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تشدید و تداوم بحران سوریه و محرومیت مکردم ا حکق تعیکین سرنوشکت
خود شده است .در بین کنشگران ،ایران تنها کشوری است که منافع ملکی
آن در سوریه ویژگی ژانوسی داشته و همزمکان متکاثر ا مومفکههکای واقکع
گرایانه و آرمانگرایانه یا انهالبی میباشد.

واژگان کلیدی
بحران سوریه ،قدرتهای منقههای ،قدرتهای جهانی ،منافع ملی ،تحلید
ژانوسی

مقدمه و بیان مسئله

این نخستین بار نیست که رقابتهای سیاسی و راهبردی قدرتهای جهانی و منطقهای بـر تحـو ت
داخلی یک کشور اثر میگذارد و مسیر طبیعی این تحو ت را تغییر داده و آنرا از معضـلی داخلـی بـه
بحرانی بین المللی تبدیل مینماید .اعتراضات مسالمت آمیز مردم سوریه در ژانویه  2111که نخسـت
از شهر درعا و با اعتراض چند نوجوان دانش آموز آغاز شده بود (تـوکلی و منوـوری )111:1931 ،در
2

ابتدا در پی دستیابی به همان اهدافی بود که بهار عربی برای مردم تونس و مور بـه ارمغـان آورده
بود ،و آن چیزی جز به دست آوردن حق تعیین سرنوشت ،خالصی از ریاست جمهوری مادام العمـر و
برقراری دموکراسی نبود .اما شتابزدگی و ناپختگی دولت اسد در سـرکو مسـلحانه ایـن اعتراضـات
بویژه اعزام  1111نفر نیروی نظامی به همراه چندین دسـتگاه تانـک بـه منطقـه غیـر نظـامی درعـا
(کفاش و رئیسی )33:1939 ،یا به عبارتی ،بکارگیری سیاست «مشت آهنین» از عواملی ابتـدایی بـود
که سرنوشت این تحول خواهی مسالمت آمیز را در هم پیچید و با استحالهای تحمیلی و ناخواسته آن
را به یک جنگ تمام عیار داخلی بدل نمود .از شواهد و قرائن موجود چنـین بـر مـیآیـد کـه بحـران
سوریه خیلی سریعتر از پیش بینی ناظران امور این کشور به جنگ داخلی تغییر ماهیت داد .به نحوی
1

که دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل صلیب سرخ جهانی در ژوئـن سـال  2112رسـما اعـالم کردنـد
وضعیت حاکم در سوریه وضعیت جنگ داخلـی اسـت (تـوکلی و منوـوری .)199:1931 ،ایـن قلـب
ماهیت از امری حقوقی به امری سیاسی – امنیتی (پـروین و فقفـوری )11:1931 ،دال مرکـزی ایـن
بحران سوریه محسو میگردد .بدون شک در تغییر ماهیت اعتراضات صلح آمیز مردمی بـه جنـگ
1 Arab Spring
2 World red cross
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تمام عیار داخلی عوامل گوناگونی دخالت داشتهاند که به اختوار به برخی از این موارد اشاره میرود:
الف) پاسخ شتابزده ،نامناسب و نامتقارن دولت سوریه به اعتراضات مردمی:

دولت سوریه چند دهه است که با چهار معضل ساختاری دست و پنجه نرم میکنـد و ایـن معضـالت
مدیریت جامعه سوریه را با مشکل مواجه کرده است .فساد دولتی و ناکارآمدی نظام سیاسی ،تبعـی
و بیعدالتی در جامعه ،سلطه نظام تک حزبی و تحمیل رویکرد تک صدایی ،بیتوجهی به تغییر هـرم
جمعیتی از جمله تعداد پر شمار جوانان زیر  91سال که  %11کل جمعیت این کشور را تشـکیل مـی-
دهند (سمیعی و شریف .)191:1931 ،به عنـوان ماـال دربـاره تبعـی

زم اسـت بـدانیم اقلیـت ده

درصدی علوی نیمی از ارتش  911/111/ -نفری سوریه را تشکیل میدهند یـا اینکـه  %31افسـران
ارتش سوریه را اقلیت ده درصدی علویان تشکیل دادهانـد ( (Galen carpenter, 2016: 2ایـن
موارد از عوامل اصلی اعتراضات مردمی در ژانویه  2111بودند اما دولت سوریه به جـای همراهـی بـا
مردم و استفاده از پتانسیل مردمی و جهت دهی حوادث بـه سـمت تحـول و تغییـر صـلح آمیـز و در
نهایت دستیابی به اصالحات مورد نظر مردم با جزم گرایی و گره زدن سرنوشـت ایـن کشـور و ایـن
تحو ت به سرنوشت افراد خاص دست به خشونت زد و با این کار فضای گفتگوی صلح آمیز با مردم
را به صحنه تقابل مسلحانه با گروههای شبه نظامی تغییر داد ) .(Yui Li, 2016: 2به نظـر مـی
رسد گرانیگاه این مفاسد حکومتی که سوریه را در چنبرهای از معضالت گوناگون اسیر کرده و از قضـا
مهمترین کانون اعتراض معترضان اولیه نیز بهشمار میرفت استقرار نظام تک حزبی و تـک صـدایی
در این کشور باشد .وضعیتی که در هر کشور حاکم شود اندک اندک بذر انقال در آن به ثمر خواهـد
نشست .این وضعیت از شعار ملی دولت اسد یعنی« :خدا ،سوریه ،بشار و دیگر هیچ» به روشنی قابـل
درک است ).(Smail, 2011: 542
ب( ساخت قومی و مذهبی سوریه:

سوریه کشوری بیست میلیونی است که از کنار هم قرار گرفتن حدود  11مؤلفه قومی ،نژادی ،دینی و
مذهبی تشکیل یافته است .در این موزائیک قومی مسلمانان سنی مذهب [ شامل اعرا و کردها بـه
نسبت  11و  11درصد] با اکاریت کمتر از  %91بزرگترین گروه مذهبی را تشکیل میدهند (سمیعی و
شریف .)191:1931 ،همچنین مسیحیان با  ،%11کردها با  ،%11علویان و شـیعیان بـا  %11از دیگـر
اقوام و مذاهب سوری هستند که بافت مذهبی و قومی سوریه را تشکیل میدهند (پروین و فقفـوری،
 .)11:1931برخی دیگر این تناسب را به شکل دیگری مطرح کردهاند به این ترتیب کـه  %11اعـرا
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سنی % 11 - 12،علویان % 11 - 12 ،مسیحیان %1 ،دروزیها و  11 - 11%باقیمانـده شـامل سـایر
اقلیتهای قومی و مذهبی مانند کردها و ارامنه و  ...مـیشـود (.)Galen carpenter, 1: 2016

عاملی که اثر منفی این ترکیب جمعیتی را مضاعف مـیکنـد مرزهـای موـنوعی سـاخته و پرداختـه
استعمارهستند که از یک سو به روند گریز از مرکز بسیاری از این اقوام و مذاهب شدت میبخشـند و
از سوی دیگر زمینه استفاده ابزاری قدرتهای خارجی از این نیروها را افزایش میدهند.
ج( موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سوریه:

به جرأت میتوان مدعی شد امروزه سوریه یکی از حساسترین مناطق جهـان از منظـر ژئوپلتیـک و
ژئواستراتژیک میباشد .این موقعیت خاص که در چند دهه گذشته به فرصتی بـرای بهـره بـرداری از
توانمندیهای متحدین و پیشبرد اهداف سیاسی و اقتوادی دولت سـوریه بـدل شـده بـود ،بـا وقـو
تحو ت اخیر خاورمیانه به تهدیدی برای این کشور تبدیل گردید.
د ئلی که جایگاه سوریه را در استراتژی قدرتهای جهانی و منطقهای اولویت میبخشد به شرح
ذیل میباشد:
 کشور سوریه به د ئل تاریخی  -راهبردی پس از جنگ جهانی دوم عمـدتا جـای پـای شـوروی
سابق در خاورمیانه و مدیترانه بوده است و روسیه که میراث خوار شـوروی سـابق اسـت امـروزه از
یکسو برای حفظ این جای پای تاریخی و از سوی دیگر برای هماوردی با یکجانبه گرایی آمریکـا
جذ بحران سوریه شده است.
 کشورهای اروپایی را به لحاظ راهبردی بایـد دنبالـه رو سیاسـتهـای آمریکـا دانسـت هـر چنـد
مقاومتهای ناچیزی از سوی برخی قدرتهای اروپایی نظیر فرانسه نشان داده میشود اما تقریبـا
د ئل حضور این کشورها در بحران سوریه مشابه-اند لذا آمریکا و اروپا را مـیتـوان تحـت یـک
عنوان آورد.
 جمهوری اسالمی ایران به دلیل موقعیت خطیر سوریه در اتوال دادن حلقههـای پراکنـده محـور
مقاومت شامل ایران ،حز اهلل لبنان ،حمـاس و جهـاد اسـالمی فلسـطین (صـادقی و همکـاران،
)121:1931و همچنین تلقی حیات خلوت راهبردی از این کشور در مجاورت مرزهای اسرائیل بـه
عنوان دشمن شماره یک ایدئولوژیک و استراتژیک خود پا در این بحران نهاده است.
 ترکیه به دلیل مجاورت با سوریه و تأثیر مستقیم تحو ت ایـن کشـور بـر مسـائل داخلـی خـود و
همچنین به منظور احیاء و گسترش نقش تاریخی امپراتـوری عامـانی در کشـورهای اسـالمی در
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قالب دکترین نوعامانی گری وارد این بحران شده است.
 با توجه به این که مسلمان سنی مذهب در سوریه اکاریت را تشکیل میدهند همین عامل باعـ
میشود تا عربستان سعودی که خود را مرکز الهام بخش ایدئولوژی اسالم سنی میخوانـد در پـی
نفوذ در سوریه باشد .از سوی دیگر نیز ایـن کشـور مـیتوانـد بـا گسـترش نفـوذ رقیـب تـاریخی
ایدئولوژیک خود یعنی ایران نیز مقابله نماید.
در حال حاضر سوریه صحنه برخورد و تالقی دو طیف از بازیگران است که بطور کلی به دوسته قابل
انشقاق میباشد :جبهه ایران و روسیه و بعضا چین و میلیشیای متبو در برابر جبهـه آمریکـا ،اروپـا،
برخی از قدرتهای عر و ناتو ( .)Ali & Omar, 2016: 131با توجه بـه ایـن مسـئله هـدف
اصلی پژوهش آن است تا نقش قدرتهای تاثیرگذار منطقهای و جهانی را در ایجاد ،تداوم و گسترش
جنگ داخلی سوریه و اهداف هریک از آنها را جهت ورود به این بحران مـورد بررسـی و تبیـین قـرار
دهد .در همین راستا ،فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار گرفتـه اسـت آمریکـا ،روسـیه ،ترکیـه و  .ا .
ایران بیش از سایر کشورها در تحو ت داخلی سوریه تاثیرگذار بودهاند و هر یـک از آنهـا ترکیبـی از
اهداف مختلف ژئوپلتیکی ،استراتژیکی و ایدئولوژیکی را در سوریه دنبال میکنند .رقا بـتهـا و تضـاد
منافع قدرتهای منطقهای و جهانی موجب تشدید بحران سوریه و محرومیـت مـردم از حـق تعیـین
سرنوشت خود شده است .در این بین ایران تنها کشوری است که منافع ملی آن در رابطه بـا بحـران
سوریه ویژگی ژانوسی دارد و همزمان متاثر از مولفههای مادی و هنجاری میباشد .روش تحقیـق در
پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی است و از ترکیب دو نظریـه «موازنـه قـوای نـرم» کنـت والتـز و
«نظام بین المللی تک قطبی – چند قطبی» ساموئل هانگتینتون جهت تبیین موضو اسـتفاده مـی-
شود که در بخش بعدی به آنها خواهیم پراخت.
 .1چارچوب نظری

آنچه که مسلم است در تکوین و تداوم جنگ داخلی سوریه سه دسته از عوامـل داخلـی ،منطقـهای و
جهانی دخالت داشتهاند لذا این بحران را باید در سه سطح متفاوت بررسی کرد :سطح تحلیل داخلـی،
سطح تحلیل منطقهای و سطح تحلیل جهانی (کیانی و خان محمـدی .)33:1932 ،در سـطح تحلیـل
داخلی تقابل اقتدار گرایی با دموکراسی خواهی ،در سطح تحلیل منطقـهای تـوازن قـوای اسـتراتژیک
بین ایران ،ترکیه و عربستان یا به عبارتی تقابل سه الگوی متفاوت از اسـالم شـامل الگـوی اخـوانی
ترکیه ،الگوی سلفی عربستان و الگوی انقالبی ایران و در سطح تحلیل جهـانی تقابـل دو دیـدگاه در
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نظام بین الملل یعنی نظام تک قطبی مورد نظر آمریکا با نظام چنـد قطبـی رقبـای آمریکـا از جملـه
2

روسیه و چین دال مرکزی این مناقشهاند .با توجه به موضو پژوهش و همچنین اهمیت ویژه متغیر
های منطقهای و بین المللی در بحران سوریه ،تمرکز مقاله بر روی این متغیرها قـرار دارد .در همـین
1

راستا ،جهت تبیین موضو از یک چارچو نظری ترکیبی نظریه «توازن قوای نـرم » کنـت والتـز و
«نظام تک قطبی – چند قطبی» ساموئل هانتینگتون بهره گرفته میشود.
 1 - 1نظریه نظام تک قطبی – چند قطبی هانتینگتون:

بستر اصلی شکل گیری این نظریه جغرافیای سیاسی یا ژئوپولیتیکی اسـت کـه در واقـع بـه مطالعـه
روابط ما بین عناصر جغرافیا ،قدرت و سیاست میپردازد .این رویکـرد امـوری هماننـد قـدرت ،نـزا ،
همگرایی ،واگرایی ،نفوذ ،رقابت ،بحران ،کنترل ،سلطه ،منافع ملی و  ...را در بر میگیـرد (حـافظ نیـا،
 .) 111:1931بر این اساس تـا زمـان حضـور ابرقـدرت شـرق در صـحنه رقابـت بـین المللـی ،نظـام
ژئوپولیتیک جنگ سرد یعنی دو قطبی آمریکا – شوروی تسلط داشت اما با فروپاشی شـوروی سـابق
دوره جدیدی به نام دوره گذار ژئوپولیتیک در روابط بین الملل آغاز شد .در این نظام جدید آمریکـا یـا
قدرت هژمون جهانی قود تحمیل نظام تک قطبی بر سایر کشورها را دارد .امـا برخـی قـدرتهـای
نسبتا مطرح جهانی و منطقهای در مقابل این رویکرد آمریکا مقاومت از خود نشان میدهند .در نظـام
مورد نظر هانتینگتون سه یه از قدرتها حضور دارند :قدرت مسلط جهانی که به تنهایی قادر اسـت
منافع ملی خود را در هر جای جهان تأمین نماید ،قدرتهای درجه یک که تنهـا تـوان تـأمین منـافع
ملی در حوزه نفوذ منطقه خود را دارند ،قدرتهای درجه دو که تنها در نسبت روابط قدرت هژمـون و
قدرت های درجه اول قابل محاسبه هستند .روابط حاکم بر این سه یه کمی پیچیده است ،از طرفـی
قدرت یکجانبهگرا برای بسط اقتدار بین المللی خود در حال نزا و درگیری با قدرتهـای درجـه اول
است و از طرف دیگر قدرتهای درجه دو نیز بر سر گسترش حوزه نفوذ قدرتهای درجه اول با آنهـا
در حال رقابت به سر میبرند .در این میان جالب است بدانیم که قدرتهـای درجـه دو بـرای کنتـرل
اقتدار قدرتهای درجه یک دست به دامن قدرت هژمون میشوند و با آن روابط راهبردی مستحکمی
برقرار میکنند (بهمنش و نیاکویی .)111:1931 ،در بحران سوریه قدرت هژمون میتواند هم آمریکـا
و هم روسیه باشند که در رقابت با یکدیگر قرار دارند و قدرتهـای درجـه دو شـامل ایـران ،ترکیـه،
اسرائیل ،عربستان ،عراق ،اردن ،قطر و مور میشود .به بیان دیگر آمریکـا و روسـیه مـیخواهنـد در
1 Nodal Point
2 soft power balance
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بحران سوریه نقش اول و آخر را بر عهده بگیرند .ایران و ترکیه ،ضمن رقابت با هم بر سـر گسـترش
نفوذ منطقهای ،به ترتیب با آمریکا و روسیه نیز اصطکاک پراکنده دارند و عربستان و سایر قدرتهای
درجه دو نیز برای مهار ایران و ترکیه با آمریکا روابط عمیقی برقرار کردهاند.
 2 - 1نظریه موازنه قوای نرم کنت والتز:

واقع گرایی که گستره وسیعی از نظریات روابط بین الملل را دربر مـیگیـرد خـود بـه زیرشـاخههـای
متعددی تقسیم میشود .نظریه موازنه قوای هانس مورگنتا یکی از این نظریههاست که بر اسـاس آن
رقبا [عموما در فضای دو قطبی مانند جنگ سرد] به وسیله به کارگیری روشهای سخت بـه موازنـه
دست مییابند (کیانی و خان محمدی .)33:1932 ،پس از فروپاشی شوروی سابق و اضمحالل نظـام
2

دو قطبی برای مدت کوتاهی طی آخرین دهه از قرن بیسـتم نظـام تـک قطبـی برقـرار گردیـد امـا
بالفاصله نوعی آنارشی در این نظام پدیدار شد و در هر صورت موازنه دو قطبی سخت کاربرد خـود را
از دست داد و نظریه جدیدی به نام «موازنه قوای نرم» جایگزین آن شد .کنت والتـز کـه از طراحـان
اصلی این نظریه بهشمار می رود بر این باور است که رقبـا در ایـن نـو موازنـه بـه جـای رویـارویی
مستقیم و سخت با یکدیگر با به کارگیری هوشـمندانه دیپلماسـی ،دسـت زدن بـه اقـدامات محـدود
نظامی ،بهره گ یری از ظرفیت نهادهـای بـین المللـی در پـی کنتـرل رقیـب و دسـتیابی بـه جایگـاه
1

استراتژیک مورد نظر خود هستند .شاید سادهترین تعریف موازنه قوای نرم را رابرت پاپ ارائـه کـرده
باشد او می-گوید موازنه قوای نرم یعنی خنای کردن عملکرد دولت هژمون بـدون اسـتفاده از مقابلـه
مستقیم با آن (کیانی و خان محمدی .)31:1932 ،با توجه به نبردهای نیابتی در جنگ داخلی سـوریه
و عدم مواجهه مستقیم بین آمریکا و روسیه یا ایران و ترکیه و سعی طرفهای درگیـر بـرای کنتـرل
نفوذ رقیب بدون برخورد مستقیم ،کاربست این نظریه را برای تبیین و تحلیل موضو پژوهش مناسب
میکند.
 .2ماهیت کنشگران اصلی بحران سوریه برمبنای سطوح تحلیل سه گانه

همانگونه که پیشتر اشاره گردید بحران سوریه را باید در سه سطح داخلی ،منطقـهای و بـین المللـی
بررسی نمود .از این روی ابتدا به بررسی اجمالی سـطح داخلـی تحـو ت سـوریه بـه ویـژه وضـعیت
معارضان دولت اسد می پردازیم و سپس به نقش حایز اهمیت قدرتهـای منطقـه و بـین المللـی در
Unipolar System
Robert Pop

1
2
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بحران سوریه خواهیم پرداخت.
 1 - 2بازیگران داخلی

در عرصه داخلی در سوریه دو جبهه در برابر هم ایستادهاند .در یک طرف دولت بشار اسـد اسـت بـا
نظامی ئیک با مرام اشتراکی و دارای نقش و پیشینه برجسته در پان عربیسم و از همه مهمتر قـرار
گرفتن در خط مقدم مبارزه با اسرائیل .در طرف مقابل مجموعهای نامنسجم و بعضا مخـالف و حتـی
دشمن که هر کدام دارای راهبردی متفاوت و رویکردهای خاص خـود هسـتند .در واقـع بایـد گفـت
جنگ داخلی سوریه بین دو رقیب عمده در جریان است :دولت اقتدارگرای بشار اسد و گروه-هایی که
این اقتدار دولت اسد را به چالش گرفتهاند و البته ورود داعش به صحنه بر پیچیـدگی اوضـا افـزوده
است ( .)Jensen, 2016: 2این گروههای معارض را در نگاه کـالن در  1دسـته کلـی مـیتـوان
تقسیم کرد هر چند که در نگاه موسع تعداد این جریانها افزایش می-یابد.
 .1ارتش آزاد سوریه مورد حمایت جریان غربی به ویژه ترکیه.
 .2کردها که در پی تکرار تجربه عراق در سوریه-اند و ترکیه دشمن شماره یک آنهاست.
 .9اخوان المسلمین ،قدیمی-ترین نیروی مخالف حز بع در سوریه که از قضا کـانون آن هـم در
درعا قرار دارد یعنی شهری که اعتراضات ژانویه  2111از آنجا آغاز شد.
 .1معارضان سیاسی عمدتا خار نشین به رهبری برهـان غلیـونا ایـن گـروه مخالفـان روشـنفکر و
لیبرال حکومت اسد را تشکیل میدهند و در تنشهای نظامی نقش چندانی ندارند و شاید قبـل از
آغاز جنگ داخلی آلترناتیو قابل قبولی برای دولت اسد بهشمار میرفتند.
 .1سلفیه و تکفیریها شامل داعش ،جبهه النوره ،احرار الشام و  ...این دسته خطرناکترین بـازیگران
در بحران سوریهاند و بر روند طبیعی تحو ت سوریه لطمات جبران ناپذیری وارد کرده-اند (کیانی
و خان محمدی )111:1932 ،از نکات جالب توجه در باره نقش تکفیریها در بحران سـوریه ایـن
است که این گروه علیرغم اینکه خود را جهادی مینامند اساسا اسرائیل را نادیده میگیرند و حتی
درباره این کانون اصلی بحران در خاورمیانه موضعگیری لفظی روشن و آشکاری هم ندارند.
این گروههای معارض عمدتا دارای رویکرد نظامی هستند و تنها در یـک هـدف مشـترکند و آن
سقوط بشار اسد است .اما در صفوف داخلی این جریان معارض هم نوعی جنگ داخلی ثانویـه برقـرار
است به نحوی که تکفیریها همه جریانها را ،از دولت سوریه گرفته تا نیروهای رنگارنـگ معـارض
را ،دشمن میپندارند و تقریبا با همه این گروهها درگیری نظامی گسـترده یـا محـدود دارنـد .کردهـا
ضمن مبارزه با داعش بعضا با دولت سوریه ،ارتش آزاد سـوریه و شـبه نظامیـان طرفـدار ترکیـه هـم
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اصطکاک نظامی دارند .ارتش آزاد سوریه با دولت اسـد ،داعـش ،کردهـا و بعضـا میلیشـیای طرفـدار
روسیه و ایران درگیری دارد .این درگیریها در عرصه داخلی و اختالفات نیروهای معارض بزرگتـرین
فرصت را در اختیار دولت اسد گذاشته است تا بـا یـاری متحـدانش ضـمن تابیـت جـای پـای خـود
نیروهای معارض را یکی پس از دیگری از این معادله حذف نماید و ابتکار عمل را در دست بگیرد.
 2 - 2بازیگران منطقهای

در تحو ت داخلی سوریه چهار کنشگر مهم منطقهای یعنی ایران ،ترکیه ،عربستان و اسراییل نقـش
اساسی را بر عهده دارند .در این میان ،ایران و ترکیه به صورت مستقیم وارد ایـن بحـران شـدهانـد و
عربستان و اسرائیل در صدد تأثیرگذاری غیر مستقیم بر تحو ت سوریه هستند .با توجـه بـه اهمیـت
جایگاه ایران و ترکیه در جنگ داخلی سوریه صرفا نقش این دو کشور را مورد تحلیـل قـرار خـواهیم
داد .با این وجود ،به دلیل تمرکز موضو پژوهش بر روی ایران و منافع خاص این کشـور در سـوریه،
نقش ایران در تحو ت داخلی سوریه را در بخش مجزای مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
 1 - 2 – 2نقش ترکیه در تحوالت سوریه

بر اساس منابع تاریخی از قرن پانزدهم تا ربع اول قرن بیستم شـامات متشـکل از سـوریه ،لبنـان و
فلسطین جزئی از امپراتوری عامانی بوده است .اما با فروپاشی ایـن امپراتـوری و تأسـیس جمهـوری
ترکیه و در ادامه خرو سوریه از قیمومیت فرانسه و در نهایت اعالم استقالل در نخستین سـالهـای
پس از جنگ دوم جهانی دو کشور همجوار را رویاروی هم قرار داد .اولین تنش بین دو کشور بر سـر
منطقه اسکندرون یا «هاتای» شکل گرفت .منطقهای استراتژیک با ترکیـب قـومی عـر و تـرک و
ترکیب مذهبی سنی و علوی .این منطقه بـه دلیـل موقعیـت مناسـب سـاحلی بـرای ترکیـه اهمیـت
اقتوادی و ژئوپولیتیک بسیاری دارد و برای سوریه به دلیـل اینکـه ایـن منطقـه در زمـان قیمومیـت
فرانسه تا سال  1393وابسته به سوریه بوده جنبه حیایتی دارد .به ویژه که زادگـاه حـافظ اسـد یعنـی
شهر «سامان داغ» هم در این ناحیه قرار گرفته است .این اختالف مرزی در سـال  1333چنـان بـا
گرفت که دو کشور تا آستانه جنگ پیش رفتند (جعفری ولدانی)919:1993 ،ا البته هنـوز هـم مسـئله
ینحل باقی مانده است .اما ،از نظر برخی صاحب نظران مشکالت اصلی ترکیه و سوریه موضو آ
و گــروه پ  .ک  .گ هســتند ( .(Aras&Karkaya Polot, 2016: 509از آنجــائی کــه
سرچشمه هر دو رودخانه بزرگ دجله و فرات در کوههای ترکیه قرار دارد و هر دو رودخانه زمینهـای
کشاورزی از شمال شرق تا جنو سوریه را سیرا میکنند هر گونه فعالیت ترکیه در حوزه آ هـای
داخلی بر اقتواد سوریه تأثیر مستقیم دارد .این موضو تا کنون باع بروز تنشهای متعددی بین دو
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کشور شده است .سومین موضو تنش زا بین ترکیه و سوریه مسئله کردهاست .برخی تحلیلگـران دو
موضو اسالم سیاسی و جدایی طلبی کردها را با دیدی موسع از تهدیدهای عمده امنیتـی ترکیـه در
چند دهه گذشته در ارتباط با سایر همسـایگان از جملـه ایـران ،عـراق و سـوریه مـیداننـد (Aras

) .&Karakaya Bolot, 2016: 511حقیقت امر آن است که استعمارگران بطور دانسته قلمـرو
ملت کرد را بین  1کشور ایران ،ترکیه ،عراق و سوریه تقسیم کردهاند تا کانونی تـنش زا بـرای بهـره
برداری خود از جمله اختالف افکنی دائم بین این کشورها باشد .پراکندگی ملت کرد در این کشـورها
تا کنون مسائل و مشکالت گوناگونی را برای آنها فراهم کرده است به نحوی کـه ایـن چهـار کشـور
همواره برای تضعیف کشور همسایه از این عامل بهـره بـرداری کـردهانـد .نمونـه بـارز ایـن مسـائل
مناقشات بین ترکیه و سوریه و عراق است زیرا سوریه [کردستان] عراق را عامـل تحریـک وحمایـت
کردهای خود میداند که در جبهه مخالف دولت اسد میجنگند و ترکیه سوریه را به حمایـت از شـبه
نظامیان پ  .ک  .ک متهم میکند که تقریبا امنیت کل ترکیه را تحت تأثیر قرار داده اسـت .در ایـن
میان آمریکا با جریانهای کرد سـوری روابـط راهبـردی برقـرار کـرده اسـت (بهمـنش و نیـاکویی،
 .)121:1931لذا ترکیه به د یل فوق از هر کشور دیگر برای ورود به بحران سوریه آمادگی بیشـتری
دارد .اهداف راهبردی ترکیه برای ورود به بحران سوریه را میتوان در این محورها دسته بندی کرد:
 .1برقراری توازن قوا در خاورمیانه :سیاست اصولی ترکیه از سـال  1321تـا پـیش از تسـلط جریـان
اسالمگرای اردوغان نگاه به غر بوده است .اما با استیالی اسالمگرایان آنهـا نگـاه بـه شـرق را
سرلوحه سیاستهای خود قرار دادند (آزاده )119:1932 ،و با طراحـی راهبـرد نوعامـانیگـری بـه
دنبال احیاء نفوذ و اقتدار تاریخی خود هستند و برای ایـن منظـور در خاورمیانـه بایـد بـا ایـران و
عربستان رقابت نمایند .ناگفته نماند که این سه قدرت اسالمگرای منطقهای هر کدام در پی تفوق
گفتمان اسالم مورد نظر خود در خاورمیانه و از جمله در سوریه هستند .ترکیه بیش از آنکه طرفدار
تسلط بر دولت آینده سوریه باشد خواهان حذف یکه تازی ایران از آینده سوریه است.
 .2احیاء اقتدار تاریخی امپراتوری عامانی :امپراتوری عامانی به عنوان دارالخالفه اسالم طی قـرنهـا
از شمال آفریقا تا هندوستان و از آسیای میانه تا سودان حاکمیت یا نفوذ داشت .امـا در رقابـت بـا
قدرتهای مدرن غربی اندک اندک تمام قلمرو خود را از دست داد .این پیشینه تـاریخی در بدنـه
جریان اسالمگرای ترکیه حالتی نوستالژیک را ایجاد کرده است .تا جائیکه برای احیاء آن شـکوه و
افتخار تاریخی در عرصههای سیاسی ،فرهنگی ،دیپلماسی و نظـامی بـه شـدت وارد عمـل شـده
است .سوریه که به گفته رجب طیب اردغان دروازه خاورمیانه است مناسبترین مکان برای پیـاده
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کردن این آرزوی تاریخی محسو میگردد .لذا ترکیه قود دارد بـا اسـتقرار مـدل اسـالمگـرای
اخوانی در سوریه از آن به عنوان سکویی برای گسترش این رویکرد در جهان اسالم استفاده نماید
(امیدی و رضایی.)11:1931 ،
 .9حل و فول قطعی منازعات دوجانبه بر سر منطقه اسکندرون ،آ و کردها از طریق سرنگونی اسد
و جایگزین کردن دولتی طرفدار آنکارا در سوریه.
ترکیه علیرغم عطش فراوانی که برای تبدیل شدن به عاملی تأثیر گذار و مقتدر در جنگ داخلـی
سوریه دارد ،برای دستیابی به این هدف راهبردی جامع ،متین و منطقی طراحی نکرده اسـت و هـر از
گاهی با دست زدن به پاره ای اقدامات غیرقابل پیش بینی و نسنجیده موقعیت خود را در سوریه دچار
بحران های اساسی ساخته است .به همین دلیل است که در مراحل مختلف این بحـران بـه جـای در
اختیار گرفتن ابتکار عمل دست به عکس العملهای عمدتا شتابزده کرده است .به عنـوان نمونـه ،در
ابتدای بحران سوریه از دولت اسد حمایت نمود .اما سپس اسد را برای ایجاد اصـالحات تحـت فشـار
گذاشت .در مرحله بعد نیز خواهان حذف اسد اما ابقاء نظام سوریه شد .و در نهایت خواهان سـرنگونی
توأمان بشار اسد و نظام سوریه شد (سلطانی نژاد ،احمد و همکاران .)111:1931 ،اکنون هم بـه ابـزار
دیپلماسی متوسل شده تا از راه تعامل جنگ داخلی سوریه را به پایان برساند .روابط ترکیه با آمریکا و
روسیه نیز در همین چارچو میگنجد و با نوسانات مکرر و متعددی مواجه بوده است .به عنوان ماال
روابط دو کشور ترکیه و روسیه تا آستانه درگیری نظا می هـم پـیش رفـت امـا اکنـون دو کشـور بـه
متحدانی همسو تبدیل شدهاند که برای پایان بحران سوریه طرح اقدامات مشترکی از جمله «نشسـت
آستانه» را انجام دادهاند.
 3 - 2بازیگران جهانی تاثیرگذار در بحران سوریه
 1 - 3 – 2ایاالت متحده آمریکا

از نظر برخی صاحب نظران ،البته با نیم نگاهی به نظم بین المللی تک قطبی ،ایا ت متحده آمریکـا
قدرتمند ترین بازیگر صحنه سوریه است (عباسی .)32:1931 ،تـا پـیش از فروپاشـی شـوروی سـابق
روابط آمریکا و سوریه تابعی از دو عامل جنگ سرد و روابط اعرا و اسرائیل بوده اسـت ( Yui Li,

 )2016: 3استراتژی این کشور در خاورمیانه ثبات هژمونیک است و برای حوـول ایـن هـدف سـه
رویکرد عمده را در دستور کار خود قرار داده است :الف( ایجاد تغییرات بنیادین در خاورمیانه )تابیـت
موجودیت رژیم صهیونیستی( و تعمیم نظم نوین تک قطبی به این منطقه .ب) مبـارزه بـا کشـورها،
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گروهها و بازیگرانی که مخالف استراتژی ثبات هژمونیک آمریکا در منطقهاند .ج) توسـعه ائـتالف بـا
بازیگران مؤثر و در صورت لزوم حضور نظامی در منطقه (عباسی و محمدی .)99:1932 ،در مجمـو
دال مرکزی راهبرد آمریکا در خاورمیانه اسرائیل است هر چند دالهای شناور دیگری همانند انـرژی،
دموکراسی ،حقوق بشر و  ...نیز در آن به چشم میخورند .بنابراین ،نقش آمریکـا در بحـران سـوریه را
باید در همین چارچو بررسی کرد.
سوریه تا فروپاشی شوروی سابق رسما در بلوک شرق قرار داشت و با آمریکا و بلوک غر روابط
حسنه و گستردهای نداشت .اما با فروپاشی شوروی سوریه با کاربست رویکردی عملگرایانه خود را بـه
سیاستهای خاورمیانهای آمریکا نزدیک کرد .از جمله اینکه در حمله به عراق و آزادسازی کویـت در
ائتالف غر به رهبری آمریکا قرار گرفت .اما این روابط به دو دلیل تعمیق نیافـت اول حفـظ روابـط
استراتژیک سوریه با روسیه که جایگزین شوروی شده بود .دوم پیوند محکم ایـران و سـوریه کـه بـا
محوریت مبارزه با اسرائیل شکل گرفته بود .به همین د ئل روابط سوریه و آمریکا به همان وضـعیت
دوران جنگ سرد بازگشت ومتعاقبا دمشق را تحت فشار گذاشت تا از لبنان خار شـود .و اکنـون نیـز
خواهان سقوط دولت بشار اسد است (زادگان .)39:1931 ،سؤالی که در اینجا مطرح است ایـن اسـت
که دلیل شیب نزولی روابط سوریه و آمریکا چیست؟ در پاسخ باید بیـان داشـت حـوادث  11سـپتامبر
 2111که باع شکل گیری استراتژی «حمله پیش دستانه» بوش شد زمینه حضور نظامی آمریکا در
خاورمیانه را فراهم کرد و ابتدا افغانستان و سپس عراق به اشغال این کشور و متحدانش در آمد .از آن
پس آمریکا با تحریک مداوم اسرائیل متوجه روابط راهبردی ایران و سوریه و جریان مقاومـت شـد و
برای خنای سازی اقتدار انقالبی ایران نخست به مدیریت جنبشهـای مقاومـت لبنـانی و فلسـطینی
پرداخت .اما به دلیل عدم توفیق سوریه را هدف گرفت تا با حذف حلقه اصلی محور مقاومـت جریـان
مقاومت را از هم بپاشد .از این روی با طراحی اتهامات زیر زمینه را برای شکل گیـری بحـران امـروز
سوریه آماده کرد:
 .1اتهام حمایت از تروریسم (منظور حمایت از حز اهلل ،حماس و جهاد اسالمی است).
 .2اتهام تالش برای دستیابی به سالح کشتار جمعی .آمریکا این اتهام را به دو دلیل بـه سـوریه وارد
کرد :دلیل اول برقرای پیوند گفتمانی بین پروژه تولید سالحهای کشـتار جمعـی سـوریه بـا اتهـام
دستیابی ایران به سالح هستهای است تا از این طریق هر دو کشور را بـه انـزوای بـین المللـی و
تسلیم وادار نماید .و دلیل دوم اینکه زمینه روانی مداخله نظامی در سوریه را مشابه آنچه در عـراق
روی داد فراهم نماید.
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 .9عدم پذیرش سیادت آمریکا در خاورمیانه و عدم همکاری در مدیریت عراق اشغال شده.
 .1تالش برای گسترش سلطه در لبنان و ایجاد بیثباتی در منطقه.
 .1وضعیت مخاصمه مابین اسرائیل و سوریه و حضور پر رنگ سوریه در محور مقاومت.
 .1حاکمیت دیکتاتوری 1و مخالفت با دموکراسی در سوریه (روحی.)19:1933 ،
آمریکا که سال ها مترصد سرنگونی دولت سوریه بود و آن را در کنار ایران در محور شرارت قـرار
داده بود به مح

وقو تحو ت گسترده سال  2111و  2111در منطقه که به نـامهـای گونـاگونی

همانند بهار عربی ،بیداری اسالمی ،2پایان دیکتاتورها یا مو دموکراسـی خـواهی شـناخته مـیشـود
(محمدپور )139:1932 ،با در نظر گرفتن خطوط قرمز راهبرد خاورمیانهای خـود در مراحـل گونـاگون
بحران سوریه رویکردهای گوناگونی در پیش گرفت .در مرحله اول خواهـان سـرنگونی اسـد و تغییـر
رژیم در سوریه شد .در مرحله دوم که با ورود داعش به صحنه همراه بود از بیم جایگزینی یک رژیـم
اسالم گرای تکفیری به جای دولت اسد از سقوط دولت اسد چشم پوشی کرد و خواهـان تغییـر رویـه
اسد در راهبردهای سوریه شد .اما با حضور پر رنگ نظامی روسیه در هوا و نقش برجسته مستشـاران
نظامی و میلیشیای طرفدار جمهوری اسالمی ایران در زمین که به تغییـر صـحنه اسـتراتژیک جنـگ
داخلی سوریه انجامید ،آمریکا ناگزیر از تلفیق دو رویکرد قبلی شد و با در پیش گرفتن سیاست چمـاق
و هویج بدون تقابل با روسیه در پی استیفای منافع خود و اسرائیل گردید .در مجمو بایـد آمریکـا را
جزو برندگان این بحران بهشمار آورد .زیرا برخالف آنچه که بر اساس راهبرد حمله پیشگیرانه بـوش
در افغانستان و عراق انجام داد از درگیری نظامی و اعـزام ارتـش آمریکـا بـه جنـگ داخلـی سـوریه
خودداری کرد که البته اعمال این سیاست تحـت تـأثیر دیـدگاههـای اوبامـا بـوده اسـت (بهمـنش و
نیاکویی .)111:1931 ،بطور کلی ،توفیقات ایا ت متحده آمریکا از ورود بـه جنـگ داخلـی سـوریه را
میتوان این گونه برشمرد:
الف) سرگرم کردن قدرتهای مسلمان منطقهای و افکار عمومی جهان اسالم به جنگ داخلی سوریه
و غفلت از سرنوشت فلسطین و جهاد علیه اسرائیل.
) تأمین موجودیت و امنیت اسرائیل از راه خنایسازی محور مقاومت.
) فروش انبوه تسلیحات به طرفهای درگیر از طریق برجستهسازی خطر داعش ،تروریسـم و ایـران
هراسی.
د) کاستن از نفوذ و اعتبار ایران و روسیه در افکار عمومی منطقـه و جهـان از راه بکـارگیری دسـتگاه
پروپاگاندا و هدایت نهادهای بین المللی با محوریت موافقت یا مخالفت با دموکراسی.
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در راستای سیاستهای آمریکا ،رژیم صهیونیستی اسرائیل نیز خواهان ادامه بحران سوریه امـا در
چارچو مرزهای این کشور است ،چرا که از گسترش آن بیمناک است .در حقیقیت ،اسرائیل چنانچـه
بر سر دو راهی دولت ئیک اسد یا یک رژیم اسالمی سلفی تندرو قرار گیرد گزینـه اول را بـر مـی-
گزیند .زیرا مطمئن است بر اساس تجربه تاریخی نگاه اسد و حامیانش نگاهی پراگماتیک اسـت .امـا
اسالمگرایان افراطی با عقالنیت عملگرایانه بیگانهاند (.)Galen karpenter, 2016: 6
 2 - 3 – 2فدراسیون روسیه

در سال  1311میالدی که هنوز روند استقالل سوریه کامل نشده بود و تحت قیمومیت فرانسـه قـرار
داشت و حتی هنوز جامعه ملل سوریه را به رسمیت نمیشناخت ،اتحاد جماهیر شوروی دولت سـوریه
را به رسمیت شناخت (کیانی و خان محمدی .)32:1932 ،این رفتار حسا شده شوروی باع شـد از
آن زمان تا کنون سوریه با شوروی و متعاقبا روسیه پیوندهای استراتژیک متعددی برقرار نماید .بطـور
کلی روابط روسیه با سوریه در سه حوزه اقتوادی ،امنیتی و نظامی قابل تقسیم بندی میباشد.
 .1روابط مستحکم نظامی :سوریه دهههاست با شوروی و سپس روسیه روابط راهبردی نظـامی دارد.
به نحوی که سازمان ارتش و نیروهای مسلح سوریه به لحاظ ساختار ،آموزش ،تسلیحات و کاربرد
یک سازمان شرقی است .نماد برجسته روابط مستحکم نظـامی سـوریه و روسـیه پایگـاه دریـایی
روسیه در طرطوس است (.)Bagdonas, 2016: 61

 .2روابط عمیق اقتوادی :این روابط اگر چه بسیار گسترده است ،اما بیشتر در حوزه انرژی و خریـد و
فروش تسلیحات تمرکز دارد .به این مفهوم که سوریه به روسیه انرژی صادر میکند و تسـلیحات
از آن کشور خریداری می-نماید (.)Bagdonas, 2016: 63

 .9روابط حساس امنیتی :که خود تابعی از نظام بین الملل است و اکنون که روسیه معترض به نظـام
تک قطبی و خواهان مشارکت جدی در نظام بین الملل است سوریه را نیز در بلوک امنیتـی خـود
در خاورمیانه شامل ایران وارد کرده است و با تمام ظرفیت پای در این بحران نهاده است (کیـانی
و خان محمدی.)31:1932 ،
بدون شک عالوه بر منافع ژئوپولیتیک و استراتژیک روسیه در سوریه ،یکی از عوامـل ثانویـه حضـور
این کشور در جنگ داخلی سوریه روابط راهبردی روسیه و ایران و متعاقبا ترغیب ایـن کشـور توسـط
ایران برای حضور فعال در جنگ داخلی سوریه بوده است .در واقع میتوان مدعی شـد همـان نقشـی
که سوریه در محور مقاوت دارد یعنی حلقه اتوال دهنده ایران ،حز اهلل و حماس ،ظاهرا جمهـوری
اسالمی ایران نیز در طیف طرفداران تابیت حکومت بشار اسد شامل دولت سوریه ،محـور مقاومـت و
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روسیه داشته باشد .با توجه به تأثیر مستقیم روابط راهبردی ایران و روسیه بر سرنوشت جنگ داخلـی
سوریه ،نیاز است که این روابط مورد بررسی قرار گیرد.
حقیقت امر آن است که در تاریخ معاصر ایران هیچ قدرت جهانی به اندازه روسیه به ایران لطمـه
وارد نکرده است .به همین دلیل هیچگاه شریک قابل اعتمادی در روابط دوجانبه بهشـمار نمـیرفتـه
است .برای اثبات این ادعا اشاره به موارد ذیـل کـافی اسـت :دو دوره جنـگهـای ایـران و روسـیه و
جداسازی بهترین و آبادترین و سوق الجیشی-ترین بخشهای ایران در قفقاز و آسـیای میانـه توسـط
امپراتوری روسیه ،تحقیر تاریخی ملت ایران در قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای ،تحمیل حق
کاپیتو سیون به دولت ایران که به قتل گریبایدوف انجامید ،نقش منفی روسیه در جنبش مشروطه و
طرفداری از استبداد به ویژه در جریان استبداد صغیر ،قرارداد  ،1313اشغال شـمال غـر ایـران طـی
جنگ دوم جهانی و روی کار آوردن دولتهای دست نشانده در آذربایجان و کردستان و تالش بـرای
جداسازی این منطقه از ایران و الحاق آن به شوروی ،نقش خائنانه شوروی و حز تـوده در نهضـت
ملی شدن صنعت نفت و حمایت ضمنی از کودتای ننگین  23مرداد  1992و سرنگونی دولت قـانونی
دکتر مودق ،حمایت ضمنی از شاه و اتخاذ موضع مخالف با انقالبیـون در جریـان انقـال اسـالمی،
کشف شبکه جاسوسی شوروی در قالب حز توده که تا فرماندهی نیروی دریـایی ارتـش جمهـوری
اسالمی ایران نفوذ کرده بودند ،حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی از صدام حسین علیه ایـران در 3
سال دفا مقدس ،به تعویق انداختن عمدی تکمیل نیروگاه اتمی بوشـهر و اتـالف سـالهـا وقـت و
میلیاردها د ر سرمایه-های ملت ایران ،بازی کردن نقـش سـودجویانه و مزورانـه در جریـان پرونـده
هستهای ایران و حتی دادن رأی مابت به تحریم-های همه جانبـه شـورای امنیـت علیـه جمهـوری
اسالمی ایران ،نادیده گرفتن سهم قانونی ایران در دریای خزر و بهـره بـرداری یکجانبـه کشـورهای
شوروی سابق از منابع دریایی و زیرسطحی این دریا و غیره .اما پرسشی که بـا توجـه بـه ایـن مـوارد
اکنون باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا با این سابقه نه چندان درخشان روسیه ،که حتی از
سوابق سیاه آمریکا در ایران نیز تیرهتر است ،این کشور به متحد استراتژیک ایران بدل شده است.؟ از
سوی دیگر و با توجه به د ئل تاریخی ،ژئواستراتژیک ،اقتوادی و امنیتی نیز به نظر میرسد ایران و
روسیه بیش از آنکه نقش دو متحد استراتژیک را بازی کنند دارای پتانسیل تبدیل شدن به دو رقیـب
هستند .به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران نباید فراموش کند که روابط ایران و روسیه بطور عـام
و روابط نزدیک ایران و روسیه در بحران سوریه بطور خـاص ،ذاتـا و ماهیتـا یـک رابطـه تـاکتیکی و
رویکردی است نه روابطی استراتژیک و راهبردی (سلیمانی .)31:1931 ،لذا جمهوری اسـالمی ایـران
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در بحران سوریه در نسبت روابط خود با روسیه باید نگاهی به فرصتها و نـیم نگـاهی بـه تهدیـدها
داشته باشد (شوری .)11:1931 ،این هوشیاری به ویژه در حوزه پرداخت هزینهها و تقسیم منافع ایـن
بحران بسیار ضروری است .برخی از صاحب نظران به دلیل این که سـوریه را آخـرین و تنهـا پایگـاه
روسیه در خاورمیانه و دریای مدیترانه میدانند بر این باورند که روسیه برای حفظ این پایگاه به شدت
مقاومت خواهد کرد و تمامی هزینههای زم برای تابیت موقعیت خود در سوریه را خواهـد پرداخـت.
لذا این کشور را در کنار آمریکا برنده نهایی بحران سوریه میدانند (دهشیار.)11:1931 ،
 3 - 3 – 2جمهوری خلق چین

از دیگر قدرتهای جهانی که دورادور بحران سوریه را رصد میکند جمهوری خلق چـین اسـت .ایـن
کشور در حوزه سیاسی و حقوقی به ویژه فعالیتهای مؤثر در شورای امنیت کـه در قالـب اسـتفاده از
حق وتو در رد طرح-های طرف غربی برای پایان دادن به بحران سوریه تجلی مییابد حمایـتهـای
خود از دولت اسد و محور ایران – روسیه را پیگیری میکند .اما با توجه به نقش نسبتا خناـای چـین
در مسئله صلح خاورمیانه و دوری از منطقه و راهبرد کلی این کشور در مواجهه با قدرتهای جهـانی
از ورود مستقیم و فعال در این بحـران اکـراه دارد ) .(Yui Li, 2016: 2بـا ایـن وجـود چـین بـا
هژمونی هر یک از دیگر قدرتها در منطقه مخالف است به همین دلیل همواره سیاسـتی اتخـاذ مـی
کند تا مانع از سلطه کامل قدرتهای بزرگ دیگر در منطقه شوند .چرا که در صـورت تحقـق چنـین
امری منافع چین بویژه منافع اقتوادی بطور جدی در منطقه به خطر خواهد افتاد.
جدول شماره ( :)1جدول موضعگیریهای طرفهای درگیر در بحران سوریه در سه سطح داخلی ،منطقهای و بین
المللی

سطح تحلیل

سطح تحلیل داخلی

موضعگیری

سطح تحلیل منطقه -ســطح تحلیــل بــین
ای

المللی

طرفدار وضع موجود حـــز بعـ ـ ا علویـــانا جمهــوری اســالمی روسیه ا چین
مسیحیان

ایران

مخــــالف وضــــع ملیگرایان ،اِخوان ،سلفیها ،عربستانا ترکیه

امریکــــاا اروپــــاا

موجود

کردها

اتحادیه عر

بی طرف  /منتظر

آوارگان فلسطینیا اقلیـت -اسرائیل

سازمان ملل متحد

هـــای کوچـــک قـــومی و
مذهبی
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نمودار ( :)1نمودار میزان درگیری قدرتهای جهانی و منطقهای در بحران سوریه

نمودار ( :)2نمودار اهمیت محورهای درگیری در استراتژی قدرتهای جهانی و منطقهای در بحران
سوریه

از مطالعه مفاد و محتویات جداول و نمودارهای فوق میتوان به نتایج ذیل دست یافت:
 .1ایران و آمریکا طرفهای شماره یک این بحران هستند این تقابل تا حدودی صـبغه ایـدئولوژیک
دارد.

13



فصلنامه علمی ک پژوهشی انهالب اسالمی ،س  ،6تابستان  ،66ش 12

 .2روسیه و ترکیه بازیگران شماره دو این بحرانند گاهی روبروی هم و گاهی درکنار هـم قـرار مـی-
گیرند.
 .9اسرائیل بازیگر پنهان کمترین درگیری را در بحران سوریه دارد اما بیشترین سود را میبرد.
 .1محور تعامل و دیپلماسی اولین نقطه اشتراک قدرتهای درگیر است.
 .1مبارزه با تروریزم و داعش دومین محور قابل اتکا برای تعامل و موالحه بین قـدرتهـای درگیـر
است.
 .1طرفداران تغییر تاکتیکی رفتار دولت سوریه (ابقاء اسد در قدرت همراه با اصالحات جزئـی داخلـی)
در برابر تغییر راهبردی رفتار این دولت که خواست غر است به شدت مقاومت میکنند.
 .9تنها مخالف پایان یافتن جنگ داخلی سوریه اسرائیل است .زیرا امنیت خود را در ادامه این بحـران
میبیند.
 .3طرفداران «تغییر رفتار» رژیم سوریه از طرفداران «تابیت یا سرنگونی رژیم» سوریه بیشترند.
 .3مهار نفوذ ایران و روسیه در سوریه توسط غـر و متحـدانش از یکسـو و خناـیسـازی هژمـونی
آمریکا و متحدانش در خاورمیانه توسط ایران و روسیه از سوی دیگر در کوتـاه مـدت امکـانپـذیر
نیست .لذا تنها راه مذاکره است.
 .3نقش منافع ژانوسی در کنشگری ایران در قبال تحوالت سوریه

ایدئولوژی همواره یکی از مولفههای مهم تاثیرگذار در تومیم سـازیهـای عرصـه سیاسـت خـارجی
جمهوری اسالمی ایران بوده است .در همین راستا ،به دلیل حضور عنور ایـدئولوژی در کنـار منـافع
ملی در صورت بندی راهبرد منطقهای ایران به ناگزیر ضرورت دارد تا مقدمه کوتاهی را برای روشنتر
شدن جایگاه منافع استراتژیک ایران در بحران سوریه بیان نمائیم.
انقال های مهم تاریخ معاصر جهان را بر اساس جایگاه ایدئولوژی در آنها و در چـارچو نظریـه
2

1

گفتمان میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود :الف) انقال های ایدئولوژیک  ) .انقال های غیـر
ایدئولوژیک .در انقال های دسته اول دال مرکزی ثابت و پیشینی است .ایـن دال مرکـزی بـا رسـم
عمود منوف در جامعه آن را به دو پاره تقسیم میکند :طرفـدار ایـدئولوژی و مخـالف ایـدئولوژی یـا
همان تعبیر گفتمانی خودی و غیر خودی .در انقال

های دسته دوم دال مرکزی تحـت تـأثیر تغییـر
Discourse Theory
Ideological Revolution

1
2
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اندیشه و سالیق مردم هر عور متحرک و متغیر است و ماهیت پسینی دارد .در این انقال ها خودی
و غیر خودی معنا ندارد و حتی گاهی بدون بروز حساسیتی جای آنها عوض هم میشود .انقال هـای
 1319روسیه و چین از دسته اول و انقال های انگلستان ،فرانسه و آمریکا از دسته دوم بهشمار مـی-
روند.
انقال اسالمی ایران نیز به دلیل اینکه انقالبی دینی است در دسته اول قابل احوـاء و شـمارش
است .انقال ایران به فرموده امام خمینی پیش از آن که انقالبی سیاسی باشد یک انقال معنـوی و
فرهنگی است .همین ویژگی باع شده است که ایدئولوژی و آرمانگرایی که بخـش هـای ینفـک
دین هستند به دال مرکزی انقال و متعاقبا سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بـدل شـوند .بـر
این اساس دین و ایدئولوژی محوریت دارد و دال مرکزی است و سایر دالهای شناور از جمله منـافع
ملی حول این محور اصلی در حال چرخش هستد .هدف از بیان مقدمه فـوق ایـن اسـت کـه متـذکر
شویم رویکرد جمهوری اسالمی ایران در ورود به بحران سوریه با تمامی طرفهای درگیر حتی خـود
دولت سوریه متفاوت است .همه طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه در چـارچو رویکـرد واقـع
گرایی پای در این میدان نهادهاند اما جمهوری اسالمی ایران به تنهایی با به کارگیری یک استراتژی
ترکیبی نگاهی توأمان «آرمانگرایانه» و «واقع گرایانه» به بحران سوریه دارد.
بخش آرمانگرایانه و ایدئولوژیک سیاست خارجی ایران دارای سـه محـور عمـده اسـت :نخسـت،
صدور انقال اسالمی .امام خمینی فرمودند ما انقالبمان را به جهان صادر میکنیم و بی شک صدور
انقال  ،ایران را در برابر رژیمهای محافظهکار منطقه قرار میدهد و خواسته یا ناخواسـته در بحـران-
هایی همانند آنچه در لبنان ،فلسطین ،بحرین ،یمن و به ویژه سوریه روی داده است درگیر مـیکنـد.
دوم ،دفا از مظلوم در برابر ظالم .این اصل در اهداف انقال اسالمی از چنان اهمیتی برخوردار است
که در اصل  111قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به آن اشاره شده است« :جمهـوری اسـالمی
ایران از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهـان حمایـت مـیکنـد».
سوم ،وحدت اسالمی و فریادرسی مسلمانان .اهمیت این محور به حدی است که در دو اصل از قانون
اساسی به آن اشاره رفته است :الف) اصل « :11به حکم آیه ان هذه امـتکم امـه واحـده و انـا ربکـم
فاعبدون همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاست کلـی
خود را بر پایه ائتالف با ملل اسالمی قرار دهد ) .اصل« :112سیاست خـارجی جمهـوری اسـالمی
ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری ،حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضـی
کشور ،دفا از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلح آمیـز بـا
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دول غیر محار استوار است» .این اصل را میتوان در چارچو رهیافت نظـری هـانتیگتون تحلیـل
نمود که در آن قدرت سلطه و هژمون از سوی سایر قدرت-ها به چالش کشیده میشود.
بخش واقع گرایانه رویکرد ایران در سیاست خارجی کامال وابسته به بخش اول یعنی آرمانهـای
انقال اسالمی است که در برخی اصول قانون اساسی نیز آمـده اسـت (امیـر انتخـابی )31:1931 ،و
چنانچه موالح ایدئولوژیک از سیاست خارجی و راهبرد ایران در سوریه حذف شـود ،اساسـا تـوجیهی
برای ورود ایران به این بحران نمیماند .اگر صرفا یک نگاه واقع بینانهای داشته باشیم ،به چند دلیـل
جمهوری اسالمی ایران منافع و به طریق اولی وظیفهای برای ورود در بحران سوریه نـدارد :نخسـت.
این که سوریه همجوار ایران نیست که تحو ت آن آنگونه که ماال در ترکیه اثر گذاشته در ایران هم
اثر مستقیم بگذارد .دوم .ایران و سوریه دو مدل حکومتی کامال متفاوت و بعضا از لحاظ پارهای مبانی
و مبادی متضاد دارند .در ایران حکومتی کامال دینـی و در سـوریه حکـومتی کـامال ئیـک و حتـی
متمایل به مارکسیسم و سوسیالیسم بر سر کار است .سوم .دو کشور بـه جـز دیـن اسـالم هیچگونـه
نقطه اشتراک تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی ندارند .چهارم .دو کشور دو نو ترکیب قومی  -مـذهبی
کامال مخالف دارند .در ایران اکاریت قومی فارس و اکاریت مذهبی شیعه تسلط دارند حال آنکـه در
سوریه اکاریت قومی عر و اکاریت مذهبی سنی حضور دارند (نظامی پـور و همکـاران.)12:1931 ،
پنجم .نظام جمهوری اسالمی ایران به لحاظ شکل ظاهری برآمده از انقالبـی مردمـی و رفرانـدومی
شفاف بوده اما حکومت سوریه نتیجه یک کودتای نظامی و حاکمیت موروثی اسـت .ششـم .تـا سـال
 1332و چرخش راهبردی سوریه به سمت ایران ،دو کشور هر کدام در یـک بلـوک قـدرت و عمـدتا
دارای روابط غیر حسنه بودهاند .لذا کامال آشکار است که رویکرد ایران در بحـران سـوریه یـک نگـاه
رئالیستی مطلق نیست و استراتژی ایران در سیاست خارجی عموما و در بحران سوریه خووصـا یـک
راهبرد مرکب متشکل از موالح ایدئولوژیک و منافع ملی است.
اکنون که به واژه منافع ملی اشارهای گردید بهتر است کـه جایگـاه ایـن واژه در راهبـرد کـالن
جمهوری اسالمی ایران تبیین گردد تا فهم بهتری از سیاست خارجی ایران حاصل گـردد .واژه منـافع
ملی یکی از ملحقات شکل گیری دولت ملی و از تولیدات فکری و حقوقی فرهنگ غربی اسـت و در
تعریف آن نیز نگاهی رئالیستی حاکم است« :منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهـم-
ترین احتیاجات و نیازهای حیاتی هر کشور را تشکیل میدهد مانند حفظ موجودیت ،تمامیـت ارضـی،
استقالل ،امنیت و رفاه( ،علی بابایی .)919:1913 ،همانگونه که مشخص است در ایـن تعریـف هـیچ
اشارهای به آرمان مشترک ،باور مشترک و از همه مهمتر به اخالق انسانی نشده است .از همین روی
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و به دلیل برجسته بـودن جنبـه سـخت افـزاری آن و فقـدان کـدهای معنـوی ،منـافع ملـی را جـزو
کلیدواژگان انقال اسالمی نمیتوان دسته بندی کرد .حتی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
نیز به آن پرداخته نشده و تنها در اصل  119در حاشیه شرایط تشکیل شورای عالی امنیت ملی به آن
اشارهای گذرا شده است .با این توصیف نباید پنداشت که جمهوری اسالمی ایران بـرای مفـاد اصـلی
منافع ملی همانند استقالل ،تمامیت ارضی ،امنیت کشور و  ...اهمیتی قائل نیست .تنهـا نکتـهای کـه
باید در این تحقیق به آن توجه مؤکد کرد این است که زمامداران جمهوری اسالمی ایـران قائـل بـه
تفکیک بین موالح ایدئولوژیک و منافع ملی خود نیستند و با ارتقاء موالح ایدئولوژیک بـه یـک پلـه
با تر همیشه منافع ملی خود را در راستای آن موالح تعریف میکنند .پس میتوان ادعا کرد ماهیـت
2

سیاست خارجی ایران و راهبرد حضور ایران در سوریه دارای دو چهـره متفـاوت «ژانوسـی» اسـت و
جمهوری اسالمی ایران همیشه مشغول ترکیب این دو چهره با هم یـا سـرگرم نوسـان بـین ایـن دو
عامل است (امیر انتخابی .)32:1931 ،لذا برای حضور فعال ایران در جنگ داخلی سوریه باید به دنبال
دو دسته از عوامل باشیم.
الف) عوامل آرمان گرایانه حضور ایران در بحران سوریه:

در یک نگاه کالن و یک دسته بندی کلی کلیت راهبرد ایران در بحران سوریه را در سه محور می-
توان تقسیم بندی کرد:
 .1حفظ محور مقاومت و زنده نگه داشتن مشعل مبارزه با اسرائیل و دفا از ملت مظلوم فلسطین.
 .2مبارزه با استکبار جهانی و جلوگیری از تسلط این کشور بر خاورمیانه و کشورهای اسالمی.
 .9حفظ ،تابیت و گسترش موقیت انقالبی و راهبردی خود در خاورمیانه از طریق تابیت دولت اسد و
ایسـتادگی در برابـر رقبــای منطقـهای ماننــد اسـرائیل ،عربسـتان و ترکیــه (عباسـی و محمــدی،
31:1932ا درویشی و فیاضی.)32:1931 ،
اما چنانچه از زاویهای خرد به حضور ایران در سوریه بپردازیم از ایـن عوامـل نیـز بـرای مفوـل
بندی توجیه راهبردی نقش ایران در بحران سوریه میتوانیم نام ببریم :وجود برخـی امـاکن مـذهبی
شیعیان در سوریه – حضور اقلیتهای بزرگی از شیعیان و علویان در سوریه – روابط اقتوادی عمدتا
یکجانبه و روابط سیاسی و امنیتی در  1دهه گذشته – روابط دو جانبـه علمـی و فرهنگـی (اطهـری،
 1ژانوس یکی ا امهههای باستانی است که به باور مردم یونان و روم دو چهره متفاوت ا خود نشان می-
داده است.
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.)111:1939
ب) عوامل واقع گرایانه حضور ایران در سوریه:

 .1حفظ مرکزیت انقال اسالمی از طریق دور کردن آسیب تهدیدهای سخت از مرزهای کشور.
 .2حفظ جای پای خود در سوریه برای ادامه و گسترش فعالیتهای عمرانی و اقتوـادی مـورد نظـر
نظام در مقطع بازسازی و ترمیم خرابیهای جنگ داخلی.
 .9محافظت از هالل راهبردی شیعی شامل ایران ،عراق ،سوریه و لبنان برای تأمین منافع اقتوـادی
و سیاسی این کشورها از طریق دسترسی همزمان به خلیج فارس ،دریای مدیترانه ،آسیای مرکزی
و قفقاز.
 .1زنده نگهداشتن فضای انقالبی در داخل و ترویج فرهنگ جهاد ،ایاـار و شـهادت از طریـق پـروژه
راهبردی تبلیغاتی مدافعان حرم و مدیریت فضای فرهنگی و سیاسی داخلی بر این اساس.
واقعیت امر آن است که جمهوری اسالمی ایران در زمینههای دیپلماسی ،اقتوـادی ،رسـانهای و
نظامی در بحران سوریه حضوری فعال دارد و در این راستا و در جهت استیفای منافع ملـی خـود بـه
معنی ژانوسی آن هزینه هایی نیز پرداخته است .اما سوالی کـه اکنـون مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه
جمهوری اسالمی ایران با بکارگیری استراتژی موجود و تحمل خسارتهای این جنگ داخلی به ویژه
هزینههای انسانی در داخل و هزینههای پرستیژی در منطقه تا چه حد توانسته منافع ملی خـود را بـه
همان معنی اخیرالذکر تأمین نماید و تا چه میزانی اهداف خود را محقق کرده است؟ برای پاسخگویی
به این پرسش باید دوباره به صحنه درگیری در سوریه بازگشت .جای هیچ تردیدی نیست که جنـگ
داخلی سوریه اکنون به جنگی فرسایشی ،بیهدف ،افسارگسیخته و پرهزینه تبدیل شده که سر رشـته
مدیریت آن در دست هیچکدام از قدرتهای منطقهای و بین المللی نیست و هیچ کس نمیتواند ادعا
کند که به تنهایی قادر است سخن نهایی را در این بحران بزند .لـذا جنـگ داخلـی سـوریه آینـدهای
مبهم و نامطمئن دارد این آینده مبهم میتواند در قالب پیش بینیهای زیر رقم بخورد:
 .1پیروزی کامل معارضان و متحدانشان در این جنگ و سقوط اسد.
 .2پیروزی کامل دولت اسد و شکست کامل معارضان و بازگشت به نقطه ماقبل ژانویه . 2111
 .9گسترش جنگ داخلی سوریه به کل منطقه و ظهور نوعی جنگ داخلی پراکنده منطقهای.
 .1استمرار وضعیت موجود یعنی جنگ و گریز بین دولت اسد و معارضان به نحوی که برنده و بازنده
نهایی مشخص نشودا که نتیجه طبیعی آن تولد یک افغانستان جدید اما ایـن بـار در غـر آسـیا
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است.
 .1تغییر میدان رقابت از خاک سوریه به عرصـه چانـهزنـی ،مـذاکره و دیپلماسـی و تفـاهم و تعامـل
استراتژیک طرف-های درگیر شامل قدرتهای منطقـهای و بـین المللـی بـرای کشـف مسـیری
مرضی الطرفین با هدف پایان دادن به بحران سوریه و کاهش هزینههای خود.
از میان سناریوی پیش رو گزینههای اول و دوم در قالب نتیجه برد – باخت میگنجند و احتمـال
تحقق آنها پائین است .گزینههای سوم و چهارم در قالب نتیجه باخت – باخت میگنجند و بعیـد بـه
نظر میرسد قدرتهای درگیر اجازه وقو آن را بدهند .آنچه که مسلم اسـت ایـن اسـت کـه راهبـرد
نظامی در سوریه شکست خورده است و در صورت بکارگیری این رویکرد توسط هر طرف و دلخوش
کردن به توفیقات محلی و موقتی در دراز مدت از عهده حل و فول ریشهای آن بر نخواهد .آمد .لـذا
تنها گزینه ای که در قالب نتیجه «برد – برد» میگنجد سناریوی پنجم میباشد .این تنها رویکـردی
است که پتانسیل حل بحران سوریه را داراست و میتواند به مفول بنـدی راهبـردی مشـترک میـان
اهداف و منافع طرفهای درگیر بینجامد .در صورت وقو هر کدام از این پنج حالت پیامدهای خاصی
متوجه منافع راهبردی ایران در سوریه میشود .بهترین حالت بـرای تـأمین اهـداف و مقاصـد ایـران
گزینه شماره دوم است که به فرض وقو بر سر تقسیم منافع آن بـا روسـیه وارد یـک رقابـت درون
گفتمانی میشود و در نهایت ایران به حفظ محور مقاومت و منافع مرتبط با آن بسنده خواهـد کـرد و
احتما فرصتهای عمده اقتوادی به ویژه در بازسازی سوریه بـه دامـن روسـیه سـرازیر مـیشـود.
بدترین حالت برای ایران گزینه نخست است که در صورت وقو  ،محور مقاومـت از هـم مـیپاشـد و
جایگاه استراتژیک ایران در منطقه با تهدید جدی مواجه میشـود .در ایـن صـورت پـیش بینـی تـام
دانیلون مشاور امنیت ملی دولت آمریکا به وقو خواهد پیوست کـه گفتـه بـود« :پایـان رژیـم اسـد
موجب بزرگترین عقب نشینی ایران و بر هم خوردن توازن قوای اسـتراتژیک علیـه آن خواهـد شـد»
(عباسی .)112:1931 ،گزینههای سوم و چهارم بـه ضـرر منـافع همـه طـرفهـای درگیـر از جملـه
جمهوری اسالمی ایران است .تنها طرفدار وقو و استمرار سناریوی چهارم رژیم صهیونیسـتی اسـت.
به نظر میرسد در نهایت و پس از  1سال درگیری نفس گیر در زمین ،هوا و در عرصههای حقوقی و
دیپلماتیک قدرتهای درگیر و از جمله ایران با دست کشیدن از مطالبات حداکاری به تـأمین نسـبی
اهداف و منافع خود رضایت بدهند .این رویکرد تنها با مشارکت پنج قدرت اصلی درگیر یعنی آمریکـا،
روسیه ،ایران ،ترکیه و عربستان قابل اجراست (یوسفی )19:1931 ،و در صورت غیبت هر کدام از آنها
مانند آنچه در کنفرانس های اول و دوم وین بدون حضور ایران اتفاق افتاد یا آن چه که بدون حضـور
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آمریکا و عربستان در نشست سه جانبه آستانه در قزاقستان روی داد این رویکرد نیز ابتر خواهد مانـد.
الزامات استراتژیک و مقتضیات زمانی و مکانی کلید برون رفت از بحران سـوریه را در دسـتان پیونـد
خورده این پنج قدرت قرار داده است .و این قفل نه در دمشق بلکه در پایتختهای ایـن قـدرتهـای
تاثیرگذار در بحران سوریه باز خواهد شد (دهشیار .)11:1931 ،شاید کاربست دیپلماسی مـوفقی نظیـر
برجام بتواند این معادله چند مجهولی را به سرانجامی تاریخی رهنمون سازد.
جدول شماره ( :)2جدول موضعگیری طرفهای درگیر در بحران سوریه در سه موضع تابیت ،تغییر و
تغییر رفتار رژیم سوریه
موضع گیری

موضـــع تابیـــت موضــع تغییــر موضع تغییر رفتار رژیم

طرفهای درگیر

رژیم

رژیم

آمریکا

مخالف

موافق

حامی(تغییر استراتژیک)

روسیه

موافق

مخالف

حامی(تغییر تاکتیکی)

ایران

موافق

مخالف

حامی(تغییر تاکتیکی)

ترکیه

مخالف

موافق

مخالف (فقط سرنگونی)

عربستان

مخالف

موافق

مخالف (فقط سرنگونی)

اروپا

مخالف

موافق

حامی(تغییر استراتژیک)

اسرائیل

مخالف

مخالف

مخالف (طرفدار بحران دائمی

چین

موافق

مخالف

در سوریه)
حامی(تغییر تاکتیکی)

نهش قدرتهای تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلید ژانوسی ا ...



64

جدول شماره ( :)9جدول جهتگیری موضوعی قدرتهای جهانی و منطقهای در بحران سوریه
قدرتهای درگیر

آمریکا

روسیه

ایران

ترکیه

عربستان اسرائیل

چین

محورهای درگیری
محور مهار نفوذ ایران و روسیه

ا

-

-

ا

ا

ا

-

محور تقابل با هژمونی آمریکا

-

ا

ا

-

-

-

ا

شرکت کردها در حل بحران

ا

1

ا

-

-

1

1

ا

ا

ا

ا

1

1

ا

محور حمایت از بشار اسد

-

ا

ا

-

-

1

ا

محور سرنگونی بشار اسد

ا

-

-

ا

ا

1

-

محور تعامل و دیپلماسی

ا

ا

ا

ا

ا

-

ا

نتیجه گیری

در طول سدههای گذشته خاورمیانه به دلیل قرار گرفتن در حد فاصل سه قاره آسیا ،آفریقـا و اروپـا و
همچنین تولد ادیان توحیدی یهودیت ،مسـیحیت و اسـالم در آن ،بلحـاظ ژئوپـولیتیکی ،فرهنگـی و
سیاسی دارای اعتبار و اهمیت چشمگیری بود .در قرن بیستم دو حادثه بزرگ اهمیت این منطقه را دو
چندان ساخت .نخست ،کشف نفت و دوم تأسیس رژیم صهیونیستی اسرائیل .تحت تأثیر عوامل فـوق
سواحل شرقی مدیترانه و خلیج فارس به دو گرانیگاه تحو ت منطقه تبدیل شـدند .بنـابراین عجیـب
نیست اگر مشاهده میکنیم که عمده مناقشات و جنگهای خاورمیانه یا در سواحل خلـیج فـارس رخ
داده یا در مجاورت اسرائیل بوقو پیوسته است .لذا هر کشوری که به این دو کانون نزدیک باشـد در
نقشه راهبردی خاورمیانه جایگاه استراتژیک با تری خواهد داشت .پیروزی انقال اسالمی و صـدور
آن به کشورهای منطقه بعد از گذشت بیش از سه دهه چنان تأثیری بر تحو ت راهبردی و موقعیـت
ژئوپولیتیک خاورمیانه گذاشت که توازن سنتی قوا را در این منطقه ،که پیشتر به نفع اسرائیل بود ،بـه
چالش کشید .این مهم نیز با اتوال کانونهای استراتژیک خلـیج فـارس و دریـای مدیترانـه حاصـل
گردید .راهبرد ایران یعنی اتوال محور سواحل خلیج فارس به دریای مدیترانه به ضرر اسـرائیل و بـا
استراتژی مورد نظر آمریکا ،یعنی خاورمیانه جدیـد و پـذیرش رژیـم صهیونیسـتی توسـط کشـورهای
منطقه ،در تقابل قرار داشته است .در همین ارتباط ،نقش کـانونی و اتوـال دهنـده سـوریه در محـور
شیعی که امروزه ایران ،عراق ،سوریه ،لبنان و فلسطین را در بر میگیرد علت العلل اهمیت همه جانبه
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این کشور برای تمام قدرتهای جهانی و منطقهای است.
اگر چه به نظر برخی تحلیلگران ،بحران سوریه آنگونـه کـه از شـعار « سـنیه و علویـه بـدانا
حریه» بر میآید در آغاز معارضهای دینی و مذهبی نبود و تنها برای دستیابی به آزادی و دموکراسـی
شکل گرفته بود ( ،)Smail, 2011: 543اما به مرور ایدئولوژی و دین به ویژه در سـطح تحلیـل
داخلی در بحران سوریه نقش اساسی ایفاء نمود .با این وجود نمیتوان جنگ داخلـی سـوریه را ماننـد
جنگهای صلیبی یک جنگ مذهبی نامید .در مجمو طرفهای درگیـر در جنـگ داخلـی سـوریه را
باید به دو گروه عمده و یک گروه ناظر تقسـیم کـرد :شـامل طرفـداران سـقوط دولـت بشـار اسـد و
طرفداران تابیت دولت اسد و گروه سوم که حضـور آشـکاری در تحـو ت سـوریه ندارنـد و مترصـد
فرصت مناسب برای شریک شدن در نتایج بحران هستند .آمریکا ،اروپا ،ترکیه ،عربستان در گروه اول
روسیه ،ایران و برخی جنبشهای اسالمی انقالبـی منطقـه حـز اهلل در گـروه دوم ،و اسـرائیل و تـا
حدودی چین در گروه سوم قابل دسته بندی هستند.
واقعیت مسلم آن است که راهبرد همه کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه حتی خود دولـت
اسد بر اساس دیدگاههای واقع بینانه و رئالیستی ترسیم شده است .در ایـن بـین ،تنهـا کشـوری کـه
دارای رویکرد توأمان واقع گرایانه و آرمانگرایانه میباشد جمهوری اسالمی ایران است .ایـن رویکـرد
دوگانه ژانوسی و استراتژی مرکب در بحران سوریه به ایران موقعیتی ممتاز بخشیده است .لذا میـزان
هزینه – فایده ایران نیز در بحران فوق بسیار با ست .تا جایی که سرنوشت سوریه نه تنها بـا آرمـان
های انقال اسالمی که حتی با کیان و موجودیت این انقال نیز گـره خـورده اسـت .شـاید همـین
عامل باع حضور حداکاری ایران در جنگ داخلی سوریه شده است .پس از گذشت  1سال از بحران
سوریه شکی نمانده است که این بحران راهحل نظامی ندارد لذا پیش از آنکـه افغانسـتان جدیـدی در
خاورمیانه متولد شود ،باید قدرتهای درگیر از در تعامل درآیند و با نشستن پشت میز مـذاکره عرصـه
جنگ را به عرصه جدل و چانه زنی تبدیل کنند.
در مجمو میتوان استد ل نمود که جنگ داخلی سوریه به دو گزینه ختم میشود .یا با پیروزی
یکی از دو طرف درگیر پایان مییابد که در این حالت بحران سوریه هیچگـاه بـه خاموشـی نخواهـد
گرائید و سوریه پس از افغانستان ،عراق و یمن به چهارمین کانون دائمی بحران در خاورمیانـه تبـدیل
خواهد شد .یا آن که قدرتهای منطقهای و جهانی از در تعامل در آمده و بر سر تقسیم منافع و غنائم
جنگ داخلی سوریه به توافق برسند و این روند را به روابط بین جریانهای درگیر داخلی نیـز تسـری
دهند .بدون شک برنده فعلی بحران سوریه ،رژیم صهیونیستی است .زیرا با مشغول شدن طرفهـای
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درگیر در جنگ داخلی سوریه و ائتالف سازی عربی  -عبری به رهبـری عربسـتان ،بحـران تـاریخی
خاورمیانه یعنی فلسطین حداقل در مقطع زمانی به دست فراموشی سپرده شده است .آمریکا و روسـیه
برندگان نسبی این بحران محسو میگردند و بیش از آنچه در آن هزینه کردهاند به چنـگ خواهنـد
آورد .قدرتهای منطقهای بازندگان درجه دوم این بحرانند و بسختی قادر خواهند بود لطماتی که بـه
حیایت ،اعتبار ،وجهه آنها در خاورمیانه وارد شده است را جبران نمایند .در لیسـت ایـن ضـرر و زیـان
لطمات شدید مالی و اقتوادی نیز نباید نادیده گرفته شوند .بازنده شـماره یـک بحـران سـوریه خـود
مردم سوریه هستند زیرا سوریه در حال حاضر به یک کشور ویران با چنـدین میلیـون آواره و صـدها
هزار کشته و میلیونها مجروح جسمی و روحی تبدیل شده است .عالوه بـر ایـن کینـههـای گذشـته
قومی و دینی و سیاسی مجددا سرباز کرده و از همه بدتر مردم حق تعیین سرنوشت کشور خویش را
از دست دادهاند.
منابع فارسی
 .1اطهری ،سید اسداهلل و همکـاران (« ،)1939بررسی تطبیقی قدرت نرم ایرران و ترکیره در اررا و

سوریه» ،دوفولنامه علمی پژوهشی اسالم و علوم اجتماعی ،سال  ،1شماره  ،11بهـار و تابسـتان ،1939
ص .113 - 119
 .2امیدی ،علی و فاطمه رضایی (« ،)1931اثمانی گری جدید در سیاست خرارجی ترکیره» ،فوـلنامه
روابط خارجی ،سال  ،9شماره پاییز.1 - 21 ،
 .9امیر انتخابی ،شهرود (« ،)1931فرصتها و تهدیدها در مسئله امنیت ملری ایرران» .مجلـه راهبـرد،
شماره  ،99پائیز ،ص .99 - 129
 .1آزاده سجاد (« ،)1932بازی بزرگ در سوریه :دومینوی بهار اربی یا قربانی بازگشت موازنه قدرت

به نظم منطقهای ؟» ،فولنامه مطالعات خاورمیانه،سال  ،2شماره  ،1ص .39 - 121
 .1بهمنش ،حسین و سید امیـر نیـاکویی (« ،)1931برازیگران مارارد در بحرران سروریه :اهردا و

رویکردها» .فولنامه روابط خارجی ،سال  ،1شماره  ،1زمستان  ،1931ص.39 - 191
 .1پروین ،خیراهلل و محمد صادق فقفوری بیلندی (« ،)1931اجرای حق تایین سرنوشت توسر ملرت:

مطالاه موردی سوریه» .فولنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی ،سال اول ،شماره  ،2زمستان  ،1931ص
.99 - 91
 .9توکلی طبسی ،علی و فرنگیس منووری (« ،)1931تاهد التزام متخاصمین به قواارد حقرو بشرر

دوستانه در مخاصمه داخلی سوریه» ،مجله حقوقی بین المللی ،شماره ،12بهار و تابسـتان  ،1931ص

13



فصلنامه علمی ک پژوهشی انهالب اسالمی ،س  ،6تابستان  ،66ش 12

.113 - 211
 .3جعفری ولدانی ،اصغر (« ،)1993اختالفات سوریه و ترکیه بر سرر منطقره هاترای» ،مجلـه سیاسـت
خارجی ،سال  ،19شماره  ،9پائیز  ،1993ص .919 - 933
 .3حافظ نیا ،محمدرضا ( ،)1931اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک .مشهد :انتشارات پاپلی.
 .11درویشی سه تالنی ،فرهاد و حامد فیاضـی (« ،)1931بررسی سرازه انگارانره و نئورئالیسرتی روابر

راهبردی ایران و سوریه  ،»1191 - 2112فولنامه علمی پژوهشی رهیافت انقـال اسـالمی ،سـال
 ،11شماره ،91تابستان  ،1931ص .19 - 31
 .11دهشیار ،حسین (« ،)1931بحران سوریه :ابهام اسرتراتییک آمریکرا و فرصرت للبری رو

هرا».

فولنامه پژوهشهای روابط بین الملل ،دوره اول ،شماره  ،19ص .19 - 13
 .12روحی ،مجید (« ،)1933سیاست خارجی آمریکا در قبرال سروریه بهرد از  11سرتتامبر» ،فوـلنامه
مطالعات خاورمیانه .سال  ،11شماره  ،1بهار ،ص.11 - 33
 .19زادگان ،محمد رضا (« ،)1931تأثیر البی اسرائیل برر سیاسرت خرارجی آمریکرا در قبرال بحرران

سوریه» ،فولنامه سیاست ،سال  ،9شماره  ،3بهار  ،1931ص .39 - 39
 .11سلطانی نژاد ،احمد و همکاران (« ،)1931منافع و مالحظات قدرتهای منطقهای در بحران سوریه»،
فولنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال  ،1شماره  ،19ص .111 - 123
 .11سلیمانی ،افشار (« ،)1931ارزیابی نقش و اهدا روسیه در سوریه» ،ماهنامه سیاسی و فرهنگی سخن
ما ،دی و بهمن ،ص .31 - 32
 .11سمیعی اصفهانی ،علیرضا و ایمان شریف یلمه (« ،)1931واکاوی ریشههای شکل گیرری داارش در

سوریه و ارا » ،فولنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال  ،1شماره  ،13ص .111 - 139
 .19شوری ،محمود (« ،)1931ایران ،روسیه و آینده مسئله سوریه» ،فولنامه روابط خارجی ،سال  ،9شماره
 ،1ص .19 - 19
 .13صادقی ،سید شمس الدین و همکـاران (« ،)1931بحران سوریه و مناقشه ژئوپولیتیکی قردرتهرای

منطقهای» ،فولنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال  ،1شماره  ،11زمستان  ،1931ص .119 - 123
 .13عباسی ،مجید و وحید محمـدی (« ،)1932تبیین رئالیستی منازاه بین المللری قردرت در سروریه و

پیامدهای آن بر امنیت جمهوری اسالمی ایران» ،پژوهشنامه ایرانـی سیاسـت بـین الملل،سـال اول،
شماره  ،2بهار و تابستان ،ص .91 - 39
 .21عباسی ،مجید (« ،)1931بحران سوریه تبلور نظریه واقع گرایری در سیاسرت خرارجی جمهروری

اسالمی ایران». ،فولنامه علمی پژوهشی رهیافت انقال اسالمی ،سال  ،3شماره  ،92ص.31 - 111
 .21کتا سبز سوریه ( ،)1939تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 .22کفاش نیری ،محمد و لیال رئیسی دزکی (« ،)1939جهانی شدن حقو بشر :اصرل اردم مداخلره و

66



... نهش قدرتهای تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلید ژانوسی ا

.91 - 112 ص،9  شماره،9  سال،بحران سوریه» دوفولنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی
 فوـلنامه،» «واکاوی الل حضور روسیه در بحران سوریه،)1932(  داود و زهره خان محمدی، کیانی.29
.39 - 111 ص، ،13  شماره،22  سال،راهبرد
،» «تفاوتهای هستی شناختی جنبشهای پان اربیسرتی و بهرار اربری،)1932(  احمد، محمدپور.21
.199 - 139  ص،13  شماره،1  سال،مجله مطالعات تاریخ اسالم
 «ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران در مقابله برا،)1931(  غدیر و همکاران، نظامی پور.21

،1  سال، امنیتی دانشگاه جامع امام حسین-  فولنامه پژوهشی حفاظتی،»گروههای تکفیری در سوریه
.1 - 22  ص،1931 تابستان،13 شماره
.  «نقش قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در بحرانهای سروریه و اررا،)1931(  جعفر، یوسفی.21
.11 - 19 ص،1931  فروردین،1  شماره، دوره اول،ماهنامه پژوهش ملل

منابع انگلیسی
1. Aras, Bulent & Karakayapolat, Rabia(2008),"from conflict to cooperation :the
securitization of turkeys relations with Syria & Iran", Security dialogue",
September 12.
2. Bagdonas, Azuolas(2013),"Russia’s Interests in The Syrian Conflict: Power,
Prestige, and profit", EJEPS- European journal of economic and political
studies.
3. Galen Carpenter, Ted (2013)," Tangled Web: the Syrian civil war and its
implications". Mediterranean Quarterly. Winter 2013.
4. Ismail,Salwa (2011),"'The Syrian uprising; Imagining and performing the
Nation", studies in ethnicity and nationalism.
5. Jensen, Anika N. (2016)," A middle east perspective: civil war memory in Syria
and at home", The cupola – scholarship at Gettysburg college, March 11.
6. Pantti, Marvi (2013),"seeing and not seeing the Syrian crisis" ,JOMEC
journalism, media and cultural studies", November 4.
7. Tung, YuiLi(2016)," the role of power plays in the Syrian crisis", Hongkong
Bobtist University.

