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چکیده
. هدف مقاله حاضر تبیین سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در قبال بحران سوریه است

توصیفی درصدد پاسخگویی به ایـن سـؤال   –در این راستا این پژوهش با اتخاذ رویکرد تیلی 
گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال است که تا چه میزان واقع

هاي مقاله حاکی از آن هستند که جمهوري اسالمی ایران در سوریه را دارد؟یافتهران سوریهبح
اي بـه ضـرر خـود و دور    به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیري از تغییر موازنه قوا منطقه

الزم به اشاره است که هرگونه تغییر جدي . کردن تهدیدات روبه گسترش در سطح منطقه است
اسی سوریه، پیامدهاي جدي براي محور مقاومت به رهبري ایران به دنبال خواهد در عرصه سی

بر این اساس سیاست . داشت و آنها را با تهدیدات جدیدي در سطح منطقه مواجه خواهد کرد
توان سیاستی در راستاي حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و ایران در سوریه را می

هاي خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیـه و  دور کردن تهدیدات از مرز
شود که به رقابـت محـور ایـران در مقابـل     تر میاین سیاست زمانی قابل فهم. باشدتحلیل می

. اي دیـده شـود  عربستان و کشورهاي حامی آن توجه شود و موضوع در کلیت و ظرف منطقه
. ند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهدمقاله حاضر قصد دارد این موضوعات را طی چ
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مقدمه
از زمان استقالل سوریه تا پیروزي انقالب اسالمی، رابطه بین دو کشور ایران و سوریه 

محورهـاي مهـم   یکی از 1979اما با پیروزي انقالب اسالمی در سال ؛ بیشتر خصمانه بود
سال گذشته، سـوریه بـه   37در طول . در سیاست خارجی ایران، کشور سوریه بوده است

دالیل و عوامل متعـددي همچـون ایـدئولوژي مشـترك مبـازره بـا رژیـم صهیونیسـتی،         
اهللا لبنـان همـواره   مخالفت با غرب، همراهی و همکاري بـا نیروهـاي فلسـطینی و حـزب    

.ایران حفظ نموده استجایگاه خود را در سیاست خارجی
هـاي  با بررسی تاریخی حضور و نفوذ اسـتعمار، سـاختار سیاسـی، اجتمـاعی، شـکاف     

تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه       می... جواري با رژیم صهیونیستی وقومی و مذهبی، هم
نفوذ گسترده .اي قرارگرفته استاي و فرا منطقهسوریه همواره موردتوجه بازیگران منطقه

اهللا در مــرز رژیــم صهیونیســتی، ســوریه و همچنــین تقویــت نیروهــاي حــزبایــران در 
متحده را بر آن داشت که با همکاري ترکیـه و برخـی از کشـورهاي عـرب، دامنـه      ایاالت

در طول بحران، کشـورهاي  . اعتراضات کشورهاي تونس، لیبی و مصر را به سوریه بکشاند
آوردند و به دنبال آن هستند تا عـالوه  ها را از مخالفین به عمل مخالف بیشترین حمایت

بـا توجـه بـه همسـایگی سـوریه بـا       . بر سرنگونی اسد از نفوذ ایـران در منطقـه بکاهنـد   
اهللا، هرگونه تغییر در جایگاه سوریه موجـب تغییـر در معـادالت    فلسطین، روابط با حزب

یانـه را بـا   سیاسی ـ امنیتی آینده خاورمیانه خواهد شد و موازنه قـدرت ایـران در خاورم   
.شکست روبرو خواهد نمود

یابی بـه درك صـحیحی از راهبـرد سیاسـت     هدف این مقاله واکاویی، چرایی و دست
در ایـن راسـتا ایـن    . تـاکنون اسـت  2011خارجی ایران نسبت به بحران سوریه از سال 
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توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که تـا  –پژوهش با اتخاذ رویکرد تحلیلی 
گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران زان واقعچه می

هاي مقاله حاکی از آن هستند که جمهوري اسالمی ایران در سـوریه  سوریهرا دارد؟ یافته
اي بـه ضـرر خـود و    به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیري از تغییر موازنه قوا منطقه

الزم به اشاره است که هرگونـه  . رش در سطح منطقه استدور کردن تهدیدات روبه گست
تغییر جدي در عرصه سیاسی سوریه پیامدهاي جدي براي محـور مقاومـت بـه رهبـري     

تـوان سیاسـتی   بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می. ایران به دنبال خواهد داشت
دیدات از مرزهـاي  در راستاي حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و دور کردن ته

.باشدخود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و تحلیل می
شـیوه  . باشـد تحلیلـی مـی  -شـده در ایـن مقالـه توصـیفی    روش تحقیق بکـار گرفتـه  

در ایـن روش اهـداف   . اي اسـت ها و اطالعات بـر مبنـاي روش کتابخانـه   آوري دادهجمع
عنـوان متغیرهـاي   هـا بـا بحـران سـوریه بـه     مناسـبات آن المللی ایران و اي و بینمنطقه

اي بررسی خواهند شد و همراه بـا توضـیح چگـونگی ارتبـاط     تأثیرگذار به روش کتابخانه
.ها به تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه پرداخته خواهد شدبین آن

چارچوب نظـري  دهی، پژوهش در چهار بخش بررسی خواهد شد، ابتدا ازنظر سازمان
در بخـش  . ی قرار خواهـد گرفـت  موردبررسدر گام بعدي، بحران سوریه . ارائه خواهد شد

سوم سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه با توجه بـه چـارچوب نظـري بررسـی     
.گیري حاصل از پژوهش ارائه خواهد شددرنهایت نتیجه. گرددمی

چارچوب نظري
ها در برخـورد بـا امـور و    مشی و روشی که دولتسیاست خارجی عبارت است از خط

مسائل خارج از کشور بـراي حفـظ حاکمیـت و دفـاع از موجودیـت منـافع خـود اتخـاذ         
سیاست خارجی همه کشورها بـا محـیط داخلـی و خـارجی در تعامـل اسـت و       . کندمی

جی، ها، سـاختار و سـازمان سیاسـت خـار    ها، ابزارها تاکتیکها، استراتژياهداف، توانایی
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همچنین تصمیمات، اقدامات و پیامدهاي سیاست خارجی همگی در ایـن فراینـد نقـش    
اي هاي ملی، منطقـه گیري از ظرفیتهاي ملی با بهرهدولت.)11: 1380سجادپور، (دارند 

هـاي  اي خود در جهت دستیابی بـه اهـداف و منـافع ملـی خـود، اسـتراتژي      و فرامنطقه
پـژوهش  . ورزنـد هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمیگیرند و از مختلفی را در پیش می

اي، اي و فرامنطقـه حاضر با توجـه بـه بافـت داخلـی سـوریه، مداخلـه بـازیگران منطقـه        
گرایـی را در راهبـرد سیاسـت    هاي متفاوت و متعارف ایـدئولوژیکی، رویکـرد واقـع   نگرش

.خارجی ایران در قبال بحران سوریه موردبررسی قرار داده است

گراییواقع
موضوعاتی همچون ارزش و منـافع غیرمـادي، اخـالق، هنجـار،     انیگراواقعاز دیدگاه 

هاي فرهنگی، ایدئولوژیک و ماهیت نظـام سیاسـی در سیاسـت خـارجی کشـورها      تفاوت
محوري، بقا، موازنه قوا، خودیـاري و  مکتب بر مفروضاتی چون دولتنیا.جایگاهی ندارند

هـا دفـاع و   گرایـی هـدف اصـلی دولـت    در واقع. دارددیتأکالملل آنارشی بودن نظام بین
ها در صـدر قـرار دارد، زیـرا بـدون موجودیـت      صیانت از کشور است و گزینه بقا براي آن

، هیچ دولتـی جهـت افـزودن تـوان ملـی در عرصـه سیاسـت        هادولتعنصر بقا در رفتار 
زمینـه را بـراي افـزایش    بنابراین، افزایش تهدیدات ملـی ؛ اقدامی نخواهد نمودالمللنیب

بقاء انگیـزه  (Waltz, 1979: 12). کندیمقدرت جهت حفاظت از بقاي سیاسی فراهم 
بوده و از آنجایی که بر خالف ساختار داخلی، سـاختار نظـام   المللنیباصلی در سیاست 

دهنده نظام، مسـئول  آنارشیک است، بدین گونه که هریک از واحدهاي تشکیلالمللنیب
بینـد، بـه تعقیـب    تر مـی ود هستند و هر دولت آزاد است تا هر طور که مناسبامنیت خ

بنابراین در ساختار )730: 1386یزدان فام، (اهداف داخلی و خارجی خود همت گمارد، 
دوئرتـی و فـالتزگراف،   (. تـرین قاعـده محتمـل اسـت    يضـرور آمیز، خودیاري ومرجهرج

1388 :144( .
هـا را تعیـین   هـا نیسـت کـه رفتـار آن    ت و منافع دولتوالتز معتقد است که این قدر

هـا  ها در سطح ساختار نظام است که رفتار آنکند بلکه این آنارشی و توزیع توانمنديمی
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(schweller and priess,1997:1-32). کنـد ها را تعیین مـی و سیاست خارجی آن

ارجی نیست، بلکـه در  الملل تنها مجموع رویکردها و سیاست خاز نظر والتز سیاست بین
الملل است که روابط اعضاي آن را درصحنه جهانی تشـکیل  حقیقت ساختار سیستم بین

همچنـین توزیـع   . گـردد الملـل برمـی  ساختار نیز به آرایش واحدها در نظام بین. دهدمی
پــذیرد کننــده ســاختارهاي سیســتم انجــام مــیهــا درنتیجــه مکانیســم تعیــینتوانــایی

. )94: 1388محمدخانی، (
اي اسـت دربرگیرنـده   عنوان مدلی از سیستم جهانی، گویـاي جامعـه  موازنه قدرت به

همه بازیگران هویت و استقالل خـویش را در جهـت ایجـاد آن حفـظ     ها که در آندولت
باشد، اما تـرس از قـدرت در یـک محـیط     اگرچه موازنه صرفاً قدرت محور نمی. کنندمی

ستم، به سمت موازنه در برابر یکـدیگر بـه دنبـال دارد    ها را در سیآنارشیک هدایت دولت
هـا درگـرو تـالش    والتز معتقد است که امنیت و بقا دولـت . )84: 1390احمدي و زارع، (

براي جلوگیري از تمرکز و انباشت قـدرت اسـت، ازنظـر وي انباشـت قـدرت و میـل بـه        
همیشـه  شـود، دولتـی کـه دارت قـدرت بیشـتري اسـت،       هژمونی به موازنـه خـتم مـی   

یقین برسـند  توانند بهگاه نمیتر هیچهاي ضعیفرسد، چراکه دولتتهدیدآمیز به نظر می
تر از قدرتش براي تجاوز و نقص حاکمیتشان استفاده نکند و یـا تهدیـدي   که دولت قوي

هـایی از  زمـانی کـه نشـانه   (Waltz, 1979: 58-69). بـراي بقـا و امنیتشـان نباشـد    
هـاي  شـود، قـدرت  الملل مشاهده مـی براي کنترل نظام بینهاي یک قدرت بزرگ تالش

بخش، امنیت خود را حفظ کرده و شوند تا از طریق یک عامل تعادلدیگر باهم متحد می
تـوان گفـت، موازنـه قـوا     لـذا مـی  . الملل حفظ نمایندجایگاه خود را در سیستم نظام بین

: 1388محمـدخانی،  (اسـت  المللـی عامل و مکانیسم اصلی ثبات در سیستم آنارشی بین
95( .

به دو نوع تهاجمی و تدافعی منشـعب شـده   المللنیبیی در سیاست گراواقعرویکرد 
با نگاهی به راهبرد و اهداف جمهوري اسالمی ایران در قبال بحران سوریه بـه ایـن   . است

یـی اسـت، امـا    گراواقـع خواهیم رسید که رویکرد جمهوري اسالمی بیشتر از نـوع  جهینت
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یـی  گراواقـع درك بیشتر موضوع و رسیدن به این هدف که ایران از کـدام نـوع   منظورهب
استفاده نموده است در این قسمت ضمن پرداختن اجمالی به دو نوع تهاجمی و تدافعی، 

ی قـرار  موردبررسـ توسط جمهوري اسالمی ایران در قبال بحران سوریه اتخاذشدهراهبرد 
.خواهد گرفت

پـردازان تهـاجمی هسـتند    ترین نظریـه زکریا و مرشایمر از مهم:گرایی تهاجمیواقع
این نوع که از انشعابات گرایش سیاست قدرت، یعنی رئالیسـم  . )130: 1389مشیرزاده،(

ي تهاجمی، نیـات تجدیـد   هاشیگراسیاسی است، نقطه آغاز مباحث گفتمانی خود را بر 
قرار داده اسـت  المللنیبسیستم هاي بزرگ در سطح ، به ویژه قدرتهاقدرتنظرطلبانه 

ی دائمـ معتقد هستند که آنارشی، رقابت المللنیببر شرایط آنارشی در محیط دیتأکو با 
-از دیـد آنـان آنارشـی داراي وضـعیت    . ي بزرگ را شاهد خواهد بودهاقدرتقدرت بین 

اي ههاي ثروتمند به ایجاد ارتشدولت. هابزي است که امنیت در آن خیلی کمیاب است
کنند و بـه دنبـال افـزایش    آورند، خود را درگیر مسائل خارج از مرزها میبزرگ روي می

ها معتقدنـد در تأثیرگـذاري بـر    آن(Zakaria, 1998: 3)المللی خود هستند نفوذ بین
: 1384کامـل،  (باشـد کننده میهاي بزرگ تعیینالملل، برون دادهاي قدرتسیستم بین

سـاختار آنارشـیک نظـام    :ها را در سـه مـورد  طلبی دولترتمرشایمر دلیل اصلی قد. )4
ها از آن برخوردارند و عدم اطمینـان در  هاي تهاجمی که همه دولتالملل، توانمنديبین

مجموع این سه . )132: 1389مشیرزاده، (مورد نیات و مقاصد دشمنان بیان نموده است 
ا دغدغه موازنه قوا و حفظ قدرت تنهآورند که کشورها نهمفروض شرایطی را به وجود می

در ایـن  . سـازد سازي قدرت فراهم میرا دارند بلکه انگیزه قوي و شدیدي را براي بیشینه
و آنان به دنبال حفظ تمامیت ارضـی و اسـتقالل در   هاستدولترویکرد بقاء هدف اصلی 

.نظام سیاسی داخلی خود هستند
سیدن به هدف و کسب جایگاه هژمون ترین ابزار رگرایی تهاجمی، قدرت مهمدرواقع

نماینـد، چـون   است، آنان عمدتاً بر قدرت نظامی و اقتصادي تأکید میالمللنیبدر نظام 
هر چه قدرت و مزیت وبرتري نظامی یک کشور بر دیگران بیشتر باشد، ضـریب امنیتـی   
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ایـن نـوع از   . )Mearsheimer, 2001, Waltz, 1979, 1992(آن باالتر خواهد بود
ي بـزرگ  هـا دولـت دارد کـه در آن  دیتأکي بزرگ هادولتیی بیشتر بر محوریت گرااقعو

ي موجود در پی تغییـر حفـظ موجـود برآینـد تـا بـه       هاتیواقعزدن با برهمسعی دارند 
.اهداف خود در منطقه دست یابند

یـی تهـاجمی قـرار   گراواقـع یی در نقطه مقابل گراواقعاین نوع از :تدافعیگراییواقع
گرایـی  واقـع . را نـام بـرد  اسنایدر و والتتوان پردازان این نظریه میترین نظریهاز مهم.دارد

ها در پـی حفـظ موجودیـت خـویش در نظـام اقتـدارگریز       تدافعی معتقد است که دولت
سو الملل از یکها به رابطه میان آنارشی و استلزامات نظام بینتدافعی. المللی هستندبین

تنهـا در  . بیننـد تر میا از سوي دیگر، توجه دارند، اما این رابطه را پیچیدههو رفتار دولت
شرایطی که از جانـب کشـورهاي دیگـر احسـاس تهدیـد کننـد از خـود واکـنش نشـان          

. هاي آنان معموالً در سطح موازنه و بازداشتن کشور تهدیدکننده استدهند و واکنشمی
طلبـی همیشـه منجـر بـه     ند و معتقدند توسعهطلبی نداري براي توسعهابرنامهآنان هیچ 

والتز اهمیت زیادي براي نظریه موازنه قوا قائل بود، از نگاه والتز جنگ و . شودامنیت نمی
نیروي نظامی براي حفظ وضع موجود سـودمند اسـت نـه بـراي تغییـر و بـرهم زدن آن       

)Waltz, 1979: 190-191( . نـت والتـر   استفان والت برخالف نظریه موازنه قـدرت ک
نماید که سعی در اصالح و افزایش کارایی نظریه موازنـه  نظریه موازنه تهدید را مطرح می

تواند رفتار تشـکیل اتحادهـا را   خوبی نمیاز نگاه والت نظریه موازنه قدرت به. قدرت دارد
توانـد توضـیح دهـد    اش توصیف کند، همچنین موازنه قدرت نمیبر اساس سابقه تاریخی

او . (Walt, 1988: 275-316)ها غالبـاً نـاتوان از شـکل یـابی هسـتند      ازنهکه چرا مو
زننـد، بلکـه در برابـر    ها تنها در برابر قدرت، دست بـه موازنـه نمـی   معتقد است که دولت

هاي نظریـه موازنـه قـدرت، اسـتفان     با توجه به کاستی. زننددست به توازن میتهدید هم
والـت سـطح   . تواند تبیین بهتري ارائه دهـد دید میوالت مدعی است که نظریه موازنه ته

جمعیت، قدرت اقتصادي، وسعت کشور و سایر عوامـل  (ها توانایی-1تهدید را با توجه به 
نیـات تهـاجمی   -4هاي نظامی و توانمندي-3نزدیکی جغرافیایی -2) ژئوپلیتیک قدرت
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برداشت خواهد توان چناناز این توصیف می(Walt, 1987: 147-151)توصیف نمود
گرایـان تـدافعی بـا توسـل بـه      واقـع . شد که عالوه بر قدرت سایر عوامل نیز مهم هستند

اند که اقدامات تدافعی اغلب به خطا همچـون رفتـاري تجاوزطلبانـه    مفهوم امنیت مدعی
کنند با هایی که از توانایی جدید و بالقوه دیگران احساس تهدید میدولت. شودتعبیر می
.دهندابیر نظامی از خود واکنش نشان میاتخاذ تد

یـی تـدافعی ایـن اسـت کـه آنارشـی       گراواقـع یـی تهـاجمی، فـرض    گراواقعبرخالف 
هـا دولت، جهیدرنت. خوش خیم است، یعنی امنیت چندان نایاب نیستمعموالًی المللنیب

هـا آنرفتار تهاجمی نخواهند داشت و تنها در شرایطی که احساس کنند تهدیدي علیـه  
و این واکنش اغلب در سطح ایجاد موازنه دهندیموجود دارد نسبت به آن واکنش نشان 

است و تنها در شرایطی که معضل امنیـت جـدي تلقـی گـردد     دکنندهیتهدیا بازداشتن 
.ي به شکل بروز تعارضات رخ خواهد دادترسختي هاواکنش

بحران سوریه
ي تـونس، لیبـی، یمـن یکـی پـس از      ، رهبران کشورها2010در روزهاي پایانی سال 

سوریه را نیز 2011ژانویه سال 26هاي این اعتراضات در لرزهپس. دیگري سقوط کردند
آمریکـا، رژیـم صهیونیسـتی و    -1در برگرفت، سوریه از سه ضلع موردتهاجم قرارگرفت، 

بخشایشـی  (. نیروهـاي داخلـی مخـالف اسـد    -3عربستان و کشـورهاي عربـی   -2. غرب
ایـن اعتراضـات در   . اعتراضات سوریه از شهر درعا شروع شـد )11، ص 1390ی، اردستان

ابتدا توسط نیروهاي امنیتی سرکوب شد و در ادامـه آن اصـالحاتی توسـط اسـد اعمـال      
عوامل مؤثر در بحـران سـوریه   .گردید اما این اصالحات و برخوردهاي امنیتی کارساز نبود

. و خـارجی بررسـی نمـود   ) تماعی واقتصـادي سیاسی، اج(توان در دو سطح داخلی را می
هـا و  گنجد تنها به بررسی گروهازآنجاکه بررسی عوامل داخلی در محدوده این مقاله نمی

.نگاه اقوام این کشور نسبت به تحوالت پرداخته خواهد شد
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هـا و مسـیحیان تقسـیم    ها به سـه دسـته علویـان، سـنی    ايبه لحاظ مذهبی، سوریه
درصدي هستند که بیشـتر آنـان از همـان    12ها داراي جمعیت علوي: هاعلوي: شوندمی

هـا  گرچه در بین علـوي . اندگرایی مذهبی از سران حاکم حمایت نمودهابتدا به دلیل ملی
مخالفینی با حزب حاکم وجود دارد اما آنان پذیرش و مـدارا بـا جنـاح حـاکم را بهتـر از      

تجربـه حملـه   : هـا مسیحی. دانندآنان میها و قرار گرفتن در زیر چتر قدرت گیري سنی
هـاي  آمریکا به عراق و تحت سرکوب و خشـونت قـرار گـرفتن مسـیحیان توسـط گـروه      

اي را در رابطـه بـا   رادیکال، مسیحیان سوریه را در وضعیتی قرارداد که رویکرد محتاطانه
رانـه  کابیشتر حـالتی محافظـه  2013که تا سال طوريتحوالت سوریه در پیش گیرند، به

دهند همانا مخـالف  این گروه که بیشترین جمعیت سوریه را تشکیل می: هاسنی. داشتند
بـا  . انداند اما به دلیل ترس از حکومت، کمتر به بیان اعتراضات پرداختهدولت حاکم بوده

همچـون اخـوان   هـایی هـایی گـروه  گیـري از راهنمـایی  شروع بحران سوریه، آنان با بهره
.ه و منطقه وارد مراحل اعتراض و شورش شدندالمسلمین در سوری

:اند ازهاي مخالف اسد در داخل سوریه عبارتگروه
با حضور طیف وسیعی از فعـاالن  2011این شورا در اکتبر سال :شوراي ملی سوریه
این . المسلمین و روشنفکران مخالف سوریه در ترکیه تشکیل شدخارجی و اعضاي اخوان

. المللی و ایجاد مناطق ممنوعه پروازي در سوریه اسـت نظامی بینگروه به دنبال مداخله
اي ترکیـه، عربسـتان و قطـر قلمـداد     هـاي منطقـه  به همین علت مردم آن را ابزار قدرت

ویـژه  بـه (هاي سـوریه  درپی آن، ناتوانی در جذب اقلیتبا توجه به تغییرات پی. نمایندمی
رسـد از  بـه نظـر مـی   دادي از اعضـاي آن و اسـتعفاي تعـ  ) هـا کردها و مسیحیان و علوي

.جایگاه، انسجام و اثربخشی چندانی در تحوالت سوریه برخوردار نیست
اعضاي آن شامل نیروها و کارکنـان نظـامی سـابق ارتـش سـوریه      :ارتش آزاد سوریه

ایـن  . باشـد هاي مخـالف مـی  است، این گروه داراي انسجام بیشتري نسبت به سایر گروه
فـارس  داران کشـورهاي حاشـیه خلـیج   ویژه سرمایهکشورهاي خارجی و بهگروه از طریق 

شود و تجهیزات نظامی آنان نیز از بازارهاي سیاه اسـلحه و مهمـات بـه دسـت     تأمین می
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.آیدمی
نفـر تشـکیل   63با حضور 2012این ائتالف در نوامبر :ائتالف ملی نیروهاي انقالبی

ه، امتنـاع از گفـت گـو و مـذاکره بـا اسـد و       شد، اهداف آن حمایت از ارتـش آزاد سـوری  
12در . (Wikipedia,2015)محاکمه عامالن آوارگی و کشتار مردم سوریه اعالم شـد  

نوامبر توسـط اتحادیـه   13فارس، در نوامبر توسط کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج
نـوامبر  19نـوامبر توسـط ترکیـه و در    15، در )استثناي الجزایر، عراق و لبنـان به(عرب 

متحـده،  فرانسه، ایاالت(کشورهاي عضو ناتو . توسط اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد
.در ردیف حامیان این ائتالف قرار دارند) انگلستان

بـر اسـاس اتحـاد    2011بخـش در تابسـتان سـال    جبهـه آزادي :بخـش جبهه آزادي
در (اصالحات سیاسی دمشق هاي چپی ازجمله فعاالن کرد و افراد مرتبط با اعالمیه گروه
ها و موافـق مـذاکره   بخش مخالف مداخله خارجیجبهه آزادي. شکل گرفت) 2005سال 

هـا  هاي دیگر قـرار گرفـت و نتوانسـت بـا آن    با اسد است به همین دلیل موردانتقاد گروه
.پیوندي برقرار کند

کا به عراق و ، با حمله امری2003پیشینه این دو گروه به سال :داعش و جبهه النصره
2004اعالم حمایت القاعده افغانستان از القاعده شـاخه عـراق بـه رهبـري الزرقـاوي در      

2011در سال . به دولت اسالمی عراق تغییر نام داد2006این گروه در سال . گرددیبرم
به اهل سـنت  رساندنياربا شروع بحران سوریه، ابوبکرالبغدادي رهبر این گروه با شعار ی

به جنگ داخلی سوریه، تعداد زیـادي از اعضـاي ایـن گروهـک را بـه فرمانـدهی       و ورود
ي زیادي از سـوریه  هابخشپس از مدت کوتاهی توانستند . الجوالنی به سوریه اعزام کرد

، الجـوالنی بـا ایـدئولوژي    2012در ژانویـه  هـا یناآرامهمزمان با افزایش . را اشغال کنند
بـه تشـکیل جبهـه    )Benotman & Blake, 2013(رادیکـال  العـاده فـوق جهادي و 

ي از اشاخهالبغدادي جبهه النصره را 2013در آوریل (Pieter, 2014). النصره پرداخت
علیـرغم مخالفـت الجـوالنی و    (al-Baghdadi, 2013)، گروهـک خـود اعـالم نمـود    

درگیـري و  موجـب ی نکـرد و  نینشـ عقـب ي القاعده، البغدادي از تصمیم خـود  هادخالت
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مقابله بـا داعـش بـا هفـت گـروه      منظوربهالنصره . ي بین این دو شدشماریبي هاجنگ
BBC). ي را تحت عنوان جبهه انقالب اسالمی تشکیل دادنداجبههدر سوریه، گرااسالم

News Middle East, 2013) رادیکال هسـتند و  العادهفوقي هاگروهاین دو گروه از
تشکیل دولت اسالمی و مبارزه با شـیعیان و قـدرت   ضمن مخالفت با دولت اسد به دنبال 

بیشتر مناطق سـوریه و منـاطق مهـم نفتـی آن کشـور در      . نفوذ ایران در منطقه هستند
قدرت گیري این گروه با اشغال موصل و مناطق دیگـري از عـراق   . اشغال این گروه است

بـا حکومـت   ی نقـش بـارزي را در مبـارزه   ردولتـ یغیک کنشگر عنوانبهچند برابر شد و 
.سوریه از خود به نمایش گذاشته است

ها همواره به دنبال احیـاي  آن. اقلیت قومی در سوریه هستندترین گروهبزرگ:کردها
انـد؛در حـال حاضـر    احساسات ناسیونالیستی و تشکیل منطقه خودگردان در سوریه بوده

ن سـوریه تـا   بیشتر منـاطق کردنشـی  . مخالف هرگونه جنگ و درگیري در سوریه هستند
قبل از حمله گروهک تروریستی داعش، آرام بود و برخورد کردها با نیروهاي اسـد کمتـر   

در طی این مدت کردهـا بـا تشـکیل چنـد کـانتون در پـی ایجـاد منـاطق         . خصمانه بود
تـوان بـه   ترین اقدام کردها، مـی از مهم. اندخودمختار در مناطق کردنشین سوریه برآمده

حـزب کـردي اشـاره    11عنوان سازمانی فراگیر با عضـویت  دها بهتشکیل شوراي ملی کر
رسد با توجه به دلیل اختالفات ایـدئولوژیکی و ناسیونالیسـتی موفقیـت    به نظر می. نمود

.چندانی در روابط بین کردها و احزاب مخالف سوریه حاصل نشده است
سوریه بارها نقش عوامل خارجی در سوریه بیش از عوامل داخلی نمایان است، دولت 

. کننــداعــالم نمــوده اســت کــه عوامــل خــارجی نقــش مهمــی در آن کشــور ایفــا مــی 
المللی سـعی  اي و بیندر این بحران، همه بازیگران اصلی منطقه)1391چاسادوفسکی، (

تـوان  عوامل خارجی را می. دارند نظم جدیدي را بر اساس منافع ملی خود ترسیم نمایند
المللی و در دودسته کشورهاي طرفدار حفظ وضع موجـود و  اي و بیندر دو سطح منطقه

.صورت زیر بررسی نمودطرفدار تغییر وضع موجود به
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اي طرفدار تغییر وضع موجودبازیگران منطقه
عنوان مـدعی  به. در پی مهار تهدیدات و حفظ امنیت پادشاهی حاکم است:عربستان

هاي مخالف از نقش و حمایت از گروهسوریهرهبري جهان اسالم در ایجاد و بسط بحران
فارس و اتحادیه عرب سازي شوراي همکاري خلیجعربستان به فعال.باالیی برخوردار است

التیـامی  (سازي براي تکرار تجربه لیبی اقدام کرد در جهت اعمال فشار علیه اسد و زمینه
ه دلیل نفوذ ایران ها، سوریه کشوري عربی و سنی است اما باز نگاه عرب. )77: 1392نیا،

ازآنجاکه عربسـتان افـزایش   . هاي عربی بودن آن کاسته شده استدر آن کشور از ویژگی
بیند به دنبال آن است تـا از  اي ایران را به ضرر منافع و امنیت ملی خود مینقش منطقه
ازآنهاي مخالف و سرنگونی اسد، ایران را در منطقه تضـعیف نمایـد تـا پـس    طریق گروه

.پیمان با غرب را به عهده بگیردند رهبري ائتالف سنی طرفدار و همبتوا
بـه دنبـال کسـب رهبـري سیاسـی خاورمیانـه بـوده و عـالوه بـر اسـتفاده از           :ترکیه
بـرداري از قـدرت نـرم خـود و تقویـت روابـط       هاي جهان عرب در راستاي بهـره پتانسیل

این کشـور بـا   . نطقه استاقتصادي با کشورهاي عربی در جهت کسب منافع بیشتر در م
هـا معتقدنـد در   تـرك . فشـار قـرارداد  تحریک و تسلیح معترضان، دولت سـوریه را تحـت  

صورت سقوط اسد خواهند توانست با به دست گرفتن امـور سـوریه و نفـوذ در شـمال و     
رفتـه امپراتـوري عثمـانی و    جنوب سوریه و مرزهاي لبنان، به بازگرداندن عظمت ازدست

سم نائل گردند، در این صورت خواهند توانست ضمن قدرتی برتر و رهبـري  ایده نوعثمانی
.سیاسی منطقه، منافع ژئوپلیتیک و توازن قوا ایران و سوریه را در منطقه به خطر اندازند

هاي زیادي را بـراي  اي است که نگرانیگونهبحران فعلی سوریه به:رژیم صهیونیستی
توسعه امنیت و حفظ بقا خود است، همواره سوریه را این رژیم در پی. اسرائیل در بردارد

حساب آورده است و تقویـت نفـوذ ایـران را در منطقـه     یک خود بهعنوان دشمن درجهبه
از بـدو شـروع   . )136: 1391عباسـی اشـقلی،  (ترین نگرانی خود معرفی نموده است مهم

طـرف  ازیک. وده استاي را در پیشگرفت و بیشتر سکوت اختیار نمبحران، راهکار دوگانه
خواهان سقوط اسد اسـت و از طـرف دیگـر نگـران اسـت کـه در صـورت سـقوط اسـد،          
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گیرند؛ بنابراین خواهـان مـدیریت   گراهاي افراطی حکومت آینده سوریه را به دستاسالم
متحـده در جهـت مخـالف    تحوالت سوریه از طریق آمریکاست و اطمینان دارد که ایاالت

در کل، نگاه اسرائیل در حاضر به بحران سوریه کـامالً  . اهد نمودمنافع آن رژیم عمل نخو
بدبینانه است، رژیم صهیونیستی به این واقف است که افکار عمومی منطقه، غالباً گرایش 
مثبتی به آن رژیم ندارند و ممکن اسـت تغییـرات سیاسـی موجـود، موقعیـت آن را بـه       

. )236: 1390قنبرلو،(چالش بکشد 

المللی طرفدار تغییر وضع موجودبینبازیگران
ترین کشورهایی هستند که در ایجاد و ادامه بحران سوریه از مهم:آمریکا و متحدانش

آمریکــا و متحــدانش بــه دلیــل همراهــی کشــورهاي عربــی از . انــدنقــش فعــالی داشــته
ن در حضـور آنـا  . ویژه سوریه برخوردار هستندتأثیرگذاري باالیی درصحنه خاورمیانه و به

شـود بلکـه فراتـر از مسـائل     تنهـا تهدیـدي علیـه ایـران محسـوب مـی      بحران سوریه نـه 
ایدئولوژیک، در صورت عدم توجه و دخالت ایران، مانع بزرگی براي افزایش و نقش ایران 

تردیـد تهدیـد علیـه منـافع ملـی      اي ایران بـی افزایش نفوذ منطقه. در منطقه خواهد شد
آید به همین دلیل از آغـاز بحـران تـاکنون،    حساب میرائیل بهاش اسآمریکا و یار دیرینه

متحده در جهت نفی حضور ایران در کمک به حـل بحـران سـوریه بـوده     سیاست ایاالت
اهللا و سازي براي حمله رژیم صهیونیسـتی بـه لبنـان، حـزب    حمله به عراق و زمینه. است

هاي افراطی ت مالی از گروهفلسطین در چند سال گذشته، تهدید علنی علیه ایران، حمای
ها و اقدامات آمریکا بـراي تحقـق اهـداف آن کشـور بـود      علیه شیعیان نیز ازجمله برنامه

Cook, 2008:36-76)( .    آمریکا در راستاي پیشبرد نظم نوین جهانی خـود بـه دنبـال
: 1390عبـداهللا خـانی،   (دو فرآیند اصلی جهانی بودن و کنترل بازیگران راه بردي اسـت  

آمریکا به دنبال برقراري روابط مبتنـی بـر همکـاري و حفـظ جایگـاه برتـر       . )169-175
. )63-61: 1375آقـایی،  (هاي اقتصادي است سیاسی خود با متحدان، غنی نمودن برنامه

انتقـال سیاسـی   -الـف : هايتاکنون به دنبال اجراي سیاست2011دولت اوباما از مارس 
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هاي تسـلیحاتی بـه مخـالفین    کمک. المللی جنمحکومیت سوریه در مجامع بی. قدرت ب
طرح منطقه پروازممنـوع در  -هاي نظامی به دولت سوریه هممانعت از ارسال محموله-د

ها در قدرت است کـه در ایـن   انگلیس نیز به دنبال افزایش نقش سنی. سوریه بوده است
.واهد یافتصورت میزان نفوذ انگلیس به دلیل سابقه دخالت در جهان عرب افزایش خ

المللی است که از زمان شروع بحـران بـا حمایـت از    ازجمله عوامل بین:اتحادیه اروپا
-الـف : هاي شدیدي ازجملهور نمود و تحریممخالفین، آتش اختالفات را در سوریه شعله

هـاي سـوریه و ممنوعیـت سـفر مقامـات ارشـد دولـت و ارتـش و         مسدود نمودن دارایی
توقیـف  -تحـریم بانـک مرکـزي سـوریه د    -هاي تسلیحاتی جیمتحر-هایشان بخانواده

.صادرات نفت سوریه و واردات تجهیزات صنعتی را علیه دولت سوریه تصویب نمود

بازیگران طرفدار حفظ وضع موجود
. سـوریه داشـته اسـت   از دوران جنگ سرد، روابط گسترده نظـامی بـا   سیهرو:روسیه

که در حال حاضر هـم  ها در بندر طرطوس از سوريپایگاه نظامی یک امتیاز ایجاد کسب
نیروهـاي نظـامی دریـایی روسـیه در     از اهمیت زیـادي بـراي  ها قرار دارداختیار روسدر

در کنار روابط نظامی، اقتصادي سوریه با روسـیه از  . برخوردار استبخش شرقی مدیترانه 
ـ . موارد دیگري است که این دو کشور را به هـم نزدیـک سـاخته اسـت     ا شـروع بحـران   ب

سوریه، روسیه با بهره گیري از ابزارهاي مختلف سیاسی، اقتصـادي و نظـامی بـر خـالف     
هاي تونس، لیبی، مصر و یمن با تمام قـدرت وارد صـحنه تحـوالت سـوریه شـد و      بحران

ارسال تجهیـزات نظـامی و ارائـه مشـاوره     (هاي سیاسی، اقتصادي و نظامی ضمن حمایت
ي غـرب و متحـدانش در منطقـه    هـا برنامه، در مقابل اهداف و داز دولت بشار اس) نظامی

، وتوي قطعنامه شوراي امنیت توسط روسیه در نمودمقاومتسوریھنظام براي تغییر 
در ایـن مـوارد   تـوان یمـ را روسیه در سوریه ، اهداف یطورکلبه.همین راستا انجام گرفت

یکشـر یـک عنـوان بـه کـه در دو دهـه گذشـته    حمایت از دولت اسد) 1: خالصه نمود
از بـه قـدرت رسـیدن    جلـوگیري ) 2. عمل نموده اسـت در خاورمیانهروسیه استراتژیک 
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يهـا انیـ مقابلـه بـا جر  ) 3.ی که متناسب و در راستاي اهداف غرب در منطقه باشددولت
.آمریکاخلوتاطیحضور در ح) 5. حفظ موقعیت خود در سوریه) 4. مذهبیییگراافراط

ترین اتحادهاي بدون شک اتحاد ایران و سوریه یکی از مهم:جمهوري اسالمی ایران
سو، باهـدف مقابلـه بـا تهـاجم     این اتحاد در ابتدا از یک. رودسطح خاورمیانه به شمار می

,Dinerstein). کـا در خاورمیانـه، ماهیـت تـدافعی داشـت     عراق، اسرائیل و نفوذ آمری

فـارس و نگرانـی سـوریه از شـام     از سوي دیگر به نگرانـی ایـران از خلـیج   (1995:599
توان گفـت تـالش دو کشـور در طـی ایـن مـدت، ضـمن همـاهنگی         لذا می. گشتبرمی

ومت با سقوط حک. (Liska, 2011:62-69)ها، پیشبرد منافع کشور بوده است سیاست
، حافظ اسد اولین رهبر یک کشور عربـی و سـومین کشـوري    1979شاهنشاهی در سال 

حمله عراق به ایران باعث تقویت روابط بین ایـران و  . بود که ایران را به رسمیت شناخت
,Seale)سوریه از همان ابتداي شروع جنگ، حمله بغداد را محکـوم نمـود   . سوریه شد

له نفت عراق به دریاي مدیترانـه و کـاهش صـادرات    سوریه با قطع خط لو. (1989:357
میلیون دالري در روز را براي عـراق  17نفت به بیش از نیم میلیون بشکه در روز و زیان 

(Chubin and Charles Tripp, 1988:107-108)   توانست حسن همکـاري خـود
، پس از جنگ سـرد روابـط دو کشـور باگسـترش روابـط اقتصـادي      .را به ایران نشان دهد

در ایـن دوره  هاآنهاي مشترك سیاسی و نظامی وارد مرحله جدیدي شد، اما ایدئولوژي
هــاي ضــدآمریکایی و ضــد یــک جبهــه ضــد امپریالیســتی بــود کــه متشــکل از گــرایش

ضـدیت بـا صهیونیسـم بـه     . بخش فلسطین بـود هاي آزاديصهیونیسم و حمایت از گروه
تـوان همـه تحـوالت خاورمیانـه را بـر اسـاس آن نگـاه کـرد         که میشدلیتبدمنشوري 

با سقوط صدام و اشغال عراق، همکـاري بـین ایـران و    . )128: 1392نیاکوئی و دیگران،(
ازپـیش بـه هـم نزدیـک     حضور آمریکا در منطقه دو کشور را بـیش . سوریه افزایش یافت

,Salloukh)لبنـان شـد   ساخت و باعث مخالفت سوریه بـا منـافع آمریکـا در عـراق و     

2009: 180) .
با شروع بحران سوریه، ایران با تمام توان از انجام اصالحات، حفـظ حاکمیـت ملـی و    
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از نگـاه ایـران، اعتراضـات داخلـی سـوریه مردمـی       . دولت سـوریه حمـات نمـوده اسـت    
نیست؛بنابراین، هوشیارانه مسائل سوریه را رصد نموده و بر این باور است کـه در صـورت   

دانیلون، یکی از مشـاوران  . متحده در سوریه، هدف بعدي ایران خواهد بودموفقیت ایاالت
نشینی ایـران در منطقـه و   ترین عقبامنیت ملی آمریکا، پایان رژیم اسد را موجب بزرگ

محمـدي،  (دانـد  برهم زننده توازن قواي راهبردي و تغییر آن در منطقه علیه ایـران مـی  
بنا قرار دادن اظهارات رهبري ایران که سوریه در عمق استراتژیک ایران با م. )22: 1391
قرار دارد با درك شرایط موجـود از بحـران بـه ایـن     )1: 1387کتاب سبز سوریه، (ایران 

نتیجه رسیده است که در صورت سقوط اسد، دولت بعدي تمایلی به همکـاري بـا ایـران    
وده تـا بـا برگـزاري جلسـات     بنـابراین، تـالش نمـ   . (Hentov, 2011)نخواهند داشـت  

هاي مخالف و دولت سوریه نقاط تفاهم را بین آنان فـراهم سـازد، امـا    مشترك بین گروه
اند بلکه از حضـور  تنها مانعی در برگزاري چنین جلساتی بودهمتحده و عربستان نهایاالت

نمودند یدر رابطه با حل بحران جلوگیري م) ازجمله ژنو(المللی هاي بینایران در اجالس
.و همواره در تالش براي منزوي نمودن ایران در منطقه بودند

راهبرد سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در قبال بحران سوریه
ترین هدف حفظ موجودیت و تأمین امنیت ملی کشـور  برابر قانون اساسی ایران، مهم

ي دیگر و احترام متقابـل  ایران، امنیت را با پرهیز از دخالت در امور داخلی کشورها.است
قانون اساسی ایران بر خودداري از هرگونه دخالـت در امـور   154در اصل . کنددنبال می

طلبانـه مستضـعفان در برابـر مسـتکبران،     هاي دیگر و حمایت از مبارزه حـق داخلی ملت
: قـانون اساسـی بیـان داشـته    154گذار ایران بـا تأکیـد بـر اصـل     بنیان. تأکیدشده است

بنـا  . .. مداخله در امـور یکـدیگر و  ها و عدموارم که صلح جهانی بر پایه استقالل ملتامید
.)139-129: 1389فیروزآبادي، (گردد 

هایی را بر سیاست خـارجی ایـران   هایی که دارد، اثرگذاريبحران سوریه با پیچیدگی
گیـري  اي و قـدرت  با توجه به دخالت کشـورهاي منطقـه و فرامنطقـه   . در برداشته است
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هاي رادیکال در سوریه، آینده سوریه حکایت از آن دارد که در صورت ادامه بحـران،  گروه
معمـاي امنیتـی   . تحمیل الزامات اساسی را بر سیاست خارجی ایران در بر خواهد داشت

ویـژه در صـورت تغییـر قـدرت حـاکم،      ایران در سـوریه و ادامـه بحـران در آن کشـوربه    
اهللا، کاهش و یا قطع قـدرت نفـوذ   پل ارتباطی ایران با حزبهایی را در قالب قطعچالش

هـاي رادیکـال   ایران در آن منطقه، آسودگی خاطر رژیـم صهیونیسـتی، گسـترش گـروه    
در چنـین فضـایی انتخـاب رویکـردي     . را بـه دنبـال خواهـد داشـت    . .. مخالف با ایران و

بـه نظـر   . ی اسـت اي ضـرورتی اساسـ  اعتنا در جهت افزایش امنیت و نقـش منطقـه  قابل
گرایـی  رسد با توجه به شرایط فعلی سوریه و حوزه نفوذ ایران، از بین دو رویکرد واقـع می

گرایی تدافعی از قابلیت بیشـتري در تحلیـل سیاسـت    گرایی تدافعی، واقعتهاجمی و واقع
.خارجی ایران در طی بحران سوریه برخوردار باشد
نظـام  هادرصـحنه دولـت نیـت نسـبی   سیاست خارجی تدافعی بـه دنبـال افـزایش ام   

هادولتگفت توانیمبر این اساس . (taliafeero, 2001: 158-159)استالمللنیب
معیارهـاي همچـون   پـردازان هیـ نظری از برخ.پیوسته در پی افزایش امنیت خود هستند

ي اقتصادي، نوع روابط با همسایگان، نوع روابط بـا  هااستیسعملکرد ایدئولوژیک دولت، 
را در جهت (kydd, 1997:141-147)ي سیاست ائتالف ریکارگبهي بزرگ و هاقدرت

در ایـن پـژوهش، سـه    . رنـد یگیمـ یی تدافعی به کـار  گراواقعتشخیص سیاست خارجی 
ــرد ــھرویک ــدئولوژیک و عملگرایان ــتراتژیک و ،ای اس

بـراي فهـم سیاسـت    )17: 1388برزگـر،  (اتحاد و ائتالف،دفاع فعال
ی قـرار خواهـد   موردبررسیی تدافعی گراواقعقبال بحران سوریه از منظر خارجی ایران در 

.گرفت

رویکرد ایدئولوژیک و عملگرایانه-1

ي ایـران  امنطقـه ي هـا اسـت یسي سیاسـی امنیتـی و فرهنگـی،    هایژگیوبا توجه به 
ي ایدئولوژیک بـوده اسـت   ریگجهتمهم واقعیات ژئوپلیتیک و مؤلفهاز دو متأثرهمواره 
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menashri, 2007)( .     سیاست خارجی ایران در صورتی ایـدئولوژیک خواهـد بـود کـه
سیاسـت  شـده مشـخص ی بـه اهـداف   ابیـ منظوردسـت بهاز ایدئولوژي شیعی صرفاًایران 

یی تدافعی، در جهت افزایش منافع ملی، گراواقعبر اساس رویکرد . خارجی استفاده نماید
در مواجهه با بحران سوریه، ابـزار مفیـد و   استفاده از ایدئولوژي در سیاست خارجی ایران

گرچـه .لبنان و علویان سوریه خواهد بوداهللاحزبي همچون هاگروهي براي تقویت مؤثر
ایدئولوژي قرار دارد، اما عملکرد آن با توجـه بـه   ریتأثسیاست خارجی ایران بیشتر تحت 

ملگرایانـه نیـز قـرار    مالحظـات ع ریتأثنیازهاي سیاسی امنیتی و منافع ملی کشور، تحت 
خارجی زمانی عملکردگرایانه خواهد بود که از ابزار ایدئولوژي بـه  استیس.خواهد گرفت
ي سیاسی اسـتفاده  هاگروهي ملی و هادولتاي براي ایجاد روابط دوستانه با عنوان وسیله

.نمود
ي ایران همانند سایر کشورها به دنبال حفظ تمامیت ارضی، اسـتقالل سیاسـی و آزاد  

ثبـاتی در منطقـه   الملل است و بـر ایـن بـاور اسـت کـه نـاامنی و بـی       عمل در نظام بین
ها بـه نحـوي   این ناآرامی. هاي امنیتی زیادي را براي آن کشور در بر خواهد داشتهزینه

هـاي نظـامی و   هـا، درگیـري  اي، بحـران هاي منطقهاي، شروع رقابتتهدیدکننده منطقه
از دیـدگاه ایـران،   .سـازد ي خارجی را در منطقه فراهم میهاهمچنین زمینه حضور قدرت

ناامنی در منطقه به معناي ناامنی براي ایران و برعکس، نـاامنی بـراي ایـران بـه معنـاي      
ایران همواره از دو طریق بـراي  . )135: 1388برزگر، (شود ناامنی براي منطقه تفسیر می

,Rittberger):کنـد افزایش امنیت ملی خود تالش می 2004: 12 – اول، سـعی  (15
کند تا آزادي عمل یا استقالل خـود را حفـظ و احتمـاالً افـزایش دهـد؛ دوم، تـالش       می
کند تا امنیت خود را از طریق ایجاد و افزایش نفوذ خود بر کشـورهاي دیگـر حفـظ و    می

هـاي  بدون شک، بحران سـوریه و دخالـت قـدرت   ). 14: 1390فیروزآبادي،(افزایش دهد 
یکی از مواردي است که ارتباط فراوانـی بـا امنیـت ملـی     اي در آن،و فرامنطقهايمنطقه

منظور پیشگیري از تهدیدات احتمالی درآینده، ایران به دنبال افزایش نقش به. ایران دارد
. باشـد هاي اقتصادي در سوریه مـی امنیتی و فعالیت–و حضور گسترده در نظام سیاسی 
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هـا و احـزاب همسـو    گیري از گـروه از سابق در سوریه و بهرهتر با دستیابی به نقش فعال
توانـد دررسـیدن بـه    اي،ایران مـی اهللا در جهت مطالبات مشترك و منطقههمچون حزب

توانـد از طریـق   مثال ایـران مـی  عنوانبه. اهداف سیاست خارجی و منافع ملی گام بردارد
ان است، حوزه نفوذ خود را در حکومت اقلیم کردستان عراق که داراي روابط حسنه با ایر

اي نسـبت بـه ایـران    مناطق کردنشین سوریه که در حال حاضـر داراي دیـدگاه بدبینانـه   
نیستند، افزایش داده و از شرایط موجود در راستاي امنیت ملی ایران استفاده نمایـد و از  

.این طریق از ایجاد تهدیدات امنیتی جلوگیري نماید

اع فعالرویکرد استراتژیک و دف-2

براساس این رویکرد، سیاست خارجی ایران واکنشی به تهدیـدات امنیتـی بـه وجـود     
هـاي تروریسـتی در طـی    یـابی گـروه  گر و ظهور و قدرتهاي مداخلهآمده از سوي دولت
مـذهبی خاورمیانـه   –ژئوپلیتیک ایران و وضعیت چند پارچه قـومی  . بحران سوریه است

. دهـد ایران را در مقابل اقدامات استراتژیک قرار مـی اي است که سیاست خارجی گونهبه
در شرایط فعلی ایران در چارچوب دفـاع منطقـه بایسـتی اسـتراتژي خـود را در مقابـل       

گرایی تهاجمی، هدف ایران هماهنگی بـراي  بحران سوریه گسترش دهد که برخالف واقع
دن به بحـران آن  هاي مردمی سوري در جهت خاتمه داانجام اصالحات و حمایت از گروه

هاي در همین راستا نسبت به دعوت از گروه. کشور و جلوگیري از تهدیدات امنیتی است
المللـی و داخـل ایـران دعـوت بـه      هاي بـین ها و اجالسمخالف دولت سوریه در همایش

.آورده استعمل

ي امنیتیهاحلقه
اي از فرامنطقـه ي و امنطقـه ي هادولتي برخی از هاتیحمابا شروع بحران سوریه و 

بحران و برداشت ایران از میـزان تهدیـدهاي احتمـالی، حضـور فعـال ایـران در مسـائل        
شرایط، حضور ایران در مسـائل منطقـه   گونهنیادر . سیاسی امنیتی سوریه افزایش یافت

ي ژئوپلیتیـک و پیونـدهاي   هـا یوسـتگ یپبا استفاده از عناصري از جمله بهـره بـرداري از  
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حضور ایـران در سـوریه   . رفع تهدیدات امنیتی بیشتر شدمنظوربهژیک سیاسی و ایدئولو
بر اساس منافع ملی و عملگرایانـه اسـت، امـا کشـورهاي عـرب آن را ایـدئولوژیکی و در       

ي از نقش عنصـر شـیعی در جهـت تشـکیل و تکمیـل هـالل شـیعی و        ریگبهرهراستاي 
گرایـی،  سیاست خـارجی واقـع  ایران در چارچوب. دارندیمافزایش نفوذ در منطقه اعالم 
هاي خارجی داراي دو حلقه امنیتی فـوري و غیـر فـوري در    برحسب میزان تهدید قدرت

.منطقه است
فـارس، ترکیـه،   عـراق، خلـیج  (جـوار  حلقه امنیتی فوري در رابطه بـا کشـورهاي هـم   

ه است که میزان تهدید از ایـن کشـورها در معیـار بـاالیی قـرار دارد؛ حلقـ      ...) پاکستان و
امـا در خاورمیانـه قـرار    ) سوریه، لبنـان، فلسـطین  (امنیتی غیر فوري با ایران فاصله دارد 

در چارچوب مسائل امنیتی، روابط با این مناطق بیشتر در جهت تقویت و افـزایش  . دارند
زنی ایران بـراي حفـظ منـافع و امنیـت ملـی در حلقـه اول موردتوجـه قـرار         قدرت چانه

گرچه سوریه در حلقه امنیتی غیر فوري قرار دارد، اما در . )139: 1388برزگر، (گیرد می
شرایط فعلی اهمیت آن براي ایران کمتر از کشورهایی که در محـیط فـوري قـرار دارنـد     

رژیـم  (با دشـمن مشـترك   مرزهممنطقه ویژه حوزه نفوذ ایران و عنوانبهسوریه . نیست
در ایـن حلقـه، اسـتفاده از    . دار اسـت ي براي ایران برخـور اژهیو، از اهمیت )صهیونیستی

. گـردد یمـ در جهت افزایش امنیت ملی استفاده توأمابزارهاي ایدئولوژیک و استراتژیک 
، البتـه  گـردد یمروند حمایت ایران از دولت سوریه در همین وضعیت ایدئولوژیک تحلیل 

.باشدیمداراي منافع استراتژیک فراوانی هم براي ایران 
یران ضمن حمایت از دولت سوریه بـه دنبـال آن اسـت تـا ضـمن      جمهوري اسالمی ا

دشـمن اسـتراتژیک   نیتـر مهمي خود، رژیم صهیونیستی امنطقهی زنچانهافزایش قدرت 
40همسایگی سوریه با ایـن رژیـم و حـدود    . ي جدي همراه سازدهاتیمحدودخود را با 

ی ایـران برجسـته   سال اختالف با آن از مواردي است کـه سـوریه را در سیاسـت خـارج    
نقش سوریه در مخالفت با کشورهاي عربی، از موارد دیگري است که در صـورت  .سازدیم

لـذا  .کنـد یمي آینده با ایران توفیق بزرگی را در منطقه نصیب ایران هااستیسهمسویی 
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گرایی تدافعی خود باید تا حـد امکـان از   باید گفت، ایران در راستاي پیشبرد رویکرد واقع
تغییر وضـعیت  هاي استراتژیک خود در سوریه جلوگیري کند و در پی عدمداشتهتخریب 

.در توازن قبلی بین دو کشور باشد

رویکرد اتحاد و ائتالف-1

ها، بلکـه در  منظور افزایش قدرت دولتفقط بهها را نهگونه که والت اتحاد دولتهمان
د راهبردي ایـران و سـوریه   اتحا). (Walt, 1985داند جهت رفع تهدیدهاي خارجی می

متحـده و  نیز از زاویه امنیت و منافع ملی بیشتر در جهت رفع تهدیدهاي مشترك ایاالت
این اتحاد، ائتالفی راهبردي مبتنی بر رویکردهـاي تـدافعی   . رژیم صهیونیستی بوده است

و المللـی اي و بـین هـاي منطقـه  گرایانه بیشتر تابع عوامل تدافعی در مقابـل قـدرت  واقع
المللی علیه سوریه و ایران و رویکرد انـزوا  هاي نظام بینچالش. موقعیت ژئوپلیتیکی است

سازي این دو کشور از سوي غرب، در نزدیک نمودن دو کشور نقش مهمی داشـته اسـت   
کنـد، زیـرا ایـران در جهـان عـرب      اي که این مورد بیشتر در مورد ایران صدق میگونهبه

هاي مخالف ایران، در دولت. )129: 1387امیدي، (نداشته است اساساً بدیلی غیر سوریه
شدت در جهت تغییر موازنـه قـوا بـه ضـرر ایـران در سـوریه       الملل بهسطح منطقه و بین

تفـاوت  اي خود بیتواند نسبت به شکست یک متحد منطقهایران نیز نمی. کنندتالش می
گردد، موازنه قوا به ضرر ایران تغییر که در سوریه تغییراتی حاصل مسلماً درصورتی. باشد

اهللا خواهد کرد و باعث تضعیف قدرت ایران در سطح منطقـه و یـا حتـی شکسـت حـزب     
.گرددتوسط رژیم صهیونیستی می

خـورده اسـت، ایـران    هاي مخالف در سقوط اسد تاکنون شکستازآنجاکه نقش قدرت
لذا، به نظر . منطقه بهره جویدکند تا از کارت سوریه براي ادامه اهداف خود درتالش می

هاي قبلی است، اتحـاد  تر از دورهرسد اتحاد سوریه و ایران در دوره بحران سوریه قويمی
اهللا در دوره بحران سوریه، براي ایجاد تعامل قـدرت در جهـت رفـع    سوریه، ایران و حزب

ا منفعتـی  تنهـ با سرنگونی اسـد نـه  . تهدید در محیط امنیتی و تهدید عمده خارجی است



4139دوره دوم، شماره سوم، تابستانفصلنامه/ 82

ازآنجاکـه  -1: افتـد شود بلکه جایگاه ایران بنا به دالیل زیر بـه خطـر مـی   عاید ایران نمی
باشـند، در آینـده رقیبـی    هاي مخالف اسد در سوریه از تندروهاي افراطی میبیشتر گروه

تضعیف نفـوذ ایـران در آن منطقـه، خطـرات را بـر      -2. براي ایران محسوب خواهند شد
کننـده قـدرت   متحـده سـقوط سـوریه را متعـادل    ایـاالت -3. اهد نموداسرائیل کمتر خو

.داند و در تالش است تا ازآنجا قدرت خود را بر منطقه اعمال کنداسرائیل می
در این راستا جمهوري اسالمی ایران سعی نموده با اتکا بـه نقـاط اشـتراك خـود بـا      

د اسـتراتژیک اسـتفاده   یـک متحـ  عنـوان بـه روسیه در قبال بحران سوریه، از آن کشـور  
به دالیل مختلف تاریخی، ژئوپلیتیکی و حفظ منـافع و  ایران و سوریهدو کشوررای؛زنماید

امنیت ملی خود با گسترش حـوزه نفـوذ سیاسـی، اقتصـادي و نظـامی جهـان غـرب در        
بحران سوریه ماهیت روابط ایران و روسیه را از یـک  ؛مناطق پیرامون خود مخالف هستند

مبتنـی بـر   یکدیگر به یک قالب فعـال يامنطقهل تاریخی نسبت به نقش چارچوب منفع
ظهـور تروریسـم   . اي و در جهت تامین منافع ژئوپلیتیـک تغییـر داد  هاي منطقههمکاري

اي ایران، عربسـتان  اي و فرامنطقههاي ژئوپلیتیکی در سطح منطقهداعش به دنبال رقابت
فراتـر از تهدیــدات امنیتــی  . افــزایش دادو ترکیـه و روســیه و آمریکــا از سـوي دیگــر را  

هاي غیردوسـت در  ها، خطرات تجزیه ارضی عراق و سوریه یا جابجایی حکومتتروریست
.این دو کشور مبناي نیاز متقابل ایران و سوریه به یمدیکر است

شـدند،  هـا نگـران نزدیکـی ایـران بـه غـرب      اي ایران، روستوافق در پرونده هستهبا 
بر همین اساس بـا همـاهنگی و   . آمدنددد تقویت و نزدیکی بیشتر با ایران درصبنابراین،
بین دو کشور ایران و روسیه، زمینه ورود مستقیم روسیه بـه مداخلـه   برگزارشدهجلسات 

ایران این اقدام روسیه را در راستاي منافع خود دیـد و از  . نظامی در سوریه فراهم گردید
وري اسالمی ایران به روسیه اجـازه داد تـا از دریـاي    ي که جمهاگونهبه، آن حمایت کرد

مـؤثر حضـور  . ي تروریسـتی اقـدام نمایـد   هـا گروهپرتاب موشک به سمت منظوربهخزر 
و معـادالت زمینـی  درصحنهروسیه در سوریه نیاز به حمایت لجستیک و عملیاتی ایران 

سپتامبر 30یه از ورود نظامی مستقیم روسیه در عرصه تحوالت میدانی سور. هوایی دارد
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بسیاري از معـادالت میـدانی و سیاسـی سـوریه را دچـار تغییـر و تحـول نمـود؛         ،2015
ادیـ ساله سـوریه  عنوان یک نقطه عطف درروند بحران پنجتوان از آن بهکه میياگونهبه

يهـا پس از دخالـت مسـتقیم نظـامی روسـیه درصـحنه جنـگ و افـزایش کمـک        . کرد
همزمان با ناکامی . شده استياحوالت سوریه وارد مرحله تازهجمهوري اسالمی ایران، ت

، تحرکـات سیاسـی و   هاي دولت سوریه در برخی از نواحیپیروزيتروریستی و يهاگروه
.استآغازشدهيادیپلماسی گسترده

در سوریه بر منافع و امنیت ملی ایران به جنگ روسیه ورود مستقیمریتأثی، طورکلبه
عنوان متحد درجه اول ایران بعـد  تقویت موقعیت اسد به) 1: خالصه نموداین مواردرا در 

حمالت روسیه موجب تضعیف موقعیت داعش در سوریه و تقویـت  ) 2. از حمالت روسیه
بعد از حمالت نظامی روسیه، موقعیـت عربسـتان،   ) 3دولت اسد براي مذاکرات آتی شد؛ 

نقش بیشـتري بـراي ایـران در    ) 4. شدفیترکیه و قطر در سوریه نسبت به گذشته تضع
بدون شک، اگر روسیه وارد یـک اقـدام نظـامی در    . شدجادیسوریه ایالمللنیمذاکرات ب

در مـذاکرات  جمهوري اسالمی ایران ها با حضور شد، شاید غرب به این زوديسوریه نمی
ــ  ــتن پــ ــدون گذاشــ ــرطشیبــ ــی شــ ــت نمــ ــردموافقــ ــور،  (کــ ــتی پــ بهشــ

http://sedayiran.com/fa/news/91093//( .ش در آمریکا و متحــــداندیــــتأک
لزوم حضور ایران در مـذاکرات صـلح سـوریه    بر عربستان سعودي و قطر منطقه از جمله

بـدیهی اسـت کـه مداخلـه     .بودنظامی روسیه در سوریه مهم ترین دستاوردهاي یکی از 
شده است و این مسئله مسـتلزم آن  منظور تقویت موضع اسد انجامروسیه و ایران تنها به

شـود، خطـوط تـدارکاتی    نیاست که امنیت منـاطق تحـت کنتـرل دولـت سـوریه تـأم      
.مختلف کاسته شودینظامشبهيهافشار قرار گیرد و از توان گروهتحتهايجهاد

گیرينتیجه
وپلیتیکی، سرزمینی، اقتصـادي  توان گفت سوریه به لحاظ ژئعنوان یک واقعیت میبه

مروري کوتاه بر روابط ایران و . تعریف خاصی در منافع ملی و سیاست خارجی ایران دارد
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دهد که دو کشور طی چنـد سـال   تا شروع بحران سوریه نشان می1979سوریه از سال 
ــم صهیونیســتی، صــدام،     ــه، رژی ــدات مشــترکی ازجمل ــل وجــود تهدی ــه دلی گذشــته ب

بخـش فلسـطین کماکـان    اهللا و جنـبش آزادي ، حمایت از نیروهاي حزبآمریکا،عربستان
در این مدت ائتالف ایران و سوریه منجر بـه رفـع   . انددرصدد تقویت اتحاد بین خود بوده

زنی ایران در سطح منطقه بـراي تـأمین منـافع    تهدیدهاي اسرائیل و افزایش قدرت چانه
.اش شده استراهبردي

سوریه، نیاز به همکاري و گسـترش روابـط بـین دو کشـور     در2011با شروع بحران 
المللی با توجـه  اي و بینلذا ایران علیرغم فشارهاي منطقه. بیشتر از گذشته احساس شد

به مالحظات امنیتی و منافع ملی کشور و همچنین ایفاي نقـش قـدرت خـود در سـطح     
تري در رابطه با بحران منطقه، به بازیگر کلیدي در مسائل سوریه تبدیل شد و نقش مهم

تغییـر  منظور حفظ موقعیت استراتژیک خود در سوریه از عـدم ایران به. سوریه بازي نمود
ایران با تمام توان خود سعی نموده که مانع از سـقوط اسـد   .کندوضع موجود حمایت می

شود، چون سرنگونی اسد عالوه بر ایجاد مشـکالت امنیتـی بـراي ایـران، باعـث کـاهش       
اهللا در منطقـه خواهـد   درت و منزوي شدن ایران و قطع رابطه با نیروهاي حزبنمایش ق

تـوان  لـذا، مـی  . شد و ایران کانال استراتژیک خود را در آن منطقه از دسـت خواهـد داد  
هـاي سیاسـت خـارجی    هایی را که ایران بر اساس اهداف و اولویـت گفت مجموعه هزینه

کننـده  هـاي آن، تقویـت  ن انطباق با آرمانخود در طی بحران سوریه پرداخته است، ضم
.آیداهداف استراتژیک ایران به شمار می

گرایـی تـدافعی هـدایت    رسـد، ازآنجاکـه واقـع   با نگاهی کلی به پژوهش به نظـر مـی  
داند،سیاست خارجی ایـران  سیاست خارجی کشورها را پاسخی به تهدیدهاي خارجی می

عنـوان یـک   ایـران بـه  . تدافعی همخـوانی دارد گرایی در طی بحران سوریه با تئوري واقع
پـذیرد و متقـابالً بـر آن    المللی تأثیر میکشور مطرح همواره از تغییر و تحوالت نظام بین

فرد و جایگاه متمایز آن در تحوالت توان آن را به ماهیت منحصربهگذارد که میتأثیر می
، آینده سوریه و عدم شکسـت آن  گرایی تدافعی ایرانیاز نگاه واقع. استراتژیک نسبت داد
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در برابر اهـداف و نیـات کشـورهاي غربـی بـراي ایـران ازلحـاظ حفـظ و تقویـت نقـش           
اي، موازنه قدرت و تقویت هالل شیعی در کشورهاي ایران، لبنان، عـراق و سـوریه   منطقه

.بسیار باارزش است
نظم جدیـدي  اي است که برخی از بازیگران دولتی سعی دارندگونهموقعیت سوریه به

ایران نیز در نقش یک متحد سوریه و یکـی  . را بر اساس منافع امنیت ملی خود رقم زنند
. هاي امنیتی فراوانـی در ایـن زمینـه اسـت    اي داراي نگرشاز کشورهاي قدرتمند منطقه

تغییر در نظام سوریه و برافتادن حکومت حاکم، ژئوپلیتیک آن را تغییر خواهد داد، چون 
توانـد دامنـه   این تغییرات می. ر در سوریه، بر کلیت آن تأثیرگذار خواهد بودهرگونه تغیی

المللی اثرگذار اي و بینها و ساختارهاي منطقهتري بیابد و بر سایر بازیگران و گروهوسیع
عنوان کشوري عربی در خاورمیانه شریکی راهبردي بـراي  دولت حاکم بر سوریه به. باشد

ــترده   ــدهاي گس ــران وپیون ــزب ای ــا ح ــن اي ب ــان دارد ازای ــم  اهللا لبن ــر در رژی رو تغیی
گیري سیاسـت خـارجی ایـن کشـور در پـی خواهـد داشـت و        سوریه،تغییراتی در جهت

پیوندهاي جدید جایگزین پیوندها و روابط قبلی خواهند شد و احتمـاالً سـوریه از دایـره    
متحـده و  ایاالتشریک راهبردي ایران در منطقه خارج گردد، در مقابل شریک راهبردي

هاي مخالف اسد در تضاد با منافع ایـران  از طرفی دیگر، اهداف همه گروه. یا ترکیه گردد
العـاده رادیکـال و تروریسـت از جملـه     هاي فوقتر از همه حضور و نقش گروهبوده و مهم

اي داعش توانسته است بـا کسـب جایگـاه برتـر قـدرت نظـامی در بحـران سـوریه وزنـه         
حساب آید و جبهه جدیدي از تهدیـدات امنیتـی را در برابـر ایـران گشـوده      هتأمل بقابل
گرایان رادیکال، منافع ایـران را در سـوریه و عـراق تهدیـد     به قدرت رسیدن اسالم. است

.خواهد نمود
عنوان نتیجه کلی،ایران سعی نموده با شـرکت در مسـائل سـوریه، سیاسـت پـیش      به

یت اول به دلیل جایگـاه ویـژه آن کشـور بـا در رأس قـرار      گیرانه را اتخاذ نمایدتا در اولو
هاي خود در سیاست خارجی از سقوط اسد جلـوگیري  دادن ترتیبات امنیتی و توانمندي

گیـري دولتـی   نماید، در اولویت بعدي که در صورت سـقوط اسـد خواهـد بـود از شـکل     
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افعی در خصـوص  گرایی تداتخاذ سیاست واقع. غیرهمسو و مخالف با آن جلوگیري نماید
بحران سوریه، واکنشی به رفع تهدیدهاي امنیتی ناشی از مداخله تعـدادي از کشـورهاي   

.متحده در محیط امنیتی غیر فوري ایران استاي و ایاالتمنطقه
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