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چکیده

هدف مقاله پیشرو تحلیل نقش راهبردی ایران در تحوالت سوریه به منظور ارائهی مدلی برای توازن منطقهای و نیز ارائه

راهکارهایی برای سیاست خارجی کشورمان است .اهمیت استراتژیک روابط دوجانبه ایران و سوریه پای اغلب کشورهاي عمده
عرب ،اروپاي غربی و امریکا و اسرائیل را به تحوالت این کشور باز کرده است و بنابراین در جنگ داخلی سوریه روابط ایران و
یتوان گفت که این دو
سوریه دیگر برخالف گذشته محدود به سطح دو جانبه و ابعاد امنیتی و ضد اسرائیلی نیست ،بلکه م 
کشور ،یک محور را تشکیل دادهاند ،محوري که امریکا ،اسرائیل ،اروپاي غربی و اکثر جهان عرب را متوجه خود ساخته است.
با توجه به این مقدمه سؤال اصلی مقاله این است که نقش راهبردی ایران در تحوالت سوریه چگونه است و دارای چه اهداف و
ماندازی در سیاست خارجی است؟ عالوه بر این سؤال اصلی سؤاالت فرعی دیگری نیز مطرح میشوند از جمله اینکه سوریه
چش 
چه جایگاهی در منطقه خاورمیانه دارد؟ بازیگران منطقهای و فرا منطقهای حاضر در تحوالت سوریه کداماند؟ نتایج این مقاله نشان
یدهد که ایران در تحوالت سوریه نقشی راهبردی دارد که این راهبرد در راستای توازن منطقهای بوده و چشمانداز سیاست
م 
یشود با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز
خارجی ایران را در منطقه تعیین میکند؛ بنابراین در این مقاله تالش م 
مقاالت علمی و پژوهشی نقش راهبردی ایران در تحوالت سوریه به منظور ارائهی مدلی برای توازن منطقهای و نیز ارائه
راهکارهایی برای سیاست خارجی کشورمان تحلیل و تبیین گردد.

واژگان کلیدی :ایران ،سوریه ،توازن منطقهای ،سیاست خارجی ،توازن منطقهای.
 -1حیدر لطفی (نویسنده مسئول) heidare.lotfi@gmail.com
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مقدمه

ژئوپلیتیک سوریه 1به شکلی است که جایگاه راهبردی به این کشور بخشیده است؛ قرار گرفتن این کشور در نقطه

اتصال سه قاره آسیا ،اروپا و آفریقا باعث شده این کشور به عنوان یک بازیگر میان اروپای صنعتی و خاورمیانه 2به
ایفای نقش بپردازد(.)Ajorloo, 2011: 56

نقشه شماره  -1ژئوپلیتیک سوریه

)Source: (kids.britannica.com

سوریه کشوری ژئوپلیتیک  -محور است که سه عامل؛ واقع شدن در منطقه استراتژیک خاورمیانه ،قرار گرفتن بر کناره
شرقی دریای مهم مدیترانه و برخورداری از  681کیلومتر ساحل و همسایگی با فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیه و عراق،
یسازد .مسیر
نالمللی نمایان م 
به وضوح اهمیت ژئوپلیتیک و نقش راهبردی این کشور را در مناسبات منطقهای و بی 

یدهد.
سوریه ،وابستگی عراق و ایران را برای صادرات نفت و گاز به خلیج فارس ،کانال سوئز 3و حتی ترکیه تقلیل م 

یتوانند بنادر مهمی برای صادرات نفت و گاز عراق و ایران به اروپا باشند
طرطوس 4و بانیاس 5م 
( )Migdalovitz,1998:p.53-60کشور سوریه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی به قیمومیت
1

.Syria
. Middle East
3
.Suez Canal
4
.Tartus
5
.Baniyas
2
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کشور فرانسه در آمد .این کشور در سال  1945میالید به عضویت سازمان ملل درآمد و نهایتًاًا پس از خروج آخرین
سرباز فرانسوی در سال  6 94 1میالدی سوریه استقالل عملی خود را بازیافت .سوریه از دیرباز یکی از مخالفین نفوذ
دولتهای غربی و استعمارگر به منطقه خاورمیانه بوده است ،از آن جمله مبارزه با استعمار فرانسه و یا مخالفت آنها با

قرارداد سایکس-پیکات 1در سال  6 91 1میالدی که خاورمیانه را به دو منطقه نفوذ و استعمار فرانسه و بریتانیا تقسیم
یتوان اشاره کرد .ضمن اینکه بعد از به قدرت رسیدن خانواده اسد در سال  1970میالدی ،سوریه یکی از
یکرد ،م 
م

مهمترین حامیان جریان مقاومت و حزباهلل لبنان در منطقه به شمار میرود تا جایی که سید حسن نصراهلل 2دبیر کل
باهلل لبنان سوریه را تکیهگاه مقاومت معرفی میکند .سوریه یک بازیگر ژئوپلیتیک محور است که سه عامل؛ واقع
حز 
شدن در منطقهی استراتژیک خاورمیانه ،قرار گرفتن بر کنارهی شرقی دریای مهم مدیترانه و برخورداری از 681
کیلومتر ساحل و همسایگی با فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیه و عراق ،به وضوح اهمیت ژئوپلیتیکی و نقش راهبردی این
نالمللی نمایان میسازد .به دلیل همین اهمیت و نقش استراتژیک ،بسیاری از
کشور را در مناسبات منطقهای و بی 
گترین کشور کوچک مینامند سوریه تنها بازیگر عربی است که در میان
نالملل سوریه را بزر 
کارشناسان روابط بی 
نالمللی ایفا میکند .درگیری رژیم
کشورهای خاورمیانه و آفریقای عربی ،نقش مستقلی را در مناسبات منطقهای و بی 
صهیونیستی با سوریه ،محور اهمیت نظامی و استراتژیک این کشور در منطقه است .در حال حاضر نیروهای مسلح

یتواند امنیت رژیم صهیونیستی 3را در معرض خطر قرار دهد .از منظر
سوریه ،تنها ارتش کالسیک عربی است که م 
تسازی سوریه ،ناشی از معادالت و رقابتهای راهبردی زیر است:
یثبا 
راهبردی ب 
الف) -تضعیف مقاومت اسالمی و مهار جمهوری اسالمی ایران.
ب) -سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه و دکترین نوعثمانی ترکیه
ج) -اقدامات آل سعود به عنوان یکی از بازیگران محور آمریکا و رژیم صهیونیستی (Humud and et al.1998:p15-

.)32
از منظر محور آمریکا (برخی از کشوهای اروپایی ،رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی و اردن) تضعیف مقاومت
یگردد .این موضوع آنجا اهمیت و
اسالمی ،یکی از مهمترین بخشهای راهبرد مهار جمهوری اسالمی ایران محسوب م 
یکند که نخست؛ بیداری اسالمی در هارتلند( 4قلب زمین) و ریملند( 5حاشیه قلب زمین)
اولویت بیشتری پیدا م 

یثبات نمود و
نالملل به وقوع پیوسته است و ثانیًاًا؛ سقوط رژیم مبارک 6در مصر ،یکی از حلقههای محور آمریکا را ب 
بی 

توازن استراتژیک بین محورها را به نفع محور ایران و مقاومت اسالمی تغییر داد و ثالثًاًا؛ بیداری اسالمی در حال گذار از
موج ضد استبدادی به موج ضد صهیونیستی و ضد استکباری است .بر این اساس تمرکز بر روی سوریه و
تسازی آن ،به عنوان کلیدیترین حلقهی محور مقاومت اسالمی و عمق استراتژیک ایران ،در واقع هدفی جز
یثبا 
ب

1

. Sykes–Picot Agreement
. Hassan Nasrallah.
3
. Zionist entity
4
. Hartland
5
. Rimland
6
. Hosni Mubarak
2
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یکند (Humud and et al.1998:p15-
برقراری توازن بین محورها و تضعیف مقاومت اسالمی و مهار ایران را دنبال نم 

.)32

نقشه شماره  -2کشور سوریه

)Source: (cimss.ssec.wisc.edu

رویکرد نظری
عـدهاى اعـتـقـادشـان بـر آن اسـت كـه تـوازن قـوا به نظام و سیستمى اشاره دارد كه بازیگران اصـلى ،هـویـت،
تمامیت و استقالل خود را از طریق فرآیند ایجاد توازن ،تأمین و حفظ مىكنند .بنابر تعریف بعضى از محققان دیگر،
موازنه قدرت ،قانون رفتار دولتهاست ،بدین معنا كه آنـان در صـورت رویـارویـى باقدرتی مـتـجـاوز و بـر هـم
زننده تعادل ،بـه تأسیس یك ائتالف متوازن كننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتى مسلط و برتر جلوگیرى مى-
كنند.

ت میان
یدانند که در آن «صلح و امنیت ممکن است از طریق برابری قدر 
توازن قوا 1را «سیستمی از اتحاد قدرتها» م 
یشوند تا
دو بلوک رقیب برقرار گردد .کشورهای دخیل در سیستم موازنهی قوا به اتحاد با ممالک دوست متوّسّسل م 

ضمن حفاظت از خود ،موقعیت قدرتی بهتری به دست آورند»« .موازنه قدرت» 2در فرهنگ لغات به معنی هموزن
کردن و سنجیدن دو چیز و برابر کردن آنها با هم آورده شده است.در معنای اصطالحی «توازن قدرت» یعنی حالتی
از امور به صورتی که هیچ قدرت واحدی در وضعی نیست که دارای تف ّوّوق باشد تا بتواند برای دیگران قانون وضع
یبریم معمو ًالًال قدرت نظامی را در ذهن داریم ،ولی این اصطالح
کند .وقتی اصطالح «توازن قدرت» را به کار م 
م
یتواند به سایر انواع قدرت در سیاست جهان نیز اشاره داشته باشد(.)healy and stein,1973:p.1-23
1

. Balance of Power
. Balance Of Power

2
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واژهی توازن قوا از سابقه تاریخی زیادی برخوردار است و برای نظریهپردازان سیاسی و سیاستمداران دوره باستان
نالملل به دست گروسیوس
نوجود ،از ابتدای قرن  ۱۷میالدی یعنی زمانی که علم حقوق بی 
نیز آشنا بوده است .باای 

1

و پیروانش شکل گرفت ،نظریه توازن قوا به عنوان یک اصل بنیادی دیپلماسی تدوین شد .این اصل از زمان
شک 
لگیری به عنوان ستونهای علم سیاست مطرح شد (.)healy and stein,1973:p.1-23
تها با مسائل امنیت ملی چگونه برخورد میکنند و برای حفظ
یدهد دول 
توازن قدرت مفهومی است که توضیح م 
فبندیها روی میآورند .همچنین موازنه قدرت بر اثر تضاد
امنیت ملی چگونه به تشکیل و تغییر اتحادیهها و ص 
تها با دولتهای دیگر به وجود میآید .این نظام قدرت زمانی شکل میگیرد که دولتهای
منافع گروهی از دول 
تجدید نظر طلب (طرفدار تغیر وضع موجود) ،امنیت قدرتهای وضع موجود را تهدید میکنند .مفهوم توازن قدرت
تها یا واحدهای عمل
در روابط بین دولتها میتواند به صورت یک معادله توصیف شود .بدین صورت که دول 
کننده در هر طرف این معادله ،ممکن است دارای نیرویی تقریبًاًا برابر باشند یا ممکن است که یک طرف معادله
تها قدرت حاکمهاند و همواره در صدد آنند که منافع ملی خود
نیرویش موقتًاًا به طرف دیگر بچربد .از آنجا که دول 
را به حداکثر برسانند ،توازن قدرت معمو ًالًال در حالتی از نوسان و تغییر قرار دارد؛ مانند همان سیاست توازن قدرت
آگاهانهای که بریتانیای کبیر در قرن نوزدهم دنبال میکرد و هرگاه که این موازنه تهدید میشد به نفع طرف ضعیفتر
تغییر موقعیت میداد .پدیدهی موازنه قدرت در سیاست جهانی تأثیری شگرف دارد و در کشمکشها و نزاع میان
قدرتها دارای اهمیت اساسی است .موازنه قدرت فرایند یا نتیجهای است از یک نظام دولتی که در آن دولتهای
مستقل دارای حق حاکمیت مختارند که به اتحادها و صفبندیها بپیوندند یا از پیوستن به آنها خودداری کنند چرا
که هر دولتی در صدد است امنیت خود را به بهترین صورتش تأمین کند و منافع ملی خود را تا منتها درجهاش
افزایش دهد .توازن قدرت پدیدهای نیست که به طور مجرد و مطلق بیانگر منافع همهی کشورها باشد و از این
جهت به مانند صلح است چرا که صلح هم  -بسته به زمان و مکان و شرایط -ممکن است به منافع ملی کشورها
کمک کند یا نکند .توازن قدرت فاقد تشکیالت مرکزی برای هدایت آن است و ائتالف دولتهایی که موازنه را به
وجود میآورند معمو ًالًال بر اساس تغییر عضویت کشورها و برای دورهای کوتاه مدت و با اهداف محدود صورت
یترین و شاید منسجمترین تئوری در شاخهی روابط بینالملل از علوم سیاسی
میگیرد .نظریهی توازن قوا قدیم 
است .رئالیستهای سیاسی بر این اعتقاد بودهاند که موازنه قدرت برای حفظ سیاست وضع موجود ضروری است و
لذا درباره موازنه قدرت نظرها و تعاریف متعددی ارائه نمودهاند؛ برخی آن را به صورت تغییر شکل توزیع قدرت و
یا مکانیسمی خودکار در سیاست بینالملل و همچنین بر وضعیت موجود ،ایجاد تعادل و یا عدم تعادل مطلوب و
مناسب میگردد ،تعبیر و تفسیر کردهاند .این مقوله هنگامی مطرح م 
یشود که دولت یا دولتها سهمی افزونتر از
قدرت را در نظام بینالملل میطلبند به گونهای که چنین فرآیندی باعث برهم خوردن سیستم توزیع قدرت در
تها افزایش قدرت دیگران را تهدیدی نسبت به
نالمللی یا منطقهای شود .ممکن است بعضی از دول 
سیاست بی 
امنیت و استقالل و منافع خود تلقی کرده ،برای برقراری مجدد موازنه قدرت به اقدامات نظامی یا دیپلماتیک دست
1

. Hugo Grotius
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یزند ( Morgenthau,
عگرایی عمدتًاًا حول محور بدبینانه فلسفی آنان از انسان دور م 
بزنند .مفروضات دیدگاه واق 

عگرایان با الهام از هابز انسان را ذاتًاًا شرور و شرارت انسان را منبعث از قدرت طلبی و زیاده
 .)1985:p.237-257واق 
یدانند و از آنجا که کشورهای مختلف منافع متضادی دارند که جمع بین آنها ممکن نیست و هر واحد
خواهی او م 
نالمللی ،خواهان تأمین امنیت و بقای خود است ،جنگ امری عادی و ممکن است .به دیگر سخن واقع گرایان و
بی 
یگوید ،کشورها از انسانهای قدرتطلب ،زیادهخواه و مضطرب از به خطر افتادن امنیت خود
نظریه موازنه قدرت م 
نالملل ،عرصه رقابت بین کشورهای مختلف است و کشورها برای حفظ برتری و
تشکیل شده است و صحنه بی 
تأمین امنیت دائمی خود به حفظ قدرت ،افزایش قدرت و کسب اعتبار اقدام خواهند کرد؛ از این رو کشورها در
صورت امکان خود ،به تنهایی یا به صورت اتحاد با دیگران در مقابله با هر کشوری که در رسیدن به این اهداف راه
یشود.
نالملل امری طبیعی شمرده م 
آنان را سد کند ،دست به خشونت خواهند زد .پس خشونت در نظام بی 
یکنند و با رضایت از
کشورهایی که از لحاظ نظامی قویترند ،منافع ملی خود را بر حسب قدرت نظامی تأمین م 
تأمین قدرتمندانه منافع ملی نظام موجود را به نفع خود حفظ خواهند کرد ولی کشورهایی که تحت فشار منافع ملی،
خود را تسلیم قدرتهای فاتح کردهاند از وضع خود ناراضی هستند و برای از بین بردن وضع موجود به تجهیز
نظامی خود اقدام خواهند کرد و در مقابل کشورهای راضی برای حفظ وضع موجود بر قدرت نظامی خود خواهند
افزود و به طور خودکار تعادل نیروها و موازنه قدرت بین آنان به طور پایداری حفظ خواهد شد .هانس .جی.

تها در چارچوب قدرت دارای انتخابهای سیاسی محدودی
مورگنتا ) 190۴ - ۱98۰ ( 2بر این نظر است که دول 
هستند که عبارتاند از -1:حفظ وضع موجود(حفظ قدرت)  -2افزایش قدرت  -3نمایش قدرت که ممکن است
کشورها به دال لیلی مختلف از جمله موازنه قدرت از سیاست حفظ وضع موجود پیروی کنند؛ بنابراین تنها راه
جلوگیری از جنگ ایجاد نوعی سیستم موازنه قدرت است؛ بنابراین و در حوزه تعریف ،مفهوم موازنه قدرت شامل:
توزیع قدرت ،تعادل قوا بین دو و یا چند قدرت متخاصم ،تفوق نیرو .ارنست هاس  8معنا ،مارتین وایت  9معنا،
کنت والتز  10معنا برای موازنه قدرت در نظر گرفتهاند .دالیل واقعگراها برای حمایت از موازنه قدرت -1 :معتقدند
تها نیز دانست  -2تعقیب اصل موازنه قوا
نمیتوان قوانین اخالقی که ناظر بر اعمال افراد است را شامل حال دول 
برای عدهای زیادی از دولتها نتایج مناسب را به دنبال دارد (.)Morgenthau, 1985:p.237-257
تحوالت سوریه
بر طبق آمارگیری سال  010 2میالدی سوريه داراي جمعيتي بالغ بر  22 / 517ميليون نفر است .سوريه مدت  48سال
یشود .تحوالتی که طی سالهای اخیر در کشورهای
توسط حزب بعث يعني پدر و پسري از خاندان اسد اداره م 
عربی رخ داد و نامهایی چون بهار عربی ،بیداری اسالمی و ...به خود گرفت .اعتراضات مردم سوریه از ابتدای سال
 ۲۰۱۱در شهرهای مختلف این کشور و همنوا با دیگر کشورهای عربی شروع شد ،خواسته معترضان خلعید از حزب
بعث و نیز کنارهگیری رییس جمهور بشار اسد از قدرت بود .جرقه بحران در سوريه از آنجا آغاز شد كه چند دانش
آموز با نوشتن شعارهاي ضد حكومتي بر در و ديوار موجب خشم مقامات امنيتي سوريه را فراهم آورد .زماني كه
1

. Realism
- Hans Joachim Morgenthau

2
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نيروهاي امنيتي اقدام به دستگيري اين دانش آموزان نمودند با اعتراض اولياي آنها مواجه شدند كه رژيم اقدام به
برخورد نظامي و امنيتي نمود .پانزدهم مارس  2011میالدی در شهر درعا مرکز استانی به همین نام ،1به فاصله 85

کیلومتری جنوب دمشق و مرز مشترک با اردن ،اعتراضات سوریه با حمله گروهی به مقر حزب بعث ،رادیو و
تلویزیون ،مرکز پلیس و کاخ دادگستری آغاز شد که نتیجه آن بیش از

100

کشته و مجروح بود

(.)Migdalovitz,1998:p.26-40
فنظرهای اساسی دارند .بر این اساس فقدان
تاند و در موضوعات مختلف ،اختال 
معارضین در سوريه متعدد و متفاو 
اشتراک نظر و وحدت رهبری میان مخالفان ،خود یکی از موانع اصلی رسیدن به یک راهحل سیاسی برای مخالفان
است .عمدهترین گروهها و جریانهای معارض عبارتاند از:

 -1شورای ملی سوریه( 2المجلس الوطنی السوری) :اين شورا متشکل از گروههای اصلی مخالف دولت سوریه است
و هدف خود را براندازی دولت بشار اسد اعالم کرده و بيشتر رهبران آن جزء طیف خارج نشین هستند .این گروه

یها در سوریه و به دنبال نشستی که با حمایت ترکیه در سپتامبر  2011میالدی در استانبول تشکیل
پس از آغاز ناآرام 
شد ،تأسیس گردید و بیشتر اعضای آن معارضان خارج نشین و تبعیدیان هستند ( Syrian National

)Council,2011:1-5

ترکیب شورای ملی سوریه را گروههای مختلفی نظیر اعضای تبعید شده اخوانالمسلمین ،3اعالمیه دمشق برای
تغییرات دمکراتیک ،کمیته هماهنگ محلی ،کمیسیون انقالب سوریه ،احزاب کرد ،رهبران طوایف و قبایل و نيز
تهای اصلی شورای ملی ،ایده دخالت خارجی است که از آن برای
نیروهای مستقل شکل داده است .یکی از سیاس 
یکند .شورای ملی روابط و همکاری بسیار نزدیکی هم با ارتش آزاد سوریه دارد .برهان
حل مسائل داخلی حمایت م 

غلیون 4استاد جامعهشناسی مقيم پاریس رهبر این شوراست و اعضای فعال آن بین  100تا  120نفر تخمین زده
یتوانست برگ برنده او در جایگزینی اسد باشد ،اما
یشود .به باور بسیاری ،تحصیالت و ارتباطات غلیون با غرب م 
م
یپاید ،بهگونهای که در پی
اختالفات سیاسی و مذهبی نشان داد که ریاست او در شورای مخالفان سوریه نیز دیری نم 
افزایش انتقادات اعضا نسبت به انتخاب مجدد او در اوایل خرداد ماه ،شورا با استعفای غلیون موافقت کرد.
 -2کمیته هماهنگی ملی برای تغییر دمکراتیک :5رهبری و هماهنگی این جریان را که در واقع معارضان داخلی

حکومت سوریه هستند« ،حسین عبدالعظیم» بر عهده دارد .اکثریت اعضای این گروه از سکوالرهای چپ ،گروههای
يروند.
ناسیونالیست و احزاب کرد هستند و یکی از منتقدان جدی شورای ملی سوریه و برهان غلیون به شمار م 
کمیته هماهنگی ملی برای تغییر دمکراتیک با اینکه منتقد بشار اسد است اما بهشدت مخالف دخالت خارجی در
سوریه است .بهطور مثال «میشل کیلو» یکی از تأثیرگذاران این جریان مدتی پیش اعالم کرد که به علت خط مشی
شورای ملی و کمکگرفتن از بیگانگان ،قصد ندارند با آنها ائتالف کنند (.)Syrian National Council,2011:1-5
1

. Daraa Governorate
.Syrian National Council
3
.Muslim Brotherhood
4
. Burhan Ghalioun
5
. National Coordination Committee for Democratic Change
2
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 -3ارتش آزادیبخش سوریه( 1الجیش السوری احر) :اين گروه متشکل از افسران و سربازان جدا شده از ارتش
یگردد؛
لگیری این ارتش به ژوئیه  2011میالدی برم 
سوریه و از مهمترین بازیگران معارضه سوریه هستند .شک 
تهای اينترنتی قرار گرفت و آنها از نظامیان
زمانی که فیلم ویدئویی از جداشدگان ارتش با لباس نظامی روی سای 
دیگر خواستند که ترک خدمت کرده و به ارتش آزاد سوریه بپیوندند .رهبر این گروه نظامی «سرهنگ ریاض االسعد»
است که در یک مقطع زمانی کنترل برخی شهرهای کوچک مثل الزیدانی و دوما را در دست گرفت و پس از
تهای مالی و تسلیحاتی
حمالت ژانویه  2012میالدی ارتش سوریه ،مجبور به عقب نشینی شد .بیشترین حمای 
ارتش آزاد از طرف قطر و عربستان سعودی انجام شده و قاچاق سالح از مرزها نيز در تسليح آنها مؤثر بوده است
(.)O’Bagy,2013:6-46

 -4داعش :2دولت اسالمی در عراق و شام یا «داعش» گروه مسلحی است که با تفکرات سلفی افراطی و تروریستی،
در تالش است در سوریه و عراق «خالفت اسالمی» ایجاد کند .این گروه همانطور که از نامش پیدا است ،در عراق
و سوریه فعال است .سرکرده این گروه تروریستی «ابوبکر البغدادی »3نام دارد .گروه «دولت اسالمی در عراق» در 15

اکتبر  2006میالدی و پس از نشست شماری از گروههای مسلح در عراق شکل گرفت .در این نشست «ابوعمر
البغدادی» به عنوان سرکرده آن تعیین شد .این گروه از زمان تشکیل در سال  2006عملیات و حمالت تروریستی
بسیاری را در عراق بر عهده گرفته است .پس از هالکت ابوعمر البغدادی« ،ابوبکر البغدادی» به عنوان جایگزین وی
معرفی شد .با روی کار آمدن ابوبکر البغدادی ،دامنه عملیات و حمالت این گروه تروریستی وسعت گرفت و
همزمان با آغاز بحران در سوریه ،عناصر این گروه در سوریه نیز فعال شدند ( National Consortium for the Study

.)of Terrorism and Responses to Terrorism,2014: www.start.umd.edu

 -5جبهه النصره :4گروه «جبهه النصره» در اواخر سال  2011میالدی و با آغاز بحران و جنگ در سوریه به عنوان

شاخه گروه «دولت اسالمی در عراق» تشکیل شد و به سرعت به یکی از گروههای مطرح در این عرصه
تبدیل گشت.
ابوبکر البغدادی سرکرده دولت اسالمی در عراق در پیامی صوتی ادغام جبهه النصره و دولت اسالمی در عراق را
اعالم کرد تا بدین ترتیب گروه «دولت اسالمی در عراق و شام» شکل بگیرد .عناصر داعش از اواخر دسامبر  2013و

اوایل سال  014 2میالدی و با آغاز عملیات نیروهای ارتش عراق برای پاکسازی االنبار ،5وارد شهر فلوجه 6در این

استان شدند .پس از تشکیل گروه «توحید و جهاد» به سرکردگی «ابومصعب الزرقاوی »7در سال  004 2میالدی و

بیعت او با «اسامه بن الدن »8سرکرده سابق «القاعده» ،این گروه به شاخه سازمان القاعده در عراق تبدیل شد .این
1

.Free Syrian Army
. Islamic State of Iraq and the Levant
3
.Abu Bakr al-Baghdadi
4
.Al-Nusra Front
5
. Anbar
6
. Fallujah
7
. Abu Musab al-Zarqawi
8
.Osama bin Laden
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گروه با گسترش عملیات خود به یکی از قدرتمندترین گروههای تروریستی در عراق تبدیل شد تا اینکه الزرقاوی در
سال  2006در اظهاراتی ضبط شده از تشکیل شورای مجاهدین به سرکردگی «عبداهلل رشید البغدادی» خبر داد .پس
از هالکت الزرقاوی در سال  2006میالدی «ابوحمزه المهاجر» به عنوان سرکرده این گروه تعیین شد .در پایان آن
سال نیز گروه «دولت اسالمی عراق» به ریاست «ابوعمر البغدادی» تشکیل شد (.)Cafarella,2014:p.15-43
حدود چهار سال پیش نیروهای مشترک عراقی و آمریکایی در عملیاتی در منطقه «الثرثار» منزلی را که «ابوعمر
البغدادی» و «ابوحمزه المهاجر» در آن پناه گرفته بودند ،هدف قرار دادند .با شدت گرفتن تبادل آتش ،جنگندهها آن
منزل را بمباران کردند که در نتیجه آن این دو تروریست از پای در آمدند .یک هفته بعد این گروه در بیانیهای در
اینترنت به هالکت این دو تروریست اذعان کرد و پس از حدود  10روز «ابوبکر البغدادی» به عنوان جانشین و
سرکرده جدید تعیین شد« .الناصرلدین اهلل سلیمان» نیز به عنوان وزیر جنگ معرفی شد .عناصر داعش در مناطق
محدودی از برخی استانهای عراق به ویژه استان «االنبار» حضور دارند و عملیات تروریستی در کل عراق را پوشش
یدهند ،عناصر داعش در مناطق مختلف سوریه نیز حضور دارند و به جنایات متعدد علیه مردم سوریه دست
م
یزنند.
م
یرحمترین تروریستهای حاضر در سوریه و عراق هستند .فیلمها و
عناصر گروه داعش مانند «جبهه النصره» از ب 
تصاویر منتشر شده از جنایتهای این گروه تروریستی موجب شد که حامیان گروههای مسلح در سوریه مدعی
نالمللی خود را
تهای بی 
یکنند .حتی برخی گروهها نیز برای افزایش دریافت حمای 
شوند که از این گروه حمایت نم 
کهای مالی ،تسلیحاتی و
مخالف این گروه جلوه داده و با داعش وارد جنگ شدهاند .با توجه به گستردگی کم 
لجستیکی که با آغاز جنگ در سوریه به این کشور سرازیر شده است؛ تالش گروههای مسلح به ویژه داعش برای
کها و سلطه بر گروههای دیگر شدت گرفت که این امر موجب آغاز جنگ و
دستیابی هرچه بیشتر به این کم 
درگیری گروههای مسلح با یکدیگر شد؛ اما با وجود اعالم برائت حامیان گروههای مسلح از داعش و جبهه النصره،
تهای مالی،
یرسد .این کمکها در قالب حمای 
کمکهای حامیان خارجی همچنان به دست این دو گروه م 
تسلیحاتی ،لجستیکی ،اطالعاتی ،آموزشی و غیره از سوی حامیانی مانند عربستان ،قطر و ترکیه به همراه چند کشور
غربی ،موجب ادامه جنگ و ویرانی در سوریه شده است (.)Cafarella,2014:p.15-43
شآفرین در تحوالت سوریه
بازیگران منطقهای و فرا منطقهای نق 
تاکنون اسناد ،مدارک و شواهد مستدل و زیادی از سوی مراکز متعدد سیاسی و امنیتی چه در داخل سوریه و چه در
تهای تروریستی گروههای مخالف
یدهد اقدامات و عملیا 
خارج از سوریه برمال شده است که به روشنی نشان م 
یشوند؛ که در این راستا و در قریب به اتفاق موارد
بشار اسد ،بهطور مطلق از سوی کشورهای خارجی هدایت م 
کشورهای عربستان ،قطر ،ترکیه ،امارات (محور عربی-ترکی) و همچنین آمریکا ،فرانسه و انگلیس (محور غربی)
تها در سوریه به شمار و
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از حامیان مستمر و دائمی گروههای مخالف و تروریس 
تها نقش مؤثری ایفا نموده و در طراحی ،سازماندهی و
یروند .کما اینکه در تقویت مالی و تسلیحاتی تروریس 
م
هدایت عملیا 
تهای تروریستی نظارت ویژهای دارند .در حقیقت ،کشورهای غربی و در رأس آنها ایاالت متحده
آمریکا و دنبالهروهای منطقهای آنان از جمله عربستان ،قطر ،ترکیه و امارات ،در پشتیبانی همه جانبه از تروریستها
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و سازماندهی و مسلح کردن آنان در سوریه بهصورت ویژهای دست داشته و در واقع به عنوان کشورهای مطرح
یباشند که سنگ بنای ورود تروریسم تا دندان مسلح به تحوالت سوریه را نهادهاند که در این زمینه حقایق زیادی
م
تاکنون بر مأل شده است.
 -1امریکا
نقش محوری آمریکا در سازماندهی و حمایت از تروریسم در سوریه فرض مسلم این است که ایاالت متحده
آمریکا را باید یکی از کشورهای اصلی در تحوالت مربوط به سوریه به شمار آورد که در سازماندهی ،حمایت و
پشتیبانیهای مالی ،تسلیحاتی و سیاسی از گروههای تروریستی مخالف نظام اسد و همچنین نظارت و هدایت
عملیاتها و اقدامات گروههای معارض و تروریستی علیه دولت دمشق بهصورت مستقیم و یا باواسطه نقش
یکند؛ که در این میان سازمان جاسوسی آمریکا ،سیا ،بیشترین فعالیت را بر عهده دارد .در این
برجستهای را بازی م 
گترین گروههای مسلح و تروریست در سوریه بوده
راستا ،باید به ارتباط آمریکا با جبهه النصره که از مهمترین و بزر 
تهای تسلیحاتی آمریکا توانسته است
و در ژانویه  2012میالدی اعالم موجودیت کرد ،اشاره نمود؛ که با حمای 
فجایع بزرگی در این کشور رقم بزند .مسئولین امنیتی سوری بر این باورند که اگر تا چندی پیش آمریکاییها در
یکردند چنین نقشی را در برابر
عراق داعیه جنگ با همپیمان خودروی زمین یعنی القاعده را داشتند و حداقل سعی م 
یها عم ًالًال با
نالمللی بازی کنند ،اما این پرده در سوریه کام ًالًال دریده شده است و آمریکای 
افکار عمومی عراقی و بی 
دهها گروه تروریستی فعال در سوریه و در رأس آن جبهه النصره همکاری تنگاتنگی دارند (.)demir,2013:1-23
کهای مالی فراوانی به سوی
همچنین ،عربستان ،قطر و تعداد دیگری از کشورهای عربی نیز با پشتیبانی آمریکا کم 
کهای تسلیحاتی خود را به این گروه
این گروه سرازیر کردهاند .در حالی که ترکیه و آمریکا نیز هر از چند گاهی کم 
یکنند ،به طوری که بنا به گفته شاهدان ،هم اکنون این گروه از جدیدترین تسلیحات اسرائیلی هم بهرهمند
ارائه م 
یکنند منبع اصلی تسلیحات آنها «مافیای سالح
شده است .این در حالی است که منابع نزدیک به جبهه النصره ادعا م 
یطرف نیز خبر از انتقال محمولههای
حها مجهز میکند .برخی از محافل ب 
آلبانی» است که آنها را به جدیدترین سال 
یدهند (.)demir,2013:1-23
مختلف سالح از برخی از کشورهای عربی به این گروه م 
 -2روسیه
سوریه از سنتیترین متحدان روسیه در منطقه و جزء حوزه نفوذ این کشور است .بی گمان در میان کشورهای
خاورمیانه جایگاه سوریه نزد مقامات روسیه ،ویژه و خاص است .گذشته تاریخی دو کشور و حضور نیروی دریایی
روسیه در پایگاه طرطوس در مدیترانه اهمیت این کشور در نزد روسیه را دو چندان نموده است .با عطف به اهمیت
است که از همان ابتدای شروع تحوالت سیاسی بهار عربی ،روسها نگاه متفاوتی به بحران سوریه داشتند .اگر این
کشور در بحران لیبی به اقدام نظامی قدرتهای غربی در سرنگونی سرهنگ قذافی چراغ سبز نشان داد ،در سوریه
یاش ایستاد و مانع از تکرار سناریوی لیبی در
یک تنه در برابر فشارها و تهدیدهای نظامی امریکا و متحدان اروپای 
کهای لجستیکی و نظامی به ارتش دولت سوریه
سوریه شد .وتوی قطعنامههای متعدد در شورای امنیت و ارائه کم 
شهای روسیه در بحران سوریه است.
تنها گوشهای از تال 
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در زمان شوروي سابق ،مسكو با حمايت از حاميان خود در خاورميانه نقش مهمي در تحوالت منطقه ايفا مينمود،
اما پس از فروپاشي اتحاد كمونيستي با توجه به ضعف قدرت روسيه ،نفوذ سنتي كرملين در منطقه نيز تا حد زيادي
كاهش يافت .البته با گذر زمان و بهبود وضعيت اقتصادي روسيه ،مسكو بار ديگر اهميت ديرين خود را در منطقه باز
ياقت .در اين بين سوريه يكي از كشورهاي منطقه خاورميانه محسوب ميشود كه همواره روابط نزد يكي با روسيه
یشد.
داشته است .از اواخر دهه  1950تا  1 980میالدی سوريه مهمترین متحد مسكو در منطقه خاورميانه محسوب م 
یشد .در سالهای پس
طوري كه در آن دوران ارتش سوريه همواره توسط مدرنترین جنگ افزارهاي روسي مسلح م 
از فروپاشي شوروي نيز روسيه نزد يكي خود با سوريه را در قالب تمايل جهت حل و فصل مسائل جهاني قرار داده
تگیری میتوان به موارد زير اشاره كرد:
بود .از مهمترین محورهاي اين جه 

 -1مسكودر روند تعديل روابط سوريه واسرائيل و نيز درروند تعديل اوضاع درمناسبات لبناني-اسرائيلي شركت مي-

كرد.
-2روسيه نقش كنترل كننده برنامههای نظامي سوريه را بر عهده گرفته بود
-3مسكو در چارچوب نزد يكي روابط با دمشق به ايفاي نقش در مبارزه با تروريسم میپرداخت و ميكوشيد تا از
طريق سوريه بسياري از مسائل مرتبط با چچن راحل و فصل نمايد .اين موارد باعث شده بود كه روسيه و سوریه،
هم در سالهاي شوروي سابق و هم پس از آن ،همواره از روابط نزد يكي با كي ديگر برخوردار باشند .اين روابط تا
زمان وقوع ناآراميها در سوريه ادامه داشت ،اما پس از آن روابط دو كشور وارد مراحل جديدتري شد.
با آغاز بحران در سوریه شاهد حضور سایر کشورها در این منطقه هستیم ،هرکدام از این کشورها به دنبال منافعی در
تهای غرب در منطقه خواستار
این بحران هستند .گروهی از کشورها ازجمله فرانسه و کشورهای حامی سیاس 
مداخله نظامی و براندازی حکومت اسد هستند و گروه دیگر ازجمله روسیه و ایران خواهان عدممداخله نظامی و
انجام اصالحات به دست خود مردم سوریه هستند .مخالفان سوری نیز به دودسته ،مخالفان داخلی و خارجی تقسیم
یکنند .مخالفان داخلی به دنبال کسب امتیاز از دولت و ایجاد
یشوند ،که هرکدام به شیوهای خاص عمل م 
م
یها باعث
اصالحات داخلی هستند ،اما مخالفان خارجی به دنبال براندازی ،به هر شیوه ممکن هستند .این گروه باند 
تشدید بحران در سوریه شده است.
یرود .بقای رژیم او در حفظ
نالمللی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار م 
روسیه یکی از مهمترین حامیان بی 
منافع روسیه در سوریه امری حیاتی است .روسیه قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را که علیه بشار اسد به
تصویب رسید ،وتو کرد .این کشور علیرغم انتقادات بینالمللی همچنان در تأمین تسلیحات نیروهای دولتی سوریه
یکند تا بندر طرطوس در سوریه همچنان به عنوان تنها پایگاه این کشور در دریای
نقش مهمی دارد .مسکو تالش م 
مدیترانه برای ناوگان این کشور باقی بماند .روسیه نگران است که در صورت سقوط بشار اسد و با روی کار آمدن
دولت جدیدی که مورد حمایت آمریکا باشد ،ادامه فعالیتش در این بندر مختل شود .در سپتامبر سال جاری ( ۲۰۱۵
میالدی) روسیه حمالت هوایی را علیه پیکارجویان وابسته به گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) و همه
تها در سوریه آغاز کرد؛ اما گفته شده که گروههای مخالف دولت بشار اسد که از حمایت غرب برخوردار
تروریس 
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هستند هدف این حمالت هوایی روسیه قرار گرفتهاند .والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه گفته است که تنها یک
راه حل سیاسی م 
یتواند به مناقشه در سوریه خاتمه دهد (.)Kaim and Oliver,2015: p.1-5
نگونه رفتار
ت داده بود و شاید تحت تأثیر همان تجربه ای 
روسیه قب ًالًال در برخی حوادث دیگر منافع بزرگی را از دس 
کرد .با توجه به چنین تجربهای بود که روسیه موضع دیگری را در مورد سوریه اتخاذ کرد و این بار به طور صریح و
محکم از حکومت دوست خود پشتیبانی کرد تا برخالف گذشته جلوی از دست دادن منافع بزرگ خود آنهم به
یپذیرد
سود رقبایش در خاورمیانه را بگیرد .روسیه نگاه خوبی به تغییر نظام در سوریه ندارد و در بدترین وضعیت م 
سها درگذشته در یک منطقه دیگر
یرسد ،رو 
که جابهجایی مختصر در نخبگان حاکم انجام گیرد ،امری که به نظر م 
بهخوبی آن را به کار بسته و جلوی از دست رفتن منافع و نفوذشان را به طور کل گرفتهاند .انقالبات رنگین در
یهای تازه استقاللیافته ،اگرچه ازنظر بسیاری ،تحولی شگرف دیده شد که شدیدًاًا منافع روسیه را
برخی از جمهور 
به خطر انداخت ،ولی در واقع تغییرات در حد نخبگان حاکمی صورت گرفت که پس از مدت کوتاهی در چارچوب
نظام حاکم ناتوان ،مستحیل و یا از بین رفتند و کماکان روسیه منافع خود را در این کشورها حفظ کرد.
 -3عربستان سعودی
یتواند بخشی از راه حل درگیری در این کشور باشد و باید قدرت را به دولتی
عربستان معتقد است که بشار اسد نم 
انتقال تحویل دهد و یا با توسل به قوه قهریه از قدرت برکنار شود .عربستان یکی از کشورهای اصلی در زمینه ارائه
یهای اسالمی است .این کشور
کهای مالی و نظامی به چندین گروه شورشی مخالف دولت سوریه با ایدئولوژ 
کم 
همچنین برای حفاظت از غیرنظامیان سوری در مقابل بمبارانهای نیروهای دولتی سوریه خواستار ایجاد منطقه پرواز
ممنوع در خاک سوریه شده است .مقامات سعودی از این که دولت باراک اوباما در پی حمالت شیمیایی سال ۲۰۱۳
به مناطقی از سوریه حاضر به مداخله نظامی در این کشور نشد ،خشمگین شدند .دولت عربستان نیروهای بشار اسد
را در استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان مقصر میدانست .این کشور بعدًاًا تصمیم گرفت که در حمالت
هوایی ائتالف به رهبری آمریکا علیه نیروهای داعش شرکت کند .مقامات سعودی نگران پیشروهای گروه داعش و
محبوبیت آن در میان گروهی از مردم عربستان هستند (.)Berti and Guzansky,2012:p.1-3
 -4ترکیه

دولت ترکیه از زمان شروع ناآرامیهای سوریه یکی از منتقدان جدی رژیم بشار اسد بود .رجب طیب اردوغان،1
رئیس جمهور ترکیه گفته است که مردم سوریه غیرممکن است دیکتاتوری را که باعث مرگ حدود  ۳۵۰هزار نفر در

یرود .این کشور میزبان
این کشور شده را بپذیرند .ترکیه یکی از حامیان اصلی مخالفان دولت سوریه به شمار م 
تکم دو میلیون پناهجوی سوری است .سیاست این کشور مبنی بر اجازه دادن به پیکارجویان شورشی ،پناهجویان
دس 
و همچنین محمولههای تسلیحاتی برای عبور از نقاط مرزی این کشور ،مورد سوء استفاده خارجیانی قرار گرفته که
قصد پیوستن به داعش را دارند .ترکیه در ژوئیه سال جاری (  ۲۰۱۵میالدی) به ائتالف به رهبری آمریکا اجازه داده تا
از پایگاههای هوایی این کشور در انجام حمالت هوایی علیه داعش استفاده کنند .ترکیه از منتقدان ائتالفی است که از
1

. Recep Tayyip Erdoğan
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یگانهای مدافع خلق ،شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک دفاع میکند .اردوغان معتقد است که حزب اتحاد
دموکراتیک(در سوریه) مانند پکک ،1حزب کارگران کردستان در شورشهای سی سال اخیر در جنوب ترکیه نقش

داشته است (.)Phillips, 2015: 34-39
ایران و تحوالت سوریه
شهای فکری و
یرغم اینکه دارای گرای 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،دو کشور ایران و سوریه عل 
ایدئولوژیکی متفاوتی بودند ،به واسطه اتخاذ مواضع مشترک پیرامون برخی از موضوعات و تحوالت منطقهای و
نالمللی سطح روابط خود را به ویژه در عرصههای سیاسی و امنیتی روز به روز گسترش دادند .طی دوران جنگ
بی 
تحمیلی ،سوریه تنها کشور عربی بود که در کنار جمهوری اسالمی ایران ماند و از آن حمایت کرد .همکاری
استراتژیک ایران و سوریه در دهههای  1980و

 1990میالدی کام ًالًال ماهیت تدافعی داشت و لبنان نیز یکی از

حوزههای مشترک میان این دو کشور بود ( .)Bassiri Tabrizi and Pantucci,2015:p.3-11برقراری شرایط مناسب
لگیری ،انسجام و شکوفایی جنبش حزب اهلل اوج همکاریهای دو کشور در
در لبنان از سوی سوریه برای شک 
یدهد .حمایت دو کشور ایران از گروههای مختلف فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسالمی
مسائل لبنان را نشان م 
موجب تقویت جبهه مقاومت و انتفاضه فلسطین 2گردید .این دو کشور همواره در این مسیر در کنار هم قرار داشتند

نالمللی روی داد که
و از یکدیگر فاصله نگرفتند .طی این دوران تحوالت مهمی در سطح داخلی ،منطقهای و بی 
یتوانست شکافی در مناسبات دو کشور ایجاد کند؛ اما این تحوالت بخصوص پایان یافتن
هرکدام از این تحوالت م 
جنگ تحمیلی ،درگذشت رهبران عال 
یرتبه دو کشور ،فروپاشی شوروی 3و حمله عراق به کویت 4نه تنها موجب

فاصله گرفتن این دو کشور از یکدیگر نشد بلکه مواضع دو کشور را پیرامون تحوالت لبنان ،فلسطین و عراق در
کتر کرد.
سطح منطقه و اقدامات آمریکا و کشورهای غربی در سطح بینالمللی بیش از پیش به هم نزدی 
به طور کلی سه تحلیل اساسی درباره نوع رویکرد سیاست خارجی ایران در قبال سوریه وجود دارد؛
 -1تحلیل حقوق بشري :طرفداران این دیدگاه بر این باورند که حکومت بشار اسد و حاکمیت حزب بعث در سوریه
داراي ساختار غیر دمکراتیک و ناعادالنه بوده و در جریان تحوالت اخیر و برخورد با معترضان به نقض گسترده حقوق
بشر پرداخته است و جمهوري اسالمی نیز باید با درك این موضوع ،همگام با کشورهاي غربی و برخی کشورهاي
منطقهای ،از جمله ترکیه و بیشتر کشورهاي عضو اتحادیه عرب ،در صف تحریم کنندگان سوریه قرار گرفته و سرانجام
در راستاي سقوط حکومت بشار اسد حرکت کند (.)Goodarzi,2013:p.7-10
 -2تحلیل صرفًاًا ایدئولوژیک :معتقدین به این دیدگاه بر این باورند که حکومت کنونی سوریه در صف جریان مقاومت
منطقه بوده و موقعیت استراتژیکی این کشور به لحاظ همجواری با گروههای مقاومت در لبنان و فلسطین ،از اهمیت
یکند ،باید در هر
ویژهای برخوردار است و از آن جا که سقوط بشار اسد در صف جریان مقاومت خلل ایجاد م 
شرایطی ،از سقوط حکومت سوریه جلوگیري کرد.
1

.Kurdistan Workers' Party
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3
. Dissolution of the Soviet Union
4
. Gulf War
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 -3تحلیل ژئوپلیتیکی :معتقدین به این دیدگاه معتقدند جمهوري اسالمی یک قدرت منطقهای است و یکی از
مؤلفههای برتري قدرت ایران ،ساختار سیاسی و امنیتی حاکم بر این منطقه است .ساخت قدرت در منطقه خاورمیانه،

وجود گروههای مقاومت از جمله حزب اهلل ،1اتحاد محکم حکومت کنونی سوریه با جمهوري اسالمی ،موقعیت

استراتژیک این کشور عربی و بهار عربی موقعیت برتر جمهوري اسالمی را تحکیم بخشیده و سقوط حکومت سوریه
به ویژه با دخالت خارجی ،معادالت را به نفع رقباي منطقهای و مخالفان فرا منطقهای جمهوري اسالمی متحول خواهد
ساخت ،بنابراین ،راهبرد جمهوري اسالمی باید مبتنی بر حفظ موقعیت کنونی سوریه باشد .صرف نظر از قضاوت
یرسد هیچ کدام از
یدهند ،به نظر م 
درباره هر کدام از دیدگاههای فوق و اینکه چه بخشی از افکار عمومی را پوشش م 
این دیدگاهها به تنهایی نتوانند ترسیم کننده راهبرد سیاست خارجی جمهوري اسالمی در سوریه باشد
( .)Goodarzi,2013:p.7-10در اوضاع کنونی ،در پیش گرفتن راهبردي چند الیه و چند بعدي در دیپلماسی ایران
یتر است .در این راستا
نسبت به تحوالت سوریه که در برگیرنده جنبههای گوناگون هر سه دیدگاه فوق باشد عقالن 
معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه نیز با بیان اینکه ایران در هر شرایط از جبهه مقاومت و شخص بشار اسد
یکند گفت :سیاست خارجی ایران در خصوص بحران سوریه بر چهار محور استوار است ،توقف خشونت و
حمایت م 
کشتار در سوریه ،عدم مداخله سیاسی و نظامی بیگانگان و حفظ دولت بشار اسد و هم چنین ضرورت اصالحات
داخلی و رجوع به آرا مردم براي تعیین سرنوشت آینده کشور.
توازن منطقهای و چشم انداز سیاست خارجی ایران در تحوالت سوریه
منافع سیاسی ،اقتصادي و ژئوپلیتیک قدرتهای منطقهای و نیز منافع قدرتهای فرا منطقهای و رقابت میان آنها در
منطقه خاورمیانه ،شرایطی را رقم زده است که این منطقه در چرخهای از تأثیر و تأثر امنیتی قرار گیرد و امنیت هر یک
از واحدهاي آن بدون در نظر گرفتن واحدهاي دیگر امکانپذیر نباشد .با توجه به اینکه جمهوري اسالمی ایران امنیت
نالمللی ،در
یکند ،طبیعتًاًا هرگونه تغییر و تحول در سطوح منطقهای یا بی 
خود را در قالب تعاریف موسع امنیت تعقیب م 
یگذارد .هیچ نظام پایدار و متعادل منطقهای بدون ایجاد وابستگی متقابل
ابعاد مختلف امنیت کشور ما آثاري بر جاي م 
ییابد .منطق استدالل فوق این است که در صورت بروز هرگونه
در زمینههای مختلف بین بازیگران اصلی دوام نم 
یشوند-
یثباتی در سطح منطقه ،کلیه بازیگران اعم از منطقهای یا فرا منطقهای متحمل هزینههای زیادي م 
ناامنی و ب 
(.)Barzegar, 2013: 73
به هر حال دو کشور ایران و سوریه امروزه یکی از قویترین و عمدهترین اتحادها را در کل خاورمیانه تشکیل دادهاند.
سوریه به عنوان کشوري راندهشده در جهان عرب ،نیازمند یک حامی مالی و متحدي استراتژیک است که در منطقه به
یتوان استدالل نمود که
لحاظ سیاسی از خودش قدرتمندتر باشد که ایران میتواند چنین نقشی را ایفا نماید .درواقع م 
ائتالف بین ایران و سوریه از ترکیبی از مالحظات استراتژیک ،تهدیدات امنیتی مشترك ،اتحاد ایدئولوژیک و نیاز دو
یگیرد .البته عامل مهم و عمده تهدیدهاي امنیتی مشترك حول دو تهدید
طرف به شرکاي سیاسی مطمئن نشأت م 
امنیتی عمده یعنی رژیم صهیونیستی و عربستان در مقام متحدان استراتژیک آمریکا بوده است که با محور استراتژیک
1

.Hezbollah
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تهای تهاجمی باالیی برخوردار هستند که نیات
ایران و سوریه مجاورت داشتهاند .این دو تهدید امنیتی از قابلی 
تهای اعالمی و اعالنی این دو کشور مشهود بوده است .گروهی از کشورهاي یک حوزه
تهاجمی آنها در سیاس 
کاند ،یک منطقه را تشکیل میدهند وجه غالب در تعریف منطقه خصوصًاًا از نظر تئوري
جغرافیایی که داراي مرز مشتر 

مجموعه امنیتی منطقهای ،1مجاورت سرزمینی و داشتن مرز مشترك بین کشورهاست .همجواری چند کشور ،مرزهاي
مشترك ،وسعت سرزمینی و غیره عناصر جغرافیایی هستند که بالتبع منافع مشترك یا متضادي را براي کشورهاي منطقه
یکند .با توجه به فاکتور مجاورت ،ایران و سوریه داراي تعامالت گسترده سیاسی و اقتصادي و منافع متقابلی
ایجاد م 
در منطقه هستند که آنها را به سوي اتحادي استراتژیک و وابستگی امنیتی سوق داده است .در نگاهی کلی اهمیت و
یشود :سوریه تنها هم پیمان منطقهای
نقش راهبردي سوریه براي جمهوري اسالمی ایران در محورهاي زیر خالصه م 
تهای ضدآمریکایی و
ایران است ،موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاص سوریه در خاورمیانه ،هم سویی سیاس 
ضد اسرائیل دو کشور ،همسایگی سوریه با فلسطین اشغالی و لبنان ،حمایت از جریان مقاومت اسالمی و جبهه اول
مبارزه با رژیم صهیونیستی ،نقش تأثیرگذار سوریه در معادالت سیاسی لبنان نقش اساسی سوریه در مناقشه اعراب و
اسرائیل و موقعیت ویژه سوریه در انتقال نفت و گاز ایران به اروپا .تأمل در مؤلفههای اصلی مجموعه امنیتی منطقهای
موردنظر اعضاي مکتب کپنهاگ مانند وابستگی متقابل امنیتی ،الگوهاي دوستی یا دشمنی ،مجاورت ،وجود حداقل دو
یتوان از این چارچوب تئوریک جهت بررسی تأثیر بحران سوریه بر
بازیگر مؤثر نشانگر آن است که به نحو مطلوبی م 
امنیت منطقهای جمهوري اسالمی ایران بهره گرفت؛ بنابراین هرگونه اقدامی جهت براندازي یا تضعیف این متحد
استراتژیک ایران ،بازتابی بر امنیت و جایگاه منطقهای ایران نیز خواهد داشت؛
 -1تضعیف محور مقاومت
یکی از مهمترین اهداف طراحان بحران سوریه تضعیف محور مقاومت بود .به عقیده باري بوزان اتخاذ موضعی
یناپذیر از
محکم و اصولی از سوي برخی کشورهاي خاورمیانه در حمایت از فلسطینیها در برابر اسرائیل ،جزء جدای 
تهایشان بهحساب آمده است؛ بنابراین بدون این پیوستگیهای مشترك فرهنگی،
تها در مقابل مل 
مشروعیت حکوم 
یتواند الگویی جدا از وابستگی
ایدئولوژیکی ،صرفًاًا دغدغههای امنیتی مشابه در این مجموعه کشورهاي منطقه ،نم 
متقابل امنیتی را شکل دهد .با توجه به اینکه در مجموعه امنیتی منطقهای ،قاعده بازي تابع اصل حاصل جمع صفر
است ،یعنی سود محور مقاومت به زیان محور سازش است و بالعکس .چرا که ایران و سوریه همواره راهبردي جامع
را در ابعاد مختلف اقتصادي ،سیاسی ،امنیتی و فرهنگی با یکدیگر و در چارچوب محور مقاومت دنبال نمودهاند.
مهمترین مسئلهای که دو طرف همواره به آن توجه داشتهاند موضوع وابستگی متقابل امنیتی بوده است .روابط ایران و
سوریه در این مقطع از زمان متأثر از رویدادهاي منطقهای و به خصوص حفظ محور مقاومت و نگرانی نسبت به خطر
افتادن منافع آنان در دیگر کشورهاي همپیمان منطقهای همچون لبنان بوده است؛ که اساس تشکیل ائتالفها در سطح
یکند که دولتها در چه
نالمللی ،توازن تهدید است ،نه توازن قدرت .والت موضوع خود را با این پرسش شروع م 
بی 
یکند؛ بنابراین دولتها در واکنش به
مواقعی اتحادها را شکل میدهند و چه عنصري انتخاب اتحادشان را تعیین م 
1
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یدهند .چون افزایش قدرت یک کشور را تهدیدي بالقوه براي خود
تهدیدها ،ائتالف با یکدیگر را مدنظر قرار م 
یدانند (.)Oktav,2015:p.1-19
م

نقشه شماره  -3جایگاه سوریه در محور مقاومت

Source: http://freefunmessages.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post_5889.html

نرو ،سوریه به منزله یکی از ستونهای اصلی محور مقاومت ،به خاطر مرز مشترکی که با اسرائیل دارد ،در معادالت
ازای 
یآید و آمریکا با نابود کردن این پل ژئوپلیتیکی و از میان برداشتن
راهبردي آمریکا در منطقه مانع بزرگی به شمار م 
رابط میان ایران و صف اول مقاومت ،به دنبال تضمین امنیت اسرائیل است .چون در صورتی که سوریه از توان و
ظرفیت باالیی برخوردار باشد به راحتی قادر است که تهدیدات محور مقاومت را علیه اسرائیل به منصه ظهور برساند؛
یکند ،بلکه سوریه ضعیف قادر نخواهد بود
اما ضعف این دولت نه تنها تهدید اسرائیل از جانب شمال را منتفی م 
یتوان چنین بیان داشت که جمهوري
باهلل ،حماس و دیگر گروههای ضد اسرائیلی را تقویت کند؛ بنابراین م 
حز 
اسالمی در مقام قدرتی بزرگ منطقهای در این بازي ،بیم آن دارد که با تغییر رژیم سیاسی سوریه ،حکومت جایگزین
یتوان استدالل نمود که جمهوري اسالمی ایران دمشق را
محور مقاومت اسالمی را از هم بگسلد .از منظري دیگر م 
چگاه از راه
یکند و به همین دلیل ایران در طی بحران سوریه هی 
خاكریز نخست جبهه مقاومت اسالمی قلمداد م 
لهای نظامی و دخالت سایر کشورها اعم از منطقهای و غربی ،جهت حل و فصل بحران این کشور حمایت ننموده
ح
است؛ بلکه برعکس مسئوالن دستگاه دیپلماسی ایران همواره معتقدند که براي حل بحران سوریه فقط یک راه وجود

تحوالت سوریه و نقش راهبردی ایران31 ...

دارد و آن نیز راهحل سیاسی است .تردیدي نیست که جمهوري اسالمی ایران به سوریه همچون متحدي راهبردي در
ینگرد و حفظ دولت سوریه و حمایت از گروههای اسالمی محور مقاومت از قبیل حماس و
منطقه خاورمیانه م 
باهلل را همواره به منزله یکی از اهداف مهم در رویکرد سیاست خارجی خود مطرح نموده است .همچنین ایران
حز 
ینماید که در صورت فروپاشی ممکن است
کشور سوریه را به مثابه سپري از دفاع امنیتی در منطقه براي خود قلمداد م 
که ایران را با یک چالش و معضل بزرگ امنیتی در منطقه روبرو سازد (.)Oktav,2015:p.1-19
 -2برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه
براي شکلگیری یک نظام منطقهای چندین متغیر الزم است .یکی از مهمترین متغیرها هویت است .عوامل مختلف
یهای سیاسی و  ...در پیدایش هویت یک نظام منطقهای نقش مهمی را ایفا
عگیر 
ایدئولوژیکی ،منافع ملی ،موض 
یکنند؛ بنابراین
لگیری نظام منطقهای برحسب هویت یکسان را فراهم م 
نموده ،شباهتها و تضادها پیشزمینه شک 
یتوان گفت آنچه بر مناسبات دو کشور جمهوري اسالمی ایران و سوریه یک هویت جمعی باثبات و پایدار
م
بخشیده است ،همسویی مواضع و استراتژ 
یهای سیاست خارجی ،اشتراکات منافع ،اشتراکات فرهنگی و قومی
یتواند اعراب را در برابر ایران نیرومند ساخت بدون آنکه در نزاع تاریخی آنها با
و...است .در همین در این منطقه نم 
نتر شود .در همین راستا حمایت و پشتیبانی ایران از دولت سوریه در مقابل
اسرائیل ،کفه موازنه به سود اعراب سنگی 
یشود .از مهمترین پیامدهاي نظم جدید منطقهای که به
دشمن مشترك ،تهدیدي براي دیگر بازیگران منطقه قلمداد م 
لگیری است ،گسست و تغییر در ائتالفهای منطقهای سابق و
دنبال جریان بهار عربی 1در خاورمیانه در حال شک 

لگیری ائتالفهای منطقهای جدید است .همانگونه که عربستان سعودي پس از تضعیف محور اعتدال عربی به
شک 
دلیل سقوط حسنی مبارك و خروج مصر از این محور ،در تالش است تا با همراهی کشورهاي عربی حوزه

جفارس 2و مشارکت کشورهایی همچون اردن و مراکش ،باشگاهی از پادشاهان را در قالب ائتالف جدیدي در
خلی 
منطقه تشکیل دهد .یا در تحوالت سوریه شاهد هستیم که یکی از ابزارهاي آمریکا براي رسیدن به اهداف خود،
استفاده نیابتی از کشورهاي منطقه است؛ بنابراین ایالت متحده با تشکیل اتحاد و ائتالفهای راهبردي با کشورهاي
محافظهکار عرب در منطقه ،به دنبال ایجاد بازدارندگی و توازن قدرت در مقابل ایران در شرایط جدید منطقهای است
(.)Kinninmont,2014:p.1-6
 -3تضعیف جایگاه و نفوذ ایران در منطقه
رقابت قدرتهای منطقهای براي به دست گرفتن مدیریت تحوالت منطقه و تأثیرگذاري در فرآیند دولت سازي
شهای پیش روي خاورمیانه است.
جوامع دستخوش تحول ،در جهت مقابله و مهار رقیبان ،از مهمترین چال 
جمهوري اسالمی ایران نیز به فراخور نقش و میزان اثرگذاري خود در خاورمیانه ،در معرض این رقابتها قرار دارد،
رقابتهایی که میتواند در پارهاي موارد امنیت ملی کشور را در همه ابعاد آن هدف قرار دهد .چون روند تحوالت
امنیتی در منطقه خاورمیانه حاکی از وجود وابستگی متقابل امنیتی منفی در این منطقه است .به جاي آنکه ازدیاد قدرت
در یکی از واحدهاي منطقه ،در یک فرایند وابستگی متقابل امنیتی مثبت ،موجب بهبود شرایط امنیتی و شکلگیری
1
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. Persian Gulf
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روندهاي همکاري جویانه امنیتی شود ،در یک معادله جبري با حاصل جمع صفر ،ازدیاد قدرت یک واحد بهسرعت
یگیرد.
یگذارد و روندهاي تقابل جویانه و منازعات امنیتی شکل م 
تأثیر منفی بر امنیت ملی واحدهاي دیگر برجاي م 
شآفرینی در تحوالت جاري در سوریه ،عراق ،لبنان و فلسطین
تالش قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای براي نق 
گویاي آن است که مخالفان منطقهای و خارجی ایران طرح گستردهای را براي تضعیف گروهها و حکومتهای طرفدار
ایران در دست اجرا دارند ( .)Goodarzi,2013:p.1-13در این راستا ،عربستان سعودي با حمایت معارضین سوري و
ایفاي نقش فعال در کنترل بحران سوریه سعی دارد جایگاه خود را در این کشور ارتقا دهد .عربستان به شدت نگران
یکند تا نقش و نفوذ آن را کاهش دهد .این کشور
نفوذ منطقهای ایران به خصوص در میان شیعیان است و تالش م 
سعی دارد درگیري در سوریه را نوعی نزاع میان شیعه و سنی نشان دهد و از این طریق رهبري اهل سنت را در دست
گیرد .تا قبل از بحران سوریه ،عربستان به دنبال بهبود روابط با سوریه باهدف تضعیف رابطه این کشور با ایران بوده
است؛ اما با شروع تحوالت سیاسی این کشور ،عربستان رابطه خود را به سمت مخالفان دولت سوریه تغییر داد .نفوذ و
یتواند بهشدت
عمق استراتژیک ایران در منطقه مهمترین تهدیدي است که از شرایط فوق براي ایران ایجاد میشود و م 
یکنند ،راهبرد ایاالت متحده در قبال
منافع و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد .همانطور که مقامات کاخ سفید بیان م 
بحران سوریه این است که آنها شوراي امنیت ،1اتحادیه اروپا ،2ناتو ،3اتحادیه عرب 4و شوراي همکاري خلیج فارس

5

را با تمام قوا وارد میدان نموده تا بشار اسد 6کنارهگیری کند و بتوانند وارد حلقه مقاومت بشوند و ایران را مهار نمایند.
درواقع براي امریکا ،غرب و کشورهاي عرب محافظهکار ،جنگ با سوریه بهمثابه بخشی از جنگ گسترده با ایران
یشود .به تعبیري دیگر سوریه گروگان آنها براي فشار به ایران است ( Asseburg and Wimmen,
ارزیابی م 

.)2012:p.1-7
لگیری منازعات گفتمانی و تشدید تنشهای فرقهاي و مذهبی در منطقه
 -4شک 
یکی دیگر از مؤلفههای اصلی یک مجموعه امنیتی منطقهای ،وابستگی متقابل امنیتی است که از عوامل افزایش
یشود .وابستگی متقابل
نالملل و منطقهای م 
همکاري بوده و باعث تبیین روابط و رفتار دولتها در عرصه روابط بی 
امنیتی ناظر بر وجود شبکهاي از تعامالت و روابط امنیتی بین اعضاي یک مجموعه امنیتی منطقهای است که باعث
یگردد و از طرف دیگر بدین معناست که وجود یک مجموعه
ایجاد احساس مجموعه بودن میان گروهی از کشورها م 
امنیت منطقهای امکان دارد لزومًاًا با خواست و اراده کشورهاي عضو این مجموعه انطباق نداشته باشد .از مهمترین

شاخصهای امنیت منطقهای در مکتب کپنهاگ ،7اختالفات و همبستگیهای نژادي ،قومی و مذهبی است .از دید بوزان

یها و جنگهای گستردهای شود (Bartell and Gray,2012:p. 1-
یتواند منشأ درگیر 
این اختالفات فرقهای همواره م 

یهای نژادي ،قومی و مذهبی
 .)12در چارچوب امنیت منطقهای یکی از تأثیرات بحران سوریه بر اختالفات و همبستگ 
1

. United Nations Security Council
. European Union
3
. The North Atlantic Treaty Organization, also called the North Atlantic Alliance
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. Arab League
5
. Gulf Cooperation Council
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. Bashar al-Assad
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لگیری منازعات گفتمانی با ظهور گفتمان افراطی ،تکفیري 1و سلفی گري در
قابل ارزیابی است که بهصورت شک 
لگیری تنش در سوریه ،گروههای متعددي موسوم به گروههای تروریستی -
ییابد .از آغاز شک 
منطقه بیشتر گسترش م 
تکفیري با عناوین مختلف در بحران سوریه ایفاي نقش نمودهاند .ویژگی مشترك و غالب همه این گروهها ،بنیادگرایی،
یگناه در لواي
سلفی گری ،جزمیت ،تخریب مقابر و شعائر مذهبی ،انجام جنایات وحشیانه براي تجاوز و کشتار مردم ب 
اسالم است .یکی از مهمترین اهداف این گروهها ،ایدئولوژیک نمودن و سیاسی جلوه دادن اسالم ،با نام اسالم رادیکال
یهای اسالمی است .هدف نهایی چنین پروژهای ،مخدوش نمودن چهرهی اسالم و مقدسات و معرفی وجه
و فرقه باز 

یتوان به القاعده ،3جبهه النصره و گروه داعش اشاره نمود.
منفی آن به جهانیان است .از مهمترین گروههای بنیادگرا 2م 
اثرپذیري مطلق تحوالت منطقهای در خاورمیانه از عواملی نظیر مذهب ،قومیت و اتحادهاي بیرونی باعث شده تا این
چگاه متحدي استراتژیک و رسمی (چه در سطح منطقه و چه در سطح
باور شکل گیرد؛ که جمهوري اسالمی ایران هی 
جهانی) نخواهد یافت .بر این اساس است که ایران چارهای جزء توسل جستن به شیعیان جهان که به صورت پراکنده
در برخی از کشورهاي منطقه و به دور از صحنه قدرت سیاسی حضور دارند ،ندارد از دیگر تهدیداتی که بحران سوریه
شهای فرقهای و
یثباتی و ناامنی منطقهای ،در کنار تشدید تن 
پیش روي امنیت منطقهای ایران به همراه خواهد داشت ،ب 
شهای قومی  -مذهبی است که به دنبال ظهور و قدرتیابی گروههای تکفیري و افراطی مانند القاعده و داعش یا
چال 
یثباتی در
یها امکان بروز یافته است .بهرهگیری گروههای تکفیري افراطی از خأل قدرت و ایجاد ناامنی و تداوم ب 
سلف 
شهایی امنیتی را براي ایران نیز ایجاد
سطوح مختلف از جمله مسائل و ابعاد دوره گذار در سطح منطقه است که چال 
یکند .یکی از اهداف مهم عربستان از مداخله در سوریه و تقویت و حمایت گسترده از جبهه مخالفان بشار اسد ،ارائه
م
الگوي نظم جانشین در منطقه با اندیشه سلفی گری است .امري که حاکی از تقابل ایدئولوژیکی است و به اقلیت علوي
یتواند بسترساز ایجاد نوعی تنش مذهبی
یگردد .درواقع عربستان حامل این گفتمان م 
حاکم در مقابل اکثریت سنی برم 
باشد که چالشهای امنیتی مهمی را براي امنیت منطقهای ایران در پی خواهد داشت (Bartell and Gray,2012:p. 1-

.)12
 -5افزایش رقابت تسلیحاتی در منطقه

همان طور که باري بوزان 4اذعان دارد ،کشورهاي شمال از وابستگی و رقابت کشورهاي جهان سوم به تهیه تسلیحات

یکنند و فشارهاي اقتصادي و امنیتی عمدهاي به این کشورها در جهت و فقدان تسلیحات
چونان منبع نفوذي استفاده م 
یکنند .این عامل کشورهاي
خود با استاندارد فّنّناوري نظامی روز دنیا که در اختیار کشورهاي شمال است ،اعمال م 
ینماید
یدهد ،آسیبپذیر م 
جهان سوم را به طور فزایندهای در برابر تحوالتی که در محیط امنیتی منطقهای خویش رخ م 
که این امر ناشی از رقابت تسلیحاتی است .برهم خوردن توازن قوا و دگرگونی در نظم منطقهای و باال گرفتن تنشهای
قومی و مذهبی و تداوم سناریوهاي ایران هراسی در منطقه ،باعث خواهد شد تا مسابقه تسلیحاتی در منطقه به اوج

1
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.Fundamentalism
3
.Al-Qaeda
4
. Barry Buzan
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خود برسد .همانگونه که تالشهای آمریکا و اتحادیه اروپا در استقرار موشکهای پاتریوت( 1سامانه سپر موشکی) در
یدارد که سامانه موشکی اس  300را در اختیار دولت سوریه قرار
مرزهاي ترکیه و سوریه ،دولتمردان روسیه را وا م 
حهای روز دنیا عالوه بر تشدید مشکالت اقتصادي منطقه و بلعیدن
دهند .تجهیز روزافزون کشورهاي منطقه به سال 
شهای منطقهای و اختالفات قومی – قبیلهای و همچنین
یتواند با توجه به افزایش تن 
بخش بزرگی از درآمدهاي ملی ،م 
از سرگیري ادعاهاي سرزمینی میان برخی کشورهاي منطقه که از تصنعی و استعماري بودن مرزهاي سیاسی حاصل
یسازد .کشورهاي خاورمیانه به
یهاي نظامی در منطقه را برجسته و نزدیک م 
یثباتی و درگیر 
شده است ،چشمانداز ب 
دنبال سیر تحوالت چند سال اخیر منطقه ،کوشش نمودند با تعریف رویکردهاي امنیتی مختلف ،ظرفیت و توان خود را
براي غلبه بر چالشهای امنیتی افزایش دهند؛ اما این کوشش بسیار پرفراز و نشیب و همراه با هزینههای سنگین
نالمللی استکهلم کتابی را منتشر کرده است که بنا بر
تسلیحاتی براي کشورها بوده است .در این راستا مؤسسه بی 
گزارشهای این کتاب تا اوایل سال  2012میالدی کشورهاي عربی منطقه خاورمیانه از قبیل عمان هزینههای نظامی
خود را از  4به  11 /2میلیارد دالر افزایش دادهاند (.)Colombo,2013: p.1-9
نتیجهگیری و دستاورد علمی-پژوهشی
همان طوری که گفته شد هدف این مقاله تحلیل و تبیین تحوالت سوریه و نقش راهبردی ایران در تحوالت این
کشور است .با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران بر اساس منافع ملی پایهگذاری شده است و در
این راستا جمهوري اسالمی ایران از کشورهاي شیعه و احزاب نزدیک به خود حمایت میکند .دفاع از فلسطین ،لبنان و
سوریه به خاطر منافع ملی و ایجاد سنگري خارج از کشور در مقابل اسرائیل و آمریکا است .در این راستا با
لگیری انقالبهاي مردمی و تحوالت سیاسی جهان عرب که کشورهاي مختلف منطقه از جمله سوریه را در بر
شک 
گرفته است ،در حال دگرگون ساختن شرایط و ترتیبات سیاسی ،امنیتی ،ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه
یگذرد با دخالت محور غربي -عربي -تر يك  ،به
خاورمیانه است .بحران سوريه که بیش از پنج سال از آغاز آن م 
جنگي همه جانبه عليه نظام حاكم بر اين كشور تبديل شده است .از جمله تفاوتهای بحران سوريه با ديگر
كها و حمايتهاي مالي ،معنوي و تسليحاتي
كشورهاي عرب خاورميانه ،دخالت خارجي در اين كشور در قالب كم 
دول غربي و كشورهاي عربي مخالف حكومت دمشق از مخالفان و تروريستهاي مسلح در سوريه است .جمهوری
عربی سوریه به دلیل قدمت تاریخی ،موقعیت ژئوپلیتیک و سابقه تمدنی و فرهنگی ،کشوری بااهمیت است؛
نترین شهرهای جهان و تمدنهای بشری معروف است.
بهگونهای که دمشق ،پایتخت آن ،به دروازه تاریخ و از که 
اگرچه این اهمیت در قرن بیستم به دلیل همجواری با فلسطین و نحوه رویارویی با غاصبان این سرزمین مقدس
یعنی رژیم صهیونیستی مضاعف شده؛ اما پیوند سوریه با جمهوری اسالمی و اتحاد این دو کشور ،معادله ویژهای را
در حوزه راهبردی به تصویر کشیده است .بر این اساس از یک سو دولت سوریه مورد غضب مثلث نظام سلطه و
تهای غیرمردمی کشورهای منطقه و جریانهای فریب خورده و یا آلت دست بیگانگان ،قرار
رژیم صهیونیستی ،دول 
گرفته و از سوی دیگر ،حمایت محور مقاومت و به صورت خاص ،جمهوری اسالمی ،امری طبیعی است.
1

.MIM-104 Patriot
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روابط دوجانبه سوريه در استراتژي امنيتي روسيه به عنوان كي

شر كي

مهم راهبردي در حوزه ژئوپلیتیک و سیاسی

ارزيابي شده كه نميتوان از كنار آن گذشت .به همين دليل مسكو در ماههای گذشته همكاريهاي امنيتي و نظامي
خود را با سوريه افزايش داده و اطالعات مهم نظامي و امنيتي را در اختيار دمشق گذارده كه شايد مهمترين آن،
تحركات نظامي تر يك ه در مرزهاي سوريه است .عالوه بر ابعاد سياسي و امنيتي سوريه مهمترين خريدار تسليحات
روسيه در منطقه خاورميانه عربي است و ارتش اين کشور به آخرين موشكهاي روسي مجهز است .از اين رو
روسيه با اعمال تحريم اسلحه به سوريه مخالفت ورزيده است .اگرچه روسيه بر اين باور است كه غرب به مخالفان
دولت سوريه اسلحه تحويل ميدهد و به همين دليل پيشنهاد آنها درباره ممنوعيت تحويل هرگونه تسليحات به
چ وجه صادقانه نيست.
سوريه به هی 
روسيه در سوريه پايگاه نظامي دارد و مسكو مايل است آن را حفظ كند .پايگاه نظامي روسي كه در بندر طرطوس در
شمال غرب سوريه قرار دارد ،به عنوان مركز سرويس دهي فني به كشتيهاي نيروي درياي سياه روسيه استفاده
یشود .اين پايگاه از دهه  70ميالدي در اختیار شوروي قرار داشت .اگرچه پيش از بروز ناآراميهاي سوريه هيچ
م
كي

از كشتيهاي روسيه در آنجا قرار نداشتند ،اما پس از آنكه گروه ضربتي نيروي دريا يي آمر كي ا و ناوبر اتمي جرج

کبار ديگر به اهميت استراتژ كي
بوش در سواحل سوريه ظاهر شد ،مسكو و دمشق ی 

اين بندر و پايگاه نظامي پي

بردند .البته نظاميان روسيه متذكر شدهاند كه اعزام كشتي نيروي دريا يي شمال به بندر طرطوس ،در سال 010 2
بهای دمشق
ميالدي طرح ريزي شده بود و هيچ ارتباطي با ناآراميهاي سوريه يا حضور نظامي آمر كي ا در نزد يكي آ 
یهای نيروي دريا يي روسيه در سواحل سوريه ،از حالت
ندارد ،اما واقعيت آن است كه به خودي خود ،وجود کشت 
بازدارندگي برخوردار است .و نيز نبايد از ياد برد كه بندر طرطوس تنها پايگاهي است كه روسيه در دریای مديترانه
نرو حفظ اين پايگاه دريا يي براي مسكو از اهمیت بسيار زيادي برخوردار است.
در اختيار دارد .ازای 
در روسيه اين تحليل وجود دارد كه مسكو با رأی ممتنع به قطعنامهای كه غرب بر ضد ليبي در شوراي امنيت
تصويب كرد ،به طور سازشكارانه عمل كرده است .زيرا چنين امري از طرف غرب به عنوان مجوز دخالت نظامي در
ليبي ارزيابي شد و بدين ترتيب روسيه يكي از متحدان خود را كه از نظر سرمایهگذاری نيز براي روسيه مهم بود ،از
دست داد .در واقع به رغم آنكه در آن قطعنامه تنها برقراري منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاك اين كشور براي دفاع
از جمعيت غير نظامي پيش بيني شده بود ،با اين حال قطعنامه به دستاويزي براي آغاز عمليات جنگي ناتو در شمال
آفريقا مبدل شد .بدين ترتيب حوادث ليبي نشان داد كه ميتوان از قطعنامهها سوء استفاده كرد .به همين دليل روسيه
یکند پس از پايان
خواستار آن است كه از هر گونه اقدام مشابه بر ضد سوريه جلوگيري كند .بهویژه روسيه تصور م 
جنگ سرد تمام پايگاههاي مؤثر خود را در خاورميانه از دست داده و نتوانسته به ايفاي نقش بپردازد .در واقع روسيه
از كي

كشور عربي دفاع نميكند ،بلكه به حمايت از متحد اصلي خود در خاورميانه ميپردازد و اين امر ميتواند بر

جايگاه بين المللي مسكو تأثیر بسزا يي داشته باشد.
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سوریه که در قسمت آسیای غربی واقع شده ،محل ارتباط و پیوند سه قاره آسیا ،اروپا
و آفریقا است

این کشور بخش بااهمیتی از منطقه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک غرب آسیا
است

همسایگی سوریه با فلسطین اشغالی ،لبنان و ترکیه و عراق بهعنوان
اجزای مهم ژئوپلیتیک منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است

سوریه تنها کشور عربی است که مناسبات مستقل منطقهای و
نالمللی دارد
بی 

این کشور در انتقال نفت و گاز عراق و ایران به اروپا موقعیت ویژهای
دارد

یکند
باهلل لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی حمایت م 
دولت سوریه از حز 

سوریه با جمهوری اسالمی و مقاومت اسالمی در منطقه همگرایی و همسویی دارد

نمودار شماره  -1فاکتورهای اهمیت و نقش راهبردی سوریه )Source: (http://www.farsnews.com

ايران و سوريه داراي منافع مشتر يك در غرب آسیا هستند .دوستي ايران و سوريه از قبل انقالب شروع شده و در
دوران جنگ تحميلي ادامه پيدا كرده و بعد از آن هم به عنوان دو كشوري كه منافع راهبردی مشتركی داشتند ،در
منطقه به ايفاي نقش پرداختهاند .ايران با كمك سوريه توانسته آن آزادي عمل را در لبنان داشته باشد تا بتواند از
باهلل حمايت كند .از اين لحاظ براي آنكه ايران اين آزادي عمل را حفظ كند ،باید از
گروههاي مبارز فلسطيني يا حز 
يآيند
دولت سوريه حمايت كند .ايران با فروپاشي نظام سوريه به صورتی كه مشخص نباشد بعد چه كساني سرکار م 
و چه مدت طول ميكشد كه اين بحران را مهار كنند ،مخالف است .ايران معتقد است اگر نظام سوريه بخواهد تغ يي ر
كند ،ايران كي

يتوانسته آزادي عملي را در بخش غربي آسیا براي ايران بهوجود بياورد ،از
متحد راهبردی خود كه م 

يها يي
دست خواهد داد؛ چون مدعيان زيادي خواهد داشت و آن نظام ،وابستگ 

به كساني خواهد داشت كه به

تهاي منطقهاي يا فرامنطقهاي وابسته
گروههاي مخالف كمك كردند يا براي حفظ قدرت خود مجبور هستند به قدر 
تهاي كلي كه زماني بوش عنوان كرده بود و سوريه هم مورد غضب وی بود ،اگر اكنون
شوند .ديگر اينكه در سياس 
سوريه فرو بپاشد و بخشي از آن طرح خاورميانه بزرگ محقق شود ،خواهناخواه كشور بعدي ،ايران خواهد بود.
يشدند ،اكنون آزاد ميشوند و احتما ًالًال ایران را هدف قرار
بنابراين نيروها يي كه به گونهاي از جانب سوريه مهار م 
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باهلل و گروههاي فلسطيني هم منجر
یدهند .عالوه بر اينها ،فروپاشي نظام سوريه ممكن است به تضعيف حز 
م
چگونه ترس و واهمه از واكنش سوريه
يكند و اين كشور بدون هي 
تها را راحت م 
شود؛ يعني خيال صهیونیس 
يتواند فشارهاي خود را عليه حزباهلل و گروههاي فلسطيني افزايش دهد .در نهايت ،اعراب حوزه خليجفارس هم
م
نگونه پيش ببرند ،ممكن است فضاي تهاجميتري عليه ايران اتخاذ كنند.
تهاي خود را ای 
اگر موفق شوند سياس 

تسازی و ایجاد بحران در سوریه Source: Authors
یثبا 
نمودار شماره  -2اهداف راهبردی غرب از ب 

از لحاظ ژئوپلیتیک نیز به این نکته اشاره میشود که اینک عمق راهبردی ایران گسترش پیدا کرده و در غرب تا
سواحل دریای مدیترانه امتداد یافته است .بنابراین ،مرزهای لبنان و سوریه به عنوان خط مقدم منطقه نفوذ ایران تلقی
باهلل ،جهاد اسالمی و حماس ،یک جبهه
یشود .از این منظر ،ایران با کشورهای سوریه و لبنان و مجموعههای حز 
م
یکند .تام دانیلون ،1مشاور امنیت ملی
ضد صهیونیستی تشکیل داده که در این اتحاد سوریه ،نقش پل ارتباطی را ایفا م 

آمریکا در دسامبر  ٢٠١١میالدی صریحًاًا اعالم کرد« :پایان رژیم اسد موجب بزرگترین عقبنشینی ایران در منطقه و
برهم خوردن توازن قوای راهبردی و تغییر آن در منطقه علیه ایران خواهد بود .به این ترتیب ،در حال حاضر همه
فشارها برای شکستن این پل ارتباطی ،یعنی سوریه اعمال میشود و آنچه در پس پرده در جریان است ،در حقیقت
به علت روابط نزدیک سوریه با ایران بوده و هدف از سرنگونی رژیم کنونی در آن کشور نیز با امید به منزوی
ساختن ایران صورت میپذیرد .یکی از اهداف اصلی در سوریه ،قطع محور راهبردی است که ایران را به لبنان،
فلسطین و دریای مدیترانه متصل میسازد .لذا قرار دادن سوریه در حالت هرج و مرج ،تاکتیک غرب در جنگ با
ایران محسوب میشود.
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