی ب ـرای حــل
سیاســی بحــران ســوریه ،آتشبــس ،آغــاز مذاکــرات در اوایــل ســال  ۲۰۱۶و برگــزاری
انتخابــات در مــدت  ۱۸مــاه؛ .7قطعنامــۀ  ۲۲۶۸در  ۲۶فوریــۀ  ۲۰۱۶بــا اتفــاق آرا در یــازده
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بنــد 1:تأکیــد بــر تعهــد قــوی بــر حاکمیــت ،اســتقالل ،اتحــاد و تمامیــت ارضــی جمهــوری
عربــی ســوریه ،بهرسمیتشــناختن تالشهــای دبیــر کل در اجــرای قطعنامــۀ  ۲۲۵۴و
نیــز مذاک ـرات انجــام شــده مطابــق بــا بنــد  ۲قطعنامــۀ  ،۲۲۵۴قدردانــی از گــروه حمایــت
بینالمللــی ســوریه ب ـرای اطمینــان از انتقــال سیاســی در ســوریه و اج ـرای کامــل قطعنامــۀ
 ۲۲۵۴از س��وی هم��ۀ طرفهـ�ای درگیـ�ر ،درخواستــ از دو طــرف درگیــر بــرای اجــرای
آتشبــس ،بهرسمیتشــناختن تالشهــای روســیه و آمریــکا بــرای اجــرای آتشبــس در
ســوریه و. ...
 .8قطعنامــۀ  ۲۳۳۶در  ۲۹دســامبر  ۲۰۱۶بــا اتفــاق آرا بــه همـراه پنــج پیوســت بــا هــدف
2
ایجــاد آتشبــس کامــل و فــوری در ســوریه:
تأکیــد بــر قطعنامههــای  ۲۲۶۸ ،۲۲۵۴و بیانیــۀ  ۳۰ژوئــن  ۲۰۱۲در نشســت ژنــو  ،۱تأکیــد بــر
حاکمیــت ،اســتقالل ،وحــدت و تمامیــت ارضــی جمهــوری عربی ســوریه ،توجــه به بیانیۀ مشــترک
ی ایـران ،روســیه و ترکیــه در  ۲۰دســامبر  3،۲۰۱۶توجــه و
وزیـران امــور خارجــۀ جمهــوری اســام 
قدردانــی از میانجیگریهــای ترکیــه و روســیه بــا هــدف تســهیل در ایجــاد آتشبــس در ســوریه،
اجــازه بــه آژانسهــا بـرای امدادرســانی ســریع ،امــن و بــدون مانــع بــه سراســر ســوریه ،تأکیــد بــر
اهمیــت اســتقرار کامــل قطعنامههــای شــورای امنیــت بهویــژه قطعنامههــای  ۲۲۵۴و ،۲۲۶۸
برگ ـزاری نشســت میــان دولــت ســوریه و نماینــدگان معارضــان در آســتانۀ قزاقســتان بــا نظــارت
ســازمان ملــل متحــد در  ۸فوریــۀ  ۲۰۱۷و س ـرانجام تأکیــد بــر اینکــه تنهــا راهحــل پایــدار ب ـرای
بحـران کنونــی بــا فراینــد سیاســی فراگیــر بــا هدایت ســوری و مبتنــی بــر بیانیــۀ ژنــو  ،۱قطعنامههای
شــورای امنیــت بــه شــمارههای  ۲۲۵۴ ،۲۱۱۸و  ۲۲۶۸و بیانیههــای صادرشــده از گــروه بینالمللــی
حمایــت از ســوریه اســت .بــر اســاس متــن قطعنامــه ،شــورای امنیــت چشــم بــه مذاکـرات آســتانه
دوختــه اســت و آن را «بخــش مهمــی از رونــدی سیاســی بــا رهبــری ســوریه و بــا آسانســازی آن از
ســوی ســازمان ملــل» میدانــد.
1. .https://www.un.org/press/en/2016/sc12261.doc.htm
 .2برای بررسی بیشتر بنگرید بهhttps://www.un.org/press/en/2016/sc12663.doc.htm :
 ۲۰ .3دســامبر  ،۲۰۱۶بیانی ـهای از ســوی ســه کشــور ای ـران ،روســیه و ترکیــه منتشــر شــد کــه بــه بیانیــۀ مســکو شــهرت
یافــت .اجرانشــدن نقــش آمریــکا از یکســو و حضــور ایـران و ترکیــه از ســوی دیگــر ،ایــن بیانیــه را متفــاوت میکــرد .در
آخریــن بنــد آن آمــده بــود« :ای ـران ،روســیه و ترکیــه بــر ارادۀ خــود ب ـرای مبــارزۀ مشــترک بــا داعــش و النصــره و تفکیــک
میــان آنهــا و گروههــای معــارض مســلح تأکیــد میکنــد ».معنــای ایــن بنــد ،پذیــرش تفکیــک گروههــای مســلح
مخالــف بشــار اســد در ســوریه از ســوی ای ـران اســت .در هــر صــورت ،بیانیــۀ مســکو بــا ظاهــری حقوقــی ،در قالــب
قطعنامــۀ  ۲۳۳۶در آخریــن روزهــای ســال  ۲۰۱۶از ســوی شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد صــادر شــد.
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دالیل ضعف میانجیگری در بحران سوریه
بــا گذشــت ده ســال از جنــگ ،بــا تخمیــن  600هـزار کشــته و  11میلیــون آواره ،ســوریه هیــچ
رونــد صلــح پذیرفتنــی را در پیــش نگرفتــه اســت و البتــه چشـماندازهای ایــن کشــور بـرای حل
مناقشــه هرگــز تیرهوتــار نبــوده اســت .بــر اســاس آمــار ســازمان ملــل 2 ،میلیــون ســوری در
فقــر شــدید زندگــی میکننــد .نــان و ســوخت کمیــاب اســت .کشــوری کــه در گذشــته گنــدم
بــه همســایگان خــود صــادر میکــرد در حــال حاضــر نمیتوانــد جمعیــت خــود را تغذیــه
کنــد .تخمیــن زده میشــود کــه  13،4میلیــون نفــر در ســال جــاری ( )2021بــه کمکهــای
بشردوســتانه نیــاز داشــته باشــند ،در صورتــیکــه ایــن رقــم در ســال گذشــته  11میلیــون نفــر
بــوده اســت) . (Bibbo, 2021همچنیــن از ســال  ،2011میانگیــن امیــد بــه زندگی 20 ،ســال
کاهــش یافتــه اســت .سیســتم مراقبتهــای بهداشــتی بهدلیــل بح ـران بهشــدت مختــل شــده
اســت و فقــط  50درصــد بیمارســتانها و  47درصــد مراکــز مراقبتهــای اولیــۀ بهداشــتی
از ژوئــن  2020بهصــورت کامــل فعــال هســتند .اختــال در زنجیــرۀ تأمیــن پزشــکی
هم ـراه بــا کاهــش اقتصــادی و اجتماعــی ،دسترســی مــردم بــه نجــات را کاهــش داده اســت
) .(Healthcluster, 2020بــا وجــود ایــن ،ســازمان ملــل نتوانســته اســت بــا موفقیــت ایــن
بح ـران را حلوفص��ل کندــ .در ادامــهدالیــل ضعــف میانجیگــری ســازمان ملــل در بح ـران
ســوریه را بیــان میکنیــم:
دوقطبیبودن در شورای امنیت

دربــارۀ تحــوالت ســوریه و دالیــل ضعــف میانجیگــری ســازمان ملــل ،ابتــدا بایــد بــه ماهیــت
ایــن بح ـران توجــه کنیــم؛ ناظ ـران بینالمللــی بــر ایــن باورنــد کــه رویدادهــای ســوریه بیــش
از آنکــه منشــأ داخلــی داشــته باشــد ،منبــع خارجــی دارد و مشــکالت داخلــی ســوریه فرصتــی
ب ـرای بهرهبــرداری و رقابــت بازیگ ـران منطق ـهای و بینالمللــی ایجــاد کــرده اســت .از ای ـنرو،
بــا اســتناد بــه دخالتهــای آمریــکا ،فرانســه ،آلمــان ،اسـرائیل ،عربســتان ســعودی ،قطــر و ترکیــه
ایــن بحــران وجــه بینالمللــی یافتــه اســت و ریشــۀ اعتراضهــا در ایــن کشــور ،متفــاوت از
جنبشهــای مردمــی کشــورهای منطقــه اســت ).(Nejat and Jafari Valdani, 2013: 32
در یکســو ،گروههــای مخالــف بشــار اســد ماننــد ارتــش آزاد ســوریه ،نظامیــان جداشــده
از ارتــش ســوریه در ســال  ،۲۰۱۱جبهــۀ نصــرت شــاخۀ رســمی القاعــده در ســوریه ،جبهــۀ
اســامی (ائتالفــی از چندیــن گــروه اســامگرای ســلفی) مــورد حمایــت غــرب و اعــراب
50

قـرار داشــتند و در ســوی دیگــر ،حکومــت ســوریه کــه از پشــتیبانی و حضــور نیروهــای ایـران،
روســیه ،شــبهنظامیان شــیعۀ عراقــی و حزباللــه لبنــان برخــوردار بــود؛ بنابرایــن ایــن بح ـران
تحــت تأثیــر مجموعـهای از رفتارهــا و مواضــع دو طــرف تعــارض شــکل گرفــت کــه منجــر بــه
تصمیمگیــری واحــدی نمیشــد.
نبود اجماع و وتوی قطعنامهها
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در حال ـی 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 ائتــاف ضــد بشــار اســد هدایــت میکــرد .ایــن سیاســت
ســبب شــد از آغــاز بحـران تــا ســال  2018در مجمــوع  16قطعنامــۀ شــورای امنیــت وتــو شــود
کــه ســهم ،چیــن شــش بــار و روســیه دوازده بــار اســت ( .)Mohammadi, 2019: 76ایــن
وتوه��ا بـ�ا رویکــرد سیاس��ی ب��ود زیرــا فرانســه ،انگلیــس و آمریــکا مواضــع تندــی علیــه اسـ�د
و دولــت وی گرفتــه بودنــد .مهمتریــن اهــداف غــرب از ســقوط بشــار اســد اینهــا بــود:
جایگزینکــردن دولــت طرفــدار غــرب بهجــای بشــار اســد ،تضعیــف محــور مقاومــت و
کاســتن از نفــوذ ای ـران در منطقــه ،تضمیــن امنیــت اس ـرائیل ،دسترســی بــه منابــع ســوریه،
کاســتن نفــوذ روســیه در ســوریه بهویــژه آنکــه ایــن کشــور ،پایــگاه نظامــی داشــت .در همیــن
زمینــه ،آنهــا بــا ارائــۀ کمکهــا و حمایتهــای مال��ی و سیاســی بــه گروههــای تروریسـ�تی
و تجهیــز آنهــا بــه انــواع تســلیحات جدیــد و پیشــرفته و همچنیــن بــا تهیــۀ پیشنویـ�س
قطعنامههــای متعــدد و ارائــۀ آن بــه شــورای امنیــت ب ـرای تصویــب نهای��ی در قالــب جبهـ�ۀ
واحــدی علیــه ســوریه وارد عمــل شــدند .ایــن کشــورها بــا تشــدید درگیریهــا در سـ�وریه
بهویــژه پــس از حملــۀ شــیمیایی بــه حومــۀ دمشــق و کشتهشــدن شــمار زیــادی از غیرنظامیـ�ان
و متوجهکــردن مســئولیت آن بــه دولــت بشــار اســد ،در مواضعــی تنــد خواســتار اقــدام نظامـ�ی
علیــه ایــن کشــور شــدند ،امــا در مخالفــت بــا اقــدام نظامــی علیــه ســوریه بهدلیــل فشـ�ار
افــکار عمومــی و دیگــر کشــورها مانــع از پیشــبرد اهــداف و منافــع ســه کشــور عضــو شـ�ورای
امنیــت ش��دند ،تــا جایــی کـ�ه رایزنیهــای سیاســی و دیپلماتیــک ب ـرای دســتیابی بــه راهحـ�ل
منطقــی در دســتور کار ق ـرار گرفــت (.)Abolhassan Shirazi, 1394: 77
در بحــران ســوریه یکطــرف درگیــری ،روســیه و چیــن بودنــد کــه از اســد حمایــت
میک�رـد ،بنابرای��ن ب��ا هرگونــه تصویــب مداخلــۀ نظامــی در شــورای امنیــت نیــز مخالــف
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میکردنــد .حفــظ بشــار اســد و جلوگیــری از حملــه بهعنــوان عاملــی در جهــت منــع نفــوذ
غــرب بــراورد میشــود .در همیــن زمینــه و بــرای تثبیــت اســد ،حتــی در اواخــر دســامبر
 2017دولــت روســیه گفــت کــه نیروهایــش را بهصــورت دائمــی در ســوریه مســتقر میکنــد.
ایــن اقــدام عــاوه بــر نفــوذ روســیه عامــل بازدارنــدۀ هرگونــه اقــدام نظامــی غــرب نیــز علیــه
ســوریه بــود .بنابــر اعــام مقامــات روســیه غیــر از مبــارزه بــا ســازمانهای تروریســتی ماننــد
دولــت اســامی ،اهــداف روســیه شــامل کمــک بــه دولــت ســوریه در پسگرفتــن ســرزمین
از گروههــای مختلــف ضــد دولتــی بــود کــه ایــاالتمتحــده و مداخلــۀ آمریــکا در ســوریه
بهعنــوان «مخالفــان میانــه» 1تجهیــز میشــد کــه از نظــر ژئوپلیتیکــی بــه معنــای سیاســت
تقابــل بــا غــرب و عقبرانــدن نفــوذ ایــاالتمتحــده در ســوریه اســت (see:SECRET-
 .)BASES, 2021روســیه میدانســت کــه هرگونــه اقــدام نظامــی غــرب و تک ـرار ســناریوی
لیبــی منجــر بــه ازدسـترفتن منافــع ایــن کشــور خواهــد شــد .در مقابــل غــرب نیــز بــا اصـرار
بــر ســرنگونی اســد هرگونــه فرصتــی را ب ـرای میانجیگــری بهتــر ســازمان از میــان میبــرد.
یک��ی از دس�تـاوردهای روس��یه ب�رـای حف��ظ اسـ�د ،اســتفادۀ بلندمــدت از پایــگاه
بنــدر طرطــوس تــا ســال  2042اســت .از دلیلهــای اهمیــت ایــن پایــگاه ،نزدیکــی بــه
نــاوگان دریایــی روســیه در بنــدر ســواتوپل  2در جزیــرۀ کریمــه ،تعــادل در محــور دفاعــی
در رویارویــی بــا ناتــو و غــرب هســتند .همچنیــن پایــگاه هوایــی حمیــم در الذقیــه تــا
 49ســال هــم دوبــاره تمدیــد شــد کــه امــکان میدهــد تــا کل خاورمیانــه و نیمــی از
شــمال آفریقــا در دســترس نیــروی هوایــی روســیه باشــد (Takhshid and Shoja,
)1398:320؛ بنابرایــن هرگونــه ســقوط بشــار اســد بــه ضــرر روســیه تمــام میشــد و
روســیه بهعنــوان یکــی از اعضــای دائــم شــورای امنیــت ،ضمــن حمایــت قاطــع از نظــام
حاکــم ســوریه و جلوگیــری از تصویــب قطعنامههــای ضدســوری در شــورای امنیــت و
تــداوم کمکهــای نظامیتســلیحاتی بــه ایــن کشــور ،کوشــید اهــداف و منافــع خــود
را در بحــران ســوریه و در مقابــل غــرب دنبــال کنــد .ایــن نــگاه واقعبینانــۀ سیاســی
روشهــای حقوقــی را کمرنــگ میکــرد .بنابرایــن بــر اســاس تحلیــل واقعگرایانـ�ه
از رفتارهــای شــورای امنیــت ،منافــع اعضــای دائــم شــورا بهشدــت بــر عملکــرد ایـ�ن
نهــاد ســایه افکنــده اســت و اگرچــه شــورای امنیــت بهعنــوان یــک کل دارای شـ�خصیت
حقوقــی مســتقل از اعضــای تشــکیلدهندۀ آن اســت ،مواضــع مختلــف آنهــا موجـ�ب
1. moderate opposition
2. Sevastopol

52

بیتوجهی به کشورهای مؤثر

همانگونــه کــه از ابتــدای بح ـران ســوریه مشــخص بــود ایــنیــک بح ـران داخلــی نیســت
و انــواع بازیگــران منطقــهای و فرامنطقــهای در آن حضــور داشــتهاند .از آنجــا کــه الیههــای
درگیــری در ســوریه ،ســه الیــۀ بازیگــران داخلــی ،منطقــهای و فرامنطقــهای بــود ،هرگونــه
برقــراری ثبــات واقعــی در ســوریه نیــز بــه گردهمآمــدن ایــن ســه نیــرو بســتگی داشــت.
شکســت غــرب و متحــدان منطقـهای آن در نابــودی اســد و پـسروی نیروهــای معاند او ســبب
شــد کــه س ـرانجام فرصــت مناســبی ب ـرای برق ـراری آتشبــس و رســیدن بــه گفتوگــو فراهــم
شــود .رویکــرد چرخــش راهبــردی کشــورهای متخاصــم از جملــه ترکیــه نیــز ســبب شــد
ابتــکار گفتوگــو بـرای صلــح بهتــر پیــش رود .مشــارکت ایـران در مذاکـرات ســوریه چیــزی
اســت کــه واســطههای ســازمان ملــل ســالها بهدنبــال آن بودنــد و ایــن مــدت طوالنــی بــا
مخالفــت کاخ ســفید روبـهرو میشــد .قابـل توجهتریــن لحظــه در ژانویــۀ  2014اتفــاق افتــاد
کــه بانکیمــون ،دبیــر کل در یــک کنفرانــس خبــری اعــام کــرد کــه از مقامــات ایرانــی بـرای
شــرکت در مذاک ـرات صلــح در ژنــو دعــوت کــرده اســت .آمریکاییهــا بالفاصلــه اعت ـراض
کردنــد و فــردای آن روز ،او عقبنشــینی کــرد و بــه خبرنــگاران گفــت کــه ایـران دعــوت نشــده
اســت ).(Erdbrink, Chan, & Sanger, 2015

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال سوم ،شمارۀ نهم ،پاییز 1400

میشـ�ود شــورا در انجــام وظیفــۀ اصلــی خــود بــا کاربســت حــق وتــو توســط هــر یــک از
اعضــای دائــم ،ناتــوان شــود (.)Musazadeh and Ranjbar, 1392:24
در ســپتامبر  ،2016روســیه و آمریــکا بــر ســر آتشبــس توافــق کردنــد و بــر رژیــم
اســد و گروههــای شورشــی فشــار آوردنــد تــا بــه آن پایبنــد باشــند .امــا پــس از حملــۀ
هوایــی آمریــکا ،اســد بــه توافــق پایــان داد ) .(Grin, 219ســرانجام ،فضــای حاکــم بــر
افــکار عمومــی جهــان علیــه اقــدام نظامــی در ســوریه در کنــار مخالفتهــای کشــورهای
در حــال توســعه بهویــژه کشــورهای اســامی و درنهایــت وتــوی مکــرر پیشنویــس
قطعنامههــای پیشــنهادی بــه شــورا از ســوی چیــن و روســیه موجــب شــد ،آمریــکا
و روســیه در  ۹ســپتامبر  ۲۰۱۳در مــورد طــرح پیشــنهادی روســیه مبنــی بــر نظــارت
بینالمللــی بــر ذخایــر ســاحهای شــیمیایی ســوریه و ازمیانبــردن آنهــا توافــق کننــد.
بــه ایــن ترتیــب بــا طــرح راهــکار سیاســی دیپلماتیــک از حملــۀ نظامــی بــه ایــن کشــور
جلوگیــری شــد (.)Gearan and Wilson, 2013
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موفقنبودن الگوی میانجیگری دبیران کل

نماینــدگان ســازمان ملــل نیــز نتوانســتند میانجیگــری موفقــی داشــته باشــند و طرحهــای
آنهــا بــا شکســت روبــهرو شــد .راهبــرد عنــان براســاس اهــرم فشــارهای بینالمللــی
یکپارچــه بــود .میانجیگریهــای موفــق پیشــین او در کنیــا و کامبــوج بــه او ثابــت کــرده بــود
کــه حتــی در جایــی کــه تهدیــد زودهنگامــی وجــود نداشــته باشــد ،اجمــاع یکپارچــه بیــن
قدرتهــای خارجــی میتوانــد فشــار کافــی ایجــاد کنــد تــا حتــی بهظاهــر غیرقابــل تغییــر
از مقامــات کنونــی بــه رونــد صلــح منتقــل شــود .هــم ب ـرای رژیــم و هــم ب ـرای مخالفــان،
ایــن فشــار روشــن و یکپارچــه نبــود .امتنــاع روســیه و چیــن از واکنــش بــه نقــض آتشبــس
توســط رژیــم ب ـرای دولــت ســوریه روشــن کــرد کــه اهــرم عنــان هیــچ معنایــی نــدارد .ب ـرای
مخالفــان ،ســیگنالهای غــرب کــه از برکنــاری اســد حمایــت میکنــد «امیــدواری بیدلیــل
را تزریــق کــرد ... .اشــتهای آنهــا را بــرای جســتوجوی تقریــب میانجــی کاهــش داد».
برخــی از پژوهشــگران ادعــا میکننــد کــه ایــن بزرگتریــنضعــف طــرح صلــح اســت و
ادعــا میکننــد کــه بی ـش از حــد بــر فشــار خارجــی تکیــه کــرده اســت و در همــان حــال بــه
رژیــم «انگیزههــای محــدودی میدهــد ب ـرای پذیــرش طرحــی کــه بــه مخالفانــش قــدرت
میبخشــد» .اگــر طــرح عنــان جــدی گرفتــه شــود ،رژیــم و مخالفــان بایــد بیــن پیوسـتهای
بیــن توصیههــای میانجــی و تصمیمهــا و اقدامهایــی کــه ایــن اعضــای جامعــۀ بینالمللــی
انجــام میدهنــد ،بهویــژه در مواجهــه بــا امتنــاع یــا تمایلنداشــتن 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 شـرایط آن
شــد .شکســت رویکــرد عنــان بــه رهبــری ســوریه منجــر بــه تغییــر راهبردهایــی شــد کــه در
ســند خالصهشــده بهعنــوان بیانیــۀ ژنــو بیــان شــد ).(Cranna, 2020
بدیــن ترتیــب ،نبــود اهــرم مناســب در اختیــار عنــان و موانــع مذاکــره بــا طرفهــای
ثانویــه ،رونــد میانجیگــری را پیچیــده کــرد .اولیــن راهبــرد او ،ترویــج خشــونت بــه رهبــری
ســوریه بــود .بــا ای ـن حــال ،ایــن راهبــرد شکســت خــورد ،زی ـرا نــه رژیــم و نــه مخالفــان
خــود را در بنبســت آزاردهنــدهای نمیدیدنــد و معتقــد نبودنــد کــه عنــان در صــورت ادامــۀ
خشــونت اهــرم قابلمالحظـهای علیــه آنهــا داشــته باشــد .پاســخ عنــان ایــن بــود کــه راهبــرد
خــود را بـرای تمرکــز بیشــتر بــر بازیگـران بینالمللــی اصلــی درگیــر در جنــگ ،یعنــی روســیه
و ایــاالتمتحــده تطبیــق دهــد .ایــن رویکــرد از بــاال بــه پاییــن نیــز بــا شکســت مواجــه شــد،
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زیــرا شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد وحــدت اساســی نداشــت تــا بتوانــد بهعنــوان
اهــرم مناســب ب ـرای عنــان عمــل کنــد .عنــان شــش مــاه بعــد در آگوســت  2012اســتعفا
کــرد ،زی ـرا حــق وتــوی درون شــورای امنیــت را ناامیدکننــده و مانــع یافــت.
نفــر بعــدی اخضــر براهیمــی 1ایــن نظــر را تصدیــق کــرد؛ او معتقــد بــود عنــان
شکس ـت خــورده اســت ،چــون از حمایــت مهــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل برخــوردار
نبــود ) . (Nichols & Sleiman, 2012اینکــه او اســد را محکــوم نکــرد ،ســبب شــد تــا
شورشــیان بــه اهــداف او مشــکوک شــوند .او جایگزینهایــی بــرای برنامــۀ اصلــی عنــان -
آتشبــس و مذاکــرات در مــورد انتقــال پیــدا نکــرد .اولیــن اقــدام عمومــی او تــاش بــرای
برقـراری آتشبــس در اکتبــر  2012بــود .پــساز ایــن شکســت ،او دوبــاره بــه دیپلماســی آرام
عقبنشــینی کــرد و مذاکـرات بــاز بــا مقامــات آمریکایــی و روســی را آغــاز کــرد .او امیــدوار
بــود در صــورت ســقوط اســد چارچوبــی بـرای مذاکـرات جدیتــر بیــن مســکو و واشــینگتن
ایجــاد کنــد و روســیه را وادار بــه تجدیدنظــر در موضــع خــود کنــد ) .(Gowan, 2013بدیــن
ترتیــب ،بــا ســقوطنکردن بشــار اســد و شکســت آتشبسهــا او نیــز نــاکام بــود.
ســومین نماینــده ،دی میســتورا بــود .او ابتــدا روشهــای مختلفی را در مورد مناقشــۀ ســوریه
آزمایــش کــرد .سـرانجام بــه راهبــرد قدیمــی ســازمان ملــل متحــد در مذاکـرات ژنــو بازگشــت،
زیـرا مخالفــان و غــرب او را مســتقل نیافتنــد .در مذاکـرات ژانویــۀ  2018در ســوچی ،روســیه
کوشــید تــا کنتــرل همــۀ گروههــای ســوری ،بهویــژه انتخــاب یــک گــروه تــا حــدی طرفــدار
اســد در میــز مذاکــره و اســتفاده از آنهــا را بـرای کنتــرل رفتــار گــروه مخالــف کوچــک بـهکار
گیــرد .دی میســتورا بــا حضــور بهعنــوان ناظــر در ایــن جلســه ،ایــن مذاک ـرات را مشــروعیت
بخشـ�ید و تنهـ�ا پـ�س از فشـ�ار شـ�دید دولتهـ�ای آمریـ�کا و فرانسـ�ه از ادامـ�ه خـ�ودداری کـ�رد
) .(Syriaaccountability, 2018همچنیــن در ســپتامبر  2018نیکــی هیلــی ،ســفیر آمریکا
در جریــان جلسـهای در شــورای امنیــت ســازمان ملــل در مــورد وضعیــت ادلــب ،دی میســتورا
را مجبــور بــه اعت ـراف کــرد کــه او پیشــنهادهای خاصــی ب ـرای حلوفصــل امنیــت وضعیــت
ادلــب نــدارد .بهعــاوه بهنظــر میرســد کــه دی میســتورا بهجــای محکومکــردن هــر مــورد
نقــض حقــوق بشــر براســاس حقیقتیابــی و مستندســازی ،ب ـرای نگهداشــتن دولــت ســوریه
بــر ســر میــز مذاکــره مــدارا میکــرد .در مــارس  ، 2016او در جلســۀ ویدئویــی در شــورای
امنیــت ســازمان ملــل در مــورد وضعیــت غوطــه گفــت احتمــال کشتهشــدن غیرنظامیــان
1. Lakhdar Brahimi
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در مناطــق در کنتــرل دولــت بــه همــان انــدازه در مناطــق در کنتــرل مخالفــان وجــود دارد
).(Gowan, 2013
ایــن اقدامــات از ســوی مخالفــان و غــرب بهمنزلــۀ شکســت رونــد مذاکـرات و میانجیگــری
ســازمان ملــل بــود .بهنظــر برخــی ،اشــتباه دی میســتورا ایــن بــود کــه کوشــید تــا بســیار فراگیرتــر
عمــل کنــد .چراکــه ایــن درگیــری را بخشــی از یــک رقابــت بــزرگ منطق ـهای میدانســت کــه
پویاییهــای ژئوپلیتیکــی را تغییــر داده اســت .بـرای زمینهســازی مذاکـرات ،ابتــدا مشــاورههای
فــردی بــا صدهــا رهبــر ،گــروه و جنــاح در ژنــو انجــام داد .مــدت کوتاهــی پــساز آن ،او طــی دو
هفتــه بیــش از  25000مایــل ســفر هوایــی را بـرای دیــدار بــا مقامــات ســوریه ،اردن ،عربســتان
س��عودی و چی��ن ثب��ت ک��رد .ب��ا وجوــد ای��ن ،تحلیلگـران سیاســی از او بهدلیــل همــکاری کافــی
نکــردن بــا مخالفــان ،قربانــی دسـتکاری رژیــم و تمرکــز بــر رونــد سیاســی بــه قیمــت کاهــش
خشــونت علیــه غیرنظامیــان انتقــاد کردهانــد .حتــی معــاون سیاســیش ،مویــن ربانــی ،نیــز
اســتعفا داد و او را بیکفایــت خوانــد) .1(Frankel, 2016ایــن عوامــل نشــاندهندۀ ضعــف
میانجیگــری نماینــدگان ســازمان ملــل و دس ـتنیافتن بــه موفقیــت بــود.
نتیجه
بــا شــروع اختالفهــا در ســوریه و اوجگیــری بحــران بهوجودآمــده در آن ،کشــورها و
قدرتهــای مختلفــی وارد عمــل شــدند؛ چــه بهعنــوان حامــی و چــه بهعنــوان برافروزنــدۀ
ایــن بحــران .بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم ،مشــخص اســت کــه هفــت تابــع فعــال حقــوق
بینالملــل در قالــب کنشــگر کالن در تحــوالت ســوریه وجــود داشــتهاند :ســازمان ملــل،
آمریــکا ،روســیه ،ایـران ،ترکیــه ،عربســتان و قطــر .بـرای ســازمان ملــل ،بــا توجه بــه عملکردی
کــه از ایــن ســازمان در تحــوالت ســوریه دیدیــم ،مشــخص اســت کــه ســوریه در عمــل میــدان
ناکامیهــا بــوده اســت و طرحهــای مختلفــی کــه از ســوی ایــن ســازمان بــرای پایــاندادن
بــه بحــران ســوریه مطــرح شــد نتیجهبخــش نبــود .اســتعفای نمایندههــای ســازمان ملــل
از مأموریــت میانجیگــری در ســوریه از ناکامیهــای مهــم ســازمان ملــل در بح ـران ســوریه
اســت .مشــکالت زیــادی پیــش از مذاکـرات و هنــگام مذاکـرات بــه وجــود آمــد کــه بــر رونــد
مذاکـرات صلــح نیــز تأثیــر گذاشــت :نخســت ،قبــل از شــروع دور ،دوطــرف درگیــر و جامعــۀ
 .1برای توضیحات بیشتر بنگرید بهhttps://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/ :
staffan-de-mistura-man-with-toughest-job-in-world-syria

56

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال سوم ،شمارۀ نهم ،پاییز 1400

بینالمللــی نتوانســتند بــر ســر اینکــه چــه کســی بایــد پــای میــز مذاکــره بنشــیند توافــق کننــد؛
دوم ،مخالفــان معتــدل از دیــدار بــا اســد خــودداری کردنــد ،زی ـرا بــر راه حلــی کــه اســد را
از قــدرت برکنــار کنــد اصــرار داشــتند؛ ســوم ،پیششــرطهایی ماننــد آتشبــس و تحویــل
کمکهــای بشردوســتانه نیــاز بــود کــه دی میســتورا از پذیرفتــن آن خــودداری کــرد؛ چهــارم،
دوط��رف مای��ل بهــ گفتوگ��و ب��ا یکدیگ��ر نبودنـ�د .بهطــور کلــی ،مهمتریــن فعالیتهــای
ســازمان ملــل در زمینــۀ بحــران ســوریه را میتــوان اینگونــه برشــمرد:
 .1سکوت اولیه در مورد دخالت کشورهای خارجی در یک کشور عضو سازمان ملل؛
 .2حمایت رسمی و غیررسمی از معارضۀ سوریه؛
 .3تعییــن ســه نماینــدۀ ویــژه و فرســتادن آنهــا بــه ســوریه (کوفــی عنــان ،اخضــر ابراهیمــی
و اســتفان دی مســتورا)؛
 .4برگزاری دو کنفرانس بینالمللی برای حل بحران سوریه در ژنو؛
 .5فرستادن نمایندگان ویژه برای جمعآوری سالحهای شیمیایی در سوریه؛
 .6صدور بیانیههای موردی در حمایت از معارضه در قالب حقوق بشر ،آوارگان و...؛
 .7صــدور چنــد قطعنامــه از جملــه  2012قطعنامــه  – 2043فرســتادن گروههــای نظارتــی
ســازمان ملــل بــه ســوریه؛  2012قطعنامــۀ  – 2042در مــورد جنــگ داخلــی ســوریه ،فرســتادن
نیــرو از طــرف ســازمان ملــل بــرای نظــارت؛  2012قطعنامــۀ  – 2059بــه مــدت  30روز
تمدیــد گروههــای ســازمان ملــل در ســوریه؛  2013قطعنامــۀ  – 2118جنــگ داخلــی ســوریه
ب ـرای نابــودی ســاحهای شــیمیایی در ایــن كشــور؛  2014قطعنامــۀ  – 2139جنــگ داخلــی
ســوریه ،ارســال کمکهــای انساندوســتانه بــه ایــن كشــور.
از نتای��ج بحـ�ث در زمین�ۀـ تحوــالت سوــریه برمیآی��د ک��ه صحنــۀ ســوریه بهقــدری
پیچیــده اســت کــه ســازمان ملــل متحــد نتوانســته اســت و نمیتوانــد در آنجــا راهکار روشــنی
را دنبــال کنــد .موضوعــات انســانی در ایــن کشــور از مســائلی اســت کــه در ایــن بحــران
حتــی ســازمان ملــل را نیــز بــا مشــکالتی روب ـهرو ک�رـده اسـ�ت .از ایــن بحرانهــا کــه خــود
میتوانــد موضــوع پژوهــش مســتقل دیگــری باشــد ،معضــل پناهنــدگان و آوارگان ســوری
اســت کــه بنــا بــه دالیلــی ماننــد شـرایط جنگــی و تغییـرات اقلیمــی ناشــی از آن بــه آوارگــی و
پناهندگــی زیســتمحیطی روی آوردهانــد.
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