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چکیده
بررسی تحوالت سیاسی سوریه و عراق ،به دلیل تأثیراتی که بر مجموعۀ امنیتی منطقۀ خاورمیانه و
همچنین بر نحوۀ توزیع قدرت در منطقه میگذارند ،برای تصمیمسازیهای راهبردی سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران و حفظ منافع ملی جمهوری اسالمی ایران ضروری است .بدین منظور ،برای
بررسی تحلیلی و واقعبینانۀ تحوالت سوریه و عراق ،با تکیه بر روندهای گذشته و حال ،پیشرانهای
بحران و عدم قطعیتهای منطقۀ خاورمیانه ،سناریوهای احتمالی آیندۀ این دو کشور ترسیم میشود.
طبعاً پیشبینی شرایطی که بحرانها در سوریه و عراق بر پایۀ آن به پایان میرسد ،به دلیل حضور
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای و تأثیرشان بر روند تحوالت سوریه و عراق ،مشکل است .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد که احتمال تشکیل حکومت متحد و منسجم در عراق بیشتر است؛ البته عراق
متحد و منسجم همراه با تهدیدات و فرصتهای منطقهای برای همسایگان این کشور خواهد بود .با
توجه به قطببندیها و موازنۀ قوا در سوریه ،آیندۀ این کشور وضعیت پیچیدهتری دارد و احتمال
تشکیل حکومت فدرالی در این کشور بیشتر است.
کلیدواژهها :ایران ،سوریه ،عراق ،سناریونگاری ،خاورمیانه.
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بخش اول :مقـاالت علمـی

 .1مقدمه
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اين پژوهش با كاربست «نظريۀ مجموعۀ امنيت منطقهاي» 4باري بوزان 5و الی ویور 6و سناریونگاری
به عنوان مدلی برای آیندهپژوهی ،به دنبال يافتن پاسخ به اين پرسش است كه در بحرانهای سوریه
و عراق چه سناریوهایی ِ
پیش روی ایران است و تعامالت ایران با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای
جهت برونرفت از این سناریوها منجر به چه راهبردهایی خواهد شد .يافتههاي اين تحقيق ،كه
به روش توصيفي تحليلي انجام شده است ،با بررسي عملكرد بازيگران منطقهای و فرامنطقهای
در این بحرانها ،شکلگیری سه سناریو در هر یک از کشورهای سوریه و عراق را ،به صورت
مجزا ،پیشبینی میکند .تعدد بازيگران منطقهاي و فرامنطقهای و وجود دو قطب مخالفان و حاميان
دولت ،منجر به بروز جنگهاي داخلی ،تشديد هويت مذهبي و شكاف فرقهاي میشود که زمينه
را براي درگيري ميان نيروهاي داخلي ،منطقهاي و فرامنطقهای فراهم میکند و آن را به پيچيدهترين
بحران ناشي از تحوالت جاري تبدیل میکند .در واقع ،جنگ سوريه نشان ميدهد كه مجموعۀ
امنيتی منطقهاي ،زنجيرهاي است كه از درون كشورها آغاز میشود و روابط بين كشورها را نيز
دربرميگيرد .در مورد عراق ،سیاستهای غلط آمریکا در عراق عامل تسریع جنگ داخلی عراق
بود و دولت جدید درصدد تغییر این سیاستها خواهد بود .منطقۀ ژئواستراتژيك غرب آسيا همواره
محل منازعه بوده است .درهمتنيدگي امنيت اعضاي اين مجموعه به شكلي است كه هر تحولي در
بخشي از آن ،امنيت ساير اعضا را تحت تأثیر قرار ميدهد.
4. regional security complex theory
5. barry buzan
6. ole wæver

سناریوهای ِ
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جدول  .1ویژگیهای امنیت كشورهاي یک مجموعۀ امنیت منطقهاي

از اين منظر ،ايران ،سوريه ،حزباهلل و حماس را ،در کنار عراق ،میتوان يک خوشة
منطقهاي قلمداد کرد ،چون تهديدات عليه آنها و نيز فرصتهاي ِ
پيش روي آنها داراي
عناصر مشترکی است .از ديد انديشمندان مکتب کپنهاگ ،هر کشوري در قالب شبکة سيستمی
منطقهاي استقرار دارد و داراى مسائل امنيتی مشترک با کشورهاي مجاور خويش است .طبيعتاً
در چنين بستري ،امنيت هر کشوري را نمیتوان به تنهايی در فضاي جهانی يا فضاي ملی تحليل
کرد بلکه آنچه معقول به نظر میرسد اين است که يک کشور را در مجموعة منطقهاي خود
قرار داده و آنگاه امنيت يا ناامنی آن را تحليل کرد (بوزان و ويور.)185 -190:1388 ،
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طبعاً پيشبينی آينده و پيشبينی شکلی که بحرانها در سوريه و عراق بر اساس آن به پايان
میرسد ،به دليل حضور قدرتهاى منطقهاى و فرامنطقهاى و تأثيرشان بر روند تحوالت سوريه و
عراق ،مشکل است اما در اين رابطه میتوان مجموعهاى از سناريوهاى اوضاع نهايی را بر اساس
احتماالت ارائه کرد .البته دقت نظر در سطوح اين محور و سناريوهاى احتمالی آن میتواند
نشاندهندة ماهيت مرحلة انتقالی به سمت اوضاع نهايی باشد .اين موضوع همچنين میتواند شامل
سناريوهاى ديگرى باشد که ابعاد مکانی وسيعترى دارند و در مناطق متنوعی بررسی میشوند.
به واسطة اين سناريوها حتی اگر امکان پيشبينی روند تحوالت را نداشته باشيم ،الاقل میتوانيم
ساختارهاى استراتژيک تأثيرگذار بر آيندة سوريه و عراق را بشناسيم.
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از آنجا که تحوالت سوريه و عراق معلول معادالت منطقهاى و فرامنطقهاى است و اين کشورها
را به آوردگاهی براي رقابتهاي استراتژيک تبديل کرده است؛ نقشآفرينی هر يک از اين
قدرتها با منافع و اهداف منطقهاى و فرامنطقهاى متفاوت ،سبب پيچيدگی و تداوم يافتن بحرانها
شده است .براي ارائة تحليل و تبيينی دقيق از اين تحوالت ،توجه به سطوح داخلی ،منطقهاى و
فرامنطقهاى بحران ضرورت دارد .هدف اصلي مقاله عبارت است از بررسی «سناريوهاى پيش
روى ايران در بحرانهاى سوريه و عراق و بررسی راهبردهاى احتمالی» و هدف فرعي آن بررسی
«تأثيرگذارى قدرتهاى منطقهاى (ترکيه ،عربستان و اسرائيل) و فرامنطقهاى (روسيه و آمريکا)
بر سناريوها» است.

بخش اول :مقـاالت علمـی

 .2پیشینۀ پژوهش
کرات روی میدهند و عوامل خارجی بر آتش
بحرانهای بینالمللی در خاورمیانه و آفریقا به ّ
اختالفات داخلی دامن میزند و آن را شعلهورتر میکند (بوچر و دیگران.)219 :1382 ،
بحرا ْن شرايطي غير عادي است كه هنگام مواجهه با چنين وضعيتي نميتوان مطمئن بود كه
وضعيت مذكور يك محدوديت (تهديد) محسوب ميشود يا يك موقعيت (فرصت) (سوری،
 .)102 :1394از ويژگيهاي مهم جهان امروز ،بروز ناپايداريها و تغييرات شديد و گسترده
در نظامهاي سياسي است .مدیران ارشد میتوانند با کمک روش سناریونگاری تا حدودی با
این مشکل روبهرو شوند .هدف اصلی در تجزیه و تحلیل سناریو دستیابی به پیشبینی نیست
(.)Postma & Liebl, 2005: 162

 .3پرسشها و فرضیهها
پرسشهای مطرح شده در این مقاله در سه محور مطرح و پاسخ داده میشوند:
ـ ایران در بحرانهای سوریه و عراق با چه سناریوهای مواجه خواهد بود؟

ـ قدرتهای منطقهای (ترکیه ،عربستان و اسرائیل) و فرامنطقهای (روسیه و آمریکا) چه نقشی
در این سناریوها خواهند داشت؟
ـ راهبردهای ایران برای مقابله با این سناریوها چیست؟

فرضیهها ،بر اساس سناریوهای طرحشده ،در سه سطح بهترین ،بینابین و بدترین به قرار زیرند:

ـ در مورد عراق :الف) تقسیم عراق ،ب) ایجاد حکومت متحد و منسجم ،ج) جنگ داخلی
منجر به تجزیه؛
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ـ در مورد سوریه :الف) بقا حکومت اسد ،ب) ایجاد حکومت فدرالی ،ج) جنگ داخلی منجر
به تجزیه.
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 .4روش پژوهش و چارچوب نظری
روش اين پژوهش به صورت آیندهپژوهی مبتني بر سناريونگاری است که روشی است بسیار
مؤثر و مفید برای برنامهریزی میانمدت و بلندمدت در شرایط عدم قطعیت .این روش به
واحدهای تحلیل کمک میکند که جهتگیری درستی نسبت به سیر رویدادهای آینده داشته
باشد (لیندگرن و یاندهولد )38 :1386 ،و قدرت بسیار باالیی در به چالش کشیدن مفروضات
موجود در ساختار تصمیمگیری واحدهای تحلیل دارد (علیزاده و دیگران .)28 :1387 ،ایدۀ
پشت این ساختا ْر برنامهریزی آیندهای است که میتواند شگفتیها را به حداقل برساند و ابعاد
ذهن مدیران را در مورد امکانات مختلف گسترش دهد (.)Mietzner & Reger, 2004: 50
گفته میشود که سناریوها در مواجه با عدم اطمینانها بسیار موثرند .محدودیتهای این رویکرد

سناریوهای ِ
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زمانی است که با جريانها و ضد جريانهاى همزمان که قب ً
ال در خصوص آنها تأملی صورت
نگرفته است ،مواجه میشود (.)Postma & Liebl, 2005: 161

بازيگران مؤثر در تحوالت ،پس از شناسايی ،به دو دستة تحت نفوذ و خارج از کنترل
تقسيم میشوند (پدرام و زالی .)20 :1394 ،نيروهاى پيشرا ْن رويدادى را سريعتر از زمان خود و
يا کندتر از زمان واقعی ،با شدت و قدرت متفاوت ،ايجاد میکنند .نيروهاى پيشران موتورهاى
تغيير کليدى هستند (ستارىخواه .)47 :1393 ،از آنجا که درک صحيح آينده مستلزم شناسايي
نيروهاي پيشران است ،انواع مختلف نيروهاي پيشران بايد مد نظر قرار گيرد (حسينی و باقري
چوکامي .)28 :1391 ،عناصر اصلی سناريونگارى تحوالت آينده عبار است از :الف) فاکتورها
و نيروهاى پيشران کليدى ،ب) عدم قطعيتها و تحوالت ژئوپليتيکی است.

چارچوب نظري اين پژوهش بر اساس نظرية مجموعة امنيت منطقهاى باري بوزان و الی
ويور است .آنها در اين نظريه با برجستهسازي مفاهيمی چون مجاورت ،تاريخ مشترک،
الگوهاي دوستی و دشمنی و شيوههاي مشابه امنيتی کردن ،توانستهاند مؤلفههاي فرهنگ،
تاريخ و جغرافيا را در تحليل مسائل کشورها وارد کنند و عناصر مادي و فرامادي را با يکديگر
درآميزند و همسان با آن ،تحوالت درون کشوري را با فرايندهاي فراکشوري و مسائل منطقهاي
را با منافع ملی کشورها تلفيق کنند (بوزان و ويور.)61 – 56 :1388 ،
جدول  .2فرمولهای منطقۀ خاورمیانه از دیدگاه نظریۀ مجموعۀ امنیت منطقهاي
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بروز هرگونه رخدادي درون يا بيرون يک مجموعة امنيتی میتواند به دگرگونی در توزيع
قدرت ،نظام امنيتی ،نقش و جايگاه بازيگران يا تغيير الگوهاي دوستی و دشمنی در درون
مجموعة امنيتی منجر شود؛ چون برآمد اين تحوالت زمينة وارد شدن و نقشآفرينی قدرتهاي
فرامنطقهاى را در داخل مجموعة امنيتی فراهم میکند .بنابراين بحران کنونی سوريه و عراق

بخش اول :مقـاالت علمـی

ممکن است منجر به تحول ساختاري مورد نظر باري بوزان در مجموعۀ امنیتی شود .دولتها
همواره به دلیل هراس از تهدید بقا و امنیت خود به موازنهسازي با رقباي خود اقدام میکنند
(مارتین.)50 :1389 ،
 .1 .4فرمول اول :خاورمیانه؛ منطقهای با چندین کانون متخاصم

امنیت در خاورمیانه یک معما 7است .در خاورمیانه ،دوستی یک بازیگر با بازیگر دیگر ،حتماً
متضمن خصومت با بازیگر دیگری است .برای نمونه ،نزدیکی ترکیه به اسرائیل حتماً موجب
تضعیف سوریه و ایران است ولی در اتحادیۀ اروپا اینگونه نیست که نزدیکی فرانسه به هلند حتماً
به معنای تضعیف آلمان باشد .از اینرو ،فرمول اول برای درک منازعه و تعامالت خصومتآمیز
در خاورمیانه این است که در این منطقۀ پرماجرا ،هر حرکتی متضمن بازتابی ضد امنیتی است.
مرور مناسبات دولتهای منطقه در یک دهۀ اخیر ،نشان از تشخیص دقیق بوزان دارد .نتیجۀ
فرمول اول این است که هر بازیگری باید بازتابهای تصمیم و رفتار خود را محاسبه کند و اساساً
انتظار همراهی بازیگران رقیب را نداشته باشد (نصری.)1389 ،

 .2 .4فرمول دوم :امنیتی دیدن بیشتر ،اجتماعی ـ سیاسی دیدن کمتر

امنیتی کردن یا امنیتی دیدن 8موضوعات در خاورمیانه تابعی از درک نخبگانی است که عمدتاً در
مرحلۀ بقا 9بهسرمیبرند و این نخبگان بنا به دالیل متعدد ،کشور و یا حکومت خود را در معرض
خطر میبینند و اندیشۀ بازدارندگی سراسر ذهن آنها را اشغال کرده است .بازیگرانی که دغدغۀ
بقا دارند ،معموالً از اندیشیدن به افقهای آتی و سیاسی ـ اجتماعی دیدن موضوع باز میمانند
(نصری.)1389 ،
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طی شصت سال اخیر ،خاورمیانه شاهد هفت جنگ مهیب بوده است که هر کدام نتایج
تعیینکنندهای داشتهاند .وقوع پیدرپی جنگها و استعداد شگرف تجاوز به سرزمینهای دیگر
یا سالخی مخالفین 10،سبب شدهاند بازیگران منطقهای همدیگر را امنیتی ببینند و چنین ذهنیتی
تشکیل و تقویت پیوندها را منتفی ساخته است .طبق تحلیل بوزان ،دولتهای خاورمیانه به واسطۀ
گذشته و تجربۀ خود ،تحوالت و تحرکات داخلی و خارجی را به راحتی امنیتی میکنند و همین
امنیتی کردن ،مدارهای منازعه و تنش را پررنگتر میسازد (نصری.)1389 ،
 .3 .4فرمول سوم :بافتار منطقهای امنیت
این نظریه شباهت زیادی به نظریۀ رویارویی تمدنها دارد که در سال  1993م از سوی ساموئل
7. dillema
8. securitization
9. survival
10. politycide

سناریوهای ِ
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هانتینگتن مطرح شد .بوزان ،جهان را به هفت منطقۀ جداگانه تقسیم و تصریح میکند که هر
منطقهای فرمول امنیتی ویژۀ خود را دارد و شیوۀ حل منازعۀ 11بین مناطق ،از یکی به دیگری قابل
تعمیم نیست .از اینرو ،خاورمیانه مانند منطقۀ آمریکا ،اروپا ،آسیای شرقی ،آفریقا و آمریکای
جنوبی ،فرمول ویژۀ امنیتی دارد .وی معتقد است که مقوالتی چون تداخل جریانهای قومی ،ملی،
دینی ،مذهبی و بینالمللی ،با سرعت و به سهولت ،خاورمیانه را درگیر نزاعهای خونین میسازد.
توصیه بوزان در این باب آن است که فرمول غرب برای حل بحرانهای متداخل خاورمیانه
تشدیدکننده است (نصری.)1389 ،

 .5ایران ،سوریه و عراق در منطقۀ خاورمیانه
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ،یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه محسوب
میشود .بحران سوریه و چشمانداز آیندۀ آن از جنبههای مختلف بر منافع و امنیت ملی ایران تأثیر
میگذارد (میرزاده کوهشاهی )173-174 :1393 ،و از جنبههای مختلف ،پیامدهای مثبت و منفی
مهمی را برای ایران دربرداشته است (میرزاده کوهشاهی .)181 :1393 ،بحران سوریه در سال
 2011آغاز گردید و حضور گستردۀ جریانهای وابسته به القاعده ،گروههای سلفی تحت حمایت
عربستان و نگرانی از احتمال تسلط آنها بر سوریه ،باعث شد کشورهای غربی در اقدام نظامی
علیه دولت بشار اسد و نیز حمایت همهجانبه از گروههای مخالف حکومت سوریه محتاط باشند
(میرزاده کوهشاهی.)176 :1393 ،
هویت مشترك شیعی ایران و عراق خود مبین درك مشترك آنها از امنیت منطقهاي است
(داداندیش و کوزهگرکالجی .)78 :1389 ،عراق یکی از کشورهایی است که اسرائیل از آنها به
عنوان «تهدید جبهۀ شرقی» نام میبرد که از لحاظ جغرافیایی شامل سوریه ،اردن ،عراق و عربستان
میشد (سهرابی و جنتی .)154 :1394 ،اسرائیل همواره خطر سالحهای موشکی ،بیولوژیکی و
شیمیایی عراق را بزرگنمایی میکرد (سهرابی و جنتی.)155 :1394 ،
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 .1 .5سناریوهای پیش روی ایران در عراق

ب) تشکیل حکومت متحد و منسجم در کشور؛

ج) افزايش اختالفات ميان گروهها و حكومت مركزی ،آغاز جنگ داخلي.

 .1 .1 .5تأثیرات تجزیۀ عراق به سه کشور مختلف بر امنيت ملي ايران

عراق جدید همچنان زمینههای بالقوۀ هدایت تنش و ناامنی به حوزۀ امنیت ملی ایران را دارد.
چالشهای ناشی از رقابت گروههای مختلف قومی و سیاسی در داخل عراق و آثار زیانبار ناشی
11. conflict resolution

دورۀ  . 9شمـارۀ  . 30بهـار 1398

الف) تقسيم عراق به سه كشور كرد ،سني و شيعهنشين یا دو كشور عربنشين (اعم از شيعه و سني)؛

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی عراق ،سناريوهای احتمالی به سه شكل زیر خواهند بود:

بخش اول :مقـاالت علمـی

از بیثباتی و جنگ داخلی ،افراطگرایی ،تفرقههای قومی و مذهبی و نهایتاً احتمال تجزیۀ این
کشور از جمله چالشهای جدید هستند (برزگر .)63 :1385 ،با توجه به اينكه كردها در ايران
تقریباً  7میلیون از جمعیت  80میلیونی را تشکیل میدهند (مرکز آمار ایران )1395 ،که حدود
 9درصد جمعیت ایران و مساحت مناطق کردنشین حدود  10درصد مساحت كل كشور است،
تجزیه عراق به سه یا دو کشور احتماالً میتواند بر امنيت ملي ايران تأثیرات منفي گستردهای
بگذارد .تشکیل یک حکومت سنی عربی ،همچنین موجب برانگيخته شدن احساسات قومي
عربي در خوزستان ايران میشود که همواره به عنوان يك اهرم فشار توسط كشورهای عربی
عليه ايران استفاده میشود و نه تنها تهديدی راهبردی برای امنيت و منافع ملي ایران خواهد بود
بلکه برای ترکیه و سوریه نیز یک تهدید راهبردی به شمار میآید.
ـ تهديدهای احتمالی

الف) بروز تحركات سياسي (كردها و اعراب سنی) در خارج و داخل مرزها؛

ب) افزايش تمایالت همگرایی مناطق كرد و عربنشين ایران با عراق؛

ج) افزايش ناآرامي در مرزهای غربي و نفوذ عناصر تروريستي به كشور؛

د) افزایش نفوذ عربستان در منطقه به داليل مالی و مذهبی.

ـ فرصتهای احتمالی

با توجه به ظرفیتها و محدودیتهای حاصل از تحریم ،در صورت وقوع سناریوی تجزیه
عراق فرصتهای راهبردی منطقهای عاید ایران نخواهد شد.
ـ شتابدهندهها

الف) افزایش هزينههای امنيتي ايران در بلندمدت پس از تجزیۀ عراق؛
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ب) هدفگیری ايران به عنوان هستۀ محوری تشیع وکشاندن صحنۀ نبرد به سمت مرزها و
داخل خاک ايران؛
ج) تغيير اولويت از تضاد امت اسالمي با اسرائيل به سمت داخل جهان اسالم.

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

 .2 .1 .5تأثیر تشکیل حکومت متحد و منسجم در عراق بر امنيت ملي ج.ا.ايران

کنت مایکل پوالک 12بر این باور بود که سیاست دولت اوباما در عراق فاجعهبار بوده و عامل
مهمی در تسریع جنگ داخلی عراق بود .وی دارای رویکردی مخالف جنگ بود و اولویت
اول آمریکا را تالش در جهت تشکیل یک دولت جدید عراقی میدانست که کردها ،شیعیان
و اهل سنت میانه را در آغوش بگیرد .احتماالً اين سناريو مطلوبترين سناريو برای امنيت و
منافع ملي ايران باشد ( .)Pollack, 2014این سناریو از جهتی به منظور حفظ موقعیت ژئوپلتیک
و تمامیت ارضی عراق و شکست طرحهای تجزیهطلبانه ،نظیر طرح خاورمیانۀ بزرگ ،مناسب
12 kenneth michael pollack

سناریوهای ِ
پیش روی ایران در بحرانهای سوریه و عراق و راهبردهای برونرفت از آنها

حوزۀ امنیت و منافع ملی ج.ا.ایران است .میتوان گفت عراق متحد و منسجم ،گاه در خدمت
منافع ملی و رفع تهدیدات ج.ا.ایران نیز عمل کرده است.
ـ تهدیدهای احتمالی

الف) عراق متحد و منسجم به ایفای نقش متعادلکنندۀ ایران در منطقه بپردازد؛
ب) گرایش به عربستان به سبب نیازهای مالی و امنیتی؛

ج) بازتعریف نقش خود در جبهۀ متحد عربی علیه ایران؛

د) روی کار آمدن حکومت متحد و منسجم با تغییر رویکرد نسبت به اسرائیل.

ـ فرصتهای احتمالی

الف) دستیابی ایران به جايگاهی در عراق با روی کار آمدن حکومت متحد و منسجم؛

ب) کاهش چالشهای منطقه بر اثر روی کار آمدن حکومت متحد و منسجم در عراق؛

ج) بازتعریف توازن قوا در منطقۀ غرب آسیا ،با همراهی حکومت متحد و منسجم عراق با
ایران؛
د) مشارکت گستردۀ ایران در نوسازی زیرساختهای عراق؛
ه) حفظ قدرت محور مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي.

ـ شتابدهندهها

الف) تالش قدرتهای منطقه (ج.ا.ایران ،ترکیه) جهت حفظ یکپارچگی عراق؛

ب) حضور فعاالنۀ ج.ا.ایران در عراق جهت اتحاد میان کردها ،سنیها و شیعیان؛

ج) تالش ایران جهت شکست طرح خاورمیانۀ بزرگ و جدید آمریکا و اسرائیل.

الف) جنگ ،به علت تقسیمات قومی ـ نژادی موجود ،به بنبست کشیده میشود؛
ب) آشوب به نفع گروههای افراطی است؛

ج) مدت زمانی که این جنگها به طول میانجامد بسیار طوالنی است؛

د) این جنگها همواره به سایر مناطق سرایت میکنند.

دورۀ  . 9شمـارۀ  . 30بهـار 1398

اين سناريو ،در حال حاضر ،پس از حل مشكل داعش و بيرون راندن آن از عراق ،احتماالً بین
دولت مركزی و اقليتهای كرد و سني ايجاد خواهد شد (منتظران و قربانی.)82-81 :1396 ،
ویژگی مهم جنگهای داخلی مشابه جنگ عراق عبارتاند از:

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

 .3 .1 .5سناريوی افزايش تنشها و آغاز جنگ داخلي در عراق
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بخش اول :مقـاالت علمـی

جدول  .3علل سرایت جنگ داخلی بین كشورهای همجوار به عقیدۀ پوالک

در بدترين حالت ،جنگ داخلی در يک کشور میتواند منجر به يک جنگ داخلی در کشور
همسايه شود ) .(Pollack, 2014با توجه به اختالفات ظاهرشده در ميان گروههاى فعال شيعی در
بحران عراق میتوان انتظار داشت:

الف) گسترش دامنة اين اختالفات ،زمينه را براى حضور و مداخلة هرچه بيشتر بازيگران
فرامنطقهاى و منطقهاى فراهم سازد؛
ب) مسئوالن اقليم کردستان دوباره شعارهاى استقاللطلبانة خود را مطرح کنند؛
ج) احتماالً موجب قدرتيابی مجدد عناصر داعش در تحوالت ميداني عراق خواهد شد؛

د) روند کلی اين اختالفات بر محور اصلي سياست خارجي منطقهاى ايران يعنی حمايت از
محور مقاومت ،تأثيرات منفي خواهد گذاشت.
سناريوى جنگ داخلي عراق ،طرفداراني نيز در ميان همسايگان آن دارد.

در حال حاضر ،شايد بتوان ريشهها و علل اختالفات رهبران کرد را شامل موارد زير دانست:

الف) سهم هر يک از گروهها از کرسیهاى کابينه و ميزان بودجه؛

ب) عوايد حاصل از فروش نفت؛
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ج) مناطق نفتخيز مورد اختالف ميان دولت مرکزى ،سنيها و کردها (منتظران و قربانی،
.)87 - 89 :1396

مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهوری

ـ تهدیدهای احتمالی

الف) گرايش عراق به سمت عربستان به علت تأمين نيازهاى مالی و امنيتی؛

ب) افزايش اختالفات قومي در داخل مرزهاى عراق؛

ج) افزايش ناآرامي در مرز غربي ايران و نفوذ عناصر تروريستي به کشور؛

د) افزايش حضور قدرتهاى فرامنطقهاى در عراق به منظور کاهش تنشها؛

ه) شکلگيرى مجدد گروههاى افراطی مذهبی در منطقه.

سناریوهای ِ
پیش روی ایران در بحرانهای سوریه و عراق و راهبردهای برونرفت از آنها

ـ فرصتهای احتمالی

الف) افزایش قدرت تأثیرگذاری ایران در حل و فصل منازعات منطقهای از طریق:
ـ حمایت از حکومت مرکزی جهت فائق آمدن بر مناقشات داخلی؛

ـ اعمال نفوذ در میان رهبران گروههای فعال شیعی و همچنین کردها جهت همگرایی بیشتر
آنها با ایران برای کنترل بحران.
ب) منفعل کردن اقدامات عربستان در عراق از طریق همکاری با ترکیه.

ـ شتابدهندهها

الف) تقويت نظامي و مالی كردستان عراق توسط غرب جهت مبارزه با داعش؛

ب) عدم پاسخگویی كردستان عراق به دولت مركزی؛

ج) عدم عودت عواید حاصل از فروش نفت به دولت مركزی.

 .2 .5سناریوهای پیش روی ایران در سوریه
با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی سوریه ،سناريوهای احتمالی به سه شكل زیر خواهند بود:
الف) باقیماندن سوریه به عنوان یک دولت واحد با حاکمیت کنونی؛
ب) روی کار آمدن دولت فدرال سنی در سوریه؛

ج) ادامۀ درگیریها و تجزیۀ سوریه به دولتهای دارای حاکمیت مستقل.
 .1 .2 .5باقیماندن سوریه به عنوان یک دولت واحد با حاکمیت کنونی

ب) خلع سالح گروههای شورشی و رسیدن به توافقنامههایی جهت جلوگیری از تسویه
حسابهای داخلی؛
ج) مانعتراشی عربستان و ترکیه نسبت به بقای حاکمیت کنونی سوریه تا زمانی که زیر نفوذ
ایران باشد.
ـ تهدیدهای احتمالی

الف) افزایش نفوذ و قدرت روسیه در سواحل سوریه؛

ب) همجهت شدن رویکرد قدرتهای فرامنطقهای در تغییر حکومت سوریه؛
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الف) آمریکا به سختی با موضوع بر مسند قدرت ماندن اسد کنار خواهد آمد؛

فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست گذاریعمومی

روسیه و ایران اعتقاد دارند که تاکنون توانایی باقی نگه داشتن نظام سوریه ،چه در سایۀ موجودیت
اسد یا عدم حضور وی را داشتهاند .موانع اصلی بر سر راه این سناریو موارد زیر است:
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بخش اول :مقـاالت علمـی

ج) مانعتراشی عربستان و ترکیه در ابقای حکومت اسد؛

د) تضعیف جایگاه ایران در سوریه و در نتیجه تضعیف محور مقاومت.

ـ فرصتهای احتمالی

الف) ابقای اسد در قدرت که منجر به موارد زیر میشود:

ـ حفظ جایگاه ایران و تقویت محور مقاومت؛

ـ تقویت هالل شیعی؛

ـ تضعیف طرح اتحاد عربی عربستان.

ب) به وجود آمدن فضای مناسب جهت مشارکت ایران در بازسازی سوریه.

پیشرانها

الف) آشتی بین گروههای مختلف از طریق تأمین منابع مالی بازسازی سوریه؛

ب) تأمین موازنۀ قدرت در عرصۀ میدانی میان قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای؛

ج) دستیابی روسیه به پایگاههای نظامی در سواحل سوریه(مشرق نیوز.)1396 ،
 .2 .2 .5روی کار آمدن دولت فدرال سنی در سوریه
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در شرایطی که به نظر نمیرسد جریان مسلطی در سوریه بتواند حاکمیت خود را در تمامی مناطق
این کشور گسترش دهد ،ادامۀ این روند میتواند رویکرد فدرالی مبتنی بر حفظ سوریه در مرزهای
کنونی خود را درپیداشته باشد .روسیه به صورت تلویحی این موضوع را مطرح کرده است که
میتواند با گرایشهای فدرالی در سوریه برای تضمین موقعیت خود در سواحل مدیترانه تعامل
داشته باشد (مشرق نیوز.)1396 ،
موانع احتمالی روی کار آمدن دولت فدرال در سوریه:

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

الف) سازماندهی و آموزش مخالفین به منظور مقابله با نیروهای رادیکال سنی و نیروهای
طرفدار دولت توسط آمریکا؛
ب) پیروزی اکثریت سنی میتواند به عنوان یک الگو برای عراق مطرح شود؛

ج) زمینۀ پرورش نیروهای افراطی و صدور آنها به سایر مناطق از میان میرود؛

ی مذهب عراق را نیز
د) شکلگیری یک نیروی گستردۀ سنی در سوریه که میتواند قبایل سن 
به اعتدال دعوت کند (.)Pollack, 2014

برای تحقق سناریوی حکومت فدرال سنی ،گروههای شورشی مختلف باید اختالفات و
منازعات خود را کنار بگذارند و مانند یک فراکسیون متحد عمل کنند .از طرفی نیز این احتمال
وجود دارد که آمریکا حاکمیت اهل تسنن در سوریه را مورد تأیید قرار دهد .ترکیه نیز سناریوی

سناریوهای ِ
پیش روی ایران در بحرانهای سوریه و عراق و راهبردهای برونرفت از آنها

روی کار آمدن دولت فدرال سنی در سوریه را بر ادامۀ هرج و مرج در سوریه یا باقی ماندن اسد
در قدرت ترجیح میدهد .کردها نیز به نظر میرسد با این گزینه موافقت خواهند کرد ،به شرطی
که بتوانند به خودمختاری و ایالتهای فدرال دست پیدا کنند (مشرق نیوز.)1396 ،

ـ تهدیدهای احتمالی

الف) روی کار آمدن دولت فدرال سنی با حمایت قدرتهای فرامنطقهای؛

ب) کاهش حاشیۀ امنیت ایران تا نقطۀ صفر مرزی؛

ج) تقویت طرح اتحاد عربی عربستان بر علیه ایران؛

د) تضعیف جایگاه منطقهای ایران در نتیجۀ روی کار آمدن دولت فدرال سنی.

ـ فرصتهای احتمالی

الف) کاهش تنشهای منطقهای در مرز غربی و در نتیجه کاهش هزینههای دفاعی ایران؛
ب) به وجود آمدن فضای مناسب جهت مشارکت ایران در بازسازی سوریه؛

ج) تشکیل ایالتها بر اساس قومیت و مذهب و در نتیجه افزایش نفوذ ایران در ایاالت
شیعهنشین؛

د) ادامۀ تنشها بین گروههای سنی و تقویت گروههای علوی توسط ایران جهت دستیابی
به حکومت فدرال.

ـ پیشرانها

الف) تأثیرگذاری ترکیه و عربستان در عرصۀ سوریه جهت تأمین حاکمیت سنی؛

ب) آمریکا درصدد ایجاد حکومت سنی به منظور خلع قدرت اسد؛

ج) تشکیل کشور سنی فدرال جهت کنترل بحرانهای غرب آسیا و مهار ایران در منطقه.

پاشنۀ آشیل احتمال رخداد این سناریو عوامل زیر خواهد بود:
الف) آمریکا با روسیه بر سر مناقشات بالکان به توافق برسد؛

ب) با سکوت روسیه ،ایران قادر به پشتیبانی گسترده از دولت اسد نباشد؛

ج) آمریکا با توسعۀ مداخلۀ نظامی ،موجب مهار نفوذ ایران در منطقه شود؛
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این سناریو ،تا چندی پیش ،محتملترین سناریو به نظر میرسید .همچنین ،کمبود احتمال تشکیل
سوریه جدید و متحد ،با توجه به اختالف دیدگاه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در نحوه و نوع
حکومت آتی سوریه ،خود میتواند به یکی از علل اساسی بروز و ادامه درگیریها در سوریه تبدیل
گردد .از طرفی نیز ،منافع بسیاری از بازیگران خارجی در ادامۀ درگیریها است (مشرق نیوز.)1396 ،
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 .3 .2 .5ادامۀ درگیریها و تجزیۀ سوریه به دولتهای دارای حاکمیت مستقل
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د) عربستان و برخی از کشورها به حمايت خود از اهل تسنن ادامه دهند.

به هر حال ،اگر راهکار انتقال روند سياسی با مشکل مواجه شود ،در اين شرايط ،احتماالً
تجزية اين کشور به رژيمهاى جديد بر اساس مبانی فرقهاى به رسميت شناخته میشود.
روسيه جهت حفظ پايگاههاى خود در سواحل مديترانة سوريه به دنبال تفاهمهاى دوجانبه با
هر يک از مجموعههاى داراى حاکميت خودمختار خواهد بود (مشرق نيوز.)1396 ،

ـ نقاط ضعف این سناریو

هر چند اين سناريو يکی از سناريوهاى احتمالی آيندة سوريه است ولی داراى نقاط ضعفی است
که در جدول  4به آنها اشاره شده است.
جدول  .4نقاط ضعف سناریوی ادامۀ درگیریها و تجزیۀ سوریه
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ـ تهدیدهای احتمالی

الف) تغيير رويکرد روسيه نسبت به سوريه به علت توافق با آمريکا بر سر مسئلة بالکان؛
ب) تقويت تفکرات جدايیطلبانة کردها در سوريه؛

ج) تقويت جايگاه عربستان در سوريه با توجه به اکثريت سنی؛

د) انزواى بيشتر ايران با تغيير در آرايش قدرتهاى منطقهاى و فرامنطقهاى.

ـ فرصتهای احتمالی

الف) افزايش حضور ايران در کشورهاى حاصل از تجزية سوريه؛

سناریوهای ِ
پیش روی ایران در بحرانهای سوریه و عراق و راهبردهای برونرفت از آنها

ب) اشتراک هدف ايران ،عراق ،ترکيه و عربستان در ممانعت از تجزية سوريه؛

ج) تالش ايران جهت همسو کردن افکار عمومی سوريه جهت حفظ تماميت ارضی و افزايش
نفوذ خود در منطقه.

ـ پیشرانها

الف) توافق آمريکا با روسيه در خصوص مناقشات بالکان جهت تأثيرگذارى بر حمايت
روسيه از ايران و اسد؛
ب) تغيير صفبندى قدرتهاى منطقهاى و فرامنطقهاى در خصوص آيندة سوريه؛
ج) تالش کردها جهت اضافه کردن نوار مرزى ترکيه بر اراضی تحت سلطة خود؛

د) تالشهاى اسرائيل جهت ايجاد ناامنی و ايفاى نقش موثر در سوريه.

 .6پیامدهای بحرانهای منطقه از منظر مکتب كپنهاگ
با توجه به مؤلفههاي اصلی نظرية مجموعة امنيتی منطقهاي مکتب کپنهاگ ــ که شامل وابستگی
متقابل امنيتی ،الگوهاي دوستی يا دشمنی و مجاورت و وجود حداقل دو بازيگر مؤثر است ــ به
صورت توصيفی ـ تحليلی به تبيين مهمترين چالشهاى فراروى امنيت منطقهاى ايران ،ناشی از
بحرانهاى عراق و سوريه ،میپردازيم (مرادى و شهرامنيا.)138 -136 :1394 ،
جدول  .5پیامدهای بحرانهای منطقه از منظر مکتب كپنهاگ
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ـ تضعيف جايگاه و نفوذ ايران در منطقه :به سبب وجود وابستگی متقابل امنيتی منفی در منطقة
خاورميانه ،ازدياد قدرت يک واحد به سرعت تأثير منفی بر امنيت ملی واحدهاي ديگر برجاي
میگذارد و روندهاي تقابلجويانه و منازعات امنيتی شکل میگيرد .از آنجايی که عربستان به
شدت نگران نفوذ منطقهاي ايران است ،در تالش است با حمايت معارضين جايگاه خود را تثبيت کند
و راهبرد آمريکا جهت مهار ايران اســتفاده از فشارهاى بينالمللی جهت کنارهگيرى اسد
می باشد (مرادى و شهرامنيا.)139-138 :1394 ،

بخش اول :مقـاالت علمـی

ـ تضعیف محور مقاومت :به عقیدۀ باري بوزان ،اتخاذ موضعی محکم و اصولی از سوي برخی
کشورهاي خاورمیانه در حمایت از فلسطینیها در برابر اسرائیل ،جزء جداییناپذیر از مشروعیت
حکومتها در مقابل ملتهایشان به حساب میآید .استفان والت معتقد است که اساس تشکیل
ائتالفها در سطح بینالمللی ،توازن تهدید است نه توازن قدرت .بنابراین ائتالف بین دولتها نتیجۀ
واکنش به تهدید است .سوریه در معادالت استراتژیک آمریکا ،به سبب مرز مشترک با اسرائیل و تلقی
آن به عنوان یکی از ستونهای اصلی مقاومت ،مانع بزرگی به شمار میآید و آمریکا به منظور حفظ
اسرائیل به دنبال نابودی این پل استراتژیک بین ایران و محور مقاومت است (مرادی و شهرام نیا:1394 ،
.)139-138

ـ برهمزدن ساختار قدرت و موازنۀ قوا در منطقه :باري بوزان معتقد است عنصر اصلی که باید
به روابط قدرت افزوده شود ،الگوي دوستی و دشمنی بین دو دولت است .در هر مجموعۀ امنیتی
منطقهای ،تعامالتی میان دولتهاي موجود در آن منطقه وجود دارد که تداوم و تکرار آن منجر به
شکلگیري الگوهاي تعامل میشود .این الگوي تعامل از ساختار قدرت یا توزیع قدرت در منطقه
تأثیر میپذیرد .شباهتها و تضادها پیشزمینۀ شکلگیري نظام منطقهاي بر حسب هویت یکسان را
فراهم میکنند .بنابراین میتوان گفت آنچه بر مناسبات دو کشور جمهوري اسالمی ایران و سوریه
یک هویت جمعی باثبات و پایدار بخشیده است ،همسویی مواضع و استراتژيهاي سیاست خارجی،
اشتراکات منافع ،فرهنگی ،قومی و  ...است (مرادی ،شهرام نیا.)141-139 :1394 ،
ـ باال گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه :کشورهاي شمال از وابستگی و رقابت کشورهاي جهان
سوم به تهیۀ تسلیحات چونان منبع نفوذي استفاده میکنند .این عامل ،کشورهاي جهان سوم را به طور
فزایندهاي در برابر تحوالتی که در محیط امنیتی منطقهاي خویش رخ میدهد آسیبپذیر میکند.
برهمخوردن توازن قوا و دگرگونی در نظم منطقهاي و باال گرفتن تنشهاي قومی ـ مذهبی و تداوم
سناریوهاي ایرانهراسی در منطقه ،باعث خواهد شد تا مسابقۀ تسلیحاتی در منطقه به اوج خود برسد
(مرادی و شهرام نیا.)145-144 :1394 ،
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ـ تشدید تنشهاي فرقهاي ـ مذهبی در منطقه :از دید بوزان این اختالفات فرقهاي همواره میتواند
منشأ درگیريها و جنگهاي گستردهاي شود .یکی از تأثیرات بحران سوریه ،شکلگیري گروههاي
متعددي موسوم به گروههاي تروریستی تکفیري با عناوین مختلف بود .از دیگر تهدیداتی که بحران
سوریه برای امنیت منطقهاي ایران به همراه خواهد داشت ،بیثباتی و ناامنی منطقهاي ،در کنار تشدید
تنشهاي فرقهاي و چالشهاي قومی ـ مذهبی است که به دنبال ظهور و قدرتیابی گروههاي تکفیري
امکان بروز یافته است (مرادی و شهرام نیا.)144-143 :1394 ،

 .7علل حمایت ایران از حکومتهای سوریه و عراق
یکی از مهمترین تهدیداتی که در بحرانهای سوریه و عراق ،امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران و
امنیت منطقه را تهدید میکند ،گسترش روزافزون جریانهای تکفیری است (اسدی.)171 :1391 ،
همچنین ،این بحران به گسترش تنش قومی ـ 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

سناریوهای ِ
پیش روی ایران در بحرانهای سوریه و عراق و راهبردهای برونرفت از آنها

در روابط ايران با اين کشورها و به ويژه با عربستان ،بهسرعت به يک بحران تبديل میشود (اسدى،
.)170 :1391
جدول  .6علل حمایت ایران از سوریه و عراق
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 .8تحلیل و نتیجه
در فضاى پرالتهاب و فرسايشی فعلی و با وجود عدم قطعيتهاى فراوان در ساختار منطقة
خاورميانه ،بهراحتی نمیتوان سناريوى احتمالی را پيشبينی کرد .نکتة اساسی در تحوالت
سوريه و عراق متضرر شدن ايران از ادامة بحران اين کشورها است؛ در حالی که آمريکا و
اسرائيل از ادامة اين روند در خاورميانه حمايت میکنند و به دنبال رژيم و کشورى ضعيف و
درگير در جنگ داخلی هستند.
جدول  .7سناریوهای احتمالی سوریه و عراق
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برگزارى انتخابات پارلمانی و همهپرسی قانون اساسی موجب شکلدهی به نظام سياسی جديد
عراق شد و پستهاى سياسی بين احزاب تقسيم گرديد .تشکيل حکومت متحد و منسجم
محتملترين سناريو است؛ هرچند اين خطر نيز وجود دارد که با افزايش قدرت ملی عراق ،اين
کشور مسير خود را از ايران جدا کند و احتماالً مانند گذشته به عنوان عامل متعادلکنندة نقش
منطقهاى ايران عمل کند؛ امرى که انرژى سياسی ـ امنيتی ايران را صرف رفع تهديد يک رقيب
متعارف نظامی در منطقه میکند و اگر همانند گذشته نقش خود را در منطقه در مجموعة جهان
عرب تعريف کند ،مطلوب ج.ا.ايران نخواهد بود.

سناریوهای ِ
پیش روی ایران در بحرانهای سوریه و عراق و راهبردهای برونرفت از آنها

جدول  .8اقدامات ایران جهت كاهش تهدیدات احتمالی عراق

 .2 .8سوریه
بحران سوريه به عنوان يکی از چالشبرانگيزترين بحرانهاى منطقة غرب آسيا در قرن حاضر به
شمار میآيد .حضور قدرتهاى منطقهاى و فرامنطقهاى باعث شد تا اين بحران ابعاد بينالمللی
و جهانی به خود بگيرد و داراى پيچيدگیهاى خاصی گردد .هرچند سوريه بحران راديکاليسم
مذهبی را پشت سر نهاده است ،در حال حاضر ،اجرايی شدن سناريوى احتمالی حکومت
فدرالی سوريه فقط از طريق تقويت همکارىهاى منطقهاى ،راهکارهاى سياسی و اصالحات
داخلی که مورد توافق و تأييد مردم و دولت سوريه باشند ،حاصل خواهد شد.
 .1 .2 .8راهکارهای احتمالی

الف) اجراى انتخابات آزاد با حضور همه گروهها؛

ب) افزايش نقش مشارکت سياسی مردم در آيندة سوريه؛

ج) چشمپوشی قدرتهاى منطقهاى و فرامنطقهاى از منافع خود در سوريه.

 .2 .2 .8عوامل موثر در دست یافتن به یک راهبرد برونرفت

ـ فرود ناوگان نيروى هوايی روسيه در غرب ايران؛

ـ اعالم آمادگی روسيه براى تجهيز ايران به سامانههاى دفاع هوايی پيشرفته؛

ـ فروش جنگندههاى سوخو؛
و مواردى چون:

ـ نارضايتی روسيه از سطح فعاليتهاى نيروهاى زمينی ايران در سوريه؛
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ب) سطح همکارى و اختالفات روسيه و ايران در سوريه؛ بيمها و اميدها :موارد زير نشاندهندة
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الف) پيروزى اسد در افکار عمومی سوريه :پيروزى حلب براى اسد ،پيروزى بزرگی به شمار
میرود و احساس پيروزى را در افکار عمومی سوريه ايجاد میکند و مانع از اجراى سناريوى
تجزيه میشود.

بخش اول :مقـاالت علمـی

ـ نارضایتی ایران از روسیه در خصوص آموزش نیروهای ارتش سوریه و تجهیزآنها با
تسلیحات روسی؛

ـ هدف روسیه حفظ حکومت بشار اسد با دست کشیدن از بخشهایی از سوریه قدیم است؛
ـ هدف ایران کنترل مناطق بیشتری از سوریه جهت پیشبرد اهداف خود است که نشاندهندۀ
اختالفات این دو کشور است.

ج) جلوگیری از ایجاد ائتالف داخلی بر علیه حکومت اسد :البته گروههای شورشی بخشی
از توان مبارزاتی خود را در جنگ با یکدیگر از دست دادهاند.

د) افتراق در اردوگاه ریاض و آنکارا :به علت تغییر سیاستهای ترکیه در مرحلۀ پس از
کودتا ،هماهنگی در اردوگاه ریاض و آنکارا مشکل خواهد بود و منجر به تقویت حاکمیت اسد
شده است.
 .3 .2 .8راهبردهای احتمالی برونرفت از این سناریوها
ـ چالش ایران در قبال آمریکا

دولت ترامپ با توجه به ناتوانی دولتهای پیشین در برابر دستاوردهای ائتالف ،به دنبال لغو
سیاستهای خارجی در قبال روسیه و سوریه خواهد بود .البته آمریکا امیدوار است که روسیه
بهترین گزینه را در راستای اهدافش در سوریه انتخاب کند زیرا مذاکره از اهداف استراتژیک
آنها ناست بنابراین حمایت ایران از ادامۀ روند مذاکرات و همسو کردن نظر روسیه و ترکیه با
خود ،میتواند آمریکا را در دست یافتن به اهداف خود ناکام گذارد و همچنین ایران از عملی
شدن بهترین سناریوی آمریکا مبنی بر کنار گذاشتن اسد ممانعت به عمل آورد.
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چالش ایران در قبال اسرائیل :مهمترین اقدام ایران در این راستا ،جلوگیری از به دست
آوردن کنترل بخشی از سوریه توسط اسرائیل و تبدیل شدن به یکی از بازیگران موثر در
مشخصسازی ماهیت آیندۀ سوریه ،است.

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

ـ نقشۀ راه ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی در سوریه

الف) ایران باید در راستای حفظ اسد ،گروههای شیعی را با دولت متحد کند؛
ب) تنش میان آمریکا و روسیه را به سمت مسائل فرامنطقهای سوق دهد؛

ج) از طریق همکاری با ترکیه و روسیه مانع از مداخلۀ کشورهایی مانند عربستان و اسرائیل
گردد.

ـ موانع و چالشهای مشترک سوریه و عراق

الف) دیرپایی بحرانهای داخلی و حضور متناوب قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای،
موجب گسستگی ساختار قدرت سیاسی و تأثیرات منفی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؛

سناریوهای ِ
پیش روی ایران در بحرانهای سوریه و عراق و راهبردهای برونرفت از آنها

ب) تعدد قومیـمذهبی این کشورها مبنای بسیاری از پیشبینیناپذیریهای تحوالت
اجتماعی و سیاسی گردیده است؛
ج) عنصر حاکمیت سیاسی در این کشورها قادر به تقویت مبانی نهادهای مدرن ،هویت ملی
و تکوین جامعه سیاسی نیست.
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