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  چکیده  
ای از اهـداف و  جنگ داخلی سـوریه بـه انـواعی از روابـط نیـابتی شـکل داد کـه دربرگیرنـده مجموعـه

یـابتی در پیمانان بود. بنابراین، روابـط ن های همپوشان و در عین حال، متعارض مخالفان و هم مأموریت
جنگ داخلی سوریه به یک مسئله پر چالش با ابعاد مختلف تبدیل شد که شناخت الگوهای برآمده از آن، 

گیری و  رو تالش دارد به این سؤاالت پاسخ دهد که روند شکل رسد. براین اساس، مقاله پیش مهم به نظر می
کرده و چه تأثیری در تحقق یا عـدم توسعه روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه، از چه الگوهایی پیروی 

  تحقق اهداف طرفین مناقشه داشته است.
دلیل  این مقاله بر این فرضیه استوار است که الگوی روابط نیابتی نظام سوریه و حامیـان آن، بـه

برخورداری از شاخص حمایت ثانویه (اعزام نیروی نظامی مستقیم و پشتیبانی هوایی)، متفـاوت از 
بتی شورشیان سوریه و حامیان آنها بوده و شرایط عدم تحقق اهداف آنان را فراهم کرده الگوی روابط نیا

  است. 
در مقاله پیش رو تالش شده است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند تاریخی، الگوهای 
ین حاکم بر روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه یا الگوهای برآمده از آن استخراج شوند. هدف از ا

پیرامون موضوع در حال ایجاد،  ها و نمایان ساختن مشکالِت  گذاری سنجش کارایی سیاست پژوهش،
  پژوهش است. 

  

  واژگان کلیدي
  روابط نیابتی، حامی، نایب، پارتیزان، جنگ داخلی سوریه

                                                                                                                                         
     amirhamedazad@gmail.comواحد تهران مرکز.  یدانشگاه آزاد اسالم الملل نیروابط ب یدکتر .١
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  مقدمه
یـک سرعت به  ، دامنه اعتراضات به کشور سوریه نیز کشیده و به٢٠١١با آغاز خیزش عربی در سال 

دلیل افـزایش خشـونت و  جریان با مطالبه تغییر رژیم در این کشور، تبدیل شد. فرایند اعتراضات، به
هـای  هـای شورشـی خـتم شـد. در ایـن زمینـه، گروه اصطکاک به آغاز مبارزه مسلحانه توسط گروه

ی شکل گرفتند که به شبه
ّ
تغییـر  های خواستار دلیل همپوشانی منافعشان با برخی دولت نظامی فرومل

  رژیم در سوریه، از حمایت سیاسی ـ  نظامی آنان برخوردار شدند.
هـای غیردولتـی غیرسـوری  در مقابل، نظام سوریه نیز از حمایت ایران و روسـیه و برخـی گروه 

گیری یـک جنـگ  برخوردار شد که خواستار حفظ رژیم در سوریه بودند. نتیجه ایـن رونـد، شـکل
هـای  ی بود. ده سال جنـگ داخلـی در سـوریه، بـه خـارج شـدن بخشداخلی با اتکا بر روابط نیابت

  زیادی از کشور از کنترل حکومت منجر شد. 
جایی  ها و جابـه جنگ داخلی سوریه فروپاشـی سـازمان ارتـش، تخریـب گسـترده زیرسـاخت

دنبال داشـت، امـا بـه تغییـر رژیـم در  های زیای از جمعیت در داخل و خارج از کشور را بـه بخش
  های شورشی سوریه و حامیان آنها بود.  منجر نشد. این روند به معنی عدم تحقق هدف گروهسوریه 

بدین ترتیب، روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه به یک مسئله پـر چـالش بـا ابعـاد مختلـف 
رسد. از سوی دیگر، شناخت ابعاد هر  تبدیل شد که شناخت الگوهای برآمده از آن، مهم به نظر می

الگوهـا و دسـتیابی بـه تـأثیر آنهـا بـر رونـد جنـگ و دسـتاوردهای طـرفین از اهمیـت  یک از ایـن
گیری و  رو تالش دارد به این سؤاالت پاسخ دهد: روند شـکل برخوردارند. بر این اساس، مقاله پیش

توسعه روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه از چه الگوهایی پیروی کرده و چه تأثیری در تحقـق یـا 
  اهداف طرفین مناقشه داشته است؟عدم تحقق 

دلیل  این مقاله بر این فرضیه استوار است که الگوی روابط نیابتی نظام سـوریه و حامیـان آن، بـه
برخورداری از شاخص حمایت ثانویه (اعزام نیروی نظامی مستقیم و پشتیبانی هوایی)، متفـاوت از 

و شرایط عدم تحقق اهداف آنـان را فـراهم الگوی روابط نیابتی شورشیان سوریه و حامیان آنها بوده 
  کرده است. 

الگوهای برآمـده  ١در این مقاله، تالش شده است تا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روند تاریخی،
بـرای » اوپساال« برنامه از روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه استخراج شوند. در این فرایند از معیارهای

ـنش بـازیگران دولتـی و غیردولتـی ـ کـه به تحلیل روند استفاده خواهد شد. در این تقسیم
ُ
واسـطه  بندی ک

کارگیری اشکال حمایت مورد اشاره در برنامه اوپساال، در جنگ داخلی سـوریه مداخلـه کـرده باشـند ـ  به

                                                                                                                                         
1. Historical Trend Analysis 
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ها و نمایـان  گـذاری یی سیاسـتسنجش کارا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. هدف از این پژوهش،
  پیرامون موضوع پژوهش است. در حال ایجاد،  ساختن مشکالِت 

    پیشینه پژوهش
ای است که دربارة ابعاد آن، آثار علمی پرشماری، اعم از کتـاب و مقالـه  جنگ داخلی سوریه پدیده

خشـی از ایـن های مناقشه نیابتی نیز ب های مختلف به نگارش درآمده است. بررسی شاخص به زبان
فرایند بوده است. این آثار به دو بخش منابع اصلی و فرعی قابل تقسیم هستند. بخش اصلی آثـاری 

اند و بخش فرعـی شـامل  طور مستقیم به بررسی مسئله جنگ نیابتی در سوریه پرداخته هستند که به
  اند.  مستقیم به این پدیده اشاره داشته  شود که غیر آثاری می

طور عمومی بـا مفـروض قـرار دادن  شده در منابع فرعی بسیار پرشمار هستند و به یبند آثار دسته
انـد. بنـابراین، بخـش  نیابتی بودن مناقشه در سوریه، به سایر ابعاد جنگ داخلی در این کشور پرداخته

طور مستقیم، ابعاد مختلـف مسـئله جنـگ  مورد توجه در این تحقیق، منابع اصلی علمی است که به
شـده دربـاره  آثـار علمـی نگارش ١شناسـی اند. بر ایـن اسـاس، کتاب در سوریه را بررسی کردهنیابتی 

و  ٢شـناختی گوگـل کتاب اطالعـات وجو در پایگـاه واسـطه جسـت مسئله جنگ نیابتی در سوریه، به
  پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه ایران داک مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

نامـه دوره  مقاله علمی به زبان انگلیسـی، یـک پایان ٨ب و جو، یک کتا و حاصل این جست
 بـود کـه علمـی اصـلی کارشناسی ارشد و سه مقاله علمی به زبان فارسی بودند. در رسته منابع

کـرده بـود. محتـوای ایـن  بررسی را سوریه در نیابتی جنگ مسئله مختلف ابعاد مستقیم طور به
کشـمکش هـویتی، کشـمکش قـدرت و آثـار و «رد آثار، جنگ نیابتی در سوریه را با سه رویکـ

  مورد ارزیابی قرار داده بودند. » پیامدهای جنگ نیابتی
ای در  های بـزرگ و منطقـه در میان آثار علمی موجود، شـش اثـر نقـش کشـمکش قـدرت

بندی روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه را مورد ارزیابی قرار داده بودند. پنج اثر علمـی  قطب
گیری روابـط  ای این جنگ و یک اثر نیز دالیل هویتی و مذهبی شکل اخلی و منطقهپیامدهای د

  نیابتی در جنگ داخلی سوریه را ارزیابی کرده بودند. 
 هـای آن طـی ده سـال، آثـار با وجود بزرگی دامنه جنگ داخلی در سوریه و ادامه و تغییـر ویژگی

سب با اندازه آن نبوده اسـت. از سـوی دیگـر، متنا در این جنگ، نیابتی روابط درباره تولیدشده علمی
 محدود تولیدشده درباره روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه نشان می

ِ
دهـد کـه  بررسی محتوای آثار

                                                                                                                                         
1. Bibliography 
2. Google Scholar 
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ـی یـاد  سوریه، در نیابتی جنگ یک وقوع دادن قرار مفروض با آنها تمام
ّ
از این پدیده به عنوان یک مقوله کل

  اند.  برآمده از آن را مورد ارزیابی قرار نداده های الگویی کرده و اجزا و ویژگی
از سوی دیگر، تمام آثار یادشده، حداکثر یک یا دو رابطه نیابتی در جنگ سوریه را براسـاس سـه بعـد 

اند. این درحـالی اسـت کـه مـاتریس  هویتی، کشمکش قدرت و آثار جنگ نیابتی مورد ارزیابی قرار داده
، نیازمند ارزیابی و مقایسه چندجانبـه اسـت. اتکـا بـه ادبیـات نظـری های نیابتی در جنگ سوریه درگیری

ی درباره جنگ نیابتی و عدم انطباق شواهد عینی با یافته
ّ
های نظری جدید درباره روابـط نیـابتی، یکـی  سنت

دیگر از خألهای محسوس در آثـار تولیدشـده دربـارة جنـگ نیـابتی در سـوریه اسـت. یکـی از تبعـات 
 ،»اوگـوز«، »یازیسـی حنفی«شتباه در سطح مداخله حامیان بوده است. برای مثال، محسوس این خأل، ا

انـد کـه آمریکـا بـه عنـوان یـک  گیری کرده در آثار خود چنـین نتیجـه» صحراپیما«و » یکسی«، »ارتاک«
    ابرقدرت دارای باالترین سطح مداخله در جنگ داخلی سوریه بوده است.

رد تولیدشده در ادبیات جدید روابط نیـابتی، بـه اشـتباه عدم سنجش براساس معیارهای استاندا
های تروریستی دامن زده اسـت. بـرای مثـال، در آثـار  دیگری درباره تشخیص روابط نیابتی از گروه

هـای حـامی، نظیـر  پیمـان یکـی از زوج داعـش هم» ارتـاک« و »اوگوز«، »والبجورن«، »فیلیپس«
هـای رادیکـال  پیمانی عربسـتان سـعودی و گروه هم عربستان یا آمریکا معرفی شده است. همچنین

ی به عنوان زوج
ّ
ن
ُ
های نیابتی، به مثابة یک مفروض پذیرفته شـده اسـت. ایـن درحـالی اسـت کـه  س

 معطوف به اثبات این دعاوی، محل مناقشه هستند. 
ِ
  شواهد عینی

ی در سـوریه، شده در آثار علمی موجود درباره جنـگ نیـابت بنابراین، اثبات برخی دعاوی مطرح
نیازمند بررسی دقیق شواهد عینی و سنجش آنها براساس معیارهای استاندارد است که از الگوهـای 
دارای شمولیِت فراگیر درباره روابط نیابتی، استخراج شـده باشـند. همچنـین ابعـاد دیگـری، نظیـر: 

ی  سطح مداخله، پشتیبانی، تشخیص حامیان و نّواب، دگرگونی روابط و به
ّ
های برآمده  ویژگیطورکل

  از روابط نیابتی در جنگ داخلی سوریه، همچنان نیازمند پژوهش و تولید آثار علمی دقیق هستند.
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  بندی روابط نیابتی در جنگ سوریه . بررسی نقش هویت در قطب١جدول
  محل انتشار  نام مقاله  سال انتشار  نویسندگان

  ١کریستوفر فیلیپس
  ٢و مورتن والبجورن

٢٠١٨  
  های متفاوت تنقش هوی

  ٣در جنگ نیابتی چندگانه سوریه
های  ) مجله جنگ٢٩شماره (

  ٤ها کوچک و شورش
  

  بندی روابط نیابتی در جنگ سوریه . بررسی نقش کشمکش قدرت در قطب٢ جدول
 

  نویسندگان
سال 
  انتشار

  محل انتشار  نام مقاله

  ١٣٩٧  علیرضا علیپور
در منطقه  یران و عربستان سعودیا یابتیجنگ ن

  هیبحران سور یا: مطالعه موردیغرب آس
) فصلنامه مطالعات ٢شماره (
  جهان اسالم یاسیس

مصطفی 
  صحراپیما

١٣٩٧  
بررسی جایگاه جنگ نیابتی در قدرت هوشمند 
ایاالت متحده آمریکا؛ بررسی موردی سوریه، 

  ٢٠١٦تا  ٢٠١١

نامه کارشناسی ارشد  پایان
  المللی امام خمینی دانشگاه بین

  ٢٠١٤  ٥مراندا سلی
  الله و سوریه حزب

  پیمان نیابتی رژیم تا حافظ رژیم از هم
  ٦) مجله بینش ترکی٢شماره(

  ٢٠١٧  ٧انجین یوکسل
  رویکرد ترکیه در جنگ نیابتی
  ٨در خاورمیانه و شمال آفریقا

  )٣١شماره (
  ٩مجله دفاعی امنیتی

  ٢٠١٧  ١٠محرم یکسی
بحران سوریه به مثابه یک جنگ نیابتی و بازگشت 

  ١١گرایانه قدرت بزرگ های واقع تسیاس
  ) مجله٢شماره (

  ١٢های ترکیبی جنگ
  ١٣سفک اوگوز
  ١٤و غدیر ارتاک

٢٠١٨  
  آیا مناقشه در سوریه

  ١٥یک جنگ نیابتی بوده است؟
المللی  ) مجله بین٢شماره (

  ١٦بحران و مطالعات سیاسی

                                                                                                                                         
1. Christopher Phillips 
2. Morten Valbjørn 
3. What is in a Name?:The Role of (Different) Identities in the Multiple Proxy Wars in Syria 
4. Small Wars & Insurgencies 
5. Randa Slim 
6. Insight Turkey 
7. Engin Yüksel 
8. Turkey’s approach to proxy war in the Middle East and North Africa 
9. Security defense quarterly 
10. Muharrem Eksi 
11. The Syrian Crisis As a Proxy War and The Return of The Realist Great Power Politics 
12. Hybrid Warfare quarterly 
13. Şafak Oguz, Kadir Ertaç Çelik 
14. Kadir Ertaç 
15. Conflict in Syria: Is It Proxy Warfare? 
16. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 
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  . بررسی آثار جنگ نیابتی در جنگ سوریه٣ جدول
 

  محل انتشار  م مقالهنا  سال انتشار  نویسندگان

  امیرحامد آزاد
  فر و طاهره ابراهیمی

١٣٩٧  
پژوهی درباره دست آوردهای روابط  آینده

 حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه
ِ
  نیابتی

های  ) فصلنامه رهیافت٢شماره (
  المللی سیاسی و بین

_______  ١٣٩٧  
و آینده نظام  شبه نظامیان شمال سوریه
  سیاسی دمشق

  امه) فصلن١شماره (
  سیاست جهانی

های نیابتی ژئوپلیتیکی و  های عربی: جنگ انقالب  ٢٠١٣  ١بیت اولمر
  ٢صور فلکی شرق و غرب در سوریه

  مؤسسه جغرافیا
  ٣در دانشگاه توبینگن

جراینت آلون 
  ٤هوگس

  ٥سوریه و خطرات جنگ نیابتی  ٢٠١٤
  های ) مجله جنگ٣شماره (

  ها کوچک و شورش

  ٢٠١٨  ٦حنفی یازیسی
و توازن قدرت  نیابتی در سوریههای  جنگ

  ٧جدید در خاورمیانه
  ) مجله تحقیقات٣شماره (

  ٨اقتصادی و مدیریت
  ٩لیندا مطر
  ١٠و علی قدری

٢٠١٩  
ی
ّ
به سوی جنگ  سوریه از استقالل مل
  ١١نیابتی

  کتاب

  و پارتیزان یابتیروابط نمبانی نظري 
الملل و راهبردی است که  ت بینهای سیاس جنگ نیابتی یک موضوع پرتکرار در ادبیات نظری حوزه

حضـور و کمـک از دوره جنگ سرد به بعد، دربارة مصادیقی پرشمار بازتولید و روزآمد شده است. 
حتی اگر آن را با استفاده از نیروهای منظم خود در مرزهای درگیر ـ بازیگران دولتی به این نوع جنگ 

هماننـد تمـام  دولـت در جنـگ اسـت. چون دولت، جنـگ وهمدربرگیرنده مفاهیمی  ـ اداره نکنند
های نظری، درباره جنگ نیابتی نیز تعاریف پرشماری ارائه شده است. در ایـن میـان، بـه نظـر  حوزه
آفریقـا طـی  هـای نیـابتی در جنگاز  پژوهی نتیجـه رونـدبـا اسـتناد بـه  ١٢»دیالن کریگ«رسد  می

                                                                                                                                         
1. Beate Ulmer 
2. Arabellion: Geopolitical Proxy Wars and New Constellations of East and West in Syria 
3. Tübingen university 
4. Geraint Alun Hughesa 
5. Syria and the perils of proxy warfare 
6. Hanefi Yazici 
7. Proxy Wars in Syria and a New Balance Of Power in The Middle East 
8. Journal of Management and Economics Research 
9. Linda Matar 
10. Ali Kadri 
11. Syria: From National Independence to Proxy War 
12 .Dylan Craig 



اس
شن

تار
ساخ

 ی
سور

در 
گ 

جن
 ه،ی

وها
الگ

 ي
تار

رف
 ي

خله
مدا

 
ان

گر
  

 

 

 107  

  ، به شرح زیر ارائه داده است:از جنگ نیابتی جامع یتعریفبه طور نسبی ، ٢٠١٠تا ١٩٥٠های سال
شود کـه (اول) در آنهـا یـک یـا تعـدادی از  ها اطالق می ای از جنگ جنگ نیابتی به دسته«
پذیری،  ) صرف نظر از چگونگی مسئولیتدومبرند و ( ها در وضعیت رویارویی به سر می دولت

دولتـی،  غیر مشارکت یا توافق مشترک بر سر اهداف مشخص توسط بسیاری دیگـر از بـازیگران
  )Craig, 2012: 46-47(» حداقل یکی از مرزهای مستقل مورد تجاوز قرار گرفته است.

قی از روابط نیابتی و نقـش بـازیگران دخیـل در آن 
ّ
نتی در این حوزه، تعریف مضی

ُ
ادبیات س

نیروهای غیردولتی متخاصـم  ٢دشمن دشمنان من،در کتاب  ١»گراینت هیوز« ،مثال رایبدارند. 
 نقش خارجی تنهابازیگران دولتی برای کند و  می قلمداددر یک جنگ نیابتی اصلی یگران بازرا 

  ).Hughes, 2014:1-2( کننده قائل است یپشتیبان
مستلزم وجـود نـوعی همکـاری را  این نوع نبرد بنابراین، ادبیات نظری درباره جنگ نیابتی،

بـر ایـن . کنـد قلمـداد میزه، مبـار جغرافیـایراهبردی بین دولت خارجی با شریک محلـی در 
کـه در قلمـرو رقیـب ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر، برای رفـتن بـه جـایی  دولت اساس،

ی از ظرفیت بازیگران غیردولتی ، توانند در آن حضور داشته باشند نمی
ّ
 و کننـد اسـتفاده میمحل

  ).Craig, 2012: 45-66( کشند را به چالش میاقتدار دولت هدف 
ای را  در سـوئد پـروژه» اوپساال«دیگر، بخش تحقیقات جنگ و صلح در دانشگاه  از سوی

های آن، تحـول بزرگـی در تعریـف نقـش بـازیگران در  کند که تحلیل داده هدایت و روزآمد می
آوری سیسـتماتیک داده دربـاره  بـه جمـع ٣»اوپسـاال«روابط نیابتی ایجاد کـرده اسـت. برنامـه 

برای تولید ادبیات جدید مورد استفاده   دارد، که اطالعات آن، مناقشات سراسر جهان اختصاص
زوج  ١٦٤ ناظر به، »اوپساال« برنامهاطالعات پژوهشگران حوزه جنگ نیابتی قرار گرفته است. 

توان به الگوهای  است که براساس آنها می، ٢٠٠٩تا  ١٩٥٤های  مناقشه طی سال ٤٣نیابتی در 
  در مطالعه موردی درباره روابط نیابتی دست یافت. جدیدی برای تحلیل روشمند،  نظری
گیری  نتیجه» اوپساال«های برنامه  با اتکا بر داده ٤»هانور«از دانشگاه » رایان جاستین یاورا«
 به معنی مشـارکت آشـکار بـازیگران غیردولتـی و عـدم مداخلـه کند که  می

ً
جنگ نیابتی، الزاما

چنین جنگی مسـتلزم بلکه  ؛کشور دیگر نیستنفع در جنگ داخلی یک  مستقیم یک دولت ذی
  تحقق معیارهای زیر است:

                                                                                                                                         
1.Geraint Hughes 
2. My Enemy's Enemy 
3. The Uppsala Conflict Data Program (UCDP) 
4. University Honors 
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 نیاز به یک رابطه مستقیم مبتنی بر همکاری؛ـ 
 وجود یک دشمن مشترک برای حامی و نایب؛ـ 
میهـایی کـاتلین «: )Youra, 2014:10( حفظ روابط میان حامی و نیـروی نایـب در طـول زمـانـ 

بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه مناقشـه » اوپساال«های برنامه  ژهو همکارانش در یکی از پرو ١»کرویسو
بینجامـد و شـامل ماتریسـی از روابـط  ٢»نیـابتی  زوج«یـا چنـد یـک نظامی ممکن است به سازماندهی 

ایـن گـزاره بـه ایـن . باشد که در هریک از آنها، جای حامی و نایب تغییر یابـد دولتی غیری و دولتبازیگران 
گیری  کند. از سوی دیگـر، شـکل دولت همواره در جایگاه یک حامی ایفای نقش نمیمفهوم است که یک 

واسطه اعزام مستقیم نیرو، در مناقشه هدف مشـارکت  به این معنی نیست که دولت حامی به  روابط نیابتی،
 اقدام به اعزام مستقیم نیـروی ٣»ثانویه مناقشه امیح«عنوان به دولت نخواهد کرد. همچنین ممکن است 

  ).Croicu & others, 2011: 4نظامی برای کمک به نایب خود کند (
دهـد کـه بـرخالف  ، نشـان می»اوپسـاال«هـای برنامـه  از داده» رایان جاستین یاورا«های  یافته

نتی، این امکان وجود دارد که 
ُ
. این شوند در نقش حامی ظاهر  نیزبازیگران غیردولتی مفاهیم رایج س

ویـژه  یحـام«در قالـب  ،دسترسی به منابعی کـه یـک دولـت در اختیـار دارددلیل عدم  به بازیگران
ممکن است از تجمیع منابع الزم برای کمک به یـک و به همین دلیل،  شوند بندی می دسته ٤»نیابتی

  ).Youra, 2014: 22( ناتوان باشند ،طرف تخاصم
تـوان از معیارهـای آن  یبرد کمک کرده اسـت کـه م برنامه اوپساال به تولید الگوهای نظری میان

برداری کـرد. بخشـی  های متکی به مطالعه موردی، بهره برای تحلیل کاربردی اطالعات در پژوهش
اند که در انواع مناقشات در سـطح جهـان رواج  کننده اشکال عمومی حمایت ها تشریح از این معیار

همکارانش که  و »کرویسو ینکاتل میهایی«شده توسط  اند. این برنامه در آخرین نسخه اصالح داشته
تـوان از آنهـا  شمول را شناسایی کرده است کـه می روزآمد و ارائه شد، ده معیار جهان ٢٠١١در سال 

  برای انطباق شواهد عینی مطالعات موردی و شناسایی احتمالی الگوهای جدید، استفاده کرد. 
 رزمـی دولتی نیروهای میحا یک که این است حمایت نوع : مفهوم ایناعزام نیروهای نظامیـ 

 امـر کمک به دولت متخاصم اصلی اعزام کرده است. ایـن به عنوان حامی ثانویه در جنگ، برای را
 و کارشناسـان ریزان، برنامـه نظـامی، متخصصـان و مربیان یا تجهیزات های پشتیبان تکنسین شامل
غیردولتی نیسـت  بازیگران با اتحاد یا مشترک همچنین منظور از آن، اجرای عملیات. شود نمی غیره

شـود  اصلی ـ که دولـت اسـت ـ نمی متخاصم طرف و غیردولتی خارجی و شامل اتحاد بین حامی
                                                                                                                                         
1. Mihai Cătălin Croicu 
2. Proxy Dyad 
3. Secondary Warring Support 
4. Special Proxy Supporter 
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)Croicu & others, 2011: 14.(  
 دهـد می اجـازه متخاصم یک طرف به دولت حمایت، یک نوع در این :به قلمرو دسترسیـ 

قلمرو تحـت حاکمیـت خـود بـه عنـوان  کند و از ایجاد هایی پایگاه خود کنترل تحت قلمرو در
هر اقدام دیگری استفاده کند. بدیهی اسـت ایـن  یا فرامرزی نظامی ای برای اقدام پناهگاه، نقطه

هـای متخاصـم از  نوع حمایت باید به شکل ارادی انجام شود. در این صـورت، اسـتفاده طرف
از سـرزمین نیسـت،  خاک کشورهایی که دولت به دلیل فروماندگی، قـادر بـه کنتـرل آن بخـش

  ).Croicu & others, 2011: 15شود ( بندی مفهومی نمی شامل این دسته
 دولـت حـامی یـک پشـتیبانی، نـوع های نظامی یـا اطالعـاتی: در ایـن ـ دسترسی به زیرساخت

دولـت  نوعی در زنجیـره فرمانـدهی خارجی بدون اقدام به اعزام مستقیم نیـروی نظـامی کمکـی، بـه
 بـدان ایـن. کنـد اسـتفاده او نظامی های زیرساخت از دهد می شود و اجازه م میمتخاصم اصلی ادغا

 های زیرسـاخت از بخشـی که از دهند می اجازه اولیه متخاصم طرف به خارجی حامیان که معناست
 گـویی کـه کنـد اسـتفاده ای گونـه به) غیـره و اطالعات آوری جمع های ایستگاه ها، پایگاه( آنها نظامی
 دولـت بـا یـک یـا هـر دو مشـترک عملیـات و شورشی های گروه بین اتحاد است. شخود به متعلق

های نظـامی یـا  شورشی دیگـر نیـز در چـارچوب دسترسـی بـه زیرسـاخت گروه یک متخاصم علیه
طور جداگانـه  رغم تخاصم علیه هـم، بـه  در این شرایط، آن دو دولت به اطالعاتی قابل ارزیابی است.
  ).Croicu & others, 2011: 15در جنگ هستند ( علیه یک گروه شورشی ثالث
 بالعـوض تسـلیحاتی، هـای کمک شامل: اینجا در پوشش تحت های ـ تسلیحات: حمایت

سـالح  فـروش. به عنوان قرض است مهمات و هرنوع اسلحه ارسال یا تدارکات انتقاالت، و نقل
  ).Croicu & others, 2011: 16شود ( می گنجانده دسته این نیز در ای مصالحه شرایط با

 پشـتیبانی. اسـت شـده داده پوشـش پشـتیبانی مختلـف انواع از متغیر، طیفی این : درتدارکاتـ 
 وسـایل مسـتقیم، از جملـه: نظـامی عملیـات قابل استفاده در تسلیحاتی غیر تجهیزات شامل عادی،
 تسـلیحاتی نـاوریاست. همچنـین دربرگیرنـده ف صحرایی های بیمارستان چادرها و ها، یونیفرم نقلیه،

 هـای غیـره اسـت. کمک و سـاختمانی بولـدوزرهای شـب، در دید فناوری غیرمستقیم، مثل رادارها،
 موشـک و هواپیما، مانند پیشرفته تسلیحات پشتیبانی و تعمیر نیرو، نقل و حمل شامل: لجستیکی نیز

 ).Croicu & others, 2011: 16شود ( می آنها کاربران یا ها تانک و تکنسین
 عـالوه. است حامی کشور و در محل در دهنده هر نوع آموزش متغیر پوشش : اینآموزش ـ

 یـا دارنـد حضـور فرماندهی ستاد در که خارجی نظامی مستشاران و متخصص کارکنان این، بر
گیرنـد  می قـرار هـا کمک از دسـته این کنند نیز در نمی شرکت رزمی عملیات طور مستقیم در به
)Croicu & others, 2011: 16( .  
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 هـای کمک از شـکلی هـر شـامل حمایـت، نـوع : ایـنص بودجـه و کمـک اقتصـادییتخصـ 
 طـرف بـه مسـلحانه جنـگ مـالی تـأمین منظور بـه خـارجی، حـامی یک توسط که است اقتصادی
 بـرای کـه اسـت نظـامی بالعوض های ها و کمک وام ها، شامل حمایت این. شود می داده متخاصم

از دولـت مـورد  حمایـت یـا ضـمانت شامل همچنین. شوند می پرداخت ینظام های قابلیت بهبود
 سـایر یـا) پـول المللـی بین صـندوق یـا جهانی بانک مانند( چندجانبه مالی مؤسسات حمایت نزد

 بشردوسـتانه و های ها یا وام کمک شامل حمایت، نوع باید توجه داشت که این .شود می دهندگان وام
 ).Croicu & others, 2011: 16شود ( ای نمی توسعه
 حـامی یـک توسـط شـده ارائه اطالعـات نـوع هر پشتیبانی، از شکل : اینهای اطالعاتی دادهـ 

 ای، مـاهواره تصـاویر رمزنگـاری، کلیدهای و کدها دشمن، موقعیت به مربوط های نقشه( خارجی
 شورشـیان هبرانر نگهداری محل به مربوط های داده نیروها، توانایی به مربوط اطالعات ها، سیگنال

. اسـت خـارجی پشـتیبان توسط شده ارائه اطالعات شامل الگو فقط دهد. این می پوشش را غیره) و
 زیرسـاخت هـای ظرفیت از) خـود میل به( که بدهد را امکان این متخاصم طرف به حامی یک اگر

 آوری جمع برای ماهواره از تا دهد دسترسی اصلی طرف یک به یعنی( کند استفاده حامی اطالعاتی
 بــه شــکل از پشــتیبانی در چــارچوب دسترســی ایــن ،)کنــد اســتفاده خــود دلخــواه بــه اطالعــات
  ).Croicu & Others, 2011: 17شود ( بندی می اطالعاتی دسته یا نظامی های زیرساخت

آمده از  اطالعات به دسـت مربوط به زمانی است که براساس پشتیبانی از شکل : اینهای ناشناخته حمایتـ 
  کاری طرفین مشخص نیست. به دلیل پنهان آن نوع اما قطعی است؛ وجود پشتیبانی اعتماد، قابل نابعم

 داده پوشـش قبلـی های دسـته در کـه است انواعی شامل پشتیبانی، از شکل ـ اشکال دیگر حمایت: این
بـرای تأسـیس  یک گروه شورشـی مالی اعطای پناهندگی، تأمین استخدام، های ایجاد فرصت مانند اند، نشده
    ).Croicu & others, 2011: 17غیره ( و تسلیحات گری برای انتقال واسطه رادیویی، ایستگاه یک

  ها در روابط نیابتی (براساس اطالعات برنامه اوپساال) قدرت پشتیبانی. سطح ٤جدول
 

رد  قدرت بزرگ  ابرقدرت  تعداد اشکال
ُ
  دولتی بازیگر غیر  المللی سازمان بین  قدرت خ

٠  ٠  ١  ٠  ٢  ٥  
٠  ٠  ٣  ٠  ١  ٤  
٠  ٠  ٧  ٠  ٢٢  ٣  
٢  ٠  ١٩  ٣  ١٤  ٢  
٣  ٦  ٥٥  ١١  ١٥  ١  

  ٥  ٦  ٨٥  ١٤  ٥٤  مجموع

  )٧٥: ١٣٩٧(آزاد (الف)، 
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ادبیـات نظـری روابط نیابتی بین بازیگران دولتی و غیردولتی با مسـائلی مواجـه اسـت کـه 
عمـومی در طور  گروه شورشی مورد حمایت دولت خارجی، به. پاسخگوی آنهاست» پارتیزان«

طور  چریک در جایگاه نایب بـه در درگیری نظامی حضور دارد.، قارنچریک یا مبارز نامتقالب 
اسـت کـه از آن بـه عنـوان وابسته دولتی  حامیاز جهات سیاسی، نظامی و اقتصادی به طبیعی 

کننـد  ها، عـالوه بـر پـول و اسـلحه تـالش می ها یا چریک شود. پارتیزان یاد می ١»نفع سوم ذی«
المللی مورد نیاز خود را نیز از طریق شناسایی توسط بازیگران دولتـی بـه دسـت  مشروعیت بین

هـا را از خطـر بازیچـه قـرار  سیاسی رانده نشوند. این وابسـتگی، پارتیزان بیاورند تا به حوزه غیر
  اشت. دنخواهد نگه گرفتن توسط قدرت متعارف دولتی مصون 

هـا بـه  دلیل ورود پارتیزان مرور زمان و به ود دارد که بهشدت وج این امکان به ،از طرف دیگر
های بزرگ مورد استحاله قرار گیرند و اهدافی که بـرای  المللی، از سوی قدرت بافت سیاسی بین

ها ابتـدا بـرای حفـظ قلمـرو خـود مبـارزه  زانیپارت .جنگیدند، دستخوش تغییر شوند میآن نبرد 
را فـدای  ها كیچر بداند،ر مقاطعی که حامی دولتی الزم داست کنند، اما تجربه ثابت کرده  یم

 یابـدتنـزل  یبه مزدور ها پارتیزانممکن است عملکرد نظامی در این فرایند . کند میمنافع خود 
  ).Muller, 2006: 9-14( استبرخوردار پوشش قهرمانانه  ازکه 

  هاي شورشی در سوریه   الگوي حمایت نیابتی از گروه
ظمی در جنگ داخلـی سـوریه و خـروج کنتـرل منـاطق از اختیـار دولـت مرکـزی، ن بعد از آغاز بی

های مسلح شـروع  گیری گروه مخالفان نظام حاکم به ذخایر سالح و مهمات دسترسی یافتند و شکل
ها پیرو تحکیم شرایط آنارشـیک و در چـارچوب دسـتیابی بـه منـافع  شد. بخش زیادی از این گروه

هزار گروه و شورای نظامی با بزرگی چند ده تا چند هـزار نفـر  ٦به حدود شکل گرفتند که تعداد آنها 
ها بر محور اختالفات عقیدتی، منافع مـادی یـا جنـگ  های داخلی بین گروه رسید. بنابراین، رقابت

های پیاپی شـکل داد کـه براسـاس  ها و جدایی ها، اتحادها، ائتالف قدرت آغاز شد و به پدیده ادغام
های عملیات و...) حول اهداف مختلف تشکیل و منحل شدند که  بندی (اعم از اتاق آن، هزار گروه

  ).The Carter Center, 2014: 11گروه بود ( ٦٥تا  ١٣تعداد آن در هر هفته، بین 
ـی تقسـیم  گروه

ّ
ـی و مل

ّ
های مسلح مخـالف در جنـگ داخلـی سـوریه بـه دو بخـش فرامل

ی، شامل جریان می
ّ
های  ش و القاعده بودنـد کـه از سـوی قطعنامـههای داع شدند. بخش فرامل

بندی شدند. بنابراین، هـیچ  های تروریستی دسته شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمره گروه
  طور رسمی از سوی هیچ بازیگر دولتی مورد حمایت قرار نگرفتند.  یک از این دو جریان، به

                                                                                                                                         
1. Interested Third Party 
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(سـوم سـپتامبر  ١٣٩٢شـهریور  ١٢بـار روز  چاک هگل، وزیر دفاع وقـت آمریکـا، بـرای اولین
) در جلسه اجتماع کنگره اعالم کرد که دولت آمریکـا در حـال انجـام دادن ترتیبـات ارسـال ٢٠١٣

سالح و کمک مخفی به مخالفان نظام سوریه است. البتـه مداخلـه مسـتقیم آمریکـا در جنـگ، بـه 
علیه اسـرائیل و تبعـات  جویانه سیستم موشکی سوریه دالیل مختلف، از جمله احتمال پاسخ تالفی

  المللی آن، از دستورکار خارج شد. بین
کرد و حمایت از نیروهای شورشی فاقد گرایش دینـی  گرا دوری  آمریکا از همکاری با نیروهای اسالم 

 ١٠٠بـین  ه شدند،دینام »مخالفان معتدل« را در دستورکار قرار داد. استعداد این بخش که از سوی آمریکا
هـزار نفـر در قالـب  ٩٠بـا اسـتعدادی حـدود   گـروه ٢٣فر قابل ارزیابی بود. از این تعداد، هزار ن ١٥٠تا 

هـای آفنـدی و ایجـاد  بندی بودند کـه توانـایی آغـاز عملیات  بالقوه قابل دسته  های قدرتمند و قدرت گروه
 (Blanchard and Sharp, 2013: 28-49)تغییرات راهبردی در میدان نبرد داشتند. 

  
  های معارض در سوریه بندی استعداد، ویژگی و توانایی گروه دسته .٥جدول

 
  توانایی  ویژگی  استعداد (نفر)  

  قدرتمند و
  گروه دارای سازمان ٢٣  هزار ٩٠

  دارای توانایی
  قدرتمند بالقوه  ایجاد تغییرات راهبردی

  هزار ١٥ـ١٠  متوسط
  گروه با استعداد متغیر ٢٦

  و ایدئولوژی متفاوت
  اییفاقد توان

  ایجاد تغییرات راهبردی
  صدها گروه چند ده نفره محلی  هزار ٦٠ـ١٠  محلی

  (Cafarella and Casagrande, 2016: 14-46) 
  

ها اقدام به حمایت سیاسی و حتی مالی و تسلیحاتی محدود  ممکن است تعداد زیادی از دولت
ر ترکیه، اردن، آمریکا، عربسـتان، از شورشیان سوریه کرده باشند؛ اما در میان آنها تنها از شش کشو

نقـش » جـواری هم«امارات و قطـر شـواهد عینـی قابـل توجـه بـرای بررسـی وجـود دارد. مسـئله 
همسایگان سوریه را در حمایت از شورشیان این کشور برجسته کرد؛ اما این دلیل، برای ایفای نقش 

گـاه بـه  مثال، دولت عـراق هیچحمایتی آنان از شورشیان سوری یا حکومت سوریه کافی نبود. برای 
حمایت از هیچ کدام از دو طرف مناقشه نپرداخت و در مقابل، ترکیه و اردن قلمرو سرزمینی خود را 

  در اختیار شورشیان سوری قرار دادند و به همین دلیل، نقش بسزایی در تغییر موازنه جنگ داشتند. 
نقطه از خاک  ١١٩وب پ.ک.ک در نیروهای نظامی ترکیه برای اجرای طرح کاهش تنش یا سرک

 بـه اقـدام سوریه، شورشی های دولتی گروه حامیان از یک سوریه مستقر شدند؛ اما نه ترکیه و نه هیچ
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 علیه نظـام سـوریه نکردنـد. آنهـا همچنـین بـه جنگ در آنان به کمک برای نظامی نیروی اعزام
ندادنـد؛  را خود العاتیاط و نظامی های زیرساخت به مستقل دسترسی سوری امکان شورشیان

هـای شورشـی را از اواخـر سـال  اما در همکاری با آمریکـا پشـتیبانی مـالی و تسـلیحاتی گروه
مسـتقر  ٢)MOCو اردن ( ١)MOMهای نظامی کـه در ترکیـه ( ، توسط دو مرکز عملیات٢٠١٣

ترکیـه و  هـای دار بود و دولت بودند، آغاز کردند. آمریکا فرماندهی هر دو مرکز عملیات را عهده
هـا، آمـوزش و اختصـاص  ای در زمینـه تخصـیص کمک اردن در شمال و جنوب نقش برجسته
  ).The Carter Center, 2015: 10-33کردند ( جغرافیا در خاک کشور خود ایفا می

و مرکـز تحقیـق و  ٣واسطه فرماندهی عملیات ویژه در وزارت دفاع آمریکـا آمریکا حداقل به
ای، تسلیحات  در ایاالت نیوجرسی در یک فرایند چهار مرحله  ٤الساخت سالح پیکاتینی آرسن

مورد نیاز در سوریه را از کشورهای اروپای شرقی خریداری و سپس با حمل هوایی و دریایی از 
های شورشی سوری  کرد و سپس به گروه کشورهای عربستان و امارات به ترکیه و اردن منتقل می

ویژه به عنوان مسئول اجرای عملیات در خـارج از مرزهـای داد. فرماندهی عملیات  تحویل می
کننده نهـایی تسـلیحات بـه سـوریه بـوده اسـت.  کننـده اولیـه و ارسـال ایاالت متحده، دریافت

پیکاتینی آرسنال نیز به عنوان یک مرکـز دارای تجربـه خریـد تسـلیحات از کشـورهای اروپـای 
  شرقی، در این فرایند فعال بود.

 ٤٢و اردن در عقبـه بنـدر از تسـلیحات های محمولـه از درصد ٧٦زوکار، از طریق این سا 
 ٥شـد می کشـور این خاک وارد سوریه جنوب و شمال از ترکیه در آغالر نظامی اسکله از درصد

)Angelovski and Marzouk, 2017.(  
دن، دهد قلمرو سرزمینی ترکیه و ار انطباق شواهد عینی با معیارهای برنامه اوپساال نشان می

سـرزمینی،  ارتبـاط برقـراری نقشی محوری در اجرای سایر اشکال حمایت داشته است. بـدون
امکان تسلیح، آموزش، تـدارکات، پشـتیبانی اطالعـاتی و سـایر اشـکال حمایـت بـا دشـواری 

  رو بود. چشمگیری روبه

                                                                                                                                         
1. Müşterek Operasyon Merkezi 
2. Military Operations Center 
3. Special Operations Command (SOCOM) 
4. Picatinny Arsenal 

 دالر میلیون ١٢ و بلغارستان از تسلیحات دالر میلیون ٢٧ ،٢٠١٦ تا ٢٠١٤ های سال طی ویژه عملیات فرماندهی.  ٥
 به تسلیحات تن ٤٧٠٠ ،٢٠١٦ می تا ٢٠١٥ بردسام از فرماندهی این. است کرده منتقل سوریه به صربستان از سالح
 چـک، جمهوری از تسلیحات این انتقال زمینی مسیر. است کرده منتقل سوریه به دریا راه از را دالر میلیون ٥٠٠مبلغ

 در بورگاس و رومانی در کنستانتا بنادر از آن دریایی حمل مسیر و بلغارستان و رومانی به هرزگوین و بوسنی و اوکراین
 .است بوده اردن در عقبه و ترکیه توسوکوی شهرک در آغاالر نظامی اسکله به رستانبلغا
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ی جایگزین برای نظام سوریه، حضور القاعـده و د
ّ
اعـش عالوه بر فقدان یک جریان قدرتمند مل

سـاخت. ایـن مسـئله  رو می بروز آنارشی کامل پس از سقوط نظام سوریه را با احتمال بـاالیی روبـه
هـای شورشـی و در رأس آنهـا آمریکـا بـود؛ زیـرا بـروز چنـین  های حـامی گروه چالش مهم دولت

د داد. با وجود اصـرار ترکیـه بـرای ایجـا طور جدی تحت تأثیر قرار می وضعیتی امنیت اسرائیل را به
 بـار نـه آمریکـا دولـت و ناتو دوازده بار ٢٠١٥ تا ٢٠١٣ های سال مناطق پرواز ممنوع و حائل، طی

کردند و از پشتیبانی هوایی شورشـیان در برابـر نظـام  رد چنین مناطقی را ایجاد امکان رسمی طور به
  ).٢٤: ١٣٩٧سوریه نیز خودداری کردند (آزاد (ب)، 
هـای  گرا بـر کمک های اسالم انستان و هراس از تسلط گروهآمریکا با مرور تجارب جنگ در افغ

هـای شورشـی سـوری نیـز  تسلیحاتی، از ارسال تسلیحات راهبردی نظیر پدافند هـوایی بـرای گروه
 ذاتی و با اتکـا بـر دکتـرین نـاتوانی 

ّ
پرهیز کرد. بر همین اساس، آمریکا در چارچوب ائتالف راه حل

شـورای امنیـت  ٢٢٤٩المللی داعش و نیـز براسـاس قطعنامـه  ندولت سوریه در مبارزه با تهدید بی
سازمان ملل متحد، با تعـداد محـدودی نیـروی نظـامی در شـمال شـرق سـوریه حاضـر شـد کـه 

  ).  Katzman, 2015:8( ١گذاری آن، تغییر رژیم در این کشور نبود هدف
  

                                                                                                                                         
 اسـت اختالف محل همچنان و نشده پذیرفته الملل بین حقوق در سوریه دولت توانایی عدم دکترین که باورند این بر برخی. ١

 رضـایت صـورت در تنهـا هـا دولت زیـرا دانسـت؛ سـوریه در مداخله برای مجوزی را کشور این ناتوانی ادعای توان نمی و
 متوسـل زور بـه دیگری کشور سرزمین در توانند می منشور ٤٢ ماده ذیل امنیت شورای تجویز و مشروع دفاع دولت، صریح
 نـوامبر ٢٠ روز متحـد ملـل سـازمان امنیـت شـورای ایـن، وجود با .)١٩٥ـ١٩٨: ١٣٩٥ شارق، لطفی، طباطبایی( شوند
 علیـه سابقه بی و جهانی تهدیدی را داعش خواست کشورها سایر از دیگر جهان، نقاط داعش به تحمال به استناد با ٢٠١٥
 الملـل بین حقـوق بـا مطـابق تـا کـرد دعوت دارند را الزم توانایی که هایی دولت از و کنند قلمداد المللی بین امنیت و صلح

 
ً
 سـرکوب بـه اقداماتشان کردن هماهنگ و تشدید با بشردوستانه، حقوق و پناهندگی همچنین متحد، ملل منشور مخصوصا

 آنهـا امن مکان کنند، بپردازند و می همکاری القاعده با که اشخاصی و ها گروه سایر و النصره جبهه داعش، تروریستی افعال
ظـام رغم مخالفـت ن آمریکا به . بنابراین،)United NationsS/RES/2249, 2015: 1-2( ببرند بین از را عراق و سوریه در

  کرد و با وتوی چین و روسیه نیز مواجه نشد. کسب سوریه علیه داعش در نظامی اقدام را برای الزم سوریه مشروعیت
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  وپساالبرنامه ا یارهایبراساس معشورشیان سوری  انیحام یبانیسطح پشت. ٦جدول
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  ٧  *  ؟  *  *  *  *  *  -  *  -  ترکیه
  ٦ * ؟  *  *  *  *  *  -  -  -  آمریکا
  ٣ * ؟  ؟  *  ؟  -  *  -  -  -  عربستان
  ١  ؟  ؟  -  ؟  -  *  -  -  -  -  امارات
  ٢ * ؟  ؟  *  ؟  -  ؟  -  -  -  قطر
  ٥ * ؟  *  ؟  ؟  *  *  -  *  -  اردن

  )٣٧٠: ١٣٩٧(آزاد (الف)، 

  الگوي حمایت نیابتی از نظام سوریه  
حکومت سوریه بعد از آغاز بحران داخلی، از جمهوری اسالمی ایـران بـرای مهـار آشـوب کمـک 

، مستشاران ایرانی از نهاد نیروی انتظـامی بـرای کمـک بـه ٢٠١١ل خواست و بر همین اساس از سا
نظامی آشوب در سوریه وارد این کشور شدند. مشارکت ابتدایی ایران مبتنی بر ارائه کمـک  مهار غیر

به آموزش جایگزینی سازوکارهای ضدشورش به جای سازوکارهای نظامی خشن برای مهار بحـران 
تبار خارج از سازمان رسمی نیروهای مسلح  ی دفاعی کمکی سوریبود. این روند با آموزش نیروها

  ). ٤٣٦: ١٣٩٥این کشور همراه بود (بابایی، 
جمهوری اسالمی ایران حفظ نظام سوریه را به عنوان یکی از خطوط قرمز سیاست خارجی 

. عیار برای دستیابی بـه ایـن هـدف را در دسـتورکار قـرار داد خود تعریف کرده بود و تالش تمام
 
ِ
چنین هدفی در چارچوب الگوی دشمنی با اسرائیل و در راستای حفظ یکی از بازیگران کلیدی
محور موسوم به مقاومت تعریف شـده بـود. ایـران عـالوه بـر اعـزام نیـروی نظـامی، پشـتیبانی 
تسلیحاتی و اطالعاتی، تدارکات و کمک اقتصادی و تخصیص بودجـه، بـه مـوازات آمـوزش و 

تبار، بـه دلیـل کمبـود نیـروی انسـانی، بسـیج و نیـز  غیرنظـامی سـوری سازماندهی نیروهـای
سازماندهی و فرماندهی نیروهای شیعه غیرسوری از اتباع لبنان، عراق، افغانستان و پاکسـتان را 

  ).٦٨ـ٧٢: ١٣٩٥هم آغاز کرد (آزاد، 
یه، ها توسط اتبـاع عراقـی و افغانسـتانی مقـیم سـور سازماندهی ابتدایی برخی از این گروه
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مـذهبی و منحصـر بـه دفـاع از مقدسـات شـیعه در مقابـل هتـک  صورت خودجوش و با انگیزه به
با گسـترش جغرافیـای نبـرد توسـط ایـران، بعـد  ٢٠١٣های تکفیری آغاز شده بود، اما از سال  گروه

ران وارد سو، به عنوان نّواب ای پیمانان غیردولتی ایران از یک سیاسی نیز به آن افزوده شد. بنابراین، هم
کارزار شدند و از سوی دیگر، به عنوان حامیان ارتش سوریه در جنگ داخلی این کشور عمل کردند 

  ).٦٨ـ٧٢: ١٣٩٥(آزاد، 
روسیه به عنوان بازیگر دیگر حامی نظام سوریه، مشـارکت در جنـگ داخلـی ایـن کشـور را از 

مستشاران ارتش روسیه نیز از  با انتقال تسلیحات به سوریه آغاز کرد. مشارکت محدود ٢٠١٣ژانویه 
جمهـور  رئیس پـوتین، طور رسمی در میادین نبرد حومه دمشق آغاز شـد و والدیمیـر به ٢٠١٤سال 

طور رسمی مشارکت در جنگ سوریه علیه تروریسم را اعالم کـرد  ، به٢٠١٥ سپتامبر١٥روسیه، روز 
  ).٢٨٥ـ٢٨٦: ١٣٩٧(آزاد (الف)، 

های امنیتی  ظامی، روابط نیابتی را در چارچوب اعزام شرکتروسیه به موازات ارسال تجهیزات ن
یکـی از  ١»میترووانـف الساندر) «٢٠١٢آوریل  ٢٤( ١٣٩١اردیبهشت  ٥به سوریه توسعه داد. روز 

ای بـا شـماره  جمهـور روسـیه، الیحـه نمایندگان دومای روسیه بـا حمایـت مسـتقیم پـوتین، رئیس
های  سـازی تأسـیس شـرکت توای آن مربـوط بـه قانونیبه این مجلس ارائه داد که مح» ٦٢٠١٥ـ٦«

خصوصی امنیتی در فدراسیون روسیه با اهداف اقتصـادی، نظیـر ارائـه خـدمات نظـامی و فـروش 
ـت نیروهـای  تسلیحات بود. ماده سوم این الیحه ناظر بر آماده

ّ
سازی شـرایط بـرای اسـتفاده از ظرفی

 اسـتعداد از ناظر بـر اسـتفاده آن، از ٢٧ ماده مرزی بود. های احتمالی برون غیررسمی در مأموریت
  .)Проект №62015-6, 2012: 3-31ها بود ( در مأموریت خارجی نیروهای

های خصوصـی امنیتـی مخالفـت  بـرداری از شـرکت دوما با الیحه اختیار قانونی تأسیس و بهره
به  ٢»گروه امنیتی موران«ها در سوریه را با ورود  کرد، اما دولت روسیه استفاده از ظرفیت این شرکت

 ٣آغـاز کـرد ٢٠١٣هـای نفـت از داعـش و کنتـرل آنهـا در سـال  گیری چاه این کشور بـرای بـازپس
)Østensen and Bukkvoll, 2018: 25.(  

انطباق شواهد عینی مربوط به عملکرد جمهوری اسالمی ایـران و روسـیه بـا معیارهـای برنامـه 
اند قلمـرو خـود در رونـد  جواری با سوریه، قادر نبوده دم همدهد که آنها به دلیل ع اوپساال نشان می

                                                                                                                                         
1. Митрофановым А.В. 
2. Moran Security Group 

 دلیل بـه» ٦٢٠١٥ــ٦« شـماره الیحـه امنیتـی، خصوصـی های شرکت سازی قانونی برای زیاد های تالش وجود . با٣
 قـانون از ٣٥٩ مـاده از اول بند اساس بر امنیتی خصوصی های  شرکت. ماند باقی بالتکلیف قانونی های مغایرت
. بودنـد شـده بندی دسته »مزدور« عنوان با) ١٩٩٦ ژوئن ١٣( ١٣٧٥ خرداد ٢٤ مصوب روسیه فدرال ٦٣ شماره

شـناخته  مسـلح غیرقـانونی تشـکیالت یـا سازمان یک عنوان به قانون، این از ٢٠٨ماده  اساس بر ها شرکت این
 .)Federal Law No. 63-FZ, 1996: 99-170( شدند می
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کار گیرند؛ اما هر دو بازیگر اقدام به اعزام نیروی نظامی برای حمایـت از سـوریه در  جنگ را به
خصـوص  اند. استقرار نظامی در خاک سوریه و مشارکت مستقیم در میادین نبرد و به جنگ کرده

  معادالت نظامی داشت. پشتیبانی هوایی، تأثیر زیادی در 
طور ویژه بر این روند تأثیرگذار بود. نیروی هوایی سوریه براساس  پشتیبانی هوایی روسیه، به

داد کـه تعـداد  عملیات در هر روز انجـام مـی ١١٩تا  ٥٧شرایط میدان نبرد، به طور متوسط بین 
روز). پشـتیبانی هـوایی عملیـات در  ٥٠آنها بعد از آغاز پشتیبانی هوایی روسیه  افزایش یافت (

بهره بودنـد و در عـین حـال،  شاخص تأثیرگذاری در روند نبرد بود که شورشیان سوری از آن بی
دلیل عدم دریافت تسلیحات پدافند هوایی از سوی حامیان، توانایی مقابله با آن را نیز نداشتند  به

  ).٢٥: ١٣٩٤(آزاد، 
موقعیـت نظـامی در خـاک سـوریه  ٩٠و ٢٧٣ پیمانان آنها به ترتیب در ایران و روسیه و هم

هـای عملیـاتی، مراکـز  ها و مراکـز نظـامی، پایگاه مستقر شدند. این نقاط استقرار شامل پایگاه
گیری  هـای نظـامی، بـازپس امنیتی، مراکز مراقبت و مراکز پزشکی بودند کـه در حـین عملیات

تقرار در خاک سـوریه، سـایر اشـکال دلیل اس ایران و روسیه به ١مناطق و کنترل آنها ایجاد شدند.
  دادند. های شورشی انجام می پشتیبانی را با هزینه و چالش بسیار کمتری نسبت به حامیان گروه

  

                                                                                                                                         
 یبرا کیلجست یبانیو برخوردار از پشت یاتیو عمل ینظام زاتیمجهز به تجه ینظام یها گانی: یو مرکز نظام گاهیپا. ١

 یانـواع ادوات نظـام و حجـم و هـا گانیاسـتعداد  نیهجوم در آنها حضور دارند. تفاوت بـ ایدفاع  تیانجام مأمور
   است. یاممرکز نظ ای گاهیقضاوت درباره اطالق پا اریهمراه آنها مع

مستقر اسـت و  یزیر اداره و برنامه یبرا یمقر فرمانده ،که در آن شود یاطالق م ینظام یگاهی: به پااتیعمل گاهیپاـ 
 نیب یهماهنگ تیشامل مأمور وست برخوردار ا حاتیو تسل رویدر سطح ن کیو لجست یکیتاکت یبانیاز امکان پشت

 یایـمـرتبط بـه آنهـا، جغراف یکیو لجست یو نقاط نظام ها گاهیپا قیاز طر اتیعمل گاهی. پاشود می ینظام یروهاین
   .دهد یرا تحت پوشش قرار م یعیوس

تفاده از کمـک و بـا اسـ ای یبه شکل انفراد یتیامن یبانیمنحصر به پشت ینظام گاهیپا تی: مأموریتیو مرکز امن گاهیپاـ 
 قیـتهـاجم، بازداشـت و تحق :شامل تیمأمور نیاست. ا یاتیو نقاط مستقر در منطقه عمل ها گاهیپا ریسا یبانیپشت

   و خطوط انتقال نفت تا محل استقرار افراد مهم است. ها اهچ رینظ راهبردیاز نقاط  یا دهنده دامنه است که پوشش
 یبانیپشـت رنـدهیدربرگ یطـورکل آن به تیاما مأمور ؛است ینظام ،کیپست لجست تی: ماهیو پزشک کیلجست مرکزـ 

ادوات  ریو تعم یآموزش و ارائه خدمات نگهدار ینقاط متعدد برا جادیواسطه ا هب کیاست. پست لجست یرنظامیغ
  . ردیگ یمورد استفاده قرار م ینظام

و  ندو امـداد مسـتقر یارتباط یرهایمس یور ایخطوط تماس  کینزد یی،شناسا تیکه با مأمور یمراقبت: نقاط مرکزـ 
  مشغول هستند. یتیو امن یاطالعات نظام یآور به رصد و جمع
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   اوپساال برنامه معیارهای بازیگران دولتی حامی نظام سوریه براساس پشتیبانی ـ سطح٧جدول
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  ٧  *  ؟  *  *  *  *  *  -  -  *  روسیه

جمهوری 
  اسالمی ایران

  ٧  *  ؟  *  *  *  *  *  -  -  *

  )٣٧٠: ١٣٩٧(آزاد (الف)، 
پیمانان ایـران و روسـیه در  جایگاه همیک چالش نظری در روند بررسی انطباقی، تعیین تکلیف 

های امنیتـی روس  پیمـان بـا ایـران و شـرکت هـای غیرسـوری هم ادبیات روابط نیـابتی اسـت. گروه
نبودند؛ اما به عنوان حامی نظام سوریه در جنگ، اقدام به اعزام نیـروی نظـامی بـه » بازیگر دولتی«

  این کشور کردند. 
ه لبنان از سازماندهی مستقل در اعزام نیرو برخوردار بودند و الل ها نظیر حزب برخی از این گروه

شـد. در عـین  سازماندهی برخی دیگر نظیر حیدریون، فاطمیون و زینبیون توسـط ایـران انجـام می
های امنیتی روس عالوه بر مشـارکت در  الله لبنان و شرکت حال، برخی از این بازیگران، نظیر حزب

پیمانـان  روهای سوری نیـز مشـارکت داشـتند. همچنـین تمـام همروند جنگ، در آموزش نظامی نی
منظور پشتیبانی اطالعـاتی از نظـام سـوریه در رونـد  غیردولتی ایران و روسیه در سطوح مختلف، به

  جنگ حمایت کردند. 
های سوری است که از  تعیین تکلیف جایگاه نظری گروه ،یانطباق یدر روند بررسدیگر چالش 

ایران و روسیه بسیج، سازماندهی و فرماندهی شدند. عملکرد ایـن بخـش  سوی جمهوری اسالمی
نظامیـان   قابل ارزیـابی اسـت کـه شـامل شـبه ١از نیروها در چارچوب مبانی نظری نیروهای کمکی

های مسلحی هستند کـه بـه  نظامیان حامی دولت، گروه  حامی دولت و نیروهای موازی هستند. شبه
اند و  های محلـی و خـودگردان همسـو شـده با دولت مرکزی یا دولترسمی   طور غیررسمی یا نیمه

دلیل حمایت از دولت،  ها به شوند. این گروه گاه بخشی از نیروهای مسلح رسمی محسوب نمی هیچ
کننـد  نوبه خود، از حاکمیـت نیـز دفـاع می های آشکار یا ضمنی از سوی دولت دریافت و به کمک

(Bohmelt & Clayton, 2016: 199). 
عنوان نیروهـای کمکـی یـا  شـوند و بـه نیروهای موازی زیر نظر دولت مرکزی سـازماندهی می

                                                                                                                                         
1. Auxiliary Forces 
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کنند. نیروهای موازی شباهت زیـادی بـه نیروهـای رسـمی  جای نیروهای رسمی فعالیت می به
شـوند و پـس از آمـوزش و تجهیـز، در برقـراری امنیـت  دارند، با این تفاوت که ابتدا بسـیج می

 قـانون اجـرای و بازجویی اطالعات، آوری جمع این، بر کنند. عالوه فا میداخلی کشور نقش ای
آنهـا را  سـختی هـا به با وجود ایـن، دولت روند؛ به شمار می واحدها این مهم وظایف همگی از

  ).Carey, Mitchell, 2017: 127کنند ( محسوب می منظم ردیف نیروهای هم
  

  ه در جنگ داخلی (براساس معیارهای برنامه اوپساال). سطح پشتیبانی حامیان ویژه نظام سوری٨جدول
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  ٤  ؟ * * - * - -  -  -  *  ١های امنیتی روس شرکت
  ٥  *  *  *  -  *  -  -  -  -  *  الله لبنان حزب

  ٣  ؟  *  *  -  -  -  -  -  -  *  ٢حیدریون از عراق
  ٣  ؟ * * - - - -  -  -  *  زینبیون از پاکستان

  ٣  ؟ * * - - - -  -  -  *  فاطمیون از افغانستان

  )٣٧٠: ١٣٩٧(آزاد (الف)، 

  اختالل در روابط نیابتی حامیان و شورشیان سوري
، نظام حـاکم بخـش زیـادی از کنتـرل ٢٠١٦تا  ٢٠١٢ی در سوریه در سال بعد از آغاز جنگ داخل

درصد از مساحت سرزمینی کشور میسر بود.  ٢١سرزمینی را از دست داد و اعمال حاکمیت تنها بر 
، معادالت میدان نبرد تغییر کرد و نسبت کنترل سرزمینی نظـام ٢٠١٧با وجود این، تا نیمه دوم سال 

کماکان به قوت خود بـاقی  ٢٠٢١ایش یافت. بخشی از این روند که تا سال درصد افز ٦٣سوریه به 
                                                                                                                                         

 امنیتـی گـروه«هـا عبـارت بودنـد از:  روس در سوریه جنگیدند. این گروه امنیتی خصوصی  . حداقل هشت  شرکت١
، »کـوزاکز« ، »تـی. او. ان. ایـی سـپاه« ،»کـا. تـی. آ گـروه« ،»آر. سنتر«  ،»ترور آنتی« ،)اسلوونی سپاه(  »موران

  ». پاتریوت«و  »واگنر«
شـد. ایـن  های عراقی حاضر در سـوریه اسـتفاده می . حیدریون نامی است که از آن، برای خطاب به مجموعه گروه٢

ی در جنگ سـوریه های کوچک و بزرگ بود که در سطوح و مدت زمان مختلف مجموعه، شامل تعداد زیادی از گروه
هـای عراقـی، در ایـن مقالـه بـا عنـوان  حضور داشتند. بنابراین، برای پرهیـز از ایجـاد پیچیـدگی از مجموعـه گروه

 شوند.  حیدریون یاد می
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های شورشی مربوط بود و بخش دیگری از آن، به تفاوت اشـکال و  ماند، متأثر از روابط درونی گروه
  ماهیت حمایت حامیان دو طرف مناقشه ارتباط داشت. 

قدرتمند بالقوه وجـود داشـتند  گروه قدرتمند و ٢٣از میان صدها گروه شورشی در سوریه، تنها 
دلیل اختالفـات شـدید  های یادشده بـه که قادر به ایجاد تغییرات راهبردی بودند. با وجود این، گروه

نـدرت در عملیـات  ایدئولوژیک و رقابت منافع، فاقد سازمان و فرماندهی مشترک بودند و حتـی به
دالیـل مختلـف، وارد مناقشـه بـا هـای شورشـی بـه  کردند. از سوی دیگر، گروه مشترک شرکت می

هـا، یکـی از دالیـل  طرازی نسبی قـدرت گروه دلیل هم شدند. این مناقشات مسلحانه به یکدیگر می
  Cafarella and Casagrande, 2016: 14-46) .فرسایش توانایی آنان بود (

  
  

  
  
  
  

نبودنـد. بنـابراین،  گرا هـای اسـالم های شورشی مورد اعتماد آمریکا، قادر به غلبه بـر گروه گروه
دلیل ریسک باالی تغییر رژیـم سـوریه بـرای  سو، به های شورشی از یک آمریکا و سایر حامیان گروه

دلیل  امنیت اسرائیل، از پشتیبانی هوایی برای تعیین تکلیف جنگ امتناع داشتند و از سوی دیگر، بـه
هـای شورشـی را بـا ایـن  گرا، گروه هـای اسـالم هـراس از کنتـرل تسـلیحات راهبـردی توسـط گروه

کردند. به همین دلیل، حامیان نظام سوریه با اعزام نیـروی نظـامی منسـجم و  تسلیحات تجهیز نمی
  پشتیبانی هوایی، معادالت نظامی را به نفع خود تغییر دادند.

فایده بودن ادامه جنگ، قطـع حمایـت از شورشـیان را  دنبال این روند، آمریکا با تشخیص بی به
اردیبهشت  ١٤ارائه پیشنهاد طرح مناطق کاهش تنش به روسیه، آغاز کرد. این طرح در روز  واسطه به

تـنش تبـدیل شـد کـه بـه   )، به یادداشت توافقی برای ایجاد مناطق کاهش٢٠١٧(چهارم می ١٣٩٦
ی آشتی کمیته امضای نمایندگان هیئت روسیه، ایران و ترکیه رسید. براساس این طرح،

ّ
 بـه سوریه مل

 رغم به آمریکا. داد قرار دستورکار در را مسلح مخالفان تدریجی تسلیم و سالح خلع  روسیه، ریاست
 هـای کمک قطع برای تصمیم با اما نکرد، مشارکت روند این در مستقیم طور به گاه هیچ روسیه فشار
  رد کـ روسـیه فشـار برابـر در تسـلیم بـه وادار را آنـان سـوریه، نظـام مخالفـان به تسلیحاتی و مالی

  ).٣٣٧ـ٣٣٨: ١٣٩٧(آزاد (الف)، 

 نمودار(): ترکیب دسته بندي هاي قدرتمند   
سکوالرها 25%و قدرتمند بالقوه در کل سوریه

اسالمگرایان سیاسی  %24

وابستگان القاعده  %20

سلفی هاي غیر مرتبط با  
القاعده %31
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) با این ٢٠١٧ژوئیه ٢٤( ١٣٩٦جمهور وقت آمریکا روز دوم مرداد  در نهایت، ترامپ رئیس
های آمریکا به آنهـا را قطـع  فایده است، پرداخت ادله که تسلیح مخالفان سوری، خطرناک و بی

ردن و ترکیه منحـل شـدند و دو مرکز عملیات نظامی در ا ٢٠١٧کرد. بدین ترتیب، تا پایان سال 
عنوان تنها حامی مخالفان در شمال سوریه باقی ماند. مخالفان جبهه جنوبی نیز مجبور  ترکیه به

  .)٣٤٠: ١٣٩٧ آزاد (الف)،(به تسلیم در برابر فشار نظامی سوریه شدند 
با پایان حمایـت مـالی و تسـلیحاتی آمریکـا و سـایر حامیـان از شورشـیان سـوریه، ترکیـه 

ی خـود آغـاز کـرد. مهم بهره
ّ
تـرین هـدف  برداری از ظرفیت آنان را برای تأمین اهداف امنیت مل

راهبردی ترکیه در سوریه، مقابله با تهدید پ.ک.ک و شاخه سوری آن، حزب اتحاد دموکراتیک 
پیمانی آمریکا و حزب اتحاد دموکراتیک برای مبارزه با داعـش،  خصوص پس از هم بود. ترکیه به
امی در شمال سوریه برای از بین بردن قلمرو این حـزب را آغـاز کـرد. ترکیـه چهـار عملیات نظ

عملیات علیه حزب اتحاد دموکراتیک در خاک سوریه انجـام داد کـه شورشـیان سـوری بخـش 
شـده پـس از ایـن  قابل توجهی از استعداد الزم برای اجرای آنها و حفظ و کنترل اراضـی اشغال

  ).٧٤ـ٧٥: ١٣٩٧فر،  ند (آزاد، ابراهیمیداد ها را تشکیل می عملیات
  

  های مشترک ارتش ترکیه و شورشیان سوری علیه حزب اتحاد دموکراتیک .  عملیات٩جدول 
 

  اهداف  نام عملیات  تاریخ
 ٢٩تا  ٢٠١٦آگوست  ٢٤

  ٢٠١٧مارس 
  سپر فرات

عقب راندن نیروهای دموکراتیک از جرابلس و 
  عفرینحفظ شکاف عربی بین دو کانتون کوبانی و 

مارس  ٢٤ژانویه تا   ٢٠
٢٠١٨  

  کنترل جغرافیای بین عفرین و اعزاز  شاخه زیتون

  ٢٠١٩اکتبر  ١٧تا  ٩
چشمه 
  صلح

ه با  سازی نوار مرزی استان پاک
ّ
های حلب و رق

  ترکیه

(Zanotti and Thomas, 2020: 21-22) 
  

تغییر رژیـم در  های شورشی و تغییر ماهیت اهداف آنان از جنگ برای قطع حمایت از گروه
ی سوریه، مؤید این واقعیـت 

ّ
سوریه، به جنگ با حزب اتحاد دموکراتیک برای برقراری امنیت مل

، پس از تغییر اهداف سیاسـی حامیـان  پارتیزانهای شورشی براساس الگوی نظری  بود که گروه
عملکـرد بـود و دولتی، به ابزاری برای تأمین منافع آنان تبدیل شدند که با اهداف اولیه متفـاوت 

  آنان را تا آستانه مزدوری پیش برد.نظامی 
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  ها تجزیه و تحلیل داده
نیـاز بـه دهد کـه  ها در جنگ داخلی سوریه براساس معیارهای برنامه اوپساال نشان می ارزیابی داده

ای از روابط نیابتی در دو طرف مناقشه در این  ، به مجموعهوجود دشمن مشترکمستقیم و  همکاری
 دولـت نبودنـد. ایـران و روسـیه کشور ش

ً
کل داده است. در این جنگ، حامیان نظـام سـوریه الزامـا

ـی در جنـگ بهره عنوان حامیان دولتی نظام سوریه از هم به
ّ
بـرداری کردنـد و  پیمانان غیردولتی فرامل

  دولتی نظام سوریه به ایفای نقش پرداختند.  عنوان حامی غیر خود آنها به
 »مناقشـه ثانویه حامی« در چارچوب روسیه و ایران امه اوپساال، عملکردبراساس معیارهای برن

قابـل تعریـف اسـت کـه  »نیابتی ویژه حامی« پیمانان غیردولتی نظام سوریه در قالب و عملکرد هم
 نظام سـوریه ویژه بود. حامیان نبرد جغرافیای منسجم به نظامی نیروی مستقیم اعزام ویژگی بارز آن،

ــ ــهاز وحــدت هــدف و س ــا مشــارکت در  ازماندهی نیم ــازیگران ب ــن ب ــد. ای منظم برخــوردار بودن
دار بودند، حمایت ثانویه از  های مشترک که فرماندهی و هدایت آنها را ایران و روسیه عهده عملیات

عنوان  نظام سوریه در جنگ را آغاز کردند. نتیجه این فراینـد، جلـوگیری از سـقوط نظـام سـوریه بـه
  .شده بود هدف تعیین

های شورشی سوری با تغییر اهداف سیاسی حامیان دولتـی، تمـام اشـکال  از سوی دیگر، گروه
ایـن  بـه ترکیـه تکیـه کردنـد.سیاسـی   و بقـایمشـروعیت  حمایت را از دست دادند و بـرای حفـظ

بـرای  از سرنگونی نظام حاکم، به جنگنبرد  هدفاستحاله  مخالفان سوری را در معرضوابستگی، 
های نبرد توسـط ترکیـه،  ترکیه علیه پ.ک.ک در خاک سوریه سوق داد. تعیین اولویت تأمین اهداف
   .دادتنزل های شورشی سوری را تا سطح مزدوری  عملکرد گروه
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  . الگوی روابط نیابتی در جنگ سوریه (براساس معیارهای برنامه اوپساال)١شکل

  گیري نتیجه
نگ داخلی سـوریه بـا معیارهـای برنامـه اوپسـاال انطباق شواهد عینی مربوط به روابط نیابتی در ج

 و حـامی بـرای مشترک دشمن مستقیم، وجود همکاری به دهد که این روابط بر اساس نیاز نشان می
  زمان، شکل گرفته است. طول در آنان میان روابط پیمانان و نیاز به حفظ هم

لتی برخوردار بودند حامیان غیردولتی نظام سوریه در این جنگ، خود از حمایت حامیان دو
هـا و بـازیگران غیردولتـی در  و بدون آن، قادر به ایفای نقش حمایتی نبودند. ایفای نقش دولت

جایگاه حامی، به الگوی جدیدی از روابط نیابتی در جنگ داخلی سـوریه شـکل داد کـه البتـه 
یان سوری و فقط در صف حامیان نظام سوریه قابل مشاهده بود. در مقابل، روابط نیابتی شورش

تی رایج در جنگ حامیان آنها تابع شاخص
ّ
های نیابتی بود و در نهایت، به سـوی روابـط  های سن

  نفع سوم سوق یافت. پارتیزان و ذی
های  بررسی شواهد عینی براساس معیارهای اوپساال، مؤید این واقعیـت اسـت کـه قـدرت

عنوان  انـد. ایـران و ترکیـه بـه تر تمایل بیشتری به مشارکت شدیدتر در جنـگ نشـان داده کوچک
شدت، منابع محدود خود را مصروف پشـتیبانی از جنـگ  های محلی و کوچک، با تمام  قدرت
عنوان یک ابرقدرت در توانـایی نظـامی و ژئوپولیتیـک و قـدرت  که آمریکا به اند، در حالی کرده

ریه پرداختـه جهانی اقتصادی با شدتی نزدیک به متوسط، به ایفای نقش در جنـگ داخلـی سـو
رغم اولویـت اهـداف   ای، بـه عنوان یک قدرت نظامی و ژئوپولیتیک منطقـه است. روسیه نیز به

  ژئوپولیتیک، حمایت از نظام سوریه را معطوف به تأمین اهداف اقتصادی کرده است.



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 3
پ،  

اپی
 ی

87
، پاییز 

1400
  

   

 

 124  

  و مآخذ   منابع
  ٢٧نامـه بـدر، ش  هفته ،»تحلیلی بر انطباق روند حمـالت هـوایی روسـیه در سـوریه«، )١٣٩٤(آزاد، امیرحامد ،

 سازان نور.  مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه

   نور سازان اندیشه راهبردی مطالعات مؤسسه تهران: اول، نوبت ،»شعبی حشد روشن سایه« ،)١٣٩٥(آزاد، امیرحامد. 

  ) (الف) تیمهار داعش بر امن یساز وکارها ریتأث)، ١٣٩٧آزاد، امیرحامد  
ّ
، دکتـری نرایـا یاسـالم یجمهـور یمل

 الملل، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران: واحد تهران مرکز. روابط بین

  فصلنامه مطالعـات »٢٠١١روندپژوهی مداخالت نظامی ترکیه در سوریه پس از «)، ١٣٩٧(ب) (آزاد، امیرحامد ،

 .٥ـ٢٧، صص ٧٦راهبردی جهان اسالم، ش 

 فصـلنامه »دمشـق سیاسـی نظام آینده سوریه و شمال نظامیان شبه«، )١٣٩٧فر ( آزاد، امیرحامد و طاهره ابراهیمی ،

  .٤٩ـ٨٦سیاست جهانی، دوره هفتم، ش اول، صص 
 ،انتشارات صائقه. تهران: پنجم، نوبت ها، ماهی پیغام ،)١٣٩٥(علی  گل بابایی  
 دولـت (ش عملکرد ائتالف ضدداع تیمشروع یبررس«)، ١٣٩٥و زهراسادات شارق ( احمددیسی، لطف ییطباطبا

ی، صـص مطالعـات حقـوق عمـوم هفصـلنام، ش اول، »هیدر سور الملل نیاز منظر حقوق ب )و شام عراقی اسالم
  http://ensani.ir/file/download/article/1541406178-10163-42.pdf  :١٧٩ـ٢٠١

 ) بحـران  یوردمـ مطالعـه: ایآسـ غـرب منطقه در یسعود عربستان و رانیا یابتین جنگ«)، ١٣٩٧علیپور، علیرضا
  .١٤٣ـ١٧١، صص ٢ ش ،٧اسالم، س  جهان یاسیس مطالعات ، فصلنامه»هیسور

 Angelovski, Ivan, Marzouk, Lawrence (2017), Revealed: The Pentagon Is 

Spending Up To $2.2 Billion on Soviet-Style Arms for Syrian Rebels. Organized 

Crime and Corruption Reporting project. https://www.occrp.org/en/makingakilling 
/the-pentagon-is-spending-2-billion-on-soviet-style-arms-for-syrian-rebels 

 Blanchard, Christopher M., Sharp, Jeremy M. (2013), Possible U.S. Intervention in 

Syria .Issues for Congress. Congressional Research Service. https://fas. 
org/sgp/crs/mideast/R43201.pdf 

 Bohmelt, Tobias. Clayton, Govinda (2016), Auxiliary Force Structure: 

Paramilitary Forces and Pro-Government Militias. Comparative Political Studies 

51. https://www.unige.ch/sciences-societe/speri/ files/9414/5294/9392/ Tobias_ 
Bohmelt_ -_Security_Force_Structure.pdf 

 Borshchevskaya, Anna (2017), Russia's Strategic Objectives in the Middle East 

and North Africa. House Foreign Affairs Committee. https://docs.house.gov 

http://ensani.ir/file/download/article/1541406178-10163-42.pdf
https://www.occrp.org/en/makingakilling
https://www.unige.ch/sciences-societe/speri/
https://docs.house.gov


اس
شن

تار
ساخ

 ی
سور

در 
گ 

جن
 ه،ی

وها
الگ

 ي
تار

رف
 ي

خله
مدا

 
ان

گر
  

 

 

 125  

/meetings/ FA/FA13/20170615/106128/HHRG-115-FA13-Wstate-

BorshchevskayaA-20170615.pdf 

 Croicu, Mihai Cătălin. Högbladh, Stina. Pettersson, Therése. Themner,  

 Lotta (2011), UCDP External Support Project -Disaggregated/Supporter Dataset 

Codebook, Uppsala Conflict Data Program UCDP Department of Peace and 

Conflict Research, Uppsala University, http://ucdp.uu.se/downloads/extsup/ 
ucdp_external_support_disaggregated_codebook_1.0.pdf  

 Craig, Dylan (2012), Proxy War by African States 1950-2010, faculty of the school of 

international service of American university.http://aladinrc.wrlc. org/bitstream/handle/ 
1961/11012/ Craig_american_0008E_10234display.pdf?sequence=1  

 Cafarella, Jennifer, Casagrande, Genevieve (2016), Syrian Armed Opposition 

 Powerbrokers. Middle East Security Report 29. The Institute for the Study of War. 

http://post.understandingwar.org/sites/default/files/Syrian%20Armed%20Oppositi

on%20Powerbrokers_0.pdf 
 Carey, Sabine C. Mitchell, Neil J (2017), Pro-Government. Annual Review of 

Political Science. Vol. 20. http://www.sowi.uni-mannheim.de/lspol4/wp-

content/uploads/2016/01/Carey-Mitchell-ORE-web-version.pdf 

 Eksi, Muharrem. (2017), the Syrian Crisis as a Proxy War and the Return of the 

Realist Great Power Politics. Hybrid Warfare Special. Issue 1. https://www. 
researchgate.net/publication/329029586 

 Federal Law No. 63-FZ (1996), The Criminal Code Of the Russian Federation. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru080en.pdf 

 Hughes, Geraint (2014), My Enemy's Enemy: Proxy Warfare in International 

Politics. Sussex Academic Press. 
 Small Wars & Insurgencies (2014), Syria and the perils of proxy warfare,Vol. 25, 

No. 3. http://dx.doi.org/10.1080/09592318.2014.913542 

 Hashemi, Seyed Abbas, Sahrapeyma, Mostafa (2018), Proxy war and US's smart 

power strategy (the case of Syria, 2011-2016), The Quarterly Journal of Political 

Studies of Islamic World, Vol. 6, NO. 24. https://psiw.journals. ikiu.ac.ir/ 
article_1351_a133954d051c0ce6453a513f2c98bc88.pdf 

http://ucdp.uu.se/downloads/extsup/
http://aladinrc.wrlc
http://post.understandingwar.org/sites/default/files/Syrian%20Armed%20Oppositi
http://www.sowi.uni-mannheim.de/lspol4/wp
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru080en.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/09592318.2014.913542
https://psiw.journals


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 3
پ،  

اپی
 ی

87
، پاییز 

1400
  

   

 

 126  

 Humud, Carla E, Blanchard, Christopher M. (2020), Armed Conflict in Syria: 

Overview and U.S. Response, Congressional Research Service: https://fas.org/ 

sgp/crs/mideast/RL33487.pdf 

 Katzman, Kenneth (2015), Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and 

U.S. Policy, Congressional Research Service. https://www.fas.org/ sgp/crs/ 
row/RL30588.pdf 

 Kremlin (A) (2015), Meeting with Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu .
http://en.kremlin.ru/events/president/news/50335 

 Kremlin (B) (2016),  Meeting with Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/51765 

 Kiczma, Łukasz, Sułek, Mirosław (2020), National Power Rankings of Countries 

2020. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa. https://www.researchgate. 
net/publication/343392223_National_Power_Rankings_of_Countries_2020 

   Muller, john (2006), An Irregularity that cannot be regulated: Carl Schmitt’s 

Theory of the Partisan and the War on Terror. Princeton University. https:// 
www.princeton.edu/ ~jmueller/Schmitt-WarTerror-JWMueller-March2007.pdf 

 Matar, Linda, Kadri, Ali. (2019), Syria: From National Independence to Proxy 

War. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98458-2 

 Operations Inherent Resolve Report to Congress (2017), Lead Inspector General 

for Operation Inherent Resolve and Operation Pacific Eagle-Philippines. 

 -Operation Inherent Resolve Report to the United States Congress (2018), Lead 

Inspector General for Operation Inherent Resolve and Operation Pacific Eagle-

Philippines. lig-oco_oir1_dec2017_gold.pdf 
 Østensen, Åse Gilje. Bukkvoll, Tor (2018), Russian Use of Private Military and 

Security Companies. Norwegian Defense Research Establishment (FFI). 

https://www.cmi.no/publications/file/6637-russian-use-of-private-military-and-

security.pdf 
 Oguz, Şafak, Çelik, Kadir Ertaç. (2018), Conflict in Syria: Is It Proxy Warfare?.  

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. Volume 2. Issue 2. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=728285 

https://fas.org/
https://www.fas.org/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/50335
http://en.kremlin.ru/events/president/news/51765
https://www.researchgate
http://www.princeton.edu/
https://doi.org/10.1007/978-3-319-98458-2
https://www.cmi.no/publications/file/6637-russian-use-of-private-military-and
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=728285


اس
شن

تار
ساخ

 ی
سور

در 
گ 

جن
 ه،ی

وها
الگ

 ي
تار

رف
 ي

خله
مدا

 
ان

گر
  

 

 

 127  

 Özkizilcik, Ömer. (2020), the Syrian National Army. SETA Publications 175. 

https://web.archive.org/web/20201118170603/https://setav.org/en/assets/uploads/2

020/11/R175En.pdf 

 Phillips, Christopher, Valbjørn. Morten. (2018), ‘What is in a Name?’: The Role of 

(Different) Identities in the Multiple Proxy Wars in Syria. VOL. 29, NO. 3, 414–

433. https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1455328 

 Slim, Randa. (2014), Hezbollah and Syria: From Regime Proxy to Regime Savior, 

Insight Turkey, Vol. 16, Issue 2.  

 Sukhankin, Sergey (2019), Continuing War by Other Means: The Case of Wagner, 

Russia’s Premier Private Military Company in the Middle East. Jamestown. 

https://jamestown.org/wp-content/uploads/2018/07/Sukhankin-Wagner. pdf?x87069 

 Syrian for truth and justice (2020), Turkey’s Recruitment of Syrian Mercenaries to 

Fight in Libya: Process and Legal Consequences. https://stj-sy.org/wp-

content/uploads/2020/05/Public-version-Turkey%E2%80%99s-Recruitment-of-

Syrian-Mercenaries-to-Fight-in-Libya-Process-and-Legal-Consequences.pdf 

 The Carter Center (2014), Syria: Countrywide Conflict, Report No. 4.  http:// 

www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-

conflict/NationwideUpdate-Sept-18-2014.pdf 

 The Carter Center (2015), Syria: Countrywide Conflict, Report No. 5.  

https://www. cartercenter. org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-

conflict/NationwideUpdate-Feb-28-2015.pdf 
 -Ulmer, Beate (2013), Arabellion: Geopolitical Proxy Wars and New 

Constellations of East and West in Syria. Global Studies Working Papers. Institute 

of Geography.  Tübingen University. https://d-nb.info/1163282103/34#page=86 

 United Nations, S/RES/2249 (2015), Adopted by the Security Council at its 7565th 

meeting, on 20 November 2015,  

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249%282015%29&re

ferer=/english/&Lang= 

 -Youra, Ryan Justin (2014), Power plays: Exploring power and intervention in 

proxy wars, Submitted to the University Honors Program of American University 

https://web.archive.org/web/20201118170603/https://setav.org/en/assets/uploads/2
https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1455328
https://jamestown.org/wp-content/uploads/2018/07/Sukhankin-Wagner
https://stj-sy.org/wp
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria
https://d-nb.info/1163282103/34#page=86
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249%282015%29&re


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 3
پ،  

اپی
 ی

87
، پاییز 

1400
  

   

 

 128  

in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Arts 

University Honors in International Studies.  
 https://dra.american.edu/islandora/object/auislandora%3A5018/datastream/PDF/view 

 Yazici, Hanefi. (2018), Proxy Wars in Syria and a New Balance Of Power in the 

Middle East. Journal of Management and Economics Research. Volume: 16. Issue: 

3. http://dx.doi.org/10.11611/yead.449260 

 Yüksel, Engin. (2020), Turkey’s approach to proxy war in the Middle East and 

North Africa. Security defense quarterly. vol. 31. War Studies University, Poland. 

https://securityanddefence.pl/pdf-130916-

60975?filename=Turkey_s%20approach%20to.pdf 

 White, Jeffrey, Tabler, Andrew J. Zelin, Aaron Y. (2013), Syria’s Military 

 Opposition How Effective, United, or Extremist? . Policy focus 128. The 

Washington Institute For Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/ 
uploads/Documents/pubs/PF128_Syria_WEB.pdf 

 Zanotti, Jim, Thomas, Clayton (2020), Turkey: Background and U.S. Relations. 

Congressional Research Service. https://fas.org/sgp/crs/mideast/R41368.pdf 

 Проект №62015-6 (2012), О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ, 

Издание Государственной Думы. https://sozd.duma.gov.ru/bill/62015-6 
 Украинский Центр аналитики и безопасности (2020), Информационно-

аналитический  обзор  о потерях  внештатного  подразделения  ГУ ГШ  

ВСРФ  (военная  разведка) «ЧВК Вагнера» в Сирии в 2017 году. https:// 
informnapalm.org/wp-

content/uploads/2020/10/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-

%D0%A3%D0%A6%D0%90%D0%91.pdf 

 Фонтанка.Ру (2017), Немного бизнеса в сирийской войне.  https://www. 
fontanka.ru/2017/06/26/084/ 

https://dra.american.edu/islandora/object/auislandora%3A5018/datastream/PDF/view
http://dx.doi.org/10.11611/yead.449260
https://securityanddefence.pl/pdf-130916
https://www.washingtoninstitute.org/
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R41368.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/62015-6

