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چکيده
بحران سوريه يکي از مهم ترين رويدادهايي است که سياست خارجي و به دنبال آن ،امنيت ملي ايران را تحت تأثير قرار
داده است؛ بهطوري که وضعيت سوريه براي ايران به عنوان بازي با حاصل جمع جبري صفر درآمده ،هرگونه تحول در
ساختار سياسي اين کشور ،ضريب امنيتي ايران را بهشدت کاهش مي دهد (مفروض) .با اين مقدمه ،اين پژوهش چند هدف
را پيگيري کرده است -1 :تبيين داليل اهميت راهبردي سوريه براي ايران؛  -2تش ريح نحوه تأثيرگذاري بحران سوريه بر
امنيت ملي ايران در حوزههاي مختلف؛  -3تبيين نحوه رقابت ايران با قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در سوريه و -4
تبيين راهبرد امنيتي ايران در قبال بحران سوريه .همچنين ،مقاله اين فرضيه را بررسي ميکند که امنيت ملي ايران در صورت
تداوم بحران در سوريه ،با توجه به افزايش تهديدها از سوي رقباي منطقهاي و فرامنطقهاي کاهش مييابد .براي ارزيابي
فرضيه ،از نظريه موازنه تهديد استفاده شده که ميتواند تهديدات پيشروي ايران در سوريه را به درستي تحليل کند .روش
تحقيق نيز براي بررسي موضوع بر مبناي روش تاريخي ،توصيفي و تحليلي است .يافتههاي تحقيق نشان داد که به علت برهم
خوردن توازن تهديد عليه ايران در نتيجه تداوم بحران سوريه ،اين کشور ميکوشد به موازنهسازي قدرت مبادرت ورزد.
درنتيجه ،راهبرد امنيتي ايران براي برونرفت از بحران ،حمايت همهجانبه از اسد است.
واژههای کليدی :بحران سوريه ،امنيت ملي ايران ،موازنه تهديد ،رقابت منطقهاي ،محور مقاومت
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 .1مقدمه

بحران سوریه و تداوم آن در چند سال اخير ،یکي از حساسترین موضوعهایي است كه
دستگاه سياست خارجي و حتي محافل نظامي و امنيتي ایران را به كوشش براي حل
مسالمت آميز آن واداشته است؛ زیرا هرگونه تحول بنيادین در سوریه ميتواند معادالت
منطقه اي و جهاني را به زیان ایران تغيير دهد .نزدیکي بيشتر اعراب محافظهكار منطقه به
غرب و در نتيجه انزواي ایران در سطح منطقهاي و بينالمللي ،تشدید فشار اسرائيل عليه
محور مقاومت و ایران و حتي تقویت گزینه حمله نظامي به ایران و در نهایت ،برهم
خوردن توازن قدرت بهنفع تركيه و عربستان ،بهعنوان دو رقيب منطقهاي ایران؛ از جمله
سناریوهایي است كه در صورت تغييرات بنيادین در سوریه ،گریبانگير ایران خواهد بود.
بنابراین ،بحران سوریه جزء ترجيحات 1سياست خارجي و دفاعي -ملي ایران بوده ،نيازمند
تبيين موشکافانه ابعاد مختلف موضوع است .پس اهميت موضوع از چند جهت قابل
بررسي است -1 :بحران سوریه به علت تأثيرگذاري مستقيم آن بر امنيت ملي ایران ،جزو
اولویتهاي سياست خارجي و دفاعي بوده و بنابراین ،نيازمند راهحل راهبردي است؛  -2از
آنجا كه سوریه حلقه واسط ميان ایران و محور مقاومت بهشمار رفته ،هرگونه تغيير رژیم در
این كشور به تضعيف راهبرد سياست خارجي ایران در حمایت از نيروهاي مقاومت منجر
ميشود؛  -3تداوم بحران در سوریه ،رویکرد اسرائيل در منطقه؛ بهویژه در قبال ایران را از
حالت تدافعي به تهاجمي تغيير داده ،امنيت ملي ایران را با چالش جدي مواجه خواهد كرد؛
 -4تداوم بحران در سوریه ،به پررنگتر شدن حضور نيروهاي تکفيري در سوریه و حتي
عراق انجاميده كه ميتواند در ميانمدت امنيت فيزیکي(مرزي) ایران را به مخاطره اندازد؛
 -5به دليل حمایت ایران از دولت سوریه و حمایت عربستان از مخالفان دولت كه به

1. Preference
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شکلگيري نوعي جنگ نيابتي 1در این كشور انجاميده ،تداوم آن ميتواند واگرایي بيشتر
ایران با كشورهاي عربي مخالف اسد را سبب شود كه در نهایت امنيت ملي ایران كاهش
ميیابد.
با توجه به موارد فوق ،سؤالي كه در این تحقيق مطرح ميشود ،این است كه تداوم
بحران سوریه چه تأثيري بر امنيت ملي ایران داشته است؟ در پاسخ به این سؤال ،فرضيه
مقاله این گونه قابل طرح است كه تداوم بحران سوریه از طریق كاهش نفوذ ایران در منطقه،
تضعيف محور مقاومت و تقویت جایگاه رقباي منطقهاي و بينالمللي ایران؛ از جمله
عربستان ،تركيه ،اسرائيل و آمریکا ،ضریب امنيت ملي ایران را كاهش ميدهد.
به منظور بررسي فرضيه فوق ،از نظریه موازنه تهدید استفاده شده است .از دیدگاه
استفن والت ،موضوعي كه كشورها را به موازنهسازي ترغيب ميكند ،نه افزایش قدرت؛
بلکه افزایش تهدید است .بدین ترتيب ،موازنه تهدید نوعي از موازنه است كه معتقد است
ائتالفها براي موازنه در قبال تهدیدها شکل ميگيرند و نه قدرت .تداوم بحران در سوریه،
موازنه تهدید را به ضرر ایران به عنوان متحد استراتژیک این كشور بر هم زده و بنابراین،
ایران مي كوشد تا با ایجاد توازن مجدد ،نظام سياسي سوریه را حفظ كند و تهدیدات
پيش رو را از بين ببرد .باتوجه به این نظریه ،در بخش اول استراتژي پژوهشي و سطح
تحليل مقاله كه بر مبناي تحليل منطقهاي است ،بررسي ميشود .در بخش دوم ،موازنه
تهدید و كاربست آن در موضوع تحقيق تبيين ميشود .در بخش سوم ،یافتههاي تحقيق در
قالب بحران سوریه و الگوي منازعهاي كه برمبناي رقابت ایران با كشورهاي تركيه،
عربستان ،اسرائيل و آمریکا شکل گرفته ،بررسي ميشود؛ در بخش چهارم ،یافتههایي كه در
بخش قبلي بررسي شد ،به بوته تحليل گذاشته ميشود؛ و در نهایت ،نتيجهگيري و
راهبردهاي پيشنهادي ارائه ميشود.
1. Proxy War
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 .2روششناسي پژوهش و سطح تحليل

روش پژوهش حاضر توصيفي -تحليلي است .بهمنظور بررسي ميزان تأثيرگذاري بحران
سوریه بر امنيت ملي ایران از ظرفيتهاي تبييني نظریه موازنه تهدید استفاده شده است.
تبيين چهار مؤ لفه تأثيرگذار به عنوان عوامل تهدیدزا بر امنيت ملي براي ارزیابي فرضيه
ضروري است .مطابق استراتژي پژوهشي -تحليلي آزمون فرضيههاي برگرفته از نظریه،
خود نظریه را نيز آزمون كرده و اثبات فرضيه بيانگر قابليت تبييني آن است.
در نظریههاي روابط بينالملل سه سطح تحليل وجود دارد :سطح تحليل اول مربوط
به ویژگيهاي كشور؛ سطح دوم مربوط به تحليل موضوعهاي منطقهاي و سطح سوم
مربوط به ویژگيهاي نظام بينالملل بوده ،بر تأثيرگذاري ساختار نظام بينالملل بر رفتار
كشورها تأكيد دارد .این پژوهش بر سطح تحليل منطقهاي تأكيد دارد .همچنين ،سه دیدگاه
درباره تحليل منطقهاي وجود دارد :دیدگاه اول بر تشابه رفتار دولتها در سطوح مختلف
تأكيد داشته ،معتقد است كه دولتها در هر سه سطح رفتار یکساني از خود بروز ميدهند.
دیدگاه دوم معتقد است كه هر منطقه جغرافيایي ،منطقهاي منحصربهفرد بوده كه مفروضهها
و گزاره هاي آن قابل تسري به مناطق دیگر نيست .دیدگاه سوم معتقد است كه مناطق از
عوامل سطوح باالتر(نظام بينالملل) و پایينتر(ملي) خود تأثير ميپذیرند(عبداهلل
خاني .)84-83:1383،از این جنبه نيز این پژوهش بر مبناي دیدگاه سوم انجام شده است.
 .3چارچوب نظری :موازنه تهديد

قبل از مفهومسازي موازنه تهدید ،آشنایي با مفهوم موازنه قدرت بهعنوان قدیمترین،
بادوامترین و مناقشه برانگيزترین نظریه سياست بينالملل ضروري است .مفهوم كلي موازنه
قدرت 1بر مبناي این ایده است كه كشورها در برابر افزایش قدرت یکدیگر واكنش نشان

1. Balance of Power
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داده و این واكنش در قالب ائتالف و اتحاد نمود پيدا ميكند تا بتوانند قدرت فزاینده
همدیگر را خنثي كنند .هسته مركزي نظریه موازنه قدرت ،مفهوم قدرت است .هرگونه
افزایش قدرت از سوي كشوري با واكنش كشورهاي مختلف روبهرو شده ،آنها را به
ائتالفسازي عليه دولت قدرتمند وادار ميكند).(Kaufman& et al, 2112:15

اما نظریه موازنه قدرت با چالشهایي مواجه شده است .استفن والت بهعنوان
نظریهپرداز واقعگرایي تدافعي 1سعي كرد نظریه موازنه قدرت را اصالح كند و كارایي آن را
افزایش دهد .والت بحث خود را از تمایز دو مفهوم قدرت و تهدید آغاز كرد و بر این باور
بود كه تهدید(و نه قدرت) هسته مركزي نگرانيهاي امنيتي را تشکيل ميدهد .والت در
مقابل این پرسش كه دولتها در مقابل قدرت تهدیدگر چه استراتژي اتخاذ ميكنند ،پاسخ
ميدهد كه موازنه و دنبالهروي 2دو رویکردي است كه دولتها در شرایط تهدید بهكار
مي گيرند .موازنه در برابر قدرت تهدیدگر و دنبالهروي با قدرت تهدیدگر .البته ،استراتژي
موازنه بسيار معمولتر از دنبالهروي است .دنبالهروي تنها در شرایطي انجام ميشود كه
دولتي به دليل آسيب پذیري و یا فقدان قدرت ،توانایي توازن در برابر قدرت تهدیدگر را
نداشته ،ناچار به اتخاذ راهبرد دنبالهروي است) .(Walt, 1386:111-111بر اساس نظر
والت ،كشورها به دنبال توازن دادن به هر قدرتي نيستند؛ بلکه آنها درپي توازن دادن در
مقابل كشوري هستند كه افزایش قدرت آن تهدید محسوب ميشود .والت در این زمينه
ميگوید« :دولتهایي كه تهاجمي تلقي ميشوند ،موازنه دیگران عليه خود را برميانگيزند»
).(ibid :116
والت در اصالح نظریه موازنه قدرت دركنار تمایز مفهوم قدرت و تهدید ،چهار
مؤلفه را بهعنوان عوامل تهدیدگر توصيف كرد -1 :قابليتهاي كلي( 3جمعيت ،قدرت
1. Defensive Realism
2. Bandwagon
3. Overall Capabilities
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اقتصادي ،نظامي و :)...این شاخص وجه اشتراک موازنه قوا و موازنه تهدید است-2 .
مجاورت جغرافيایي( 1نزدیکي تهدید) :ميان درک از تهدید و نزدیکي جغرافيایي رابطه
مستقيمي وجود دارد -3 .قابليتهاي تهاجمي :2هرچه ميزان توانمندي تهاجمي كشوري
بيشتر باشد ،دغدغههاي امنيتي آن كشور به همان ميزان افزایش پيدا ميكند -4 .نيات
تهاجمي :3دولتهاي داراي نيات تهاجمي درمقایسه با دولتهاي حافظ وضع موجود،
متضمن تهدیدهاي بيشتري هستند).(ibid:112

داشتن عوامل مزبور ميتواند دال بر تهدیدگري دولت باشد .پس تهدید عبارت
است از :تركيبي از قدرت تهاجمي دولت ،توانمنديهاي نظامي ،نزدیکي جغرافيایي و نيات
تجاوزكارانه احتمالي آنها .بنابراین ،آنچه دولتها را به موازنهسازي ترغيب ميكند ،برداشت
آنها از یکدیگر به عنوان تهدید بوده؛ نه صرف ميزان قدرت هر یک از آنها .از دید والت،
دولتها به دو دليل روش موازنه را انتخاب ميكنند :اوالً تالش ميكنند قبل از اینکه
بقایشان توسط یک قدرت بالقوه به خطر بيفتد ،دست به موازنه بزنند؛ ثانياً پيوند با طرف
ضعيف تر تأثيرگذاري عضو جدید را درون اتحاد به این خاطر افزایش ميدهد كه طرف
ضعيف نيازمند كمک است).( ibid:111-111

یکي از مباحث مهم در موازنه تهدید ،جستجوي امنيت است .دولتها در برابر
قدرت تهدیدگر ميكوشند امنيت نسبي خود را افزایش دهند .براین اساس ،دولتها تنها
افزایش امنيت را مي خواهند و تنها زماني در جهت گسترش قدرت خود كوشش ميكنند
كه احساس ناامني كنند .رابرت جرویس ،یکي از نظریهپردازان واقعگرایي تدافعي در این
زمينه ميگوید:

1. Geographic Proximity
2. Offensive Capability
3. Aggressive Intentions
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دولتها مي توانند بدون کاهش امنيت ديگران ،امنيت خود را حفظ کنند و حتي
پيشگرفتن سياست تدافعي ،بر اتخاذ سياست تهاجمي آنها ترجيح يابد؛ حتي
افزايش زياد امنيت دولتها ،تنها به مقدار اندکي از امنيت ساير دولتها
ميکاهد و در اين شرايط ،همه قدرتهاي خواهان حفظ وضع وجود ميتوانند
از درجه باالي امنيت برخوردار شوند.(Jervis, 9:::9991). ...

اگر كشوري قصد برهم زدن امنيت و موازنه را داشته باشد ،دیگران باید براي كسب امنيت،
اقدام به افزایش قدرت و دستيابي به موازنه جدید نمایند .پس در واقعگرایي تدافعي
«دغدغه امنيتي» اساسيترین موضوع است و مطالعات روابط بينالملل را به سمت امنيتي
شدن سوق داده ،درصدد پاسخ به معماي امنيتي 1در نظام آنارشيک بينالمللي است.
واقع گرایان تدافعي به رابطه ميان آنارشي و استلزامات نظام بينالملل از یک سو و رفتار
دولتها از سوي دیگر توجه داشته ،معتقدند آنارشي بينالمللي خوشخيم بوده و امنيت
كاالیي نایاب نيست .درنتيجه ،دولتها تنها در شرایط احساس تهدید واكنش نشان داده،
دست به موازنه مي زنند .پس شرایط حضور نظامي در وراي مرزها در شرایط ناامني شدید
متصور است(برزگر.)125:1388 ،
سوریه و ایران بهعنوان دو متحد استراتژیک در منطقه ،همکاريهاي خود را در همه
حوزهها از زمان انقالب تا به امروز حفظ كردهاند) .(Sun, 2113:62درواقع ،اتحاد ایران و
سوریه برخالف اتحادهاي دیگر ،دوام قابل مالحظهاي داشته است .گرچه بسياري به این
اتحاد هویت مشترک شيعي را نسبت ميدهند؛ اما تحليل رایج به وجود منافع استراتژیک
ناشي از تهدیدهاي منبعث از دشمنان مشترک در عراق ،اسرائيل ،آمریکا و اخيراً گروههاي
تروریستي شبهدولتي اشاره دارد) .(Wallsh, 2113:111-112این منافع استراتژیک باعث شد
كه با تشدید بحران در سوریه ،تهدیدات فراروي امنيت ملي دو كشور فزوني یابد؛
1. Security Dilemma

 / 26فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 03بهار 6032

بهطوري كه ایران و سوریه را به بازنگري در الگوي توازن تهدید در منطقه سوق داد.
تشکيل ائتالف  4+1شامل ایران ،روسيه ،عراق ،سوریه و حزباهلل در این زمينه قابل تحليل
است .درواقع ،تشکيل این ائتالف كوششي براي موازنهسازي در مقابل تهدیدات شکل
گرفته از سوي محور تركيه ،عربستان و قطر در بحران سوریه بود .باتوجه به تعریف تهدید
كه تركيبي از قدرت تهاجمي دولت ،توانمنديهاي نظامي ،نزدیکي جغرافيایي و نيات
تجاوزكارانه احتمالي است ،برداشت ایران از تهدیدات شکل گرفته در سوریه (درقالب
بازیگران دولتي و غيردولتي مخالف اسد) این كشور را به سمت اتخاذ راهبرد موازنهسازي
در مقابل قدرتهاي تهدیدگر سوق داد.
 .4يافتههای تحقيق

 .4-1اهميت سوريه در سياست خارجي ايران :جایگاه سوریه در سياست خارجي ایران
بسيار حایز اهميت است .سوریه جزو نخستين كشورهایي بود كه پس از انقالب اسالمي،
جمهوري اسالمي ایران را به رسميت شناخت .این كشور از معدود كشورهاي عربي بود كه
در جنگ تحميلي از صدام حمایت نکرد) .(Seeberg, 2112:13بعد دیگر اهميت سوریه،
اتخاذ سياست مقابله جویانه این كشور در برابر اسرائيل است كه از لحاظ راهبردي ،سوریه
را در كنار ایران ،حزباهلل و حماس قرار داده است(كوهکن و تجري .)123:1333 ،درواقع،
پيوندهاي سوریه و ایران پس از انقالب اسالمي به شکلگيري محوري از متحدان شامل
ایران ،سوریه ،حزباهلل و حماس منجر شد كه به محور مقاومت موسوم است .نشانگان این
اتحاد را ميتوان در حمایتهاي ایران از حزباهلل و حماس در جنگهاي  22روزه33 ،
روزه و  8روزه با اسرائيل مشاهده نمود(جانسيز و دیگران .)25:1333 ،مطمئناً تحليل
چگونگي كمکهاي ایران به حزباهلل و حماس ،بدون درنظرگرفتن نقش سوریه بسيار
مشکل است .به همين دليل است كه براي ایران خطر بيثباتي و كناررفتن اسد ،دست كم
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شامل از دست رفتن بخشي از توانایي اعمال نفوذ در منازعات اعراب -اسرائيل،
فلسطينيها و متحدان خود در لبنان؛ بهخصوص حزباهلل است(كوهکن و تجري،
.)124:1333
 .4-2بحران سوريه :بحران سوریه از لحاظ قدرت تأثيرگذاري و تعداد بازیگران دخيل در
آن ،یکي از مهمترین منازعات دهههاي اخير در خاورميانه بهشمار ميرود .بههمين دليل
است كه قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي به شيوههاي مختلف در این بحران دخالت
كردند .شکل( )1بازیگراني را كه در محيط سوریه تأثيرگذار بودهاند ،نشان ميدهد .این
بازیگران در دو سطح منطقهاي و فرامنطقهاي با دو رویکرد حفظ وضع موجود و تغيير
وضع موجود ،بهنقشآفریني ميپردازند .بنابراین ،ایران در دو سطح منطقهاي و بينالمللي به
رقابت و تعامل با بازیگران در سوریه پرداخته است .امنيت ملي ایران از ميزان رقابت و
تعامل با این بازیگران تأثير ميپذیرد.
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شکل  :1الگوي منازعه در سوریه

آمریکا
عربستان
روسيه

سوريه
ایران

ترکيه
سطح منطقهاي
اتحادیه اروپا

سطح جهاني

بریتانيا  -فرانسه

حفظ وضع موجود

تغيير وضع موجود

 .4 -3رقابت ايران و عربستان در بحران سوريه :سوریه متحد استراتژیک ایران در خاورميانه
و حلقه واسط ميان ایران ،حزباهلل و حماس بهشمار ميرود .با آغاز ناآراميهاي این
كشور ،عربستان كوشش كرد از این فرصت بهمنظور بهرهگيري از كاهش نفوذ منطقهاي
ایران استفاده كند .بنابراین ،سياست مداخله در امور داخلي سوریه از طریق پشتيباني مالي
براي تهيه سالح و قاچاق اسلحه به داخل سوریه و ارائه راهکارهاي عملياتي به افراد
برجسته در دستوركار قرارگرفت .سعودالفيصل ،وزیر خارجه پيشين عربستان ،در این رابطه
گفت كه تسليح مخالفان سوري «وظيفه»اي است كه در زمانيكه مخالفان توانایي دفاع از
خود در برابر نيروهاي امنيتي سوري را ندارند ،باید ادا شود) .(Habboush, 2113:1این
موضوع نشان ميدهد كه عربستان داراي قابليتهاي تهاجمي در سوریه است كه یکي از
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نشانگان قدرت تهدیدگر است .بنابراین ،حضور مستشاري ایران در سوریه در جهت
موازنهسازي در برابر تهدید عربستان قابل ارزیابي است.
بهطور كلي ،ميتوان رویکرد عربستان در سوریه را منبعث از چند دليل دانست-1 :
افزایش قدرت منطقهاي عربستان از طریق كاهش قدرت منطقهاي ایران(رویکرد حاصل
جمع جبري صفر)؛  -2افزایش ضریب امنيتي عربستان از طریق تضعيف محور مقاومت و
كاهش نفوذ ایران در منطقه؛  -3انتقال بحران از محيط پيراموني عربستان(یمن -بحرین و
مناطق شرقي عربستان) به منطقه شامات(سوریه -لبنان) كه محيط بازیگري ایران بهشمار
ميرود؛  -4كاهش ضریب امنيتي ایران در حوزههاي موضوعي مختلف؛ از جمله مرزها،
اقوام و همچنين مذاكرات هستهاي(عباسي و محمدي.)82-81:1332 ،
بسياري از نظریهپردازان معتقدند كه رقابت ایران و عربستان در سوریه ،به
شکلگيري محيط جنگ سرد جدید در خاورميانه منجر شده است .گري گوس سوم معتقد
است كه ایران و عربستان بهعنوان دو قدرت برتر خاورميانه به جاي رویارویي نظامي
مستقيم ،به رقابت در درون نظامهاي سياسي داخلي دولتهاي ضعيف منطقه روي آوردند.
تقویت سياسي و نظامي گروههاي داخلي دولتها براي منازعات داخلي ،بسيار با اهميتتر
از موازنه نظامي قدرت ميان ریاض و تهران خواهد بود).(Gause|||, 2114:1
بهزعم بسياري از تحليلگران ،تنش هاي اخير در روابط ایران و عربستان در مورد
فاجعه منا و انتقادات صریح مقامات ایران از بيكفایتي مقامات سعودي در نحوه مدیریت
مراسم حج و پس از آن ،اع دام شيخ نمر كه اعتراضات شدید ایران و حمله گروهي از مردم
به سفارت عربستان را در پي داشت و به قطع روابط دیپلماتيک دو كشور منجر شد ،تأثير
بسزایي بر روند بحران سوریه خواهد گذاشت .تشدید بحران سوریه و در نتيجه ،شکست
نشست آتي وین در مورد حل بحران سوریه؛ از جمله احتماالتي است كه پس از قطع
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روابط دو كشور مي توان تصور كرد .كارشناسان اهدافي را كه عربستان از اعدام شيخ نمر و
قطع روابط با ایران دنبال ميكند ،اینگونه برشمردند:
 .9ترس از بازگشت ايران به عرصه نظام بينالملل با اجرايي شدن برجام؛
 .2سنگاندازي در مسير حل ديپلماتيک بحران سوريه با هدف کاهش نفوذ
منطقهاي ايران؛
 .3پيچيدهتر کردن روند مقابله با گروههاي تروريستي در منطقه؛
 .4کاهش نفوذ ايران در داخل مرزهاي عربستان(پرورده ،ديپلماسي
ايراني.)93:4،

مارک لينچ نيز در تحليلي مشابه ،اقدام اخير عربستان در قطع رابطه با ایران را در جهت
تشدید جنگ سرد منطقهاي مبتني بر فرقهگرایي دانسته كه سه دليل عمده دارد -1 :موفقيت
ایران در مذاكرات هستهاي و احتمال نزدیکي ایران به آمریکا؛  -2شکست سياست خارجي
عربستان در حوزه سوریه ،یمن و حتي منزوي كردن ایران؛  -3ناكامي در ایفاي نقش
رهبري در ج هان سني بعد از شکست ائتالف نظامي در یمن و «ائتالف اسالمي» عليه
تروریستها در سوریه).(Lynch, 2116:2
 .4-4رقابت ايران و ترکيه در بحران سوريه :در ميان كشورهاي همسایه ایران ،تركيه بهدليل
دارا بودن عناصر باالتري از قدرت و درنتيجه ،مطرح شدن بهعنوان یکي از بازیگران اصلي
منطقه و همچنين ،رویکرد خاص سياست خارجي آن ،از توانمندي و ظرفيتهاي بسيار
بيشتري براي تأثيرگذاري بر مسائل مرتبط با امنيت ملي ایران برخوردار است .براین اساس،
رویکرد منطقهاي تركيه و نوع مواجهه آن با تحوالت سوریه و چگونگي تعامل این كشور
با قدرتهاي فرامنطقهاي درخصوص بحران سوریه از منظر امنيت ملي ایران حائز اهميت
است.
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تبعات سياست تركيه در قبال بحران سوریه از چند منظر قابل تحليل است-1 :
احياي نقش منطقهاي تركيه در قالب سياست عثمانيگرایي جدید؛  -2گسترش نفوذ سياسي
و اقتصادي در خليج فارس و حتي ترتيبات امنيتي منطقهاي؛  -3بهبود روابط با اسرائيل به
دليل رویکرد تغيير رژیم در سوریه بهعنوان سياست مشترک تركيه و اسرائيل ؛  -4تضعيف
جایگاه منطقه اي ایران و تغيير موازنه قدرت به نفع تركيه درنتيجه حذف اسد بهعنوان متحد
اصلي ایران(فاطمي نسب و چگيني)128-122:1331،؛  -5نزدیکي به غرب در قالب
سياست پيوستن به اتحادیه اروپا(مسعودنيا و دیگران.)116:1331 ،
بهطوركلي ،ميتوان تركيه و ایران را بهعنوان دو رقيب منطقهاي در بحران سوریه
به شمار آورد كه براي تغيير موازنه به نفع خود درتالش هستند .ایران بهدنبال حفظ وضع
موجود در سوریه و تركيه درصدد تغيير وضع موجود است .تركيه براي دستيابي به هدف
خود ،از رویکرد ائتالف با غرب و عربستان و همچنين ،نيروهاي داخلي مخالف اسد
استفاده كرده است .این كشور در سياستهاي منطقهاي خود همواره از سياست دنبالهروي
استفاده كرده است .در بحران سوریه نيز با نزدیک كردن مواضع خود به غرب و اسرائيل از
یک سو و همراهي با عربستان از سوي دیگر ،به دنبال برهم زدن توازن به ضرر ایران است.
همانطور كه اشاره شد ،راهبرد دنبالهروي از سوي دولتهاي آسيبپذیر و فاقد قدرت
كافي براي موازنهسازي اتخاذ ميشود كه بهنظر ميرسد راهبرد تركيه در این زمينه قابل
تحليل است .از سوي دیگر ،ایران نيز تالش كرده تا ضمن ترغيب اسد به برخي اصالحات،
ساختار سياسي این كشور را از تغييرات انقالبي مصون نگه دارد .از بين رفتن فرصت در
دست گيري قدرت از سوي اقليت شيعيان در سوریه ،فقدان كاركرد مناسب رژیم جدید در
سوریه براي تهران ،افزایش انزواگرایي ایران در منطقه ،كاهش فرصت بقا و همچنين،
كاهش تأثيرگذاري برنامههاي منطقهاي ایران؛ از جمله تهدیداتي است كه امنيت ملي ایران
را تحت تأثير قرار ميدهد).(Mohammed, 2111:83
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 .4-5رقابت ايران و اسرائيل در بحران سوريه :ایران و اسرائيل بهعنوان دو رقيب منطقهاي،
همواره در موضوعهاي مختلف با یکدیگر رقابت داشتهاند .سوریه نيز یکي از حوزههایي
است كه این رقابت تشدید شده است .بقاي اسد در قدرت ،جزو الزامات سياست خارجي
ایران به شمار رفته و حذف اسد براي اسرائيل منافعي را بههمراه خواهد داشت :اوالً مرز
مشترک سوریه با اسرائيل باعث شده كه هرگونه تحول در سوریه مستقيماً بر امنيت اسرائيل
اثرگذار باشد .طبق نظریه موازنه تهدید ،مجاورت جغرافيایي ميتواند یکي از منابع تهدید
بهشمار رفته ،ضریب امنيتي كشور را تحتتأثير قرار دهد؛ ثانياً نظام سياسي سوریه از ابتدا
معاهده صلح با اسرائيل را امضا نکرده و بدینترتيب ،دشمن عربي اسرائيل بهشمار ميرود
و هرگونه تغييري در نظام سياسي سوریه ميتواند تهدیدات اسرائيل را كاهش دهد؛ ثالثاً
به دليل اتحاد استراتژیک ایران و سوریه و حمایت این دو كشور از محور مقاومت درمنطقه،
تحول ساختاري در سوریه ميتواند گفتمان مقاومت را تضعيف كند و موجب افزایش
كنشگري اسرائيل در منطقه شود .البته ،دركنار این منافع ،سقوط اسد و روي كارآمدن
نيروهاي افراطي اسالم گرا همچون داعش و جبهه النصره در سوریه ،هرچند در كوتاهمدت
بهنفع اسرائيل بوده ،خطر ایران و محور مقاومت را از بين ميبرد؛ اما در درازمدت امنيت
اسرائيل را با چالشهاي جدي مواجه ميكند) .(Inbar, 2113:1-4درواقع ،مجاورت
جغرافيایي اسرائيل با سوریه باعث شده كه چه از سوي محور مقاومت و چه از طرف
نيروهاي افراطي اسالمگراي سني(درصورت سقوط اسد) تهدید دایمي عليه اسرائيل متصور
باشد .با این حال ،اسرائيل در شرایط فعلي ميكوشد با حذف اسد ،توازن منطقهاي را به
نفع خود تغيير دهد .این موضوع از آن جهت اهميت دارد كه ایران وارد فاز اجرایي برجام
شده و تضعيف جایگاه ایران در سوریه ميتواند روند اجرایي شدن برجام را با مشکل
مواجه سازد .از آنجا كه اسرائيل نيز بهشدت مخالف برنامه هستهاي ایران است ،اهميت
سوریه براي ایران و اسرائيل دو چندان ميشود.
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 .4-6رقابت ايران و آمريکا در بحران سوريه :آمریکا بهعنوان مهمترین بازیگر فرامنطقهاي
تالش كرد از ابتدا در بحران سوری ه با رویکرد تغيير رژیم مداخله كند .اهداف آمریکا از
اتخاذ این رویکرد شامل موارد زیر است -1 :حذف نظام سوریه بهعنوان بازیگري كه
هژموني آمریکا را در منطقه بهچالش ميكشد؛  -2منزوي شدن ایران و سوریه بهعنوان دو
كشور تجدیدنظرطلب در منطقه؛  -3افزایش امنيت ملي اسرائيل از طریق حذف اسد و
تضعيف محور مقاومت(ایران ،سوریه و حزباهلل لبنان)؛  -4تأمين امنيت انرژي و تضعيف
ایران به عنوان كشور مختلكننده جریان انرژي در خاورميانه؛  -5برهم خورن توازن قدرت
در خاورميانه بهنفع متحدان منطقهاي آمریکا(تركيه ،اسرائيل و عربستان)؛ -6كاهش نفوذ
روسيه در خاورميانه(عباسي و محمدي .)81-23:1332 ،برهمين مبناست كه ایران بحران
سوریه را به مثابه استراتژي اسرائيلي -آمریکایي تفسير كرده كه در حال نبرد با جمهوري
اسالمي است .از نگاه ایران تغيير رژیم در سوریه ،تنها مقدمهاي بر تغيير رژیم در تهران
است  .بنابراین ،با توجه به این رویکرد جاي هيچ شک و شبههاي درحمایت از سوریه در
تهران باقي نمانده است) .(Assburg&Wimmen, 2113 :23-24بهرغم تهاجمي بودن
راهبرد آمریکا در اوایل بحران سوریه بهنظر ميرسد در شرایط كنوني ،این كشور تمایل
چنداني به مداخله مستقيم و درگيري تمامعيار در سوریه ندارد .بنابراین ،تهدید آمریکا در
سوریه براي ایران برمبناي قابليتهاي كلي كه شاخص اول قدرت تهدیدگر در نظریه
موازنه تهدید است ،قابل تحليل است .درواقع ،به نظر ميرسد جنس راهبرد آمریکا حداقل
تا پایان دوره اوباما در مورد سوریه ،از جنس قابليتها و نيات تهاجمي نخواهد بود.
 .5تجزيه و تحليل يافتههای تحقيق

 . 1.5تضعيف متحد استراتژيک ايران :یکي از عوامل تهدیدزا در محيط امنيتي ایران ،اندک
بودن متحدان استراتژیک است .سوریه بهعنوان تنها متحد استراتژیک ایران ،ميتواند نقش
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مهمي براي سياستهاي امنيتي ایران ایفا كند؛ اما بحران سوریه ممکن است به همان چيزي
منجر شود كه بوزان از آن بهعنوان تحول ساختاري در مجموعه امنيتي نام برده كه ناشي از
حضور قدرتهاي خارجي در این مجموعه است .از طرفي ،در مورد سوریه نيز باعث
برهم خوردن مجموعه امنيتي در قبال ایران خواهد شد؛ زیرا روند تغيير در ساختار قدرت
سوریه باعث تغيير در صفبندي ميان كشورها ميشود و این صفبندي و آرایش جدید
بازیگران ،باعث حضور فراگيرتر بازیگران فرامنطقهاي شده و در نتيجه ،به انزواي بيشتر
ایران در محيط امنيتي منطقهاي منجر خواهد داشت(سيمبر و قاسميان.)151-151:1333 ،
اما بازیگران رقيب ایران در منطقه نيز به دنبال دستیابي به هدف مزبور بودند .به
همين دليل بود كه جنگ نيابتي شامل بازیگران منطقهاي در سوریه به وجود آمد .تركيه،
عربستان سعودي و دیگر دولتهاي عربي خليج فارس ،كوشش كردند تا نفوذ منطقهاي
ایران را در منطقه از طریق حمایت مالي و پشتيباني از مخالفان سوري كاهش دهند .از این
رو بود كه ایران وضعيت شکل گرفته در سوریه را بهعنوان بازي با حاصل جمع جبري
صفر تلقي كرد و بيمناک از این موضوع بود كه سقوط اسد ،زمينه را براي ظهور رژیم
جدید و نظم منطقه اي نامطلوب ایران آماده خواهد كرد .تهران با ظهور «هالل سني» طرفدار
غرب كه از تركيه به سوریه ،اردن ،عربستان و امارات گسترده شده ،روبهرو خواهد شد.
سناریوي كابوسواري براي ایران بعد از اسد ميتواند شکل گيرد و آن :جابهجایي از نظم
موجود به نظم سني است كه قطعاً ضدایراني ،ضدشيعي و طرفدار رقيب ایران در
منطقه(عربستان) خواهد بود) .(Goodarzi, 2113:22بنا بهگفته جرویس ،دغدغه امنيتي،
یکي از اساسيترین موضوعها در نظام آنارشيک بينالمللي است كه درنتيجه آن ،دولتها
تنها در شرایط احساس تهدید واكنش نشان داده و دست به موازنه ميزنند .بنابراین ،حضور
ایران در سوریه طبق گفته واقع گرایان تدافعي به دليل شرایط ناامني شدید قابل توجيه
است .درواقع ،سياست دولتهاي رقيب در سوریه ،آنچنان تهاجمي بود كه باعث شد
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ایران احساس تهدید امنيتي از سوي این بازیگران را براي خود متصور شده ،دست به
موازنه بزند.
 .2.5ظهور گروههای شبهدولتي سني مخالف ايران در منطقه :ظهور و قدرتگيري گروههاي
شبهدولتي سني در عراق و سوریه ،از دیگر عوامل تهدیدزایي است كه تأثيري مستقيم بر
امنيت ملي ایران دارد .بيشک ،زماني كه دولتي ضعيف ميشود ،بازیگران غيردولتي تالش
ميكنند تا نقش عمدهتري در سياست داخلي آن كشور برعهده بگيرند .این چيزي است كه
اكنون در فضاي خاورميانه؛ به ویژه در عراق و سوریه شکل گرفته است .این گروهها معموالً
متحدان دولتهاي منطقه؛ بهویژه عربستان و قطر هستند كه بهدنبال گسترش نفوذ خود
هستند؛ اما در عينحال هریک برنامهها و اهداف ویژه خود را دارند) .(Gause, 2114،13در
این ميان ،دولت اسالمي عراق و شام موسوم به داعش و جبهه النصره ،تهدیدات فزایندهاي
در سطح منطقهاي براي ایران به بار آوردهاند) .(Lister, 2114:6این تهدیدات از چند جنبه
قابل بررسي است:
 .1تضعيف منافع امنيتي -منطقهای :كنترل سرزميني سوریه توسط گروههاي شبهدولتي باعث
شده دسترسي ایران به سوریه تضعيف شود .همچنين ،این موضوع در بلندمدت ميتواند
به قطع مجاري ارتباط ایران با حزباهلل بهعنوان قدرتي كارآمد در برابر اسرائيل منجر گردد.
 .2افزايش تهديدات قوميتي داخلي :تجزیه سوریه و عراق و تقویت گروههاي جدایيطلب در
این كشورها ميتواند گروه هاي اقليت داخل ایران را به مطالبات بيشتر براي خودمختاري
تشویق كند كه این موضوع ،نشانه خوبي براي ایران و متحدان شيعي این كشور در
منطقهاي كه اعراب سني در آن اكثریت هستند ،نيست).(Geranmayeh, 2114: 31
 .3افزايش تهديدات مرزی :بهدليل پيشرفتهاي قابل مالحظهاي كه داعش در عراق در ژوئن
 2114داشت ،در ميان افکار عمومي ایران ،این برداشت ذهني شکل گرفت كه این گروه
بهزودي وارد ایران خواهد شد؛ البته ،این موضوع صریحاً از سوي مقامات ایراني تکذیب
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شد .امير عبداللهيان ،معاون وزیر خارجه ایران ،در این زمينه گفت كه« :هيچ تهدیدي عليه
مرزهاي جغرافيایي جمهوري اسالمي ایران از سوي داعش ایجاد نشده است»
) .(Esfandiary&Tabatai, 2115:6درواقع ،مجاورت جغرافيایي یکي از شاخصهاي
قدرت تهدیدگر است كه با توجه به حضور نظامي داعش در نزدیکي مرزهاي ایران،
واكنش سریع ایران براي مقابله با این گروه امري ضروري بود .دركنار این موضوع ،باید از
انگيزه تهاجمي این گروههاي شبهدولتي نيز یاد كرد كه ضرورت موازنهسازي از سوي ایران
را دوچندان ميكند.
 .3.5تضعيف محور مقاومت در منطقه :یکي دیگر از حوزههاي تأثيرگذار تداوم بحران سوریه،
تضعيف محور مقاومت؛ بهویژه گفتمان ضدامپریاليستي 1آن در منطقه است .درواقع ،بهدليل
ترس ایران از تغيير نظام سياسي در سوریه ،این گفتمان در سياست خارجي ایران مقداري
تعدیل یافته و ایران تالش دارد در سياست خارجي خود زمينهمند 2عمل كند .این مسأله از
آنجا ناشي ميشود كه به دليل حمایت ایران از نظام سوریه كه مخالف جنبشهاي
اسالم گراي سني منطقه است ،زمينه را براي قدرت مانور ایران در منطقه در ميان این
جنبشها( )3و حتي رژیمهاي سني؛ از جمله مصر ،عربستان و تركيه كاهش داده است
) .(Duran&Yilmaz, 2113:146-142از سوي دیگر ،ميتوان شاهد نزدیکي دیدگاه تركيه و
عربستان با اسرائيل در تضعيف محور مقاومت بعد از بحران سوریه بود .این بازیگران
معتقدند كه رهبران سوریه كه در خط مقدم نبرد با اسرائيل قرار دارند ،افکار عمومي سوریه
و جهان عرب را عليه تلآویو تحریک كرده و با تحریک نيمي از فلسطينيها ،زمينه تداوم
مقاومت در محيط منطقهاي را فراهم ميآورند .از سوي دیگر ،مقامات اسرائيلي نيز معتقدند
كه بازسازي قدرت سياسي اسد ،مواضع وي در ارتباط با رویارویي تاریخي با تلآویو را
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تحکيم خواهد بخشيد .بنابراین ،از سازوكارهایي بهره گرفتند كه موقعيت اسد در شرایط
منازعه را محدودتر كرده ،و مانع تحقق اهداف راهبردي اسد در گسترش جبهه مقاومت در
خاورميانه شوند(متقي و دیگران.)53-52:1333 ،
 .4.5افزايش رويکرد فرقهگرايي در منطقه :فهم الگوي جدید توازن قدرت منطقهاي ،نيازمند
بررسي چارچوبهاي فرقهگرایانه است .درواقع ،مناقشه كنوني در سوریه و عراق بر پایه
پيکار سني عليه شيعه استوار است .خروجي رسانهها و پایگاههاي اینترنتي جهادي سني و
روزنامهها و تلویزیونهاي وابسته به عربستان ماهيت فرقهگرایانه این منازعه را برجسته
ميسازد .خيلي ساده ميتوان اقدامات عربستان در منطقه را فرقهگرایانه تحليل
كرد) .(Gause|||, 2114،13درواقع ،استفاده از فرقهگرایي به عنوان ابزار سياست منطقهاي
عربستان به نسبت دوره پيش از اعتراضات در جهان عرب بهشدت افزایش یافته است .این
كشور از تقسيم جهان اسالم به سني و شيعه ،نهایت استفاده را برده ،ميكوشد حمایت خود
از متحدان منطقهاي را با هدف تضعيف ایران افزایش دهد).(Salloukh, 2113:41
اما رویکرد فرقهگرایانه در سوریه ،بهمراتب بيشتر از كشورهاي دیگر بوده است.
عربستان به بهانه حمایت از خواستههاي مخالفان در ابتداي اعتراضات سوریه ،تالش كرد تا
وضعيت ژئوپليتيک خود در این كشور را با تغيير نظام سياسي سوریه بهبود بخشد .بدین
ترتيب ،این كشور حمایت هاي مالي و لجستيکي خود از ارتش آزاد سوریه و دیگر گروه-
هاي سلفي را آغاز كرد .در كنار آن ،از برخي كانالهاي ارتباطي ،سلفيهاي عربستاني را
روانه صحنه نبرد در سوریه كرد) .(Salloukh, 2113:41-42بهطوركلي ،ميتوان گفت كه
حمایت عربستان از گروههاي سلفي در سوریه ،فرقهگرایي را تشدید كرده ،به افزایش نفوذ
این كشور در منطقه بهعنوان مركزیتي براي اسالم سني منجر ميشود .خود این موضوع
ميتواند یکي از تهدیدات امنيتي فراروي ایران محسوب شود .همانطور كه قبالً اشاره شد،
رویکرد عربستان در سوریه نسبت به كشورهاي دیگر داراي قابليتها و انگيزههاي
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تهاجميتري است و به همين دليل است كه تنش در روابط این كشور با ایران ،بعد از اعدام
شيخ نمر و قطع روابط دیپلماتيک به اوج خود رسيد.
 .5.5شکلگيری الگوی منازعه به جای همکاری :یکي دیگر از تأثيرات بحران سوریه در
سطح منطقهاي ،افزایش منازعات ميان بازیگراني است كه در سالهاي نه چندان دور،
تنشزدایي را بهعنوان الگوي مسلط سياست خارجي خود با همسایگان برگزیده بودند .در
این ميان ،روابط ایران و عربستان در سالهاي اخير در سطح منطقهاي و بهویژه در سوریه
به واسطه خصومت ایدئولوژیک -مذهبي همراه با رقابت براي كسب منافع سياسي و
ژئوپليتيک با هدف دستیابي به هژموني منطقهاي تنشزا شده است .درواقع ،بهدليل درک
ریاض از تالش ایران براي تثبيت نفوذ منطقهاي خود ،تغيير جهت در سياست خارجي این
كشور و تالش براي افزایش همپيمانان عربي جدید بهعنوان عامل توازن بالقوه در برابر
تهدیدات فزاینده ایران ،امري مشهود بهنظر ميرسد) .(Berti&Guzansky, 2114:25این
دیدگاه در ميان مقامات عربستاني از زمان سقوط صدام و رويكار آمدن دولت شيعي در
عراق پررنگ تر شد .درواقع ،برداشت عربستان از اقدامات ایران در عراق تهاجمي و
تهدیدآميز تلقي شد .از اینرو ،با روي آوردن به رقابت و در نهایت ،منازعه با ایران در
حوزههاي مختلف؛ از جمله سوریه درصدد برهم زدن موازنه به نفع خود شد.
همچنين ،تركيه نيز بهعنوان یکي دیگر از قدرتهاي منطقهاي داراي منافع حياتي در
بحران سوریه است .با آغاز درگيريها در سوریه ،آنکارا به حمایت علني از مخالفان دولت
دمشق پرداخت .در نوامبر  2111اردوغان نخستين رهبر سياسي بود كه از اسد درخواست
كنارهگيري از قدرت را نمود .همچنين ،به شوراي ملي سوریه اجازه داد تا در استانبول
مستقر شوند .ارتش آزاد سوریه و دیگر گروههاي مسلح مخالف اسد از قلمرو تركيه براي
عملياتهاي خود استفاده نموده و براساس مدارک موجود ،كمکهاي نظامي تركيه را
دریافت كردند) .(Gause|||, 2114:21شکلگيري چنين فضایي در سياست خارجي عربستان
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و تركيه ،ميتواند منازعه را بهعنوان الگوي مسلط در رفتار این دو كشور در قبال ایران
تثبيت كند .الگوي جنگ نيابتي در سوریه كه از سوي اندیشمندان موردتوجه جدي قرار
گرفته ،نشاندهنده فضاي امنيتي حاكم بر منطقه است كه منازعه را جایگزین همکاري كرده
است.
 .6.5تهديد اجرايي شدن برجام :هرچند برجام با بيانيه مشتركي كه توسط فدریکا
موگریني ،نماینده عالي اتحادیه اروپا در سياست خارجي و امور امنيتي ،و محمدجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي در وین قرائت شد،
از  12ژانویه  2116اجرایي شد؛ اما نکته حایز اهميت ،تحوالتي است كه ميتواند روند
اجرایي شدن برجام را با چالش مواجه سازد .یکي از این تحوالت ،بحران سوریه است كه
هرنوع تغيير بنيادین در این كشور ميتواند بر كيفيت اجراي برجام تأثيرگذار باشد .هرچند
موضع قدرتهاي غربي و بهویژه آمریکا در مورد سوریه این است كه نقش و نفوذ ایران در
سوریه محدود شود؛ اما در عين حال تالش دارند برجام را با موفقيتبه اجرایي كنند .براي
غرب و بهویژه آمریکا اینكه چه كسي در دمشق در قدرت باشد ،به اندازهاي كه براي ایران
و عربستان اهميت دارد ،حایز اهميت نيست .دستیابي به معامله هستهاي با ایران ،آشکارا
از اصليترین اولویتهاي دولت اوباما است .البته ،این موضوع به این معنا نيست كه آمریکا
خاورميانه را به عنوان فضاي نفوذ ایران در قبال رسيدن به توافق هستهاي به رسميت
شناخته است؛ بلکه آمریکا توافق هستهاي را بخشي از راهبرد بزرگتر محدودكردن نفوذ
منطقهاي ایران ميداند و به دنبال ادغام مجدد ایران در مناسبات سياسي اقتصاد جهاني با
رویکردي متعادل است) .(Gause|||, 2114:21یان گلدنبرگ و همکاران تحقيقاتي وي،
راهبردهاي شش گانه آمریکا در پسابرجام را ترسيم نمودند كه در یکي از این راهبردها،
آمریکا باید مخالفت خود با اقدامات بيثباتساز ایران در سوریه از طریق همکاري وسيع
با شركاي عربي خود را ابراز دارد؛ كشورهایي كه نگرانيشان بعد از توافق در مورد بازشدن
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دست ایران در منطقه بيشتر شده است .بنابراین ،یکي از اهداف راهبردي آمریکا این است
كه نه تنها اطمينان مجددي به كشورهاي عربي دهد؛ بلکه این پيام را به تهران بفرستد كه در
صورت تداوم سياستهاي درگيرانه تهران در سوریه ،آمریکا حتي پس از توافق هستهاي
منفعل عمل نخواهد كرد .به عبارت دیگر ،بهرغم اهميت باالي توافق هستهاي ،آمریکا از
نگراني شركاي عرب خود ناراحت بوده و آنها را قرباني منافع خود با ایران نخواهد كرد
).(Goldenberg & et al, 2115:51
بهطوركلي ،ميتوان گفت كه روابط ایران با غرب؛ بهویژه آمریکا در مورد برجام از
خوانش ایران از وضعيت پيش آمده در سوریه تأثير ميپذیرد .به نظر ميرسد تداوم بحران
سوریه كه با توجه به قطع روابط ایران و عربستان امري حتمي است ،به تنش مجدد ایران و
غرب در ارتباط با سياستهاي منطقهاي ایران منجر خواهد شد كه ميتواند بر اجرایي شدن
برجام اثر منفي بگذارد؛ بهویژه كه ایران سياستهاي موشکي خود را در قالب برجام تلقي
نکرده و این موضوع ميتواند نقطه شروعي براي تحریمهاي جدید و درنهایت شکست
برجام باشد؛ زیرا همواره نوعي شکاكيت در ميان نخبگان حاكم در ایران نسبت به غرب
وجود دارد و آن اینكه هر نوع حركت خارجي به صورت مستقيم و غيرمستقيم تهدیدي
براي بقاي جمهوري اسالمي ایران بوده و یا اینكه بخشي از استراتژي كالن غرب براي
سقوط نظام ایران است).(Goodarzi, 2113:22-28
نتيجهگيری

سوریه مهم ترین متحد استراتژیک ایران در منطقه بعد از انقالب به شمار ميرود .با آغاز
ناآراميها در این كشور ،ایران به شيوههاي مختلف كوشش كرد از بحرانيتر شدن وضعيت
این كشور جلوگيري نماید؛ اما پيوندیافتن بحران سوریه با رقابتهاي منطقهاي باعث شد
كه درگيريها در این كشور از سطح ملي به منطقهاي و فرامنطقهاي سرایت كند .بازیگران
منطقهاي هر یک بنابه انگيزه هاي مختلف درگير بحران سوریه شدند .انگيزه تمامي بازیگران

بحران سوریه و امنیت ملی ایران 60 /

در تقابل با منافع استراتژیک ایران قرار داشت .بنابراین ،وضعيت سوریه در محاسبات
كشورهاي درگير بحران ،به بازي با حاصل جمع جبري صفر تبدیل شد .در این فضا ،تداوم
بحران تهدیدات امنيتي ایران را افزایش و در نتيجه ،ضریب امنيت ملي را كاهش ميداد.
مهمترین تهدیدات منبعث از بحران سوریه را ميتوان در تضعيف متحد استراتژیک ایران
(سوریه) و درنتيجه ،تضعيف محور مقاومت تلقي كرد كه در صورت تداوم بحران ميتواند
جایگاه مقاومت در سياست خارجي ایران را با چالش جدي مواجه سازد .در كنار این
تهدیدات ميتوان به گروههاي شبهدولتي در عراق و سوریه اشاره كرد كه درنتيجه
سياستهاي فرقهگرایانه از سوي عربستان ظهور كردند و قدرت گرفتند .حضور این
گروهها در نزدیکي مرزهاي ایران ،تهدید مستقيم امنيت ملي محسوب ميشود .همچنين ،از
تشدید تنش در روابط ایران و عربستان به عنوان یکي دیگر از نتایج تداوم بحران در سوریه
مي توان نام برد كه به قطع روابط دو كشور و كاهش سطح روابط ایران با برخي كشورهاي
عربي منجر شد .این موضوع باعث شد منازعه و تنش در منطقه به الگویي مسلط در روابط
كشورها بدل شود كه درنهایت ،امنيت ملي ایران را با تهدید مواجه سازد .درصورت تداوم
منازعه در روابط ایران با بازیگران منطقهاي ،چشمانداز مثبتي كه تحليلگران در مورد روابط
ایران با غرب بعد از برجام متصور شده بودند ،از بين خواهد رفت و ممکن است روند
اجرایي شدن برجام نيز با تهدید مواجه شود .لذا اولویت كالن دستگاههاي تصميمگير در
ایران باید كوش ش براي حل بحران سوریه از طریق دیپلماتيک با اولویت حفظ ساختار
سياسي موجود در این كشور باشد .راهبردهاي زیر را ميتوان اولویتهاي سياست خارجي
ایران در سوریه برشمرد:
 .1حل بحران سوریه از طرق سياسي و دیپلماتيک با حضور فعال و سازنده در
نشستهاي بينالمللي؛
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 .2حمایت همهجانبه از نظام سياسي سوریه و كوشش براي بقاي بشار اسد در
قدرت؛
 . 3نمایش قدرت ایران در سطوح مختلف نظامي و تسليحاتي و توانایي نيروها در
جنگهاي نامتقارن؛
 .4نشان دادن تروریسم و افراطگرایي بهعنوان معضلي منطقهاي و جهاني؛
 .5برجستهكردن حمایت عربستان از گروههاي تروریستي در سوریه و عراق و نشان
دادن اشتباه بودن رویه این كشور؛
 .6پرهيز از ایجاد فضاي رعب و وحشت در داخل كشور به سبب حضور نيروهاي
تروریستي در عراق و سوریه؛
 .2تالش براي نزدیکي روابط با روسيه از طریق تقویت ائتالف  4+1در مبارزه با
تروریسم؛
 .8جلوگيري از تأثيرپذیري فرایند اجرایي برجام از منازعات منطقهاي؛ بهویژه بحران
سوریه با استفاده از ابزار عقالنيت در سياست خارجي.
پينوشت

یکي از این جنبشها حماس است كه بهدليل مخالفت آن با نظام سياسي سوریه ،زمينه
شکاف این گروه با ایران ایجاد شد.
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