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چکیده
تحول در فضاي ژئوپولیتیک محیط امنیتی آسیاي جنوب غربی پس از حادثه  11سپتامبر  ،1001قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقههاي را
به در پیش گرفتن رویکردهاي متفاوت ،نسبت به بحران هاي حادث شده در این منطقه ،وادار نموده است .تحوالت سوریه از زمهان
آغاز تاكنون ،یکی از مهمترین رویدادهایی است كه عالوه بر مسائل منطقهاي ،امنیت ملی جمههوري اسهالمی ایهران را تحهت تهثثیر
قرار داده است .به طوري كه وضعیت سوریه براي جمهوري اسالمی ایران به عنوان بهازي بها حاصهل جمه جبهري صهفر درآمهده و
هرگونه تحول ژئوپولیتیکی در ساختار سیاسی این كشور ،قدرت منطقه اي ایران را بشدت تحت تاثیر قرارداده است .لذا از آنجا كه
كشور سوریه سالهاي متمادي ،نقش دروازۀ ورود ایران به جهان عرب ،محورمقاومت و اتصال استراتژیک ایران به مدیترانه و خاور
نزدیک را داشته است .این امرموجب شده تا تضعیف سوریه و سرنگونی بشار اسد ،عالوه بر تضعیف محور مقاومت ،كاهش نفوذ و
قدرت منطقهاي ایران را در پی داشته باشد .پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی بوده و میكوشد تثثیرات متغیر مستقل یعنی تحهوالت
ژئوپولیتیکی سوریه را بر امنیت منطقهاي ایران به منزله متغیر وابسته به بحث و بررسی گذارد .هدف اصهلی نوشهتار تجزیهه و تحلیهل
قدرت منطقه اي ایران در پرتو تحوالت سوریه می باشد .نتایج پژوهش نشانگر آن است كه هر یک از سناریوهاي پسا بحران مهرتبط
با تحوالت ژئوپولتیکی كشور سوریه ،تاثیرات اساسی بر امنیت ملی و قدرت منطقهاي جمهوري اسالمی ایران در بر خواهد داشت.

واژگان کلیدی :سوریه ،ایران ،پیامدهای ژئوپولیتیکی ،تحوالت ژئوپولیتیکی ،امنیت منطقهای.

( -1نویسنده مسئول) e-ezzati@srbiau.ac.ir
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مقدمه
از جمله مناطق حیاتی و مؤثر در معادالت ژئوپولیتیک جهانی ،منطقة خاورمیانه 1است .خاورمیانه را مرکز دنیای قدیم
میدانند ،مرکزی که در دل آن منطقة خلیج فارس ،به منزله «هارتلند» 1جهانی قرار دارد .تحوالت خاورمیانه و خیزش
جریان اسالم گرایی در منطقه ،یک چالش معنایی را موجب شده که اگر آن را با آسیبدیدگی نظم سیاسيی منطقيهای
و جهانی و قدرتهای بزرگ نوظهور در کنار هم قرار دهیم ،ابعاد بیشتری از تحوالت آشکار ميیشيود .مهيمتيرین و
عمیق ترین بحران های سیاسی جهان معاصر در این منطقه رقم می خورد و چيالشهيای مهيم ژئوپيولیتیکی از عوامي
شک دهنده ،تشدید کننده و تداوم گر بحران در این حوزة جغرافیایی است.
چشم انداز موجود از خیزشهيای مردميی ،بیيانگر آغياز تحيوالت و ليرزشهيای ژئوپيولیتیکی گسيترده در فضيای
خاورمیانه و شمال آفریقاست و جغرافیای سیاسی منطقه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد .به هميین دلیي در طيی
تاریخ ،این منطقه با جنگ ها و ناآرامی های عدیده ای مواجه بوده که با منافع کشورهای مختلي

جهيان گيره خيورده

است .تحوالت سوریه و بحران این کشور را نیز در این راستا میتوان تحلی کرد.
سوریه از مهمترین کشورهای منطقه خاورمیانه محسوب میشود .موقعیيت ژئوپيولیتکی ،تعليق آن بيه دنیيای عيرب،
قدمت تاریخی ،ساخت سیاسی و اجتماعی ،قرار داشتن در محور مقاومت ،همسایگی با اسيرائی و ضيدیت بيا آن و
عوام عدیده دیگر از جمله مولفههایی است که داللت بر اهمیت این کشور دارند .این کشور در منطقه خاورمیانيه از
لحاظ ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیک 9از اهمیت ویژهای برخوردار است و مح تالقی سه قاره و همچنین منطقهای است
که سه دین بزرگ (اسالم ،مسیحیت و یهود) در آن تالقی داشته است .تا پیش از وقوع بحران در سوریه ،این کشيور از
باثباتترین کشورهای عربی و منطقه خاورمیانه محسوب میشد و تحت حکومت خانيدان اسيد و در سيایه اسيتیالی
ایدئولوژی حزب بعث ،سوریه به نسبت دیگر کشورهای عربی از ثبات سیاسی و امنیتی بیشتری برخوردار بود .پیونيد
حزب بعث و ارتش سوریه باعث شد خانواده اسد بتوانند بر بحرانهای داخلی چیره و یک ثبات داخليی را بيه وجيود
آورند .پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،روابط نزدیکی بین دو کشور شک گرفت .همپوشانی منافع و دیيدگاه
مشترک مسئوالن دو کشور نسبت به مسائ منطقهای و معضالت کشورهای اسالمی ،از جمله دالی نزدیکی دو کشور
بود.

جمهوری اسالمی ایران با توجه به روابط راهبردی خود با حکومت سيوریه ،از ابتيدا موضيع ثيابتی را در قبيال ایين
بحران اتخاذ کرد .دولت مردان جمهوری اسالمی ایران بر این باور بودند که تحوالت سوریه یک مسئله داخلی اسيت
که در چارچوب گفتگوی مخالفان و حکومت قاب ح است و دخالت کشورهای دیگر تنها به پیچیيده تير شيدن و
افزایش دامنه خشونتها کمک میکند بلکه با طوالنی شدن بحران در سيوریه و دخاليتهيای قيدرتهيای منطقيه و
کشورهای همسایه ،دو طی

از قدرت های منطقه و فرامنطقه در مقاب هم قرار گرفتند .بحران سوریه و چشيم انيداز

آینده آن از جنبه های مختل

بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تأثیر می گذارد ،از این رو ضرورت دارد سیاسيت
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جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه و پیامدهایی که این بحران می تواند برای جمهوری اسالمی ایران داشته
است به دقت مورد بررسی و تحلی قرار دهد و در این راستا در مقاله حاضر می کوشیم به این دغدغيه هيا بپيردازیم.
نوشتار حاضر با بررسی بحران سوریه از اوای سال  1111تا پایان سال  1111و با در نظرگيرفتن اهمیيت سيوریه در
محور مقاومت و نقيش ژئوپولیتیيک آن کشيور در منطقيه و همچنيین دخاليت و تأثیرگيذاری بيازیگران منطقيهای و
فرامنطقه ای رقیب ایران درتحوالت داخلی این کشور ،تالش نموده به این سؤال پاسخ دهد که تحيوالت ژئوپيولتیکی
سوریه چه تاثیری بر امنیت ملی منطقهای جمهوری اسالمی خواهد داشت؟ برای پاسيخگویی بيه سيوال پيژوهش بيا
توجه به ماهیت موضوع ،از روش توصیفی -تحلیلی بهره گیری شده است .توصیفی از آن جهت که وضعیت موجيود
در ارتباط با هریک از تهدیدات مورد مطالعه ،توصی

شده و تحلیلی از آن جهت که وضيعیت موجيود هير یيک از

تهدیدات فوق مورد ارزیابی و تحلی قرار گرفته است .جمع آوری منابع مورد استفاده به روش کتابخانه ای و اینترنت
بوده و همچنین از کتب ،مقاالت فارسی و التین ،پایانامه هيای داخليی و خيارجی ميرتبط بيا موضيوع و طير هيای
پژوهشی با محوریت مقاله از مهمترین منابعی بودهاند که مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته های این پژوهش بیانگر این است که مسئوالن تصمیم گیر دستگاه سیاست خيارجی ایيران نيه تنهيا میتواننيد بيا
بکارگیری تمام ظرفیت های منطقه ای و یک دیپلماسی فعال منطقه ای در عرصهی داخلی و بیرونيی تحيوالت سيوریه
نقش مؤثری در مدیریت و کنترل اوضاع ایفا نمایند ،بلکه با اتخاذ یک راهکار منطقه ای مناسيب و بيا مشيارکت دادن
دیگر بازیگران دارای نفوذ منطقه ،میتوانند این تهدیدات را به فرصتهای استثنایی در راستای ارتقای جایگياه منطقيه ای
و بینالمللی کشور کشور ایران تبدی نمایند.
بنابراین هرگونه تحول ژئوپولتیکی در سوریه شک مستقیم و غیرمسيتقیم دارای پیاميدهای امنیتيی بير منيافع مليی و
قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران را دارا میباشد؛ چرا که سوریه پ ارتباطی ایران بيا جبهيه مقاوميت اسيت و
تضعی

سوریه می تواند موجب کاهش قيدرت ميانور جمهيوری اسيالمی ایيران در خاورمیانيه و تضيعی

جایگياه

منطقهای را برای این کشور فراهم نماید.
مبانی نظری
مجموعههای امنیتی منطقهای
فروپاشی جهان دو قطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سيامانه بيین الملليی ،بيوزان 1را بير آن داشيت تيا بيا
بازنگری در دیدگاه پیشین خود ،در کتاب«مردم ،دولتها و هراس» در سال  1991نظریه «مجموعه امنیيت منطقيهای»
را مطر نماید که قادر باشد تبیین بهتری از تحوالت پیچیده جهان پس از جنگ سرد ارائه دهيد ( Vaezi, ،2011: 4

 .)and Davandishبوزان مجموعه امنیتی منطقهای را این گونه تعری

میکند :مجموعهای از واحدها کيه فراینيدهای

اصلی امنیت ،عدم امنیت و یا هر دو آ نها به گونهای با یکدیگر مرتبط است که مسائ امنیتی آ نها به صورت منطقی
نمیتواند جدا از یکدیگر مورد تجزیه و تحلی قيرار گیيرد یيا اینکيه حي و فصي شيود ( (Boozan and Wyvar,

 2009:55بوزان برای تعری

و مشخص نمودن مجموعه امنیتی منطقهای ،مؤلفهها و ویژگیهای ذی را برمیشمرد:

Boozan
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مجاورت :در این رابطه بوزان اشاره دارد که از لحاظ امنیتی ،منطقه به معنيای شيبه سیسيتم مشيخص و مشيهوری از
روابط امنیتی بین مجموعهای از دولتهاست که از لحياظ جغرافیيایی نزدیيک یکدیگرباشيند.)Boozan, 2002: 213) .
الگوهای دوستی و دشمنی :منظور از دوستی بیان این مطلب است که در روابيط میيان دوليتهيا طیي

وسيیعی از

دوستی واقعیت انتظار حمایت و حفاظت را شام میشود و منظور او از دشمنی اشاره به روابطيی میيان واحدهاسيت
که در آن سوءظن و ترس حاکم باشد (.)Boozan, 2010:215
وابستگی متقابل امنیتی :منظور از وابستگی متقاب امنیتی نیز تاثیر و تاثر اعضای تشکی دهنيده مجموعيه اسيت ،بيه
طوری که هرگونه تغییر و تحول در موقعیت یک بازیگر در مجموعه باعث ایجاد تغییير و تحيول در موقعیيت سيایر
اعضای مجموعه شود (.)Abdullah Khani, 2004: 279
وجود حداقل دو بازيگر مؤثر :این مالک ما را به این اص نیيز رهنميود ميیسيازد کيه مجموعيه امنیتيی منطقيهای
نمیتواند توسط تعدادی کشور ضعی
مؤثر و چندین کشور ضعی

از یک منطقه شک بگیرد؛ اما شک گیری آن بيا حضيور دو قيدرت منطقيهای

امکانپذیر است (.)Courthouse and Courthouse, 2011: 81

 -مجموعه امنیتی آسیای جنوب غربی

1

مجموعه امنیتی منطقهای آسیای جنوب غربی با نوعی وابستگی متقاب امنیتيی تعریي

و مشيخص میشيود کيه میيان

کشورهای منطقه از مغرب (مراکش) تا ایران وجود داشته و گسترش یافته و شام دولتهای عيرب بعيالوه ایيران و
رژیم اشغالگر قدس میشود .این مجموعه ،از سه زیرمجموعه امنیتی تشکی شده است .زیرمجموعه شيامات (مصير،
رژیم اشغالگر قدس ،اردن ،لبنان ،سوریه) ،خلیج فارس (ایران ،عيراق و شيورای همکياری خليیج فيارس) و مغيرب
(مراکش) .در این زیرمجموعهها همپوشانی و تعام به حدی است که نمیتوان آ نها را از هم جدا کرد (بيرای نمونيه
تمام کشورهای خلیج فارس با رژیم اشغالگر قدس خصومت دارند (.)Salehi, 2013: 78
بوزان با توس به تاریخ نیم قرن اخیر ،معتقد است که آسیای جنوب غربی منطقه کشمکش ساز و مح دائميی نيزاع
بین قدرتها و گروههای متخاصم است و همین کشمکش به قدرتهای دیگر نیز اجازه میدهيد تيا آنيان نیيز میيدان
منازعه خود را به این منطقه انتقال دهند .به طور کلی ،دالی ذاتی از عوام مذهبی ،اختالفهای ایدئولوژیک ،مناقشه
بر سر جایگاه و رهبری گرفته تا منازعات قومی ،سرزمینی و حقوق مربوط بيه آب همگيی منيابع نیرومنيد و پایيدار
بومی کشمکش و ناامنی را تشکی میدهند (.)Boozan, 2002: 670
وزن ژئوپولیتیکی :2عبارتست از ثق نیروها و عوام مثبت و منفی مؤثر در قدرت ملی یک کشيور یيا بيه عبيارتیجمع جبری عوام قدرت ملی .وزن ژئوپلیتیکی موقعیت و منزلت یيک کشيور را در مجموعيهای ازکشيورها یيا در
سیستم ژئوپولتیک جهانی و منطقهای نشان میدهد ).(Hafeznia, 2006:109
توازن ژئوپولیتیکی :9عبارتست از برابری نسبی وزن ژئوپولیتیکی و عناصر قدرت یک واحيد سیاسيی -فضيایی بيارقبای آن .واحدها دارای موازنه ژئوپولیتیکی معموال با یکدیگر به رقابت میپردازند و الگوی رابطيه بيین آنهيا از نيوع
1

.Southwest Asia security Suit
2. Geopolitical Weight
3. Geopolitical Balance
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برابر و احترام متقاب و بده بستان همتراز است .سیستم هيای ژئوپيولیتیکی دو یيا چنيد قطبيی متيوازن ،از زیير بنيا و
وضعیت توازن ژئوپولیتیکی برخوردارند .در سیستمها و الگوهای رابطه ی غیر متوازن نیيز چنانچيه یکيی از عناصير
سیستم خود را در شرایط ارتقاء موقعیت و همترازی با دیگران ببیند به تدریج سودای ناسازگاری در سر ميیپرورانيد
و تالش می کند تا از طریق توسعه ی منابع داخلی و با تکیه بر منابع و عناصر قدرت منطقهای یا فرامنطقه بنيوعی بيه
توازن قوا برسد و رابطه ی سلطه نابرابر را به رابطه متقاب و برابر تبدی نماید .مثال در سيط منطقيهای قيدرتهيای
درجه  1از طریق ناسازگاری با قدرت درجه  1از خود واکنش نشان داده و بر سر کنترل منطقهای و جایگياه رهبيری
آن و یا تغییر رابطه و تقسیم متوازن منافع و قدرت با یکدیگر به رقابت میپردازند )(Ibid: 119

.

بحران ژئوپولیتیکی : 1بحران ژئوپولیتیکی عبارتست از منازعه و کشمکش کشورها و گروههيای متشيک سیاسيی-فضایی و بازیگران سیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عام جغرافیایی .بحرانها سرچشمهها و انواع
مختل

داشته و از لحاظ کارکردی منجر به خروج سیسيتم از حاليت تعيادل و بيروز اخيالل در وضيعیت عيادی و

فرآیندهای فضای جغرافیایی و زیستگاه انسانها میگردند .بحران ژئوپيولتیکی از پایيداری و تيداوم نسيبی برخيوردار
است و بسادگی قاب ح و برطرف شدن نیست .زیرا موضوع بحران و کشمکش ارزشهای جغرافیایی هستند که در
زمره منافع ملی و جمعی محسوب میشوند ).(Hafeznia, 2006:126-130
قلمرو خواهی :2قلمرو ژئوپولتیکی عبارت است از فضای جغرافیایی و انسانها و جوامع مربوط به آنها که در حيوزهنفوذ و تاثیرگذاری یک یا چند متغیر سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظيامی ،امنیتيی ،تجياری ،تکنوليوژیکی و رسيانهای
کشور یا بازیگر قدرتمند قرار دارد .بعبارتی ،کشورها و سرزمینها و فضاهای جغرافیایی پیرامونی که در حيوزه نفيوذ
کشور مرکز (قلب) قرار دارد (.)Hafez Nia, 2010:114
يافتهها
 موقعیت سوريهسوریه به دلی موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ،یکی از مهم تيرین کشيورهای خاورمیانيه محسيوب ميیشيود کيه
توانسته است در چند دهه اخیر نقش مهمی را در روند تحوالت منطقه ای ایفا نماید .در همین راسيتا هير تغییيری در
نظام این کشور ،باعث تغییر ژئوپلیتکی خاورمیانه می شود .سيوریه کشيوری بيا مسياحت  11۱111کیليومتر مربيع و
جمعیتی بالغ بر  11میلیون نفر است .درحدود  14درصد جمعیيت سيوریه سينی ميذهب هسيتند .طیي

دیگيری از

مسلمانان این کشور را علوی ها ،شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیان با مجموع 19درصد تشیک می دهنيد 11 .درصيد
جمعیت سوریه نیز مسیحی هستند و  9درصد بقیه جمعیت شام دروزیان و یزیدیان می شود .مسلمانان شیعه بیشيتر
در شهرهای دمشق ،حلب و روستاهای اطراف حمص ساکن اند  1399درصد مردم سوریه عرب هستند و بزرگ ترین
اقلیت قومی در این کشور را کردها با رقمی حدود  ۶درصد جمعیت تشکی میدهند ( Nejat and Voldani, 2013:

 .)33تا قب از شک گیری بحران در سوریه ،دست کم یک میلیون آواره عراقی و پانصد هيزار فلسيطینی نیيز زنيدگی
میکردند که همراه با کردها حدود 1 /3درصد ک جمعیت را شام میشدند (.)Hafeznia, 2006: 84-85
.Geopolitical Crisis
.Realm Geopolitical

1
2
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نقشه - 1موقعیت جغرافیايی سوريه در منطقه جنوب غرب آسیا
Source:http://www/ tabyincenter.ir

ژئوپولیتک سوریه به شکلی است که جایگاه راهبردی به این کشور بخشیده است؛ قرار گيرفتن ایين کشيور در نقطيه
اتصال سه قاره آسیا ،اروپا و آفریقا باعث شده این کشور به عنوان یک بازیگر میان اروپيای صينعتی و خاورمیانيه بيه
ایفای نقش بپردازد ( .)Ajurlou, 2010: 56سوریه کشوری ژئوپولیتک -محور است کيه سيه عامي ؛ واقيع شيدن در
منطقه استراتژ یک خاورمیانه ،قرار گرفتن بر کناره شرقی دریای مهم مدیترانه و برخورداری از  11۶کیلومتر سياح و
همسایگی با فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیه و عراق ،به وضو اهمیت ژئوپلیتک و نقيش راهبيردی ایين کشيور را در
مناسبات منطقهای و بینالمللی نمایان میسازد .مسیر سوریه ،وابستگی عراق و ایران را برای صادرات نفت و گياز بيه
خلیج فارس ،کانال سوئز و حتی تر یکه تقلی می دهد .طرطوس و بانیاس میتوانند بنادر مهمی برای صيادرات نفيت
و گاز عراق و ایران به اروپا باشند.
 سوريه بازيگری ژئوپولیتیک محور اسیای جنوب غربیدر میان مناطق بزرگ تنش قاب شمارش در سط کره زمین ،منطقه شرق مدیترانه ،منطقه پر اهمیتی تلقی میشود .ایين
موضوع هم از دیدگاه مردم این منطقه و هم از دیدگاه جهانی قاب تایید است .اگر تعمق عمیقيی در منياطق جهيان بيه
عم آوریم ،مشاهده میکنیم که حادترین مسائ ژئوپلتیکی در منطقه خاورمیانه وجود دارد .با ایين هميه ،خاورمیانيه
فقط یک پانزدهم کمربند پیرامونی زمین را تشکی میدهد.

با نگاه اجمالی به وضعیت کشورهای عرب خاورمیانه متوجه می شویم که تنها سوریه است کيه در بازیهيای سیاسيی
منطقهای نقش مستقلی ایفا میکند و در عین حال صاحب دیدگاه خاص خود است .به همین دلی است کيه محققيان
روابط بین المل تالش میکنند تا راههائی برای جلب نظر دیيدگاه رهبيری سيوریه در همياهنگی بيا غيرب و بيویژه
امضای موافقتنامه صل با رژیم اشغالگر قدس پیدا کنند .درگیری رژیم صهیونیستی با سوریه محور اهمیيت نظيامی و

پیامدهای امنیتي تحوالت ژئوپولیتیکي41 ...

استراتژیک سوریه در منطقه می باشد .تمام تحلیلهای مقامات رژیم صهیونیستی براین موضيوع اتفياق نظير دارنيد کيه
سوریه به عنوان خطر استراتژیک برضد رژیم صهیونیستی در منطقه است .آنها همچنيین متفيق القولنيد کيه نیروهيای
مسل سوریه تنها نیروی مسل عربی در منطقه است که میتواند امنیت رژیيم صهیونیسيتی را در معير

خطير قيرار

دهد و این کشور تنها کشوری است که در منطقه عربی ،در مقاب توسعه طلبی رژیم صهیونیسيتی جهيت منيافع خيود
ایستادگی میکند .از طرف دیگر ،بدلی اهمیت ژئواستراتژیک مدیترانه و صاحب نقش بودن ایين کشيور در تحيوالت
منطقهای است(.)Farzandi, 2013: 21
اهمیت منافع موجود و تنشهای اطراف مدیترانه نخست ناشی از این واقعیت است کيه در ایين بخيش از جهيان حيد و
مرزهای چندین مجموعه ژئوپولیتکی با ابعاد جهانی با یکدیگر تلفیق شده و یکدیگر را قطع میکننيد .از سيوی دیگير
موضوع منطقهای مطر است که به ویژه از نظر سیاسی بی ثبات است .زیرا بخش مهمی از کشورهای موجود درمنطقه
بخصوص آنهائی که در سواح جنوب شرقی قرار گرفتهاند با یکيدیگر رقابيت دارنيد و شياهد تنشيهای داخليی روز
افزونی هستند .کشور سوریه در منطقه مدیترانه از موقعیت خاصی برخوردار اسيت .ميیتيوان گفيت ایين کشيور پي
ارتباطی سه قاره اروپا ،آسیا و آفریقا میباشد .همسایگی با رژیم اشغالگر قدس ،لبنان و عراق به این کشيور موقعیيت
خاصی بخشیده است که بتواند در بازیهای سیاسی منطقه از جایگاه واالئی برخوردار باشد .در میان کشورهای عربيی
خاورمیانه اکنون تنها سوریه است که سکاندار مبارزه با توسعه طلبی رژیم اشغالگر قدس ميیباشيد .نزدیکيی دیيدگاه
رهبران سوریه وجمهوری اسالمی ایران در این باره ودیگر معادالت منطقهای و جهانی نیز به اهمیت نقيش سيوریه در
میان کشورهای عرب منطقه افزوده است(.)Farzandi, 2013: 21
سوریه در بین کارشناسان سیاسی بزرگترین کشور کوچک جهان نامیده میشود شاید دلی آن این است که این کشيور
کوچک اهمیت فوق العادهای در منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد.سوریه بارها طی سه دهه گذشته نقش محوری خيود
را در مسائ مهم خاورمیانه به اثبات رساند و علی رغم تالشهای غرب و در رأس آن آمریکا بيرای بيه زانيو در آوردن
سوریه در این خصوص موفق نگردیدند و بار دیگر کشورهای جهان در حال پایان دادن به انيزوای سيوریه ميیباشيند.

رهبران رژیم اشغالگر قدس فهمیدهاند که بدون سوریه رسیدن به صل در منطقه خاورمیانه غیرممکن است .همچنيین
وقتی امریکا در عراق گرفتار میشود رئیس کمیته بررسی جنگ عراق به نام بیکرهامیلتون توصیه ميیکنيد کيه دوليت
آمریکا باید با سوریه وارد مذاکره شود .در صحنه فلسطینی فت که سالها است بيا سيوریه روابطيی سيرد دارد در اداره
امور دولت خودگردان دچار مشک میگردد و حماس مورد حمایت سوریه که رهبرانش در این کشور پناه گرفتهاند در
یک انتخابات آزاد در صحنه فلسطین با حمایت قوی مردمی پیروز ميیشيوند و نیروهيای مخيال

سيوریه در صيحنه

فلسطین برای جبران مافات دست به دامن سوریه میشوند همه این موارد نشان از نقش استراتژیک سيوریه در منطقيه
دارد (.)same
با توجه به مطالب فوق در خصوص عوام ژئوپولتیکی کشور سوریه را میتوان به شر ذی اشاره نمود:
 .1واقع شدن اين کشور در منطقه راهبردی خاورمیانه :اگر به مسائ مطر جهان نگياهی بیفکنيیم متوجيه میشيویم
حادترین مسائ و بحرانهای جهان در این منطقه است و این منطقه همواره در جهان خبرسياز و توجيه جهانیيان را بيه
خود جلب مینماید حال این مسئله روزی جنگهای اعراب و رژیم صهیونیستی روز دیگر پیروزی شکوهمند انقالب
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اسالمی و روز دیگر تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان ،جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،صل خاورمیانه ،حمله عراق به
کویت ،درگیری آمریکا و عراق و اشغال این کشور توسط آمریکا میباشد .همه این موارد نشان از راهبردی بيودن ایين
منطقه و اهمیت آن در جهان دارد ،سوریه در اکثر این بحرا نها دارای نقش محوری بوده است.

 .2واقع شدن سوريه بر کناره شرقی دريای استراتژيک مديترانه :این کشور حدود  119کیلومتر ساح در آنار دریای
مدیترانه دارد .این ساح سوریه را به عنوان یک آشور حوزه دریای مدیترانه قيرار داده اسيت .وجيود سيوریه در ایين
منطقه در واقع پ ارتباطی سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپا به حساب میآید و با توجه به برنامههای دولت سوریه میتواند
یکی از مراکز مهم انتقال انرژی (نفت و گاز) به اروپا به حساب آید.

 .3همسايگی در کنار رژيم صهیونیستی ،لبنان ،ترکیه و عراق :موقعیت ویژهای را به این کشور داده و چنانکه در باال
اشاره شد میتواند تاثیرات زیادی در این کشورها گذاشته و به عنوان بازیگر عمده منطقهای به حساب آید.
تنش در روابط با رژیم صهیونیستی یا بهتر گفته شود عدم دستیابی بيه صيل بيین سيوریه و ایين رژیيم ميیتوانيد از
چالشهای مهم منطقه برای آمریکا به حساب آید .رژیم صهیونیستی بارها بر این مسئله تأکید کرده است که تنها ارتشی
عربی که میتواند امنیت رژیم صهیونیستی را در معر

تهدید قرار دهد ارتش سوریه است کوشيشهيای بشيار اسيد

درتقویت ارتش این کشور به سالحهای پیشرفته به خصوص روسی بارها مورد اعترا

آمریکا و رژیيم صهیونیسيتی

قرار گرفته است (.)same, 22
 اهمیت ژئوپولیتیکی شرق مديترانه در قلمرو خواهی ايرانحوزه مدیترانه شرقی که در واقع نقطه آغازین حرکت محور مقاومت و پیشانی کمربنيد شيیعی محسيوب ميیگيردد،
جلوه گاه تقاب اسالم و رژیم صهیونیستی است و نیز به سبب اهمیت ژئوپولیتک و زئواستراتؤیک ،میتوانيد بخشيی
از قلمرو استراتژیک ایران باشد .این حوزه نقطه عط

تحقق اهداف راهبردی ایران به شمار میرود.

این حوزه جغرافیایی از حیث موقعیت ژئوپولتیک و برخوردار از جمعیت شیعه مذهب قاب توجه در ترکیب ميذهبی
این حوزه و موقعیت این گروه جمعیتی در همجواری با رژیم صهیونیستی از موضع تاثیرات نرم و گسيترش نفيوذ از
موقعیتی راهبردی برخوردار است .جمهوری اسالمی ایران با ارزشهای خاص و ویژه است ،ارزشهایی کيه ریشيه در
فرهنگ اصی اسالمی و هنجارهای بومی انسان دارد و این ارزشهای بومی – مذهبی در حوزه جغرافیيایی و تميدن
ویژه شک گرفته و مهمترین عام تاثیر و نفوذ منطقهای ایران میباشد.جمهوری اسالمی ایران به لحاظ سينتی ،دارای
قدرت نرم است  ،قدرتی که به این کشور اجازه نفوذ فرهنگی و مردمی در میان کشورهای منطقه و منافع راهبيردی را
بدون توس به زور و حربههای نظامی و صرفا با تکیه بر سیاست ورزی را میدهد()Nosrati, 2012: 104 - 105
بر همین اساس آمریکا به منظور نادیده گرفتن جایگاه طبیعی ایران در نظام منطقهای دائماً در تالش اسيت تيا رقابيت
منطقه ای ایران و فضا سازی توسعة حوزة نفوذ رقبای آن را افزایش دهد .برای نمونه ،عربسيتان و شيورای همکياری
خلیج فارس در جنوب ،پاکستان در شرق و آسیای مرکزی و باألخره ترکیه در غرب و آسیای مرکزی و قفقاز .هيدف
این اقدامات جلوگیری از قرار گرفتن ایران در موقعیت رهبری منطقه ای است .یعنی درست همان چیزی که ناشيی از

پیامدهای امنیتي تحوالت ژئوپولیتیکي69 ...

موقعیت جغرافیای ایران است و دیگران فاقد آن هستند (ایران به عنوان کانون ارتباط چند حوضة ژئوپيولیتیکی و دو
مخزن بزرگ انرژی جهان)()Christin, 2003: 71
لذا با توجه به اهداف سیاست خارجی و اهداف منطقهای جمهوری اسالمی ایيران ،افيزایش نفيوذ منطقيهای بير پایيه
عوام پیونددهنده ژئوپولتیک در جهت ایجاد حلقه های امنیتی پیرامون اميری ضيروری اسيت .از ایين رو منطبيق بيا
اصول و مبانی فلسفی انقالب اسالمی ،تالش در جهت ایجاد حوزههای نفوذ ،از اولویت راهبردی منطقهای جمهوری
اسالمی ایران می باشد .کشور ایران در مرکز ثق و کانون جغرافیای شیعه بوده و از این رو میتواند و باید ایين قلميرو
را رهبری نماید که در این صورت ،موفق به بر هم زدن موازنه ژئواستراتژیک و ژئوپولتیک خاورمیانه ميیشيود .ایين
کشور با بهرهگیری از مولفههای تاثیرگذار چون وحدت کلمه ،دشيمن مشيترک(رژیم صهیونیسيتی) ،ارميان مشيترک،
استقالل و نفی وابستگی ،مردم گرایی و مقاومت در جنگ  1ساله ،تبدی به الگو شيده و زمینيه همگرایيی بیشيتر بيا
حوزه شرق مدیترانه را فراهم ساخته است که این امر منجر به ایجاد یک قلمرو فضایی با مرکزیت ایران شده است.
اهمیت ژئـوپولیتیکی و ژئواستراتژيکی کشور سوريه برای جمهوری اسالمی ايرانسوریه کشوری در حد فاص خاور نزدیک و خاورمیانه و نقطه ی اتصيال سيه قياره آسيیا ،اروپيا و آفریقيا اسيت و
ژئوپولیتیک سوریه به گونهای طراحی شده که جایگاهی خاص و راهبيردی برای این کشور رقم زده اسيت .در بعييد
ژئيوپولیتیکی ،سيرزمین سيوریه بيرای قيدرتهای منطقهای و بین المللی از چند جنبيه دارای اهمیيت اسيت:
 بخيش بيا اهمیتيی از منطقيه ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک غرب آسیا است.
 همسایگی با فلسطین اشغالی ،لبنان و ترکیه و عراق به عنوان اجزای مهم ژئوپولیتیک منطقيه.
 کشيوری تأثیرگيذار در معادالت سیاسی لبنان اسيت(.)Ajorlo, 2012: 56
 همپیونيد بيا درگیریهای اعيراب واسرائی
 ساخت سیاسی متفاوت و متمایز نسبت به سایر کشورهای عرب منطقه ،چراکييه تنهيا کشيور عربيی اسيت کييه
مناسيبات مسيتق منطقهای و بيین الملليی دارد .ایين موقعیيت راهبردی ،چالشهایی همچون بيی ثبيياتی و نيياامنی
را بيرای ایين کشيور رقيم زده اسيت(.)Sutherlin, 2013: 2
ایران و سوریه دارای منافع مشترکی در غرب آسیا هستند .دوستی ایران و سوریه از قبي انقيالب شيروع شيده و در
دوران جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرده و بعد از آن هم به عنيوان دوکشوری که منيافع راهبيردی مشيترکی داشيتند ،در
منطقه به ایفای نقش پرداخته اند .ایيران بيا کمک سوریه توانسته آن آزادی عم را در لبنان داشته باشد تيا بتوانييد از
گيروه های مبيارز فلسطینی یا حزب اﷲ لبنان حمایت کند .برای حفي ایين آزادی عميي  ،ایييران بایييد از دولييت
سوریه حمایت کند .فروپاشی نظام سوریه ممکن است به تضعی

حيزب اﷲ و گيروه های فلسطینی هم منجر شيود.

از لحاظ ژئوپولیتیک ،سيوریه عميق راهبيردی ایيران در غيرب تيا سواح دریای مدیترانه است .بنيابراین ،مرزهيای
لبنان و سوریه به عنوان خط مقدم منطقه ی نفوذ ایران تلقی می شود .از این منظر ،ایران با کشورهای سيوریه و لبنيان
و مجموعيههای حزب اﷲ ،جهاد اسالمی و حماس ،یک جبهه ضد صهیونیستی تشکی داده که در این اتحاد ،سيوریه
نقشِ پ ارتباطی را ایفا می کند .درحال حاضر همه فشارها برای شکسيتن ایين پيي ارتبياطی ،یعنيی سيوریه اعميال
می شود و هدف از سرنگونی رژیم کنونی در آن کشور نیيز بياامید به منزوی ساختن ایران صورت می پذیرد .یکيی از
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اهيداف ژئيوپلیتیکی قيدرتهای نافيذ فرامنطقهای ،قطع محور راهبيردی اسيت کيه ایيران را بييه لبنييان ،فلسييطین و
دریيای مدیترانيه متص میسازد .بنابراین قراردادن سوریه در حالت هرج و مرج ،تاکتیک نظام سلطه در نبرد با ایيران
نیز محسوب می شود .فوری ترین هدف راهبردی غرب از بی ثبات سيازی و ایجياد بحران در سوریه عبيارت اسيت
از تصرف اولین خاکریز دفاعی جبهه مقاومت در مقاب رژیم صهیونیستی و حمليه بيه عميق راهبييردی جمهييوری
اسيالمی کيه ضيرورت اولیيه تضيعی

مقاومت اسالمی و سیاست مهار 1جمهوری اسالمی قلمداد می شيود .با توجه

به موارد یادشده ،سوریه برای جمهوری اسالمی دارای اهمیيت راهبيردی قابي اتکيایی اسيت ،از جمليه :سيوریه در
سال های پس ازپیروزی انقيالب اسيالمی ،نزدیيک تيرین متحيد عربيی بياجمهوری اسيالمی ایيران بيوده اسيت .بيا
وجود نظام های سیاسی متفاوت ایران و سوریه و همگرایی نسبی نوع حکوميت درسوریه و عيراق ،نظيام سيوریه در
جنگ تحمیلی رژیم بعثی علیه ایران اسيالمی بيا جمهيوریاسالمی همراهی کرد .روابط حسنه سيوریه بيا جمهييوری
اسيالمی ایيران در راهاندازی و تقویيت جبهيه ی مقاومت همواره ادامه یافته است.
سوریه بعد از انقالب اسالمی همواره در ضدیت با رژیم صهیونیسيتی بيا جمهيوری اسالمی همراهی کرده است.
دولت سوریه از متحد جمهوری اسالمی ایران یعنی حزب اﷲ لبنيان در مقابي رژیيم صهیونیستی حمایت میکند.
سوریه با جمهوری اسالمی و مقاومت اسالمی در منطقه ،همگرایی و همسویی دارد.
این کشور در انتقال نفت و گاز عراق و ایران به اروپا موقعیت ویژهای دارد.
تحوالت سوریه بر نقش آفرینی ژئوپولیتیکی جمهوری اسالمی ایيران در منطقيه تيأثیرزیادی دارد.
تداوم بحران در سوریه ،تالشی از سوی غرب و کشورهای عربی برای جلوگیری از گسترش امواج بیيداری اسيالمی
در کشورهای عربی و به چيالش کشيیدن گفتميان انقيالب اسالمی است(.)Farzandi ، 2013:15
ژئوپولیتیک بحران در سوريهسوریه به دلی موقعیيت جغرافیيایی و اسيتراتژیک ،یکيی از مهيم ترین کيشورهای خاورمیانه محسوب می شود کيه
توانسته است در چند دهه اخیر نقش مهميی را در رونيد تحوالت منطقه ای ایفا نماید .در همین راستا ،هر تغییری در
نظام این کشور ،باعث تغییرژئوپولیتیک خاورمیانه میشيود (.)Nejat and Valadani, 2013: 33
تقاب سه عام جغرافیا ،قدرت و سیاست در کشور سوریه سبب شده اسيت تييا شيياهد رقابيت بيازیگران مختلي
منطقه ای و بین المللی در تحوالت داخلی سوریه باشیم .سيوریه کيه به عنوان بخشی از سرزمین بزرگ شيام شيناخته
میشود در کنيار کيشورهایی چيون لبنيان ،ترکیه ،عيراق ،فلسيطین اشيغالی ،قبيرس و اردن قرارگرفتيه اسيت .ایيين
هميسایگی سيبب شيده است تا با ترکیه بر سر موضيوع کيردهيا و همچنيین اختالفيات ارضيی بيا دولييت عييراق
در سالهای گذشته در رقابت ایدئولوژیک با حزب بعث قرار داشته باشد .سوریه به هميراه ایييران یکيی از اجيزاء و
عناصر محور مقاومت را تشکی میدهند و در این مسیر بيه حمایييت از گييروههيای جهيادی فلسيطین ،مخصوصيا
حماس و جهاد اسالمی فلسطین و همچنین حزب اﷲ لبنان در برابيير رژیيم صهیونیسيتی حمایيت ميادی و معنيوی
مینماید .شک گیری اعتراضات داخلی سوریه از مييارس ،1111زمینيه سياز نقيش آفرینيی و مداخليه قييدرتهيای
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منطقه ای و بین الملليی در سيوریه شيده وتحوالت میدانی این کشور به عرصهای برای جنگ نیيابتی برخيی کشيورها
بيدل شيد .در ایين میيان ایاالت متحده آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،اتحادیه اروپا ،ترکیه ،شييورای همکيياری خلييیج
فيارس بيه خصوص عربستان و قطر به حمایيت از معترضييان و گييروه هيای تروریييستی پرداختنييد و در مقابيي
فدراسیون روسیه ،ایران ،حزب اﷲ و دولت لبنان ،عراق و چین به حمایت از دوليت قييانونی بييشار اسيد پرداختنيد
(.)Niakuye and Bahmanesh, 2012: 104
به هر حال باید تصری نمود که بحران سوریه یکی از مهمترین حوادث تأثیرگذار درنظام بيینالملي طيی سيالهيای
اخیر بوده است که توجه بسیاری از بازیگران را بيه ایين کشيورمعطوف نميوده اسيت .سيوریه کيه دارای مقيدورات
ژئوپولیتیک فراوانی است با شيروع تحيوالت داخلی و شک گیيری بحيران ،بيازیگران منطقيهای و بيینالملليی کييه
هرکيدام اهيداف و منيافع خاص خود را پیگیری می کردند به ایفای نقيش پرداختنيد .ليذا ایين مجموعيه ميداخالت
سيبب پیچیده شدن معادالت سیاسی و امنیتی در این کشور شده اسيت .جنيگ داخلييی سييوریه ،بسيتری را فيراهم
کرده تا به واسطه آن بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای بير اسياس جایگيياه ژئوپولیتیيک ایين کشيور در خاورمیانيه،
درصدد تحقق و تأمین حداکثری منيافع خيود باشيند.
-1ابعاد منطقهای بحران
بعد منطقه ای بحران سوریه ،که به زعم این پژوهش مهمترین بعد آن است بيه دخاليتهيای قدرتهای منطقه ای مربيوط
میشود .درواقع ،تداوم بحران سوریه ناشی از رقابت بيین دو جریيان متضاد مقاومت و محافظه کيار عربيی در منطقيه
خاورمیانه است .در این میان ،سيوریه در محيورمقاومت از جایگاه ژئوپولیتیک و استراتژیک ویژه ای برخوردار است،
چرا کيه حلقيه اتصيال بيین ایران و عراق با مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین اسيت .از ویژگيی بحيران سييوریه
دخاليتهای مستقیم و غیرمستقیم عوام بیرونی است؛ به گونيهای کييه بييا شييروع اعتراضييات از مييارس ،1111
بازیگران مهم منطقهای تکلی

خود را در قبيال آن میدانسيتند :از یيک طيرف اتحادیييه عييرب ،شيورای همکياری

خلیج فارس مخصوصاً عربستان و قطر ،به هميراه ترکیيه و اسيرائی  ،رضيایت وحمایت کامي خيود را از معترضيان
داخلی و خارجی بشيار اسيد ،اعيالم نمودنيد و بيه تيالشهيای خود در جهت نفيوذ بیشيتر و ميدیریت اعتراضييات
افزودنيد .از طيرف دیگير ایيران ،حيزب اﷲ و دولت لبنان و عراق به حمایت از دولت بشار اسد و ثبيات حکوميت
وی میپردازنيد (.)Niakuy and Bahmanesh, 2012: 104
در نگاه اغلب تحلیلگران خاورمیانيه ،یکييی از اهييداف اصييلی عربسييتان در بحيران سيوریه ،تضيعی

جمهيوری

اسالمی ایران و محور مقاومت در منطقه است ،که بيا همراهيی ترکیه و قطر در مقام حامیيان مخالفيان نظيام سیاسيی
سوریه ،اصلیترین بيازیگران منطقهای دخیي در بحران میباشند که علیه دولت سوریه متحد اسيتراتژیک ایيران وارد
عم شده اند .بيه صيورت مستقیم با ارسال نیروهایی یا تشکی گروه های شبه نظيامی و گماشيتن ميزدوران ،ارسيال
سيال وکمک های مالی و پرداخت حقوق به معترضان و به صورت غیرمستقیم با حمایيتهای رسيانهای  ،تبلیغياتی
و فشار سیاسی در مجامع بینالمللی و منطقهای علیه دوليت سيوریه ،در امييور داخلييی ایيين کشيور نقيش آفرینيی
میکنند (.)Ajurlou, 2010: 61-62
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-1ابعاد بینالمللی بحران
سوریه ازجمله کشورهایی است که تقاب و کنش سه عام جغرافیا ،قيدرت و سیاسيت ،موجيب شک گیيری نيوعی
رقابت بینالمللی برای تأثیرگذاری و مدیریت حوادث داخلی ایين کشيور شييده اسيت( Niakuy and Bahmanesh,

 .)2012: 103همچنین از طرفيی دیگير ایياالت متحيده آمریکيا ،اتحادیييه اروپيا ،روسيیه و چيین نیيز دنبيال منيافع
اسيتراتژیکی و اقتصيادی خيود در منطقيه هسيتند .از یيک سيو بحيران سيوریه را همچيون تهدیيدی بيرای منييافع
اسيتراتژیک خيود می نگرنيد و از سيوی دیگير بيه عنوان فرصتی برای محکم کردن مواضع و گسيترش نفيوذ خيود
در منطقيه ،بيه تحيوالت سيوریه چشم دوختهاند .در خصوص تبیین مسيئله سيوریه ازلحيياظ سييط بيینالمللييی،
نقيش و اهيداف دو قدرت بزرگ فرا منطقه ای حائز اهمیت است .ایاالت متحده در بحران سوریه دو هيدف عمييده
را دنبال میکند؛ اول حف امنیت اسرائی و دوم نفوذ در محور مقاومت در جهيت مهييار جمهييوری اسيالمی ایيران
( .)Niakuy, 2012: 165بير ایين مبنيا ،از دیيدگاه غيرب و بيه ویيژه آمریکييا ،چنانچييه سيوریه کيه حلقيه وصي
اعضای محور مقاومت است ،سقوط کنيد و جهيت سیاسيت خيارجی ایين کشور به سوی جریان محافظه کار تغییير
یابد ،به نيوعی شياید امنیيت اسيرائی پيس از انقيالبهای عربی و به ویژه انقالب ژانویه  1111در مصير تيا حيدی
ترمیم خواهد شد.
تاثیر بحران سوريه بر رقابتهای استراتژيک جمهوری اسالمی ايران با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای -1رقابت ایران و عربستان :سوریه متحد استراتژیک ایران درخاورمیانه و حلقة واسط میان ایران ،حزب اﷲ و حماس
بييه شييمار مييیرود .امييری کييه موجبييات نگرانييی رژیييم صهیونیسييتی و همپیمانييان آن در منطقييه را فييراهم سيياخته
است( .)Lebanon, Al-Jawid, 2016با آغاز ناآرام یهای این کشور ،عربسيتان تيالش کيرد از ایين فرصيت بمنظيور
بهره گیری از کاهش نفوذ منطقه ای ایران استفاده کند .بنابراین ،سیاست مداخله در امور داخلی سوریه در دسيتور کيار
قرار گرفت .این کشور به حمایت علنی از مخالفان نظام سوریه پرداخت .پشتیبانی مالی بيرای تهیيه سيال و قاچياق
اسلحه به داخ سوریه و ارائة راهکارهای عملیاتی به افراد برجسته در میان معترضان و مرتبط کيردن آنهيا بيا رسيان
ه های بی نالمللی و ایجاد فشار رسانه ای از طریق رسانه های تحت مالکیت آن کشور همانند شبکه تلویزیونی العربیيه،
الحیات و الشر ق االوسط ازجمله اقدامات این کشور است(.)Karami, 2011: 93
سعودالفیص  ،وزیر خارجه عربستان ،نیز در این رابطه عنوان داشته که تسلی مخالفان سوری برابير نیروهيای امنیتيی
سوری را ندارند ،باید ادا شود .همچنین وی در دیدار خود با جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا ،در ژوئين  1119م
نگرانی خود را از دخالت ایران و حزب اﷲ لبنان در جنگ داخلی سوریه اعالم کرد و گفت که شورشیان بایيد بيرای
دفاع از خود در برابر بشاراسد تسلی شوند .وی گفت » :نمی توانیم در برابير مداخلية ایيران و حيزب اﷲ در سيوریه
ساکت بمانیم(.)Habboush, 2013
به طورکلی میتوان رویکرد عربستان در سوریه را منبعث از چند دلی دانست:
 افزایش قدرت منطقهای عربستان از طریق کاهش قدرت منطقهای ایران (رویکرد حاص جمع جبری صفر)
 افزایش ضریب امنیتی عربستان از طریق تضعی

محور مقاومت و کاهش نفوذ ایران در منطقه.
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 انتقال بحران از محیط پیرامونی عربستان (یمن -بحرین و مناطق شيرقی عربسيتان) بيه منطقيه شيامات (سيوریه-
لبنان) که محیط بازیگری ایران به شمار میرود.
 کاهش ضریب امنیتی ایران در حوزه های موضوعی مختل

ازجمله مرزها ،اقيوام و همچنيین ميذاکرات هسيته ای

(.)Abbasi and Mohammadi, 2014: 82
بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که رقابت ایران و عربستان در سوریه منجر به شک گیری محیط جنگ سرد جدیيد
در خاورمیانه شده است .گری گوس سوم معتقد است که ایران و عربستان به عنيوان دو قيدرت برتير خاورمیانيه بيه
جای رویارویی نظامی مستقیم به رقابت در درون نظامهای سیاسی داخلی دولتهيای ضيعی

منطقيه روی آوردنيد.

تقویت سیاسی و نظامی گروههای داخلی دولتها برای منازعات داخلی بسیار با اهمیتتير از موازنيه نظيامی قيدرت
میان ریا

و تهران خواهد بود(.)Gause. 2014:1

-1رقابت ایران و رژیم صهیونیستی
ایران و اسرائی به عنوان دو رقیب منطقه ای همواره در موضوعات مختل

با یکدیگر رقابت داشتند .سوریه نیز یکيی

از حوزه هایی است که این رقابت تشدید شده است .بقای اسد در قدرت جزء الزاميات سیاسيت خيارجی ایيران بيه
شمار رفته و حذف اسد برای اسرائی منافعی را به همراه خواهد داشت:
مرز مشترک سوریه با اسرائی باعث شده که هرگونه تحول در سوریه مستقیما بر امنیت اسرائی اثرگذار باشيد .طبيق
نظریه موازنة تهدید مجاورت جغرافیایی می تواند یکی از منابع تهدید به شمار رفته و ضریب امنیتی کشيور را تحيت
تأثیر قرار دهد .نظام سیاسی سوریه از ابتدا معاهده صل با اسرائی را امضياء نکيرده و بيدین ترتیيب ،دشيمن عربيی
اسرائی به شمار می رود ( .)frhat ،2015هرگونه تغییری در نظام سیاسی سوریه می تواند تهدیدات اسرائی را کياهش
دهد .بدلی اتحاد استراتژیک ایران و سوریه و حمایت این دو کشور از محور مقاومت در منطقه ،تحول سياختاری در
سوریه میتواند گفتمان مقاومت را تضعی

و موجبات افزایش کن شگری اسرائی در منطقه شود.

البته در کنار این منافع سقوط اسد و روی کار آمدن نیروهای افراطی اسال مگرا همچيون داعيش و جبهيه النصيره در
سوریه هرچند در کوتاه مدت به نفع اسرائی بوده و خطر ایران و محور مقاومت را از بین می بيرد ،اميا در بلندميدت
امنیت اسرائی را با چالشهای جدی مواجه میکند( .)Inbar, 2012:1با این وجود ،میتيوان بیيان داشيت کيه رژیيم
صهیونیستی تالش دارد تا با حذف اسد ،توازن منطق های را به نفع خود تغییر دهد .این موضوع از آن جهت اهمیيت
دارد که ایران درگیر مذاکرات هسته ای بوده و تضعی

جایگاه ایيران در سيوریه ميی توانيد موضيع ایيران را در ایين

مذاکرات خدش هدار کند .از آنجا که اسرائی نیز به شدت مخال

برنامه هسته ای ایران بيوده اهمیيت سيوریه بيرای

ایران و رژیم صهیونیستی دوچندان میشود.
-9رقابت ایران و آمریکا
آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقهای تالش کرد تا از ابتدا در بحران سوریه بيا رویکيرد تغییير رژیيم مداخليه
کند .اهداف آمریکا از اتخاذ این رویکرد عبارت بودند از:
 حذف نظام سوریه به عنوان بازیگری که هژمونی آمریکا را در منطقه به چالش میکشد.
 منزوی شدن ایران و سوریه به عنوان دو کشور تجدیدنظرطلب در منطقه.
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 افزایش امنیت ملی اسرائی ازطریق حذف اسد وتضعی
 تأمین امنیت انرژی و تضعی

محورمقاومت (ایران ،سوریه وحزب اﷲ لبنان)

ایران به عنوان کشور مخت کنندة جریان انرژی در خاورمیانه.

 وادار نمودن ایران برای پذیرش شروط آمریکا در مذاکرات هستهای.
 برهم خوردن توازن قدرت درخاورمیانه به نفع متحدان منطقهای آمریکا(ترکیه ،اسرائی و عربستان)
 کاهش نفوذ روسیه در خاورمیانه.
 افزایش هژمونی آمریکا در منطقه و سط جهانی و تقویت جایگاه آمریکا در دیگرکشيورهای دسيتخوش انقيالب
ازجمله مصر و لیبی(.)Abbasi and Mohammadi, 2014: 79
بر همین مبناست که ایران از آغاز بحران سوریه همواره از نظام سیاسی سوریه حمایت کرده است .در واقيع ،سيقوط
اسد میتواند نشانه های تنزل منافع و جایگاه ایران در ک خاورمیانه باشد .زیرا با از دست رفتن اسد دسيتیابی مجيدد
ایران به یک متحد استراتژیک دیگر در این منطقه با توجه به پیچیدگیهای سیاست در خاورمیانه بعید به نظر میرسد
(.)Nerguizian.2012:33
ازنظر آمریکاییها تداوم این حمایت به چند دلی برای ایران حیاتی است :اولین دلیي بيه تقسيیمبنيدی درون جهيان
اسالم (شیعه و سنی) برمیگردد .از آنجا که بشار اسد و بسیاری از رهبران حکومتی و نظيامی سيوری دارای ميذهب
علوی هستند ،حف روابط با اسد میتواند منافع ایران را در کشوری که اکثریت جمعیيت آن را اهي سينت تشيکی
میدهند را تأمین کند( ،.)Bartell&Gray 2011:140به گفته رابرت ساتلو«سوریه جبهة حساسی است کيه بخشيی از
رقابت بزرگ در خاورمیانه جدید را تشکی ميیدهيد .چيالش میيان ایيدئولوژی اسيالم شيیعی بيه رهبيری ایيران و
ایدئولوژی اسالم سنی به رهبری عربستان( .)Satloff, 2012: 45
جمهوری اسالمی ایران تحوالت و بحران موجود در سوریه را به مثابه استراتژی اسرائیلی -آمریکایی تفسیر کرده کيه
در حال نبرد با جمهوری اسالمی است .از نگاه مقامات نظام جمهوری اسالمی ایران تغییر رژیم در سوریه مقدم هيای
بر تغییر رژیم در تهران بشمار میرود .بنابراین ،با توجه به این رویکرد جيای هيی شيک و شيبه هيای درحمایيت از
سوریه برای تهران باقی نمیماند(.)Assburg&Wimmen. 213:73
پیامدهای بحران سوريه بر قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ايران:منافع سیاسی ،اقتصادی و ژئوپلیتیک قدرتهای منطقهای و نیز منافع قيدرتهيای فرامنطقيهای و رقابيت میيان آنهيا در
منطقه خاورمیانه ،شرایطی را رقم زده است که این منطقه در چرخهای از تأثیر و تأثر امنیتی قيرار گیيرد و امنیيت هير
یک از واحدهای آن بدون در نظر گرفتن واحدهای دیگر امکانپذیر نباشد .با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایيران
امنیت خود را در قالب تعاری
بینالمللی ،در ابعاد مختل

موسع امنیت تعقیب می کند ،طبیعتاً هرگونه تغییير و تحيول در سيطو منطقيه ای یيا

امنیت کشور ما آثاری بر جای میگذارد .هی نظام پایدار و متعادل منطقهای بيدون ایجياد

وابستگی متقاب در زمینههای مختل

بین بازیگران اصلی دوام نمییابد .منطق استدالل فوق این است که در صيورت

بروز هرگونه ناامنی و بیثباتی در سط منطقه ،کلیه بازیگران اعم از منطقهای یا فرامنطقهای متحم هزینههای زیيادی
میشوند ( .)Barzegar, 2007: 73به هرحال ،دو کشور ایران و سوریه امروزه یکی از قویترین و عمدهترین اتحادها
را درک خاورمیانه تشکی داده اند .سوریه به عنوان کشوری رانده شده در جهان عرب ،نیازمنيد یيک حيامی ميالی و
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متحدی استراتژیک است که در منطقه به لحاظ سیاسی از خودش قدرتمندتر باشدکه در واقع میتوان اسيتدالل نميود
که ائتالف بین ایران و سيوریه چنيین نقشيی را ایفيا نمایيد( .)Pan, 2006کيه از ترکیبيی از مالحظيات اسيتراتژیک،
تهدیدات امنیتی مشترک ،اتحاد ایدئولوژیک و نیاز دو طرف به شرکای سیاسی مطمئن نشأت می گیرد .البته عام مهم
و عمده تهدیدهای امنیتی مشترک حول دو تهدید امنیتی عمده یعنی رژیم صهیونیستی و عربسيتان در مقيام متحيدان
استراتژیک آمریکا بوده است که با محور استراتژیک ایران و سيوریه مجياورت داشيته انيد .ایين دو تهدیيد امنیتيی از
قابلیت های تهاجمی باالیی برخوردار هستند که نیات تهاجمی آن ها در سیاست های اعالمی و اعالنی ایين دو کشيور
مشهود بوده است(.)Gelbart, 2010: 41
درنگاه کلی اهمیت و نقش راهبردی سوریه برای جمهوری اسالمی ایران در محورهای زیرخالصه ميیشيود :سيوریه
تنها همپیمان منطقهای ایران است ،موقعیيت ژئوپلیتیيک و ژئواسيتراتژیک خياص سيوریه در خاورمیانيه ،هيمسيویی
سیاست های ضدآمریکایی و ضد اسرائی دو کشور ،همسایگی سوریه با فلسطین اشغالی و لبنان ،حمایيت از جریيان
مقاومت اسالمی و جبهه اول مبارزه با رژیم صهیونیستی ،نقش تأثیرگذار سوریه در معادالت سیاسی لبنان ( Ajurlou,

 .)2011: 57نقش اساسی سوریه در مناقشه اعراب و اسرائی و موقعیت ویژه سوریه در انتقال نفت و گياز ایيران بيه
اروپا .تأم در مؤلفههای اصلی مجموعه امنیتی منطقهای ميوردنظر اعضيای مکتيب کپنهياگ ماننيد وابسيتگی متقابي
امنیتی ،الگوهای دوستی یا دشمنی ،مجاورت ،وجود حداق دو بازیگر مؤثر نشيانگر آن اسيت کيه بيه نحيو مطليوبی
میتوان از این چارچوب تئوریک جهت بررسی تأثیر بحران سوریه بر امنیت منطقهای جمهوری اسيالمی ایيران بهيره
گرفت .بنابراین هرگونه اقدامی جهت براندازی یا تضعی

این متحد استراتژیک ایران ،بازتيابی بير امنیيت و جایگياه

منطقهای ایران نیز خواهد داشت که در ادامه مهمترین این چالشها را بررسی میکنیم.
-1تضعیف محور مقاومت :یکی از مهمترین اهداف بحران سوریه تضعی

محور مقاومت بوده است ،به عقیده باری

بوزان 1اتخاذ موضعی محکم و اصولی از سوی برخيی کشيورهای خاورمیانيه در حمایيت از فلسيطینیهيا در برابير
اسرائی  ،جزء جداییناپذیر از مشروعیت حکومتها در مقاب ملت هایشان به حساب آمده است .بنابراین بيدون ایين
پیوستگی های مشترک فرهنگی ،ایدئولوژیکی ،صرفاً دغدغه های امنیتيی مشيابه در ایين مجموعيه کشيورهای منطقيه،
نمی تواند الگویی جدا از وابستگی متقاب امنیتی را شک دهد .از سيتونهای اصيلی محيور مقاوميت ،بيه خياطر ميرز
مشترکی که با اسرائی دارد ،در معادالت راهبردی آمریکا در منطقه مانع بزرگی به شمار می آید و آمریکا با نابودکردن
این پ ژئوپولیتیکی و از میان برداشتن رابط میان ایران و ص

اول مقاومت ،به دنبال تضمین امنیيت اسيرائی اسيت.

چون درصورتیکه سوریه از توان و ظرفیت باالیی برخوردار باشد به راحتی قادر است که تهدیدات محور مقاومت را
علیه اسرائی به منصه ظهور برساند .اما ضع
سوریه ضعی

این دولت نه تنها تهدید اسرائی از جانب شمال را منتفی می کند ،بلکه

قادر نخواهد بود حزب اﷲ ،حماس و دیگر گروه های ضد اسرائیلی را تقویت کنيد ..از منظيری دیگير

میتوان استدالل نمود که جمهوری اسالمی ایران دمشق را خاکریز نخست جبهه مقاومت اسالمی قلمداد میکند و بيه
همین دلی ایران در طی بحران سوریه هی گاه از راه ح های نظامی و دخاليت سيایر کشيورها اعيم از منطقيه ای و

Boozan Barry
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غربی ،جهت ح و فص بحران این کشور حمایت ننموده است؛ بلکه بيرعکس مسيئوالن دسيتگاه دیپلماسيی ایيران
همواره معتقدند که برای ح بحران سوریه فقط یک راه وجود دارد و آن نیز راه ح سیاسی است .تردیيدی نیسيت
که جمهوری اسالمی ایران به سوریه همچون متحدی راهبردی در منطقه خاورمیانه می نگرد وحف دوليت سيوریه و
حمایت از گروه های اسالمی محور مقاومت از قبی حماس و حزب اﷲ را همواره به منزله یکيی از اهيداف مهيم در
رویکرد سیاست خارجی خود مطر نموده است .همچنین ایران کشور سوریه را به مثابيه سيپری از دفياع امنیتيی در
منطقه برای خود قلمداد مینماید که در صورت فروپاشی ممکن است که ایران را با یک چالش و معض بزرگ امنیتی
در منطقه روبرو سازد(.)Sadeghi and Lotfi, 2015: 140
-2برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قوا در منطقه :آنچه بر مناسبات دو کشور جمهوری اسيالمی ایيران و سيوریه
یک هویت جمعی باثبات و پایدار بخشیده است ،همسویی مواضيع و اسيتراتژی هيای سیاسيت خيارجی ،اشيتراکات
منافع ،اشتراکات فرهنگی و قومی و...است .از آنجا که اشتراکات منافع و ایدئولوژیک می تواند مبنای شک گیری ایين
الگو قرار گیرد ،اتخاذ سیاست خارجی یکسان تهران و دمشيق در برابير اسيرائی و تيا حيدودی آمریکيا و همچنيین
حمایت از حزب اﷲ لبنان و گروه های مقاومت فلسطینی ،بستر مناسبی را برای کنار هم قرار گيرفتن هویيت اسيالمی
شیعی -ایرانی و ناسیونالیسم عربی  -سوری فراهم کرد .با در نظر گرفتن اینکه بروز هرگونيه رخيدادی در درون یيا
بیرون یک مجموعه امنیتی میتواند به دگرگونی در توزیع قدرت ،نظيام امنیتيی ،نقيش و جایگياه بيازیگران یيا تغییير
الگوهای دوستی و دشمنی در درون مجموعه امنیتی منجر شود؛ چون برآمد این تحيوالت زمینيه وارد شيدن و نقيش
آفرینی قدرتهای فرا منطقه ای را در داخ مجموعه امنیتی را فراهم می نماید ،بنيابراین بحيران کنيونی سيوریه ممکين
است منجر به مجموعه امنیتی شود که این ناشی از حضور قدرتهای خارجی در این مجموعه است .چيون حضيور
مستقیم قدرتهای فرامنطقه ای و به دنبال آن حمایتهای استراتژیک اقتصادی ،سیاسی و تسيلیحاتی ایين قيدرتهيا از
برخی بازیگران مجموعه امنیتی منطقه ای ،باعث سرکوب دینامیک امنیتی بومی و دگرگونی پویشهای داخلی مجموعيه
امنیتی خواهد شد(.)Martin, 2009: 50
-3تضعیف جايگاه و نفوذ ايران در منطقه :جمهوری اسالمی ایران نیز به فراخور نقش و میزان اثرگيذاری خيود در
خاورمیانه ،در معر

رقابت با برخی قدرتهای منطقهای قرار دارد ،رقابتهایی که میتواند در پارهای موارد امنیيت

ملی کشور را در همه ابعاد آن هدف قيرار دهيد( .(Dehghani Firozabadi and Farzi, 2012: 178تيالش قيدرتهای
منطقه ای و فرا منطقه ای برای نقش آفرینی در تحوالت جاری در سوریه ،عراق ،لبنان و فلسطین گویای آن اسيت کيه
مخالفان منطقه ای و خارجی ایران طر گسترده ای را برای تضعی

گروه ها و حکومت های طرفيدار ایيران در دسيت

اجرا دارند .در این راستا ،عربستان سعودی سعی دارد با ایفای نقش فعال تر در کنتيرل پسيا بحيران سيوریه ،جایگياه
خود را در این کشور ارتقا دهد .عربستان به شدت نگران نفوذ منطقه ای ایران به خصوص در میيان شيیعیان اسيت و
تالش میکند تا نقش و نفوذ آن را کاهش دهد .تا قب از بحران سوریه ،عربستان به دنبيال بهبيود روابيط بيا سيوریه
باهدف تضعی

رابطه این کشور با ایران بوده است .اما با شروع تحوالت سیاسی ایين

کشيور.(Guzansky, 2011: 5( ،

عربستان رابطه خود را به سمت مخالفان دولت سوریه تغییر داد .نفوذ و عمق اسيتراتژیک ایيران در منطقيه مهمتيرین
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تهدیدی است که از شرایط فوق برای ایران ایجاد می شود و می تواند به شدت منافع و امنیت ملی را تحت تأثیر قيرار
دهد .درواقع برای امریکا ،غرب و کشورهای عرب محافظه کار ،جنگ با سوریه به مثابه بخشی از جنيگ گسيترده بيا
ایران ارزیابی میشد .به تعبیری دیگر سوریه گروگان آنها برای فشار به ایران است.
-4شکلگیری منازعات گفتمانی و تشديد تنش های فرقه ای و مذهبی در منطقه :از مهمترین شياخص هيای امنیيت
منطقه ای ،اختالفات و همبستگی های نژادی ،قومی و مذهبی اسيت .از دیيد بيوزان ایين اختالفيات فرقيه ای هميواره
میتواند منشأ درگیریها و جنگهای گستردهای شود .در چارچوب امنیت منطقهای یکی از تأثیرات بحران سوریه بير
اختالفات و همبستگیهای نژادی ،قومیو مذهبی قاب ارزیابی است که به صورت شک گیری منازعيات گفتميانی بيا
ظهور گفتمان افراطی ،تکفیری و سلفی گری در منطقه بیشتر گسترش می یابد .از آغاز شک گیيری تينش در سيوریه،
گروه های متعددی موسوم به گروه های تروریستی– تکفیری با عناوین مختل

در بحران سوریه ایفای نقش نموده اند.

ویژگی مشترک و غالب همه این گروه ها ،بنیادگرایی ،سلفی گری ،جزمیت ،تخریيب مقيابر و شيعائر ميذهبی ،انجيام
جنایات وحشیانه برای تجاوز و کشتار مردم بی گناه در لوای اسالم است .یکی از مهيمتيرین اهيداف ایين گيروههيا،
ایدئولوژیک نمودن و سیاسی جلوه دادن اسالم ،با نام اسالم رادیکال و فرقه بازیهای اسالمی اسيت ( (Zarnachak,

 .2013: 66اثرپذیری مطلق تحوالت منطقهای در خاورمیانه از عواملی نظیر مذهب ،قومیت و اتحادهای بیرونی باعث
شده تا این باور شک گیرد که جمهوری اسالمی ایران هیچگاه متحدی استراتژیک و رسمی (چه در سيط منطقيه و
چه در سط جهانی) نخواهد یافت .بر این اساس است که ایران چارهای جزء توس جستن به شیعیان جهيان کيه بيه
صورت پراکنده در برخی از کشورهای منطقه و به دور از صحنه قيدرت سیاسيی حضيور دارنيد ،نيدارد ( (Adami,

 .2011: 157از دیگر تهدیداتی که بحران سوریه پیش روی امنیت منطقهای ایران به همراه خواهد داشت ،بی ثبياتی و
ناامنی منطقه ای ،در کنار تشدید تنشهای فرقهای و چالشهای قومی  -مذهبی است که به دنبال ظهور و قيدرت یيابی
گروه های تکفیری و افراطی مانند القاعده و داعش یا سلفی ها امکان بروز یافته است .بهره گیری گيروه هيای تکفیيری
افراطی از خأل قدرت و ایجاد ناامنی و تداوم بیثباتی در سطو مختل

از جمله مسائ و ابعاد دوره گذار در سيط

منطقه است که چالش هایی امنیتی را برای ایران نیز ایجاد می کند .یکی از اهداف مهم عربستان از مداخله در سوریه و
تقویت و حمایت گسترده از جبهه مخالفان بشار اسد ،ارائه الگوی نظم جانشین در منطقه با اندیشه سلفیگری اسيت.
امری که حاکی از تقاب ایدئولوژیکی است و به اقلیت عليوی حياکم در مقابي اکثریيت سينی برميی گيردد .درواقيع
عربستان حام این گفتمان میتواند بسترساز ایجاد نوعی تينش ميذهبی باشيد( .(Karami, 2011: 152کيه چالشيهای
امنیتی مهمی را برای امنیت منطقهای ایران در پی خواهد داشت.
-5باالگرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه :برهم خيوردن تيوازن قيوا و دگرگيونی در نظيم منطقيه ای و بياال گيرفتن
تنش های قومی و مذهبی و تداوم سناریوهای ایران هراسی در منطقه ،باعث خواهد شد تا مسابقه تسلیحاتی در منطقه
به اوج خود برسد .همان گونه که تالش های آمریکا و اتحادیه اروپا در استقرار موشکهيای پياتریوت (سيامانه سيپر
موشکی) در مرزهای ترکیه و سوریه ،دولت مردان روسيیه را وا میيدارد کيه سيامانه موشيکی اس  911را در اختیيار
دولت سوریه قرار دهند .تجهیز روزافزون کشورهای منطقيه بيه سيال هيای روز دنیيا عيالوه بير تشيدید مشيکالت
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اقتصادی منطقه و بلعیدن بخش بزرگی از درآمدهای ملی ،می تواند با توجه به افزایش تنش های منطقه ای و اختالفات
قومی – قبیله ای و همچنین ازسرگیری ادعاهای سرزمینی میان برخی کشورهای منطقيه کيه از تصينعی و اسيتعماری
بودن مرزهای سیاسی حاص شده است ،چشم انداز بی ثباتی و درگیری های نظامی در منطقيه را برجسيته و نزدیيک
می سازد .کشورهای خاورمیانه به دنبال سیر تحوالت چند سال اخیر منطقه ،کوشش نمودند بيا تعریي

رویکردهيای

امنیتی مختل  ،ظرفیت و توان خود را برای غلبه بر چالشهای امنیتی افزایش دهند .اما این کوشيش بسيیار پرفيراز و
نشیب و همراه با هزینههای سنگین تسلیحاتی برای کشورها بوده است.
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی تحقیق
پژوهش حاضر با اذعان به اینکه بحران سوریه تأثیرات تعیین کنندهای بر امنیت ملی و قدرت منطقيهای ایيران در پيی
دارد ،سعی نموده تا در باب این مسئله کنکاش کند .بنابراین تمام تالش نوشتار حاضر ،حيول پاسيخ دهيی بيه چنيین
پرسشی صورت گرفته که بحران سوریه چه تأثیری بر امنیت منطقه ای ایران در پی خواهد داشت؟ برای بررسی چنین
فرضی ،این نوشتار از حیث مبانی نظری بر نظریات مکتب کپنهاگ و نظریه امنیت منطقه ای باری بوزان تمرکز نميوده
است .موقعیت ژئوپولیتیک سوریه در منطقه و اهمیت استراتژیک و راهبردی ایين کشيور در معيادالت بيینالملليی و
سیاستهای منطقهای جمهوری اسالمی ایران ما را بر آن داشت تا در این نوشتار درصدد تحلی و بررسی چالشيهایی
که تداوم بحران سوریه قلب ژئواستراتژیک محور مقاومت ،میتواند فراروی امنیت و جایگاه منطقهای ایران بيه دنبيال
داشته باشد ،برآییم .بحرانی که امنیت منطقيهای جمهيوری اسيالمی ایيران را نیيز ماننيد دیگير بيازیگران منطقيهای و
بینالمللی با چالشها و تهدیداتی جدی مواجه نموده است .باتوجه به اینکه سوریه تنها متحيد راهبيردی ایيران میيان
کشورهای عربی است و با سیاستهای غرب ستیز و ضدیت با رژیم صهیونیستی ایران ،همسویی باالیی دارد ،طبیعتياً
مواجه شدن آن با هرگونه بحرانی بر امنیت و منافع ملی ایران نیز تأثیر مستقیم برجای خواهد گذاشت .به طيوریکيه
تضعی

جایگاه و قدرت متحد منطقهای ایران ،کاهش قدرت و نفوذ منطقهای ایران را بيه دنبيال خواهيد داشيت ،یيا

ضربه زدن به این حلقه اصلی محور مقاومت ،که در حمایت و تقویت گروههای مقاومت اسالمی نقيش حیياتی دارد،
در راستای تضعی

محور مقاومت در منطقه خواهد بود .روی هم رفته ،یافته های این پيژوهش بير ایين امير دالليت

میکنند که بحران سوریه ،امنیت منطقهای ایيران را بيا تهدیيداتی از جينس؛ تضيعی

محيور مقاوميت ،شيک گیيری

منازعات گفتمانی و تشدید تنشهای فرقهای و مذهبی ،تاثیر بر جایگاه و نفيوذ ایيران ،بيرهم زدن سياختار قيدرت و
موازنه قوا و باال گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه مواجه نموده است..
چالشها و تهدیداتی که ذکر شد به طور بالقوه در محیط امنیتی منطقهای جمهيوری اسيالمی ایيران وجيود دارد و بيا
تشدید و تداوم یافتن بحران ،هرکدام از این تهدیدات قابلیت این را دارد که در آینده نزدیک بيه بحيران امنیيت مليی
کشور ایران تبدی شوند .بنابراین منطق سیاست ورزی حکم می کند که دولت جمهيوری اسيالمی ایيران بيا در نظير
گرفتن چشم انداز این تهدیدات امنیتی در محیط امنیت منطقهای خود ،درجهای از واقيع گرایيی را در تصيمیمگیيری
سیاست خارجی منطقه ای خود اعمال نماید و اجازه ندهد بحران سوریه در ژئوپولیتیيک درونيی خيویش بيه مسيئله
امنیت ملی تبدی شود .بنابراین اجبارا به برخی راه ح های منطقهای بایسيتی اعتمياد نميود؛ زیيرا در مجموعيههيای
امنیتی ادراک مشترک امنیتی در میان بازیگران منطقهای موجود اسيت .در هميین راسيتا مسيئوالن دسيتگاه دیپلماسيی
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کشور باید تالش کنند از چشم انداز تهدیدهای حاصله از بحران سوریه پیشروی اکثر کشورهای منطقه ،فرصتی برای
همکاری بسازند.
ضمن آنکه سوریه کشوری است که جمهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقالب روابط پایداری بيا آن داشيته و
هر نوع تحولی در این کشور میتواند استراتژی سیاست خارجی ایران را متحول کند .بنابراین جمهوری اسالمی ایيران
به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین بازیگران منطقه آسیای جنوب غربی بایسيتی بيه گونيهای در پسيا بحيران
سوریه نقش آفرینی کند که عالوه بر باال بردن وزن ژئوپولتیکی خود در نظام بینالمل  ،منافع ملی خود را با توجه بيه
سناریوهای مختل

تأمین نماید .در همین راستا ،میتوان پیشنهادهای ذی را بيرای ميدیریت پسيا بحيران سيوریه از

سوی جمهوری اسالمی ایران مطابق با منافع ملی و منطقهای ارائه داد:
جمهوری اسالمی ایران بایستی ضمن مطالعه روندهای طی شده در بحران سوریه و همچنین وضعیت موجود در پسا
بحران ،سناریوهایی را برای اتخاذ الگوهای رفتاری مناسب با شرایط و وضعیتهای مختل

در سوریه در نظر بگیرد.

در صحنه منطقهای جمهوری اسالمی ایران میتواند با به کيارگیری دیپلماسيی فعيال منطقيه ای در جهيت خيروج از
حالت بازیگری تهدیدآمیز و در راستای افزایش حوزه های ظرفیت سازی در روابط و سیاست خارجی خود بيا دیگير
قدرتهای منطقه که با آنها ارتباط و نزدیکی بیشتری دارد و به نوعی امنیت آنها نیز متأثر از ایين بحيران سيوریه بيوده،
مانند کشور ترکیه و عراق ،وارد مذاکره شده و تعام بیشتری با این بازیگران منطقهای برقرار نماید.
تمام سناریوهای ممکن نیز باید مطابق با وضعیت میدانی پسا بحران ،رویکردهيا و مالحظيات بيازیگران منطقيه ای و
فرامنطقه ای و روندهای سیاسی پیش رو از جمله مذاکرات میان قدرت های دخی در پسا بحيران سيوریه را طراحيی
نماید .جمهوری اسالمی ایران ضمن اینکه میتواند از ابزارها و پایه های قدرت ملی خود در بعيد سیاسيی ،اقتصيادی،
فرهنگی ،موقعیت ژئوپولیتیک و ظرفیت های خود در حوزه انرژی و …در جهت متعادل کردن شرایط جدیيد منطقيه
و پایان دادن به بحران سوریه استفاده نماید ،باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشته باشد که دامنه نقيش آفرینيی در
خارج از مرزهای ملی نیازمند هدایت و مدیریت مناسب بازی در کنار پذیرش نسبی نقيش سيایر بيازیگران در رونيد
موجود است؛ یعنی تالش ایران در جهت تثبیت نفيوذ منطقيه ای خيود بایيد بيا در نظير گيرفتن شيرایط منطقيه ای و
خواستههای سایر بازیگران صورت پذیرد.
جمهوری اسالمی ایران باید برای بدترین و بهترین وضعیت احتمالی در سوریه سناریوهای مشخصی داشته باشيد تيا
بلکه بتواند منافع حداکثری یا مطلوب ترین منافع خود در بحران سوریه را تأمین کنيد .بيه هميین جهيت ،ج.ا.ایيران
مطابق با واقعیت های موجود باید با بررسی های میدانی و همچنین شناخت سیاست ها و اقدامات بيازیگران همسيو و
غیرهمسو با خود در سوریه ،محاسبه و باز تعری

نماید.

در پایان میتوان گفت که موفقیت ایران در حف کردن نظام سیاسی سوریه فرصت مهمی برای افزایش قدرت و نقيش
منطقه ای ایران و آینده سیاستهای این کشور بدست آورده است و بر ژئوپلیتیک خاورمیانه و شک گیری ائتالفها و
دستهبندی های جدید منطقه ای تأثیرات چشمگیری بر جای گذارده است و برآیند آن ارتقای وزن کشور در معيادالت
و ترتیبات منطقه و چانه زنی در سط فرامنطقهای نیز بوده است.
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