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واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال
1
بحران سوریه :چالشها و پیامدها
حسین مسعودنیا ،2شهروز ابراهیمی ، 3حمید درج
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چکیده

جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار در تحوالت سوریه از ابتدای شروع
بحران در این کشور با حمایت همهجانبه از سوریه دوست ،تمام نفوذ و ظرفیت خود را برای
تثبیت این حکومت بکار گرفته و در راستای حفظ و ارتقای منافع ملی خود و تقویت محور
مقاومت در منطقه گام بر میدارد .پژوهش موجود در پی پاسخ به این سوال اصلی است که
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه چه پیامدها و چالشهایی را به
دنبال داشته است؟ یافتههای مقاله حاکی از آن است که در پی اتخاذ سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران در قبال بحران سوریه هر یک از سناریوهای محتمل در آینده بحران این کشور
میتواند پیامدهای مثبت و منفی بسیار مهمی را برای سیاست خارجی ایران و منافع منطقهای آن
در بر داشته باشد که این خود میتواند بر توان بازیگری ایران در صحنه سیاسی منطقه تأثیرگذار
باشد .تحقیق پیشرو درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی ،راهکارهایی برای مقابله با این
چالشها در چارچوب نظریۀ گزینش عقالیی ارائه نماید.
واژگان کلیدی :بحران سوریه ،گزینش عقالیی ،ژئوپلیتیک ،منافع ملی ،سیاست خارجی.
تاریخ پذیرش1397/08/02 :
 .1تاریخ دریافت1397/03/03 :
 .2دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان(نویسندۀ مسئول)؛رایانامهhmass2005@yahoo.com :
بینالمللدانشگاهاصفهان(استادمشاورپایاننامه)؛رایانامهsh.ebrahimi@aseui.ac.ir:
 .3دانشیارگروهعلومسیاسیوروابط 
 .4دانشآموختۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان؛رایانامهhamid.dorj@gmail.com :

 .1مقدمه

واﮐﺎوى ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ :ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ

126

با شکلگیری بحران سیاسی در سوریه ،بازیگران بینالمللی و منطقهای ذینفع و تاثیرگذار،
براساس منافع و عالیق خود جهتگیری مختلفی را در رابطه با این کشور که از اهمیت
ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه نیز برخوردار است ،اتخاذ نمودهاند .جمهوری اسالمی
ایران نیز در این میان که همواره در پی ارتباط نزدیک و سازنده دو جانبه و چند جانبه با
کشورهای منطقه است و حتی یکی از اهداف مهم در رویکرد سیاست خارجی خود را تعامل
سازنده با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای تعریف نموده است ،نسبت به بحران سوریه توجه
خاصی را مبذول میدارد.
سوریه متحد راهبردی جمهوری اسالمی ایران و حلقه اساسی مقاومت اسالمی در منطقه است.
این کشور تنها عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران محسوب نمیشود ،بلکه نوع حکومت
در دمشق ،در معادالت آینده منطقه خاورمیانه و منافع ملی جمهوری اسالمی نیز نقش تعیین-
کنندهای دارد .روابط دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران و سوریه طی چهار دهه اخیر را
میتوان از باثباتترین روابط میان کشورهای منطقه به شمارآورد .شواهد و مستندات حاکی
از آن است که ایران از دولت اسد در مقابل مخالفین داخلی ،منطقهای و فرامنطقهایش حمایت
میکند ،زیرا سقوط دولت اسد معادالت استراتژیک در منطقه را به ضرر ایران تغییر خواهد
داد .از طرفی دیگر آمریکا و متحدین استتراتژیک آن در منطقه ،از جمله رژیم صهیونیستی
و عربستان سعودی از سرنگونی دولت بشار اسد و در نتیجه قطع محور اتحاد ایران ،سوریه
و حزباهلل لبنان حمایت میکنند ،زیرا آنها خواهان تغییر اتحادها و ائتالفهای استراتژیک
در منطقه به ضرر جمهوری اسالمی ایران هستند .لذا از ابتدای شکلگیری بحران سیاسی در
سوریه ،جمهوری اسالمی ایران ضمن حمایت از خواستههای مردم ،تاکید بر انجام اصالحات،
لزوم حفظ حاکمیت ملی در سوریه و برقراری گفتوگوهای سوری -سوری ،حمایت همه-
جانبه خود را از نظام سوریه به صورت رسمی اعالم کرده است.
در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت سوریه قبل از این
پژوهش ،تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در این پژوهشها سیاست خارجی ایران
بر اساس منافع ایدئولوژیک و یا اهداف جاهطلبانه منطقهای ایران تبیین گردیده است ،ولی در
پژوهش حاضر هدف بر این مهم بوده است که این موضوع تبیین گردد که بر اساس رهیافت
گزینش عقالنی ،منافع ملی جمهوری اسالمی ایران اتخاذ یک سیاست فعال در قبال تحوالت
سوریه را ایجاب میکند که چنین سیاستی برای جمهوری اسالمی ایران از یک طرف چالش
و از سوی دیگر فرصتهایی فراهم میکند.

بحران سوریه و چشمانداز آینده آن از جنبههای مختلف بر منافع ملی جمهوری اسالمی
ایران تاثیر میگذارد .هدف از انجام این پژوهش بیان چالشها و فرصتهایی است که
برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه ایجاد شده است .روش
مورد استفاده در این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است .پژوهش موجود با تکیه بر نظریۀ
گزینشعقالیی و بر مبنای منابع کتابخانهای و اینترنتی شکل نهایی به خود خواهد گرفت.

.2چارچوب نظری :نظریه گزینش عقالیی

4.Rational Selection
5. George Hommenge
6. Peter blu
7. James S. Coleman
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نظریه گزینش عقالیی 5توسط اقتصاددانان سیاسی در قرن  18و به ویژه توسط آدام اسمیت
و در کتاب «ثروت ملل» مطرح شد( )Marshal,1998:209و سپس از طریق کارهای جورج
هومنژ 6و پیتر بلو 7مورد استفاده قرار گرفت و توسط جیمز .اسکلمن 8در مطالعات جامعهشناسی
به کار گرفته شد .نظریه گزینش عقالیی بازیگران سیاسی را به عنوان واحدهای تحلیلی در
نظر میگیرد که رفتارهایشان را به شیوه عقالیی تنظیم میکنند .در این رهیافت فرض بر این
است که رفتارها و تصمیمات بازیگران بر اساس شرایط محیطی ،محدودیتهای ساختاری،
ارزشها ،انتظارات و امکانات مادی شکل میگیرد و بازیگران در قالب این چارچوبها و
محدودیتها ،درصدد به حداکثر رساندن سود خود هستند(.) Razi,1988: 689
توجه به کنشگر فردی در نظریه گزینش عقالیی ،به معنای تبیین رفتار افراد خاص بر حسب
احساساتیا انگیزشهایشخصیآنها نیست،بلکه الگوهایجمعی کنشدرنظامهای اجتماعی
نیز مورد توجه قرار میگیرد .بدین منظور ،غالباً فرضهای ساده شدهای در مورد رفتار به کار
گرفته میشود که از همه مهمتر اصل موضوعه عقالنیت است که براساس آن ،افراد ،کنشگران
هدفمند در نظر گرفته میشوند که به دنبال بهینهسازی منافع خویشند .مطابق با این نظریه افراد
با توجه به مجموعهای از کنشهای بالقوه ،کنشی را بر میگزینند که برای آنها بهترین نتیجه را
در بر داشته باشد .در این نظریه ،فرض بر این است که انسانها عقالنی هستند و کنش آنها
مبتنی بر شناختی است که تحت شرایط خاصی از موثرترین وسایل جهت نیل به اهداف
خود برخوردارند .در جهانی که منابعش کمیاب است ،الزم است پیوسته وسایل مختلف برای
رسیدن به اهداف مختلف و نیز انتخاب بین آنها مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد .اصطالح
گزینش عقالیی نیز از همین بنیان ناشی میشود( .)Wallace & Wolf, 1999:294
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استفان والت 9به اصول عمدۀ نظریه گزینش عقالیی اشاره کرده است -1 :نظریه انتخاب
عقالیی فردگرا است :به این معنا که دادههای سیاسی و اجتماعی به عنوان محصول جمعی
انتخاب افراد در نظر گرفته میشود -2نظریه گزینش عقالنی بر این فرض استوار است که هر
بازیگر در جستجوی به حداکثر رساندن سود مورد نظرش است و بازیگران بر اساس مجموعۀ
مشخصی از اولویتها و ترتیبات معینی از انتخابهای ممکن ،نتایجی را انتخاب خواهند کرد
که بیشترین سود مورد انتظار را داشته باشد -3 ،اولویتهای بازیگران ،تابع محدودیتهای
مشخصی است و در واقع باید اولویتها را براساس نتایجی که در برخواهند داشت طبقهبندی
کرد(.)Walt, 1999: 380-82
شاید بتوان گفت که چون رهیافت انتخاب عقالیی در دیگر رشتهها ثمربخش بوده ،اکنون
عالقه تازهای به آن در میان جامعهشناسان پدید آمده است .با این که در این رهیافت ،تحلیل
رفتار فردی و گروههای کوچک مهم تلقی میشود ،موضوعات نهادی و سطح کالن نیز مورد
توجه قرار گرفته است .به ویژه کار بزرگ «جیمز کلمن» :بنیادهای نظریه اجتماعی در تبیین
نظامهای اجتماعی ،نظریه رفتار فردی عقالنی را مورد استفاده قرار داده است(کلمن:1386،
 .)185در این راستا میتوان گفت با شکلگیري بحران در سوریه ،جمهوري اسالمﯽ ایران
سیاست حفظ منافع استراتژیک در پرتو روابط با کشورهاي همپیمان منطقهاي و بینالمللی و
نیز گروههاي اسالمﯽ نظیر حزباهلل و حماس که در معادالت سیاسﯽ – امنیتﯽ منطقه نقش
ویژهاي ایفا مﯽنمایند ،را در رویکرد سیاست خارجﯽ دنبال نموده است و از آنجا که سوریه
از جمله کشورهایﯽ است که نقش حیاتﯽ در اتصال استراتژیک ایران به منطقه مدیترانه و
خاورنزدیک دارد ،به همین دلیل جمهوري اسالمﯽ ایران با دقت و حساسیت ویژهاي تحوالت
سوریه را دنبال نموده و به عنوان یک بازیگر و قدرت مهم منطقهاي ،در تالش است که در
راستای تداوم مناسبات راهبردی با این کشور و نیز حفظ منافع ملی و منطقهای خود ،اقدام به
اتخاذ مواضع حمایتﯽ از حکومت بشار اسد در سوریه نماید(صادقی و لطفی )138:1394،و از
سرریز شدن تحوالت این کشور به مناطق همجوار خود ممانعت ورزد.

 .3اهمیت راهبردی سوریه برای جمهوری اسالمی ایران

سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ،به عنوان پلی برای دستیابی به مدیترانه مورد
توجه ایران قرار گرفته است که این موضوع حفظ و بهبود رابطه با دولت سوریه را توجیه می-
نماید(نجات وجعفریولدانی .)172:1392،همسایگی با فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیه و عراق نیز به
وضوح اهمیت ژئوپلیتیک و نقش راهبردی این کشور را در مناسبات منطقهای و بینالمللی نمایان
8. Stephen Walt

 .4چشمانداز روابط ایران و سوریه

روابط میان سوریه و جمهوری اسالمی ایران در طول تاریخ اگرچه با فراز و نشیبهایی همراه
بوده ،با این حال نقاط مشترک زیادی میان اهداف مدنظر رهبران این دو کشور وجود داشته

فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاریعمومی ،دورۀ  ، 8شمارۀ  ،28پاییز 97

میسازد .به دلیل همین اهمیت و نقش استراتژیک ،بسیاری از کارشناسان روابط بینالملل،
سوریه را«بزرگترین کشور کوچک جهان»مینامند(کتاب سبز سوریه .)22:1387،سوریه عقبه
مقاومت است و فروپاشی نظام سوریه یعنی قطع رابطه ایران با عقبه مقاومت در لبنان و فلسطین
و نتیجه آن یعنی پیروزی آمریکا و اسرائیل بر تنها کشور عربی که همچنان به مقاومت معتقد
است(نجات.)74:1393،
در واقع سوریه متحد راهبردی جمهوری اسالمی ایران و حلقه اساسی مقاومت اسالمی در
منطقه است .این کشور تنها عمق راهبردی جهموری اسالمی ایران محسوب نمیشود ،بلکه
نوع حکومت در دمشق ،در معادالت آینده منطقه خاورمیانه و منافع ملی جمهوری اسالمی نیز
نقش تعیینکنندهای دارد(رجبی .)124 :1391،از منظر منافع اقتصادی نیز ،در صورت حفظ و
تثبیت حکومت سوریه ،با توجه به روابط مستحکمی که بین ایران و عراق وجود دارد ،سوریه
میتواند مسیر مطمئنی برای انتقال نفت و گاز ایران باشد(فرزندی .)21 :1391،حزباهلل به
عنوان سالح استراتژیک جمهوری اسالمی ایران به شمار میرود ،بنابراین از آنجا که سوریه
یکی از مهمترین پلهای ارتباطی میان ایران و حزباهلل است و تغییر حکومت در سوریه به
معنای قطع این پل ارتباطی است ،لذا اهمیت بقای حکومت بشاراسد برای حفظ هرچه بهتر این
ارتباط از اهمیت فراوانی برای جمهوری اسالمی ایران برخورداراست .به عقیده کارشناسان ،از
آنجایی که سوریه در طول سالهای گذشته«پل ارتباطی»ایران با حزباهلل لبنان و جنبشهای
حماس و جهاد اسالمی فلسطین بوده ،دمشق اهمیت بیشتری برای رهبران تهران پیدا کرده
است(نجات .)5:1393،سوریه تنها کشور عربی است که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل است
و در عمق نفوذ استراتژیک ایران قرار دارد و همچنین ،پیمان صلح بارژیم صهیونیستی را
امضاء نکرده است .به بیان دیگر میتوان گفت که ایران و سوریه ،اسرائیل را تهدید مشترک
خود تعریف میکنند .سوریه برای جناح محافظهکار به خصوص اسرائیل به نوعی مشت ایران
محسوب میشود(نجات و جعفریولدانی .)30 :1392 ،سوریه یک بازیگر کلیدی در رقابت بین
ایران و آمریکا در شرق مدیترانه است و مهمترین شریک استراتژیک ایران در طول سی سال
گذشته بوده است .از زمان خروج نظامی سوریه از لبنان در سال  ،2005مشارکت بین ایران و
سوریه به طور فزایندهای به نفع ایران بوده است و این کشور برای تشکیل یک موقعیت امنیتی
مطلوب در لبنان ،مهم باقی مانده است(.)Nerguizian, 2013: 20
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که حفظ روابط حسنه میان آنان را موجب گشته و در حقیقت آنها را به متحدان راهبردی
منطقهای تبدیل کرده است(سیمبر و قاسمیان .)152:1393،طی دوره پیش از انقالب اسالمی،
روابط سردی میان ایران و سوریه برقرار بود .تفاوت نظامهای سیاسی و جهتگیری خارجی
متفاوت ،مهمترین علل سردی روابط دو کشور تا قبل از انقالب اسالمی بوده است .درحالی که
حکومت ایران سلطنتی و وابسته به غرب بود و رژیم صهیونیستی را نیز به رسمیت میشناخت،
دولت سوریه کامال در مقابل ایران قرار داشت و این کشور دارای نظام جمهوری پارلمانی
بوده و به بلوک شرق نزدیکتر بود .عالوه بر این سوریه ،رژیم صهیونیستی را دشمن اصلی
خود تلقی میکرد(نیاکویی .)162 :1392،بنابراین تا قبل از شکلگیری انقالب اسالمی ایران،
روابط ایران و سوریه خصمانه بود ،چرا که ایران در بلوک غرب قرار داشت و سوریه ایران را
به عنوان نوکر آمریکا تلقی میکرد و به اتحاد استراتژیک ایران و آمریکا به عنوان بخشی از
تسلط اسرائیل -ایران بر جهان عرب نگاه میکرد(.)Gelbart, 2010: 37
با وقوع انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک معارض علیه آمریکا و جهان
غرب قلمداد شد که این امر باعث شد که در جهان عرب ،سوریه اولین کشوری باشد که
دولت جدید ایران را به رسمیت بشناسد و با تعطیلی سفارت اسرائیل ،سفارت فلسطین در
ایران جایگزین شود(صادقی و لطفی)137 :1394،و آبهای مناسبات دو کشور رو به گرمی
گراید و در راستای اهداف مشترک در منطقه گام بردارند .اگرچه پیروزی انقالب اسالمی
و اعالم صدور انقالب به خارج از مرزهای ایران موجب ایجاد ترس شدیدی در کشورهای
عربی منطقه شد(ماتسفیلد .)575 :1995،اما سوریه سعی در اقناع سایر کشورهای عربی داشت
و بر این مسئله تاکید داشت که اگر اسرائیل ،مصر را به وسیله معاهده کمپ دیوید به سمت
خود کشاند ،انقالب ایران و سقوط شاه به عنوان متحد اصلی آمریکا و اسرائیل در منطقه
شکستی برای اسرائیل به شمار میرود(سیل .)574 :1992،وقتی عراق در سال  1980به ایران
حمله کرد ،رئیس جمهور سوریه حافظ اسد بالفاصله این تصمیم را محکوم کرد ،نه به عنوان
حمله بیشرمانه به نزدیکترین متحدش در منطقه ،بلکه با اعالم اینکه این جنگ ،جنگی است
اشتباه در زمانی اشتباه علیه دشمنی اشتباه که قدرت اعرب را تحلیل می برد ،آنان را تقسیم و از
تهدید رژیم صهیونیستی منحرف میکند ( .)Ehteshami & Hinebus, 1997: 137بنابراین
سوریه بالفاصله به تنها متحد عربی ایران در منطقه تبدیل شد .اهمیت روابط دو کشور به
گونهای بود که رهبر انقالب در سال 1385در مالقات با بشار اسد ،ایران و سوریه را عمق
استراتژیک یکدیگر نامیدند و تاکید فرمودند که این روابط از دیرینهترین و ممتازترین روابط
کشورهای منطقه است(کتاب سبز سوریه .)228 :1387،در خصوص نقش و تأثیرگذاری
جمهوری اسالمی ایران در آینده سوریه نیز باید به این مهم اشاره گردد که جمهوری اسالمی

ایران باید با اتخاذ رویکردی عقالنی در جریان انتقال قدرت بعد از پایان جنگ در این کشور
به گونهای عمل کند که بتواند نفوذ خود در این کشور را حفظ کند و نقش مهم در بازسازی
این کشور داشته باشد .الزمه رسیدن به چنین وضعیتی در عین حفظ روابط با دولت فعلی
و بازیگران منطقهای و فرامنطقهای ،رایزنی با گروههای میانهرو نیز ضروری است .در چنین
وضعیتی جمهوری اسالمی ایران میتواند در رژیم آینده سوریه نقش و نفوذ خود در این
کشور را حفظ کند .با توجه به چنین تحلیلی میتوان تداوم نقش ایران در سوریه را از یک
طرف منوط به نحوه جریان انتقال قدرت در سوریه و از سوی دیگر موفقیت دیپلماسی ایران
در رفتار با بازیگران منطقهای و بینالمللی همراه با گروههای مخالف دولت سوریه برای دوران
انتقالی دانست .لذا به نظر میرسد با توجه به نقش فعلی ایران در سوریه نیروهای مخالف ایران
در هر شرایطی قادر به حذف ایران از میدان سیاسی سوریه نباشند ،ولی جمهوری اسالمی ایران
باید تالش کند که حضور ایران حداکثری بوده و به عنوان یک کنشگر فعال باقی بماند.

.5چگونگی شکلگیری بحران سوریه :علل و زمینهها
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با شروع بیداری اسالمی و خیزش جنبشهای رهاییبخش خاورمیانه که منجر به سقوط چندین
حاکم مستبد در کشورهای اسالمی گردید ،مردم سوریه هم از این حرکت بینصیب نماندند.
سوریه آخرین کشور از زنجیرۀ کشورهای عربی بود که ناآرامیهای مردمی را تجربه کرد.
در حالی که در سایر کشورهای منطقه شبکههای اجتماعی و اینترنتی ،هماهنگی تظاهرات
مخالفان را تسهیل میکرد ،چندین فراخوان مشابه در سوریه نتوانست نقشی در شروع ناآرامیها
داشته باشد .بهطوری که در بزرگترین این فراخوانها جهت برگزاری تظاهرات در روز خشم
در 4و 5فوریه(بهمن  )1389تنها گزارشهای تأیید نشدهای از ناآرامیهای کوچک در مناطق
عمدتاً کردنشین شمال شرقی این کشور به گوش میرسید و میدانی که به عنوان محل قرار
معین شده بود به مانند روزهای قبل آرام و بیسر و صدا به نظر میرسید و حتی از نیروهای
امنیتی نیز خبری نبود(نیاکویی .)145:1390،با این حال در زمانی که بسیاری از تحلیلگران
سیاسی از عدم گسترش دومینوی انقالبها در خاورمیانه به سوریه در تعجب بودند ،در اوایل
بهار سال  1390شهری کوچک در جنوب سوریه مبدأ ناآرامی در این کشور شد .جرقه جنبش
در پی درگیری چند نوجوان که تحت تأثیر تصاویر تلویزیونی ،روی دیوارهای شهر شعارهایی
در تأیید لزوم اصالحات نوشته بودند ،زده شد .آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند و
عامل اصلی تشدید آشوبها برخورد خشونت بار نیروهای امنیتی با تظاهرات مخالفان در
شهر درعا بود .این تظاهرات که در اعتراض به دستگیری جوانان مذکور برگزار شده بود،
منجر به کشته شدن چند تن از تظاهرکنندگان شد .پس از این ماجرا ،چندین شهر دیگر از

131

جمله الذقیه ،حماء ،حمص و برخی از نواحی پیرامونی دمشق نیز شاهد ناآرامیهای خشونت
باری بودند(ظهوریان .)2 :1390،با گذشت زمان دامنه اعتراضات گسترش یافت و تظاهرات و
درگیریها به شهرهای دیگر سوریه تسری یافت.

واﮐﺎوى ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ :ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ

132

 .1. 5علل داخلی بحران
در خصوص بحران سوریه تفاسیر و دیدگاههای مختلفی و حتی متعارضی وجود دارد .در
تحلیل ناآرامیهای سوریه عدهای از تحلیلگران این ناآرامیها را تنها امتداد جنبشهای مردمی
در خاور میانه و شمال آفریقا میدانند .در این نگاه سوریه مانند سایر کشورهای عربی و
آفریقایی ،گرفتار مشکالت و معضالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است که مردم آن برای
رهایی از این مشکالت ،دست به اعتراض و مبارزه علیه رژیم بشاراسد زدهاند(سراج.)2 :1390،
این کارشناسان بر این اعتقادند که معترضین برای دموکراسی فعالیت میکنند ،خواهان حقوق
سیاسی و آزادی هستند و این بزرگترین دغدغه است .شبیه آنچه که در سراسر خاورمیانه و
شمال آفریقا رخ میدهد( .)KhoramiAssl: 2011این سطح از تحلیل به ناآرامیهای سوریه
نگاه راهبردی ندارد و فقط متغیرهای داخلی را در تحلیل وضعیت داخلی این کشور در نظر
میگیرد و به عوامل بیرونی این تحوالت و ناآرامیها توجهی نکرده و آنها را نادیده میگیرد.
بنابراین این عده از تحلیلگران چنین فرآیندی را ناشی از تنوع گروههای اجتماعی در سوریه
میدانند .آنان در تحلیل خود ،رویکرد مبتنی بر اقتدارگرایی سیاسی دولت سوریه را عامل
اصلی بحران میداند(متقی.)9 :1390،
 .2 .5علل خارجی بحران
مداخله خارجی در تحوالت سوریه در دو سطح منطقهای و فرامنطقهای قابل تحلیل است .به
اعتقاد بسیاری از کارشناسان ،حوادث سوریه بیش از آنکه منشا داخلی داشته باشد ،دارای منبعی
خارجی است و مشکالت داخلی سوریه عرصه و منبعی برای بهرهبرداری و رقابت بازیگران
منطقهای و بینالمللی ایجاد کرده است( .)Baroud,2011: 212بر اساس این استدالل ،سوریه
همچنان قربانی میشود ،نه تنها در درگیریهای خشونتآمیز با ارتش بلکه با سیاستهای
مختلف بازیگران منطقهای و بینالمللی( .)Baroud:2011: 23به نظر میرسد اگرچه سوریه
از مشکالت فراوان و جدی در حوزههای سیاسی و اجتماعی رنج می برد ،اما ناآرامیهای
این کشور از جنس و جوهرهی خیزشهای مردمی و بیداری اسالمی نیست ،بلکه پیچیدگی
و تشدید بحران در این کشور تابعی از رقابتهای راهبردی و ژئوپلیتیکی منطقهای و همچنین
متاثر از معادالت بینالمللی است که هدفی جز تضعیف مقاومت اسالمی و مهار ایران را دنبال
نمیکند(نجات و جعفریولدانی.)33 :1392،

سوریه از جمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا ،قدرت و سیاست موجب
شکلگیری نوعی رقابت منطقهای و بینالمللی برای تأثیرگذاری ،کسب منافع و مدیریت
بحران در این کشور شده است .در واقع یکی از عوامل اصلی صفبندی نیروهای خارجی
در سوریه ،ژئوپلیتیک این کشور میباشد .ژئوپلیتیک این کشور باعث برانگیخته شدن حس
رقابت میان قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای شده است(نجات و جعفریولدانی)34 :1392،
که با حضور و مداخله خود در تحوالت سیاسی سوریه در راستای تأمین منافع خود و متحدان
اقدام میکنند و بر پیچیدگی هرچه بیشتر اوضاع در این کشور میافزایند.

 .6رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه
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از زمان شکلگیری بحران سوریه بازیگران مختلف در سطوح داخلی ،منطقهای و بینالمللی
در حال نقشآفرینی و تاثیرگذاری در جهت اهداف و منافع ملی خود هستند .جمهوری
اسالمی ایران یکی از بازیگران مهم در بحران سوریه و قدرتمندترین حامی منطقهای سوریه
به شمار میرود .به جرأت میتوان گفت تا بدینجا حمایتهای ایران از سوریه موجب شده
است که دولت بشار اسد بتواند در برابر فشارهای همهجانبه غرب و بسیاری از کشورهای
عربی و همچنین ترکیه مقاومت کند(نجات و جعفریولدانی .)39 :1392،سقوط نظام حاکم
سوریه به هر طریقی ،عالوه بر از دست دادن متحد راهبردی و پاره شدن هالل شیعی ،توازن
قوای فعلی ایران را به هم خواهد زد و معادالت منطقهای را به نفع عربستان سعودی و متحدان
منطقهای و بینالمللی آن رقم میزند .بنابراین ایران در کنار تقویت جایگاه حکومت سوریه
به منظور جلوگیری از این اتفاق ناخوشایند ،برای برقراری روابط صمیمانه با کشورهای
انقالب کرده ،درصدد دستیابی به نفوذ معنوی با هدف کسب اقتدار در منطقه است(شریفیان و
دیگران )176:1391،به گونهای که از این طریق بتواند الگوی حکومتی خود را به کشورهای
تحولپذیر منطقه صادر نماید .محدود کردن نفوذ آمریکا و به طور کلی غرب در منطقه و
جلوگیری از روی کار آمدن دولت تحت نفوذ آنان در کشوری که متحد ایران است ،یکی
از مهمترین دغدغههای ایران در مورد سوریه است .به همین دلیل است که این کشور هرگونه
انتقال قدرت در سوریه را تنها در صورتی می پذیرد که خود در آن نقش داشته و آیندۀ
حضورش دراین کشور را تضمین نماید(نجات و جعفریولدانی )135:1392،تا از این طریق
ضمن جلوگیری از فروپاشی محور مقاومت اسالمی ،به ایجاد نظم مطلوب جمهوری اسالمی
و بازیگران متحد خود در منطقه کمک نماید.
دونالد ترامپ در دیدار مه  2017با ملکسلمان «بزرگترین قرارداد تسلیحاتی جهان» را با
عربستان امضا کرد .ارزش این قرارداد که تاکنون در سطح قراردادهای تسلیحاتی جهان نمونه
نداشته است 110 ،میلیارد دالر برآورد شده است(روزنامه کیهان .)4:1396،انعقاد این قراردادها
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همزمان با اولین سفر خارجی دونالد ترامپ به عربستان حاکی از اولویت مسائل تجاری و
اقتصادی در نزد دولت ترامپ است .صحبتهای ضدایرانی پادشاه عربستان و دونالد ترامپ
در دیدارهای رسمی در عربستان حاکی از تکرار سیاستهای دیرینه دولت آمریکا در منطقه
خاورمیانه در مخالفت با جمهوری اسالمی ایران و به نفع ریاض است .از سوی دیگر قرار
است این توافق در مدت  10سال برای کمک به افزایش توان دفاعی عربستان به بیش از 300
میلیارد دالر افزایش یابد که عمده هدف آن افزایش توان دفاعی عربستان در برابر قدرت
منطقهای ایران است که این امر در حقیقت مسائل منطقه بخصوص بحران سوریه و یمن را
نیز در بر میگیرد و این خود میتواند بر هر چه پیچیدهتر شدن بحران در این کشورها بیفزاید
(میرحسینی )5:1396،که این اقدام آمریکا مﯽتواند دورنمای روند صلح خاورمیانه را تیره-
وتار کند .یکی از اولویتهای ایران درمورد سوریه ،از ابتدای انقالب اسالمی ایران ،مسائل
سیاسی و توازن قدرت منطقهای بوده است .در جریان بحران سوریه قدرتهای رقیب ایران در
خاورمیانه همانند ترکیه و عربستان سعودی نسبت به وضعیت موجود ناراضی و خواهان تغییر
در موازنه قدرت منطقهای میباشند .در واقع اتحاد این بازیگران در مورد سوریه برای تضعیف
اتحاد مقابل میباشد .این بازیگران سعی دارند سوریه را که یکی از متحدان کلیدی ایران در
منطقه است و پل ارتباطی با گروههای مقاومت حزباهلل و حماس هم هست ،از ایران جدا کنند
و با این کار موازنه منطقهای را به سود خود تغییر دهند(نجات )74 :1393،و نقش تعیینکننده
جمهوری اسالمی را در معادالت منطقهای کمرنگ کنند و زمینه تضعیف و انزوای آن را در
سطح منطقه فراهم کنند.
عربستان سعودی فاقد ظرفیت نظامی برای مداخله مستقیم در سوریه است .از اینرو از ثروت
نفتی خود برای تجهیز نظامی شورشیان سوری استفاده کرده تا در صورت سقوط اسد اطمینان
یابد که جایگزینش یک دولت سنی با روابط دوستانه است( .)Giokaris, 2013:2بر همین
اساس برای اولین بار در ماه ژوئن سال  2012اولین محموله سالح عربستان سعودی در مرز
ترکیه با سوریه به دست مخالفان سوری رسید( .)Phillips, 2015:4بنابراین عربستان با حمایت از
معارضان اسد و در پیوند با متحدان منطقهای و فرامنطقهایاش تالشهایش را برای سرنگونی
بشار اسد به کار گرفته است تا از این طریق ضمن کاهش قدرت محور مقاومت ،نقش و
تاثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران را در منطقه به حداقل برساند و از توان بازیگری آن در
شکلگیری معادالت و نظم منطقهای بکاهد و از طرفی منطق نفوذ خود را در کنار مرزهای
ایران و در قلب محور مقاومت گسترش دهد .بسیاری از تحلیلگران بر این باورند ،که زمانی
سوریه مورد فشارهای همهجانبه قرار گرفت که محور میانهرو به این باور رسید که راه ایران از
سوریه میگذرد ( )Cathail: 2011و این به معنای آن است که یکی از اهداف اصلی مقابله
با دولت کنونی سوریه ،جلوگیری از بسط نفوذ ایدئولوژیکی منطقهای جمهوری اسالمی و
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مهار ایران شیعی است .ایران در طی دوران بحران ،کمکهای همهجانبهای به متحد راهبردی
خود (سوریه) گسیل داشته است .کمکهای ایران به حکومت سوریه را باید شامل موارد ذیل
دانست -1 :نفت و کمکهای مالی  -2حمایت و پشتیبانی اطالعاتی -3کمکهای تسلیحاتی
و ارائه تجهیزات نظامی  -4فرستادن متخصصان و افسران فنی به سوریه جهت آموزش نیروهای
ارتش این کشور  -6تشکیل و آموزش شبهنظامیانی چون جیشالشعبیه مطابق راهبرد دفاعی
– نظامی خود در سوریه( .)The Clarion Project,2014: 11رهبر ایران درگیریهای داخلی
سوریه را موضوعی سیاه و سفید میبیند .آیتاهلل خامنهای رهبر ایران ،معتقد است« :رژیم
سوریه بخش مهمی از محور مقاومت در برابر اسرائیل و خط مقدم مبارزه ایران با آمریکاست».
برخی از مقامات رسمی ایران به موضوع حمایت بیحدوحصر تهران از رژیم اسد به دیده
تردید نگریستهاند ،اما به نظر میرسد جمهوری اسالمی ایران حمایت همهجانبه را اتخاذ کرده
است(حشمتسنا.)5:1395،
از دیدگاه نظریهپردازن مدل بازیگر عقالیی ،بازیگران(از قبیل تصمیمگیرندگان) بر حسب
ترجیحات و ارزشهای شخصیشان به زعم خود بهترین انتخابها را برای دستیابی به اهداف و
منافع ملی خود برمیگزینند و از این طریق به حداکثر سود مورد نظر نایل میشود .در این رابطه
باید گفت جمهوري اسالمﯽ ایران سیاست حفظ منافع استراتژیک در پرتو روابط با کشورهاي
همپیمان منطقهاي و گروههاي اسالمﯽ نظیر حزباهلل و حماس که در معادالت سیاسﯽ – امنیتﯽ
منطقه نقش ویژهاي ایفا مﯽنمایند را در رویکرد سیاست خارجﯽ دنبال نمود و از آنجا که سوریه
از جملۀ کشورهایﯽ است که نقش حیاتﯽ در اتصال استراتژیک ایران به منطقه مدیترانه و خاور
نزدیک دارد ،به همین دلیل جمهوري اسالمﯽ ایران با دقت و حساسیت ویژهاي تحوالت سوریه
را دنبال نموده و به عنوان یک بازیگر و قدرت مهم منطقهاي ،تالش نموده که در راستای تداوم
مناسبات راهبردی با این کشور و نیز حفظ منافع ملﯽ و منطقهاي خود ،اقدام به اتخاذ مواضع
حمایتﯽ از حکومت بشار اسد در سوریه نماید(عسگرخانی و عبدالسالم )21 :1395،و از سقوط
سوریه که حلقه وصل اعضای محور مقاومت است جلوگیری کند تا از این طریق ضمن سلب
نمودن طرحها و سناریوهای غرب و متحدان منطقهای آن ،از فروپاشی حلقههای محور مقاومت
در منطقه ممانعت ورزد که این خود میتواند به تضمین و تأمین منافع و اهداف جمهوری اسالمی
ایران و متحدان آن در منطقه کمک کند .ایران و متحدانش بطور فزایندهای وضعیت سوریه
را بعنوان یک بازی با حاصل جمع صفر میبیند ،ترس از خلع حزب بعث میتواند راه را برای
ظهور رژیم جدید در دمشق هموار کند که نسبت به تهران خصومت ورزد .در نتیجه رهبری
ایران تصمیمی استراتژیک گرفت که به طور کامل از اسد با فراهم کردن تسلیحات ،نفت و
کمکهای مالی حمایت نماید( .)Goodarzi,2013:21از اینرو ،تهران درصدد گستراندن چتر
حمایتی فراگیر در سوریه برآمده است و اجازه موفقیت طرحها و سناریوهای بازیگران منطقهای
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و بینالمللی برای سرنگونی حکومت سوریه را نمیدهد و با حمایتهای مختلف مالی ،سیاسی
و مستشاری از رژیم اسد نقش قابل توجهی در عدم سقوط نظام سیاسی سوریه ایفا کرده است.
افزایش توان بازیگری ایران در تحوالت منطقه و تأثیرگذاری غیرقابل انکار این کشور به عنوان
رقیب سنتی عربستان در بحرانهای غرب آسیا نظیر عراق ،سوریه و یمن سبب شده است تا
عربستان سعودی به دنبال تجدید قوا و تعدد بخشیدن به ابزارهای مالی و سیاسی خود در راستای
ممانعت از گسترش قدرت منطقهای ایران از یکسو و حفظ جایگاه خود به عنوان یک بازیگر مؤثر
و الهامبخش در منطقه باشد .در حوزه مالی عربستان سعودی سعی بر انجام پروژهها و اصالحات
اقتصادیدرقالبسندچشمانداز 2030داردودربعدسیاسینیزائتالفسازیمنطقهایوبینالمللی
و تشدید فشارهای بینالمللی بر توان موشکی ایران را مدنظر قرار داده است(شمسی )5:1396،تا
از این طریق ضمن تضعیف محور مقاومت ،از توان و نفوذ دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در
منطقه بکاهد و به تحقق سیاستها و برنامههای محور غربی -عربی کمک کند.
پیروزیهای جبهه مقاومت چه در عراق و چه در سوریه نویدبخش آن است که در آیندهای
نزدیک بتوان از نابودی گروه تروریستی داعش سخن به میان آورد .حزباهلل به عنوان اصلیترین
همپیمان منطقهای ایران امروزه به گونهای در منطقه عمل میکند که به راحتی میتواند رژیم
اسرائیل را به عنوان دشمن اصلی تهران تهدید کند .نفوذ راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه به
قدری گسترش یافته که اسرائیل به عنوان دشمن اصلی تهران مجبور شد از روسیه بخواهد از
حمایت بیشتر از ایران در سوریه دست بردارد .ایران میتواند از مناطق مرزی لبنان و سوریه
امنیت اسرائیل را تهدید کند .از طرف دیگر ،نیروهای طرفدار بشار اسد نیز با کمک حزباهلل
لبنان توانستند ضمن پیشروی به سمت شرق سوریه خود را به نیروهای مقاومت شیعه عراقی
مورد حمایت تهران برسانند .با پایان حضور جدی گروه موسوم به داعش در عراق و سوریه،
ایران میتواند موقعیت خود را در ایجاد یک مسیر امن از عراق به سوی سوریه تا لبنان فراهم
و به موفقیتهای راهبردی در منطقه دست یابد .گسترش نفوذ ایران در منطقه موجب شد تا
دولت ترکیه برای نخستین بار بعد از انقالب  1979ایران که به سرنگونی رژیم شاه انجامید،
از باالترین سطح هیئت نظامی این کشور میزبانی کند(عابدیگناباد )1:1396،و راجع به مسائل
منطقه با جمهوری اسالمی ایران وارد بحث و گفت وگو شود و برای حل بحران سیاسی در
سوریه راهکارهای مسالمتآمیز را مطرح کند .نابودي تمامی مسلمانان و اقلیتهاي غیرمسلمان
در خاورمیانه ،هدفی است که رهبران داعش به دنبال آن هستند .آنچه که در مواضع داعش به
نظر میآید این است که هدف اول شیعیان هستند که عمدتاً در ایران ،عراق و بحرین اقامت
دارند( .)Rashid, 2014: 25داعش با ایجاد دولت اسالمی به منزلۀ سدی در برابر نفوذ ایران عمل
میکند( .)Adams, 2014: 3-4همچنین داعش میتواند خطری برای تمامیت ارضی ایران به
حساب آید ،زیرا داعش در اندیشۀ ایجاد خالفت است و ایجاد خالفت مستلزم ادغام کشورهای

منطقه در یک کشور است .آنها میتوانند با حمله به مرزهای ایران و مکانهای مقدس شیعی و
همچنین ،با اعمال عملیات تروریستی در داخل تهدیدات امنیتی بزرگی برای جمهوری اسالمی
ایران به وجود آورند .چنان که در خرداد ماه  1396با حمله به مجلس و همچنین حرم مطهر
امام خمینی(ره) ،باعث شهید و مجروح کردن عدهای از هموطنانمان شد .در این بین جمهوری
اسالمی به حمایت از نظام شیعی در عراق و اسد در سوریه پرداخت(ذوالفقاری و عمرانی:1396،
 )184و در  19ژوئن  2017مواضع داعش در استان دیرالزور ،10واقع در شرق سوریه را هدف
حمله موشکی قرار داد .بنابراین ،الزم است که ایران حتی با ابزار نظامی از اعضای محور مقاومت
حمایت به عمل آورد .ایران با این اقدام میتواند همچنان نفوذ منطقهای خود را حفظ و به تقویت
هرچه بیشتر محور مقاومت منطقه بپردازد.

مساله مهم دیگر که بیارتباط با سوریه نیست ،مساله احتمال تشدید تقابل بین اسراییل و
ایران در جبهه سوریه است .مقامات تلآویو در ماههای گذشته بارها نسبت به احتمال ایجاد
پایگاه نظامی جدید از سوی ایران در سوریه هشدار داده و تاکید کردهاند که اجازه استفاده از
سوریه به عنوان پایگاهی برای ایران را نخواهند داد .این موضوع بالقوه میتواند در ماههای آتی
بر دامنه تنشهای منطقهای بیفزاید(روزنامه دنیای اقتصاد )3:1396،و منطقه را آبستن آغاز یک
دوره جدید از خصومتها و تنشهای منطقهای برای پر کردن خﻸهای کنونی و رقابت تثبیت
حضور قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در نقاط مواجه با بیثباتی کند.
در خصوص جایگاه و نقش روسیه در تحوالت سوریه نیز باید گفت که علیرغم همکاری روسیه
9. Deir Al-azor
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نقشه شماره :1حمله پهپادی سپاه پاسداران به کاروانهای داعش در جنوب سوریه
(مشرق نیوز)1396/6/10 ،
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و ایران در مقابله با تهدید داعش در سوریه ،اما در دراز مدت ممکن است برخی اختالفات میان
دو کشور ظاهر شود که از مهمترین آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :نخست ،روسیه،
سوریه را پایگاه اصلی نفوذ خود در مدیترانه میداند .لذا دولت روسیه تا جایی حاضر به قبول
حضور ایران در سوریه است که بر منافعش ضرری وارد نگردد .به عبارت دیگر روسیه ،ایران
را در سوریه یک رقیب میداند .دوم ،روسیه در منطقه رابطه نزدیکی با رژیم اشغالگر قدس
دارد .لذا طبیعی است که در برخی موارد به گونهای عمل کند که امنیت این رژیم تأمین گردد.
لذا در چنین وضعیتی ممکن است تصمیماتی اتخاذ کند که خیلی خوشایند جمهوری اسالمی
ایران نباشد .چنانچه در خصوص تداوم حضور ایران و گروههای مقاومت در جوالن و در
همسایگی رژیم اشغالگر قدس چنین سیاستی را میتوان مشاهده کرد که روسیه به صورت
ضمنی خواهان تضمین امنیت اسرائیل است(امیراحمدیان .)3 :1397،سوم ،روسیه خود را به
عنوان یک کشور اروپایی میداند و همیشه سعی میکند از کارت آسیا در دیپلماسی خود در
برابر غرب بازی کند .لذا جمهوری اسالمی ایران باید بسیار دقت کند که در جریان پساداعش
در سوریه و جریان انتقال قدرت ،روسیه بر سر سوریه با غرب به ویژه آمریکا و حتی ترکیه معامله
نکند(امیراحمدیان .)2 :1396،به عبارت دیگر ایران باید این نکته را مدنظر قرار دهد که ممکن
است روسیه در قبال امتیاز گرفتن از غرب به ویژه در قبال بحران کریمه حاضر به قبول کاهش
نقش ایران در سوریه باشد ،کما اینکه در موضوع نفت حاضر به همسویی با عربستان در اجالس
اخیر اوپک برای افزایش سقف تولید نفت گردید.
در نهایت میتوان گفت در راستای تقویت ”عمق استراتژیک“ و با توجه به تضعیف روزافزون
داعش ،به نظر میرسد تهران به دنبال یک جاپای نظامی و پشتیبانی در نواحی جنوب غربی
سوریه و نزدیکی بلندیهای جوالن است .چنین گامی در صورت تحقق ،ایران را قادر میسازد
جبهه جدیدی علیه اسرائیل در شمال شرقی آن گشوده و با تکیه بر حزباهلل در جنوب لبنان،
منطقه فراخی از شمال اسرائیل را به شکل گازانبری تحت محاصره قرار دهد .این راهبرد همچنین
میتواند کاهش بالقوه نفوذ جمهوری اسالمی در نوار غزه – با توجه به طرح اتحاد حماس و
فتح – و بهرهبرداری از آن به عنوان سکویی برای مقابله با اسرائیل در صورت وقوع جنگ را
تا حدی جبران کند(پایگاه خبری تحلیلی پایشگر .)5:1396 ،پرواضح است که استراتژی کالن
تهران پس از بیرون راندن داعش ،حضور همهجانبه در سوریه و نگه داشتن آن در محور متحدان
خود است ،محوری که پایداری آن عمق استراتژیک جمهوری اسالمی را تضمین کرده و چه
بسا منافع اقتصادی قابل توجهی نیز در کنار منافع نظامی و اطالعاتی در منطقه برای آن در پی
داشته باشد.

 .7چالشها و فرصتهای سیاست خارجی ایران در قبال تحوﻻت سوریه
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بازیگری ایران در بحران سوریه تهدیدات و چالشهایی را برای امنیت ملی جمهوری اسالمی
ایران در پی دارد و این تحوالت ابعاد مختلف امنیت ملی کشور در ابعاد سرزمینی ،جامعه ،و
نظام سیاسی را متأثر میسازد .نحوه برخورد حکومت سوریه با اعتراضهایی که بار اصلی آن
به دوش مناطق سنینشین این کشور است ،شکاف شیعه و سنی را در منطقه تشدید کرده است.
حکومت علوی  -سکوالر سوریه در حالی با حلقهای از متحدان شیعه خود از ایران تا عراق و
لبنان حمایت میشود که متهم است اکثریت سنی این کشور را سرکوب می کند .این نکتهای
بوده است که عربستان و برخی محافل مذهبی تندرو در منطقه بر روی آن مانور داده و ایران را به
همدستی با سوریه متهم میکنند(عطایی .)2:1390،همچنین ،این بحران به گسترش تنش قومی-
فرقهای در منطقه و تشدید اختالفات راهبردی ایران با بسیاری از بازیگران منطقهای مانند ترکیه و
عربستان منجر شده است ،به گونهای که هر رخداد کوچکی در روابط ایران با این کشورها و به
ویژه با عربستان ،به سرعت به یک بحران تبدیل میشود(اسدی.)170 :1391،
وقوع هر بحران در نزدیکی مرزهای یک کشور ،بزرگترین چالشی است که گریبانگیر آن کشور
خواهد شد ،خاصه آنکه از نوع شدید و با بنمایه تروریسم و افراطگرایی باشد .حراست از امنیت و
منافع ملی کشور ،موجب شده تا نیاز باشد که هزینههای نظامی و اقتصادی ،برای جنگیدن و دفاع
از مرزها و مناطقی که برای ایران مهم است ،در نظر گرفته شود .این هزینهها با طوالنی شدن بحران
و نیز لزوم دفاع از متحدین ایران بیشتر میشود .هزینههای معنوی ناشی از شهادت نیروهای ایرانی
را نیز باید به این هزینهها افزود (احمدی .)3:1394،با شروع بحران در سوریه ،روابط نظامی و امنیتی
سوریه و ایران بیشتر شده است .سپاه پاسداران ایران ،که مهمترین و قدرتمندترین حامی حزباهلل
در ایران محسوب میشود ،حمایت خود از حکومت بشاراسد را افزایش داد ،آنها نیروهای نظامی
و امنیتی کلیدی سوریه را آموزش دادند و به این کشور کمک کردند تا توانایی نظامی خود را
گسترش دهد(نجات و جعفریولدانی .)39،1392،رویکرد حمایتی جمهوری اسالمی ایران از
نظام سیاسی حاکم در سوریه تاثیرات مهمی در ابعاد منطقهای و بینالمللی در پی داشته است و
با افزایش فشارهای بینالمللی بر پرونده هستهای جمهوری اسالمی ایران همراه بوده است که در
این رابطه ،مناسبات تهران با غرب به سردی گرایید و تنش و تیرگی روابط فیمابین را فرا گرفت.
یکی از اقداماتی که واشنگتن نباید انجام دهد این است که مذاکرات هستهای را به پرونده سوریه
گره بزند .این دو موضوع از هم جدا هستند و باید آنها را به طور جداگانه پیگیری کرد .در همین
حال ،این دو روند مکمل یکدیگر هستند .درصورتی که ایاالت متحده بتواند توافق هستهای را با
ایران رقم بزند و روابط خود را با تهران بهبود ببخشد ،ایران نیز باید هزینه -فایدهها در بحران سوریه
و لبنان را مورد بازبینی مجدد قرار دهد(ایران بازگو .)4:1392،دونالد ترامپ و تیم امنیت ملی او
بر این باور هستندکه سیاستهای اوباما نه تنها ایران را ضعیف نکرده ،بلکه باعث شده که ایران

139

قویتر و با نفوذتر از دوران پیش از اعمال تحریمها در سال  2009شود .آنها معتقدند ایران طی
این مدت توانسته است در سوریه ،عراق ،یمن و دیگر مناطق نفوذ گستردهای پیدا کند و هماکنون
از بسیاری از تحریمهای بینالمللی فلجکننده پیشین که بر اقتصادش اعمال شده بود و این کشور
را از جاهطلبیهای ژئوپلیتیک خود ناامید کرده بود ،رهایی یافته است .بر این اساس ،ترامپ راهبرد
تهاجمیتری در برابر رفتارهای ایران در منطقه در پیش گرفت .جیمز ماتیس وزیر دفاع ترامپ
در این باره معتقد است که سازوکارهای ناکافی در موافقتنامه برجام ،ما را به سمت رویکردی
تهاجمیتر به سوی ایران رهنمون میکند( .)Maloney, 2017:10هدف راهبردی ترامپ مقابله با
نفوذ منطقهای ایران افزایش فشار بر تهران برای مهار برنامه موشکی بالستیکی آن و همچنین مقابله
با حمایت ایران از گروههای شبه نظامی در منطقه و نیز برخورد با آنچه جاسوسی سایبری ایران،
نامیده میشود است .از دید آمریکا نیات ایران در منطقه ،تأمین مسائل مالی و حمایت از تروریسم
و بیثباتسازی منطقه ،بهویژه عراق ،سوریه و یمن است( .)Reuters,2017:9هرچند که ترامپ با
محدویت توانایی اجماعسازی در بین شرکای اروپایی و چین و روسیه مواجه شده است ،اما در 8
مه  2018به طور یکجانبه از توافقنامه برجام خارج شد و تحریمهای تازهای علیه ایران وضع نمود.
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(منبع :نگارندگان)
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درگیر شدن جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه نیز فرصتهایی را برای این کشور خلق
کرده است .حمایت همهجانبه ایران از حکومت سوریه این تلقی را بین کشورهای منطقه ایجاد
کرده که ایران متحد قابل اعتمادی است که در هر شرایطی متحدین خود را تنها نمیگذارد.
رویکرد جمهوری اسالمی ایران نسبت به تحوالت عراق ،یمن و بحرین این موضوع را تقویت
میکند .نوع بازیگری جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه باعث شده تا جناح رقیب
اگرچه از لحاظ توان مالی و نظامی برتری محسوستری دارد ،اما در حالت انفعالی قرار بگیرد.
مهمترین بازوی جناح مخالف ،گروهها و جریانهای تکفیری نظیر داعش و جبههالنصره است
که با توجه به جنایات بیشماری که در سوریه و عراق مرتکب شدهاند تنفر افکار عمومی جهان
را بر انگیختهاند و هماکنون به تهدیدی برای حامیانشان نیز تبدیل شدهاند( .میرزادهکوهشاهی،
 .)181 :1393به نظر میرسد عالوه بر تداوم و حفظ رابطه با گروههای همپیمان ،حمایت ایران
از دولت سوریه در مقابل مخالفان ،فرصتهای دیگری نیز برای جمهوری اسالمی ایران داشته
باشد که از مهمترین آنها میتوان به برتری ایران در منطقه در چارچوب موازنه قوا با رقبای
منطقهای خود به ویژه عربستان سعودی ،افزایش قدرت نرم این کشور در منطقه ،دور کردن
تهدید از مرزهای خود و کشاندن تهدید به پشت مرزهای رژیم اشغالگر قدس و مهمتر از همه
بهرهگیری از نفوذ منطقهای خود به عنوان عاملی مهم در دیپلماسی و تحوالت بینالملی اشاره
کرد.
در این رابطه باید گفت ،جمهوری اسالمی ایران در چارچوب مواضع اصولی و تالشهای
دیپلماتیک خود برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه و سوریه از هر رویکردی که مانع
جنگ و درگیری شود و گفتگوهای سوری  -سوری را تقویت کند حمایت کرده ،طرحهای
مختلفی را برای حل بحران سوریه به شیوه سیاسی ارائه داده است .طرحهایی که در آنها هم
اصول سیاست خارجی کشور مدنظر قرار گرفته و هم راهحلی عملی درآن برای حل بحران
سوریه وجود دارد (امیرعبداللهیان .)207 :1392،در  22نوامبر  2017رؤسای جمهوری سه
کشور ایران ،ترکیه ،و روسیه طی یک نشست مهم در «سوچی» روسیه ،دیدار و گفتگو کردند.
بازگرداندن حاکمیت سوریه ،راهاندازی گفتوگوها بین نیروهای مختلف سیاسی سوری و
به پایان رساندن عملیات ضد تروریستی در این کشور از محورهای این نشست بود .دیدار
وزرای امور خارجه و رؤسای ستاد نیروهای مسلح روسیه ،ایران و ترکیه نیز تقریباً به طور
همزمان صورت گرفت و پیش از آن نیز «والدیمیر پوتین» با سران تعدادی از کشورهای منطقه
مذاکرات تلفنی انجام داد .با توجه به افزایش اختالف میان «آنکارا» از یک سو و «واشنگتن»
و «بروکسل» از سوی دیگر ،اهمیت نزدیکی هرچه بیشتر ترکیه به ائتالف در حال شکلگیری
روسیه و ایران افزایش یافته و به نظر میرسد باید امکان خروج ترکیه از «ناتو» نیز در نظر گرفته
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شود(ایرانشرقی .)2:1396،از اینرو ،جمهوری اسالمی با هرگونه اقدام که باعث از دست رفتن
متحد استراتژیک خود در منطقه شود مخالفت میورزد و همچنان درهای خود را به روی
کشورهای منطقه برای گفتوگو جهت یافتن راهحلی برای توقف خونریزیها در سوریه و دور
کردن دخالتهای غرب در این کشور باز گذاشته است.

 .8نتیجه
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با شروع امواج اعتراضات در پارهای از کشورهای خاورمیانه که موسوم به بهار عربی
است و گاهی از آن در معنای وسیعتر به بیداری اسالمی نیز تعبیر میشود ،اوضاع سیاسی
سوریه نیز متالطم گردید .اما ناآرامیهای این کشور از نوع خیزشهای مردمی و بیداری
اسالمی نبوده و تشدید بحران در این کشور تابعی از رقابتهای راهبردی و ژئوپلیتیکی
منطقهای و همچنین متاثر از معادالت بینالمللی بودهاست که این خود نیز بر پیچیدگی
اوضاع افزوده است .چشمانداز سقوط دولت اسد برای جمهوری اسالمی ایران نگران
کننده است و از اینرو تضعیف سوریه و سرنگونی اسد باعث تضعیف محور مقاومت و
کاهش نفوذ منطقهای ایران و مهار و انزوای آن در منطقه میشود.
بر اساس نظریه گزینش عقالیی ،کنشگر بر اساس منافع خود تصمیمگیری میکند و از
میان راهحلهای موجود نیز راهحلی را انتخاب میکند که باالترین نتیجه دلخواه با کمترین
هزینه را داشته باشد .در خصوص حمایت ایران از سوریه در قبال بحران داخلی این کشور ،نیز
جمهوری اسالمی ایران از آنجا که سوریه را عمق استراتژیک خود در منطقه میداند و مرکز
ثقل سیاست خارجی منطقهای ایران در حوزه غرب آسیا میباشد تصمیم به حمایت از دولت
اسد گرفت .حفظ و توسعه نفوذ منطقهای ایران ،تداوم تماس با حزباهلل و گروههای جهادی
فلسطین ،دور کردن تهدید امنیتی رژیم اشغالگر قدس و تمرکز تهدید در کنار مرزهای آن،
بهرهگیری از نفوذ منطقهای به عنوان پشتوانهای در صحنه دیپلماتیک و مهمتر از همه تداوم
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در منطقه منوط به بقای رژیم سوریه و تداوم نفوذ ایران
در این کشور میباشد .لذا بر اساس چنین تحلیلی حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه
به منزله تأمین منافع ملی به ویژه تأمین امنیت برای نظام جمهوری اسالمی ایران است .نکته
حائز اهمیت اینکه هریک از سناریوهای شکست دولت سوریه یا پیروزی آن بر مخالفین و
یا تداوم این بحران و در نهایت تجزیه سوریه میتواند پیامدهای مثبت و منفی بسیار مهمی را
برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و منافع منطقهای آن در برداشته باشد .با این
توضیحات مبرهن است که تداوم حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه و حکومت فعلی
در راستای منافع ملی ایران میباشد و در این مسیر جمهوری اسالمی ایران در حمایت از
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سوریه هیچ گاه سستی به خرج نداده و آگاه است که هرگونه مماشات در این موضوع خالف
منافع مادی و معنوی ایران اسالمی بوده و میتواند ضربات جبرانناپذیری را به امنیت و منافع
این کشور وارد نماید .در سطح منطقهای و حوزه نظامی ،نیز رژیم صهیونیستی و عربستان دولت
ترامپ را تشویق میکنند که نسبت به ایران مواضع تندتری داشته باشد و حتی او را تشویق به
حمله به ایران میکنند .آزمایش موشکی ،انتقال سالح به یمن و سوریه و درگیریهای نظامی
محدود در خلیجفارس زمینههای اقدامات تندتر ترامپ علیه ایران در حوزه نظامی به شمار می-
آیند .در شــرایطی که رژیم عربستان سعودی با تمام قوا مترصد فضاســازی و اعمال فشــار بر
ایران و عناصر قدرت منطقهای آن اســت که اتفاقهایی مانند بحران سیاسی اخیر در لبنان و طرح
اتهام علیه حزباهلل لبنان و ایــران با ادعای مداخله در امور آنچه سعودیها هویت ملی عربی
میخوانند و میخواهند رهبری خود را بر این هویت تحمیل کنند و حتی سطح تحریک-
کنندگی را تا حد تهدید ایران و القای برخورد محتمل میان جبهه عربی و تهران ،ارتقا داده
هماهنگی میان محور مقاومت و ائتالف سهگانه ایران ،روسیه و ترکیه در مدیریت پساداعش
در سوریه و حتی عراق بسیار پر اهمیت است .از هــماکنون آثار این تحوالت جدیــد در
منطقه و مدیریت میدانی ایران و حاال دیپلماســی فشــرده تهران آثار خود را نمایان کرده
است .توافق سوچی ،حضور بشار اسد در روسیه پیش از این نشست ،بازگشت سعد حریری
به لبنان و انصراف از استعفای برنامهریزی شــدهاش در ریاض و ائتالف نظامی مثلث مبارزه
با تروریســم تنها طلیعــه رخدادهای جدید در منطقه هستند که این خود می تواند بر نفوذ و
توان محور مقاومت و در رأس آن ،جمهوری اسالمی ایران در منطقه بیفزاید .در خصوص
گروههای مقاومت نیز باید گفت آینده این گروهها تا اندازه زیادی به شرایط در منطقه به ویژه
در سوریه ،عراق و لبنان وابسته است .حزباهلل لبنان از محبوبیت مردمی برخوردار است و دیگر
حذف شدنی نیست ،اما در عراق و سوریه نقش این گروه و دیگر گروههای مقاومت وابسته
به دولتهای آینده در این کشورهاست .در سوریه تحوالت باید به گونهای شکل بگیرد که
رژیم آینده سوریه نه تنها خود به حمایت از گروههای مقاومت ادامه دهد ،بلکه امکان تداوم
همکاری این گروهها با متحدین منطقهای خود به ویژه جمهوری اسالمی ایران را فراهم کند.
در عراق نیز حشدالشعبی باید با رویکردی عقالیی سعی کند شبیه به حزباهلل وجهه مردمی
خود را حفظ و به عنوان حافظ منافع ملی باشد .لذا باید گفت چشمانداز تداوم حیات گروههای
مقاومت و نقشآفرینی آنها در منطقه تا اندازه زیادی مشروط به تحوالت منطقه و به ویژه تداوم
نفوذ ایران و مقابله با دیپلماسی رقبا به ویژه محور عربی -اسرائیلی -آمریکایی میباشد.
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