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مقدمه
با شروع بهار عربی در تونس تحوالت ناشی از این موضوع به صورت دومینووار کشورهای
سوریه و عراق را در برگرفت .بحران سوریه ،مسئلهای متفاوت از دیگر بحرانها بود؛ چرا که هر
کدام از کشورهای دخیل در این جنگ داخلی به دنبال تأمین منافع خود برآمدند .کشورهای
منطقه ،که در صدد مدیریت این تحوالت در جهت منافع خود بودند ،هر کدام سعی کردند با
استفاده از توان خود در جهت رسیدن به خواستههای خود اقدام کنند .این موضوع باعث ایجاد
ائتالفها و اتحاد در جهت رسیدن به اهداف متعارض شد .از یک سو امریکا و متحدان منطقهای
خود در صدد تغییر دولت سوریه برآمدند و از سوی دیگر روسیه و ایران یا به عبارت دیگر جبهه
مقاومت نظر بر حفظ دولت سوریه دارند.
در این میان بحران سوریه بیش از هر کشور دیگر ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است.
بنابراین برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه فرضیههای مختلفی
مطرح شده است یکی از مهمترین آنها مدیریت اعتراض مردم سوریه و معارضان که اغلب سنی
مذهب هستند ،حمایت ایران از محور شیعی و رهبری شیعیان منطقه و همچنین حفظ دولت علوی
بر مسند قدرت سوریه است؛ اما این مورد قبول نیست؛ چرا که جمهوری اسالمی ایران به همراه
متحدان خود معتقد است این بحران را نمیتوان صرفا برآمده از تحوالت الیههای درونی جامعه
سوریه و نارضایتی مردم و جریانهای سیاسی از حکومت این کشور دانست .همچنین از آنجا که
کشورهای مختلفی برای رسیدن به اهداف خود در سوریه وارد کارزار شدهاند ،طبیعی به نظر
میرسد که منافع این بازیگران منطقهای و فرامنطقهای بر تحوالت میدانی سوریه اثر بگذارد .ایران
نیز به عنوان کشوری دخیل در جنگ داخلی سوریه به عنوان بازیگر تأثیرگذار از ابتدای شروع
بحران براساس تفسیری که از ماهیت تحوالت این کشور (سوریه) دارد با حمایت همهجانبه از
دولت سوریه تمام نفوذ خود را برای تثبیت این حکومت به کار گرفته است (میرزاده کوهشاهی،
 311 ،3131ـ .)373
یکی دیگر از فرضیههایی که در مورد سیاست خارجی ایران در بحران سوریه امکان طرح
دارد ،این است که جمهوری اسالمی ایران در صدد است که با عملیات نظامی و کمکهای
مستشاری به دولت کنونی سوریه ،خود را به عنوان قدرت برتر و تعیین کننده منطقه مطرح کند؛ اما
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این مورد نیز مورد تأیید نیست؛ چرا که تهران با ایجاد ائتالف با روسیه در این بحران با هرگونه
اقدامات نظامی ناتو و امریکا در خاورمیانه برای تغییر دولتهای این منطقه مخالف است که به شکل
انقالبهای رنگین و به وسیله ارتش انجام میشود و کمکهای مستشاری و اقدامات نظامی برای ایجاد
موازنه در برابر این راهبرد رقبای منطقهای و فرامنطقهای است (.)Geranmayeh & Liik, 2016
این مطلب ،که چرا از میان کشورهای درگیر در بحران سوریه ،حفظ و ثبات حکومت دولت
سوریه برای جمهوری اسالمی اهمیت راهبردی دارد ،مسئله اصلی این پژوهش است .هدف این
پژوهش دستیابی به شناختی جامع از تحلیل چرایی مواضع دستگاه سیاسی جمهوری اسالمی ایران
نسبت به بحران سوریه است .همچنین سوریه از ارکان اصلی محور مقاومت اسالمی است و
تداوم حیات سیاسی و وحدت سرزمینی آن کشور با ارزشهای انقالب اسالمی و منافع راهبردی
جمهوری اسالمی ایران پیوند یافته است؛ بنابراین پرداختن به این مطلب ،ضرورت پژوهشهای
علمی را میطلبد .روش این پژوهش ،تحلیلی ـ توصیفی و نوع پژوهش کاربردی ،و ابزار
جمعآوری اطالعات کتابخانهای است .در این باره پژوهشهای زیادی انجام شده که در پژوهشی
مشابه دکتر صادقی و آقای لطفی تحت عنوان "تحلیل مواضع جمهوری اسالمی ایران در برابر
بحران سوریه" بر اهمیت رژیم سوریه برای نظام جمهوری اسالمی ایران و همچنین پیوندهای زیاد
بین طرفین در همه زمینهها اشاره کردهاند .در پژوهش دیگری که توسط دکتر مهدی میرزاده
کوهشاهی تحت عنوان "استراتژی جمهوری اسالمی ایران در برابر بحران سوریه ،سناریو و
پیامدها" انجام شده است به پیامدهای این بحران برای کشورهای منطقه بویژه کشورهایی پرداخته
است که در جبهه مقاومت قرار دارند و امروزه پشتیبان دولت سوریه هستند؛ اما ضمن شباهتهای
زیادی که بین این پژوهش و تحقیقات پیشین وجود دارد ،این نوشته از نظر زمانی با مطالب پیشین
فرق دارد و مسائل را تا  7137مورد بررسی قرار میدهد.

چارچوب نظری
قبل از تعریف موازنه تهدید ،آشنایی با تعریف موازنه قدرت ،که یکی از مناقشه برانگیزترین
نظریههای سیاست بینالملل است ،الزم به نظر میرسد .موازنه قدرت بدین معناست که کشورها در
مقابل افزایش قدرت یکدیگر از خود واکنش نشان میدهند و این واکنش به صورت ایجاد اتحاد و
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ائتالف نمایان میشود تا بتواند تهدید ناشی از افزایش قدرت دیگر کشورها را خنثی کند که
احساس میشود ( .)Kaufman & et al, 2007: 15نظریه "موازنه قدرت" ،که استفان والت
بهعنوان یکی از نظریهپردازان واقعگرایی تدافعی در صدد اصالح و افزایش کاربرد آن است با
چالشهایی روبهروست .والت ،تهدید و قدرت را دو چیز متفاوت میداند و تعریف آنها را نیز
متمایز میپندارد .همچنین اعتقاد دارد که تهدیدها باعث ایجاد نگرانی امنیتی کشورها در عرصه
بینالملل میشود نه قدرت .همچنین در توضیح راهبرد کشورهایی که احساس تهدید میکنند بیان
میکند دولتهایی که احساس تهدید میکنند یا با هم متحد میشوند یا به دلیل نداشتن قدرت دفاع
از کشور خود ،راهبرد دنبالهروی را انتخاب میکنند (.)Walt, 1986: 110-13
طبق نظر استفان والت ،کشورها به دنبال ایجاد ائتالف و اتحاد علیه هر کشوری نیستند بلکه
کشوری که قدرت آن باعث به خطر انداختن امنیت دیگر کشورها شود باعث میشود که دیگران
نیز برای مقابله با این تهدید به سوی ایجاد ائتالف سوق پیدا کنند ( .)Walt, 1986: 116-118در
توضیح این ائتالفها استفان والت مؤلفههای مختلفی را تهدیدگر توصیف میکند :الف) توانهایی
نظیر جمعیت ،قدرت ،مسائل اقتصادی و نظامی .ب) نزدیکی تهدید .پ) توان تهاجمی بدین معنا
که هر کشوری قدرت بیشتری داشته باشد ،دغدغه تأمین امنیت آن نیز افزایش مییابد.
ت) دولتهایی که نیات تهاجمی دارند ،متضمن تهدید بیشتری هستند (.)Walt, 1986: 87-88
با توصیف این مطالب اگر دیدگاهی را که کنت والتز مبنی بر اینکه کشورها بیش از اینکه در
پی افزایش قدرت خود باشند به دنبال جلوگیری از افزایش قدرت دیگران و افزایش و حفظ
جایگاه خود در نظام بینالملل هستند ،مورد پذیرش قرار دهیم ،ایجاد ائتالف و اتحاد و همچنین
موازنه در مقابل منشأ تهدید توسط کشورها را میتوان راهبرد منطقی تلقی کرد .ایجاد اینگونه
موازنه ،که به صورت ائتالف و اتحاد نمایان میشود به دو شکل توسط کشورها ایجاد میشود:
 3ـ موازنه درونگرا که به معنای افزایش قدرت داخلی خود کشورها است  7ـ موازنه برونگرا که
همان ائتالف و اتحاد است (دهقانی فیروزآبادی.)01 :3133 ،
موازنه تهدید مورد توجه واقعگرایان تدافعی است .بنابراین نظریهپردازان آن ،ایجاد ائتالف و
اتحاد را در مقابل هر گونه تهدید به کشورها توصیه میکنند (هدایتی شهیدانی و کالرد مرادی،
 .)30 :3131تشکیل اینگونه اتحاد و ائتالف ،که مورد توجه واقعگرایان تدافعی همچون والت
است ،امروزه در بحران سوریه قابل مشاهده است .دو کشور ایران و سوریه نیز در مقابل تهدیدهایی
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که از سوی برخی کشورهای منطقهای و فرامنطقهای ،که منافع آنها را تهدید میکند ،ائتالفی ایجاد
کردهاند.
بنابراین در توضیح چرایی این نزدیکی ،که باعث این اتحاد و ایجاد موازنه شده است ،باید بیان
کرد که بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،ایران و سوریه ،ساختار امنیتی در قالب دو کشور دوست
ایجاد کردهاند که چشمپوشی از آن را برای دو کشور بویژه ایران غیر ممکن کرده است .همچنین
این دغدغههای امنیتی بین دو کشور ماهیت نظامی و غیر نظامی دارد و بر اساس مشترکات
تاریخی ایجاد و ساختار بندی ،و باعث میشود امروزه از دگرگونی این ساختار به ضرر خود
جلوگیری کند و یا بتواند ساختار امنیتی مجموعه را به نفع خود تغییر دهد (سیمبر و قاسمیان،
 .)371 :3130برای رسیدن به این اهداف امنیتی از آغاز شکلگیری بحران در سوریه همواره تالش
شده است با حساسیت ویژهای در کنار روسیه و حزباهلل لبنان ،بهعنوان دو حامی ایران در ائتالف
علیه تروریسم ،موضعی کامال متفاوت از دیگر بازیگران منطقهای یاد شده در پیش گرفته شود و
حمایت از نظام سوریه ،بهعنوان یکی از اولویتهای مهم در سیاست خارجی پیگیری شود تا تأمین و
تضمین امنیت هر دو کشور در نظام بینالمللی آنارشیک محقق گردد (صادقی و همکاران:3130 ،
 .)370در این پژوهش با توجه به نظریه موازنه تهدید به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران در بحران سوریه پرداخته میشود.

رویکردهای رفتاری ایران در بحران سوریه
 6ـ حفظ امنیت
مطابق قانون اساسی ،نظام جمهوری اسالمی بر مبنای توحید است و هدف نهایی و غایی آن
حرکت به سوی اهلل است که با ائتالف و اتحاد ملل اسالمی در مقابل تهدیدهای احتمالی از سوی
دشمنان در صدد رسیدن به این هدف است .به همین دلیل در سوریه ساقط کردن تروریستهای
داعش و جبههالنصره از مهمترین برنامههای سیاست خارجی ایران است؛ زیرا این نیروهای
تروریستی با حمایتهایی که ائتالف ضد سوری به رهبری امریکا از آنها میکنند ،عالوه بر اینکه
تمامیت ارضی و نظام سیاسی متحدان منطقهای ایران را به چالش کشیدهاند ،تهدید امنیتی و
ایدئولوژی برای ایران نیز بهشمار میروند .بنابراین سیاست خارجی ایران تحت تأثیر ظهور این
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نیروهای ضد امنیتی در منطقه ناچار به اعمال راهکارهایی برای مقابله با آن شد (سنایی و کاویانپور،
 317 :3131ـ )301؛ چرا که با توجه به داشتن روابط دیرینه تاریخی با دولت سوریه و همچنین
اهمیت راهبردی سوریه برای این کشور به صورت مستقیم از این بحران عمیقاً تأثیر پذیرفته است
بهگونهای که مسئله امنیت ملی ایران در وضعیت کنونی بیش از پیش اهمیت خود را آشکار کرده
و برای حفظ امنیت ملی خود ائتالفی را با کشور روسیه در جهت رسیدن به این هدف یعنی ایجاد
موازنه در برابر تهدیدهای امنیتی موجود ایجاد کرده است .از آنجا که امنیت ملی ایران به عنوان
بازیگر منطقهای در پیوند با امنیت منطقهای در خاورمیانه است با تأمین منافع خود از طریق
موازنهگری با دشمنان دولت کنونی سوریه در بحران امروزی و حمایت قاطعانه از این کشور
میتوان نقش ایران را بهعنوان کشوری تأثیرگذار در مقیاس جهانی به معرض نمایش بگذارد
(سیمبر و قاسمیان 371 :3130 ،ـ  .)301از این رو ،تدبیری منطقی در دستگاه سیاست خارجی
جمهوری اسالمی را برای شرکت در این جنگ به خود اختصاص میدهد و ایران در تالش است
که با حمایتهای همهجانبه خود از سقوط دولت کنونی سوریه جلوگیری به عمل بیاورد.
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در رویارویی با گروههای تروریستی در سوریه باعث
میشود که نفوذ و مدیریت خود را در این کشور گسترش دهد و تا جایی که میتواند با کشورهای
منطقهای برای جلوگیری از افراطیگری و بازگشت امنیت به منطقه همکاری کند و همچنین با
تقویت همکاری با کشورهای متحد و همسو با سیاست خارجی خود ،مداخله خارجی بویژه
مداخلههای ناتو و امریکا را که در صدد تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و نفوذ خود در منطقه هستند
در این بحران مدیریت کند (سنایی و کاویانپور)317 :3131 ،؛ چرا که امریکا و ناتو و همچنین
متحدان منطقهای خود به دنبال ساقط کردن دولت کنونی سوریه به بهانه نقض حقوق بشر و نبود
دموکراسی هستند؛ اما از نگاه ایران ،اعتراضات داخلی سوریه مردمی نیست؛ بنابراین به صورت
جدی این بحران را رصد میکند؛ زیرا باور دارد هدف بعدی در صورت موفقیت امریکا و متحدان
منطقهای در این بحران جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و امنیت این کشور با خطر جدی روبهرو
میشود (ترابی و محمدیان.)71 :3130 ،
معمای امنیتی ایران در سوریه و ادامه بحران در آن کشور بویژه در صورت تغییر قدرت
حاکم ،چالشهایی را در قالب قطع پل ارتباطی جبهه مقاومت اسالمی ،کاهش و یا قطع قدرت
نفوذ ایران در آن منطقه ،آسودگی خاطر رژیم صهیونیستی ،گسترش گروههای رادیکال مخالف
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با ایران و ...را به دنبال خواهد داشت؛ به عبارت دیگر جبهه مقاومت با خطری جدی روبهرو
میشود (ترابی و محمدیان .)77 :3130 ،این مسائل ادامه دهنده سیاست خارجی ریاض در منطقه
است که در سالهای گذشته در چارچوب رقابت با ایران بر سر برتری منطقهای بشدت از گسترش
نفوذ جمهوری اسالمی ایران در عراق و سوریه و تشکیل آنچه کشورهای عربی به عنوان (هالل
شیعی) از آن یاد میکنند ،نگران هستند و تالش کردهاند که این نفوذ را از طریق تقویت معارضان
سوری و یا هرگونه اقدامی مهار کنند که به بحرانی برای ایران منجر شود (نجات و همکاران،
.)317 :3131
با توجه به این حمایتها از تروریستهای منطقه ،که امروزه در سوریه وعراق میدان نبردی را
تدارک دیدهاند ،میتوان اینگونه بیان کرد که این گروهها را باید به عنوان نیروی سیاسی جدید
دانست که تالش دارند تا در معادله و موازنه قدرت منطقه با توجه به حمایتهایی که از آنها میشود،
تأثیر بهجای گذارد .چنین نیروهایی را باید انعکاس نقشآفرینی عربستان به عنوان رقیب ایران ،که
خود را رهبر جهان عرب میداند و امروزه نیز به ایجاد ائتالف با امریکا اقدام کرده است ،دانست.
اگر چه آینده سیاسی چنین نیروهایی در هالهای از ابهام قرار دارد ،باید بر این امر آگاه بود که این
روند رادیکالی که این گروهها و ائتالف غربی ـ عربی در منطقه در پیش گرفتهاند ،آینده امنیت
منطقه را برای تمام کشورها با خطر جدی روبهرو میکنند (متقی و همکاران 17 :3131 ،ـ .)11
بنابراین با اینکه سوریه تنها متحد راهبردی ایران میان کشورهای عربی است و با سیاستهای
غربستیز ایران همسویی زیادی دارد ،طبیعتاً روبهرو شدن آن با هرگونه بحرانی بر امنیت و منافع
ملی ایران نیز تأثیر مستقیم برجای میگذارد .در این چارچوب اتحاد و ائتالف ایران و سوریه
میتواند تالشی استوار برای جلوگیری از بر هم خوردن امنیت منطقهای و داخلی خود و
جلوگیری از توسعه گروههای تکفیری در منطقه باشد.
 2ـ اهمیت جبهه مقاومت برای سوریه
حکومت سوریه بازوی اصلی مقاومت در برابر اسرائیل است و در صف مقدم جنگ جبهه
مقاومت بویژه ایران با امریکا و رژیم اشغالگر قدس قرار دارد .این مسئله باعث شد که جمهوری
اسالمی سیاست حمایت همه جانبه را در پیش بگیرد و ایجاد ائتالف و موازنه از طریق نیروهای
مقاومت مردمی در سوریه بر پایه الگوی بسیج ایران ،این امکان را به جبهه مقاومت و ایران
میدهد تا بعد از سقوط دولت فعلی و در دوران حکومت آینده نیز به اعمال نفوذ در این کشور
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بپردازد؛ مهمتر اینکه ،ایران میتواند روند تجهیز حزباهلل را از طریق سوریه ادامه بدهد (سیمبر و
قاسمیان.)377 :3131 ،
اتحاد بین سوریه و ایران در طول دهههای گذشته به ائتالفی تنومند در خاورمیانه تبدیل شده
است .بنابراین با سرشت تدافعیاش بر دامنه اهدافش افزوده شده و با مخالفتهایش با رژیم اشغالگر
قدس وکشورهای عربی همچون عربستان و همچنین هژمونی غرب بر خاورمیانه شناخته شده است
(جانسیز و همکاران .)73 :3131 ،دالیلی که میتوان برای حمایت دولت سوریه و قرار گرفتن این
دولت در صف جبهه مقاومت و ائتالف ضد رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن نام برد این است که
دمشق در درک تهدید با جبهه مقاومت اتفاق نظر دارد و این تهدید را نیز از جهت رژیم اشغالگر
قدس میبیند؛ لذا با قرار گرفتن در این جبهه در صدد ایجاد موازنهای در مقابل این تهدید مشترک
است .همچنین از دیگر اهمیتهایی که باعث ارتباط و اتحاد سوریه با جبهه مقاومت و ایران
میشود این است که دارای منافع مشترکی در غرب آسیا هستند .از این دیدگاه با ایران و لبنان و
مجموعههای حزباهلل ،جهاد اسالمی و حماس ،جبههای ضد صهیونیستی تشکیل دادهاند که در این
اتحاد ،سوریه نقش پل ارتباطی را ایفا میکند .در حال حاضر همه فشار برای شکستن این پل
ارتباطی به کار گرفته میشود و هدف از سرنگونی دولت کنونی در آن کشور نیز با امید به منزوی
ساختن این جبهه و در رأس آن ایران است (صادقی و همکاران.)317 :3130 ،
تعارض منافع سوریه با کشورهای مخالف خود ،که باعث ایجاد ائتالف و اتحاد با کشورهای
اسالمی (جبهه مقاومت) میشود از آنجا نشأت میگیرد که امریکا در صدد است نفوذ خود را
هرچه بیشتر در غرب آسیا افزایش دهد و این هدف را به وسیله متحدان منطقهای خود دنبال
میکند .امروزه نیز با ایجاد ائتالفی به نام "محور اعتدال" در بحران سوریه در پی رسیدن به برنامه
ذکر شده است .این اهداف مخالف سیاست خارجی ایران و سوریه است و دمشق همواره در طول
تاریخ سعی کرده است نقش راهبردی خود را در جهت جلوگیری از نفوذ غرب به شرق میانه در
چارچوب جبهه مقاومت ایفا کند .دولت سوریه با حمایت از جبهه مقاومت جدا از بحثهای مطرح
شده اهدافی را نیز دنبال میکند .از جمله این اهداف "بلندیهای جوالن" است که با رژیم اشغالگر
قدس در مناقشه است .بنابراین دولتمردان سوریه هرگونه توافق بین فلسطین و رژیم اشغالگر قدس
را رد میکنند .سوریه زمان جنگ امریکا علیه عراق با حمایت از جبهه مقاومت و بویژه اتحاد با
ایران ،که بین شیعیان عراق دارای نفوذ زیادی است در صدد بود که از رویکار آمدن یک دولت
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همخوان با امریکا و متحدان منطقهای آن جلوگیری کند؛ چرا که دمشق هم در کنار ایران با
گسترش نفوذ غرب و امریکا در غرب آسیا مخالف است و به دنبال کاهش این نفوذ است
( .)Manfreda, 2017دولتمردان امریکا نیز متوجه رویکرد سوریه نسبت به سیاستهای منطقهای
خود هستند و لذا با حمایت از تروریستهایی که امروزه در سوریه مشغول عملیات تروریستی
هستند ،سعی میکند از آنها به عنوان ابزار فشار به این دولت استفاده کند که یکی از متحدان
کلیدی جبهه مقاومت است.
بنابراین دخالتهای زیادی که کشورهای خارجی و متحدان منطقهای در این بحران انجام
میدهند ،مهمترین وجه این بحران است .باید توجه کرد که در جنگ سوریه ،دو جریان متضاد
«جبهه مقاومت» و «محافظه کاری عربی» با ایجاد موازنه برای تضعیف یکدیگر در مقابل هم قرار
گرفتهاند .سوریه که از جایگاه ژئوپلتیک و راهبردی ویژهای برخوردار است ،مهمترین حلقه اتصال
جبهه مقاومت بهشمار میرود .با شروع بحران کشورهای منطقهای مخالف این نظام (عربستان ،قطر
و ترکیه) در صدد ساقط کردن این دولت ،و با این حمایتهای خود از تروریستهای فعال در این
جنگ سعی در نفوذ بیشتر در منطقه برای رسیدن به اهداف خود دارند که در تعارض با منافع دولت
سوریه به همراه متحدان خود (ایران ،لبنان و عراق بعد از صدام) است (مرادی و شهرام نیا:3130 ،
.)310
در مقابل ،کشور ایران و روسیه با همکاری نظامیان لبنان با ایجاد موازنه در مقابل این تهدید از
دولت سوریه دفاع ،و کشورهای نفتخیز عربی با رهبری عربستان و نیز حمایت امریکا از شورشیان
برای حذف اسد حمایت میکنند تا از نفوذ سیاسی ایران و قدرت سوریه به عنوان بازوی اصلی
جبهه مقاومت بکاهند؛ لذا با افزایش قدرت منطقهای ایران این واکنشها نیز بیشتر شد و شاید دلیل
آن نیز روی کار آمدن پادشاهی جنگ طلب در عربستان باشد که امروزه در بحران سوریه ،جنگ
سرد منطقهای با ایران ایجاد کرده و باعث گسترش جنگ در این کشور شده است ( Max fisher,

 .)2016در این راستا جمهوری اسالمی ایران سعی میکند با اتکا به نقاط اشتراک خود با روسیه
در برابر بحران سوریه از آن کشور به عنوان متحدی راهبردی استفاده کند؛ زیرا دو کشور ایران و
روسیه به دالیل مختلف تاریخی ،ژئوپلیتیکی و حفظ منافع و امنیت ملی خود با گسترش حوزه
نفوذ سیاسی ،اقتصادی و نظامی جهان غرب در مناطق پیرامون خود مخالف هستند (ترابی و
محمدیان .)71 :3130 ،به همین دلیل است که ایران با تمام توان خود سعی میکند که مانع سقوط
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دولت سوریه شود ،چون سرنگونی این دولت عالوه بر ایجاد مشکالت امنیتی برای ایران ،باعث
کاهش نمایش قدرت و منزوی شدن ایران و قطع رابطه با نیروهای حزباهلل در منطقه خواهد شد
و ایران مسیر راهبردی خود را در آن منطقه از دست خواهد داد.
 9ـ راهبرد دفاع ـ تهاجم ایدئولوژیک
دفاع ـ تهاجم ایدئولوژیک ،راهبردی است که وضعیت پایداری ایران را در مداخله سوریه در
معرض نمایش میگذارد .همچنین اساساً این نکته را متوجه نظام بینالمللی میکند که ایران،
حضوری دائمی در سوریه دارد؛ چرا که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقد بودند که
حمایت ایران از دولت سوریه به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت و ایران موضع خود را
حداقل برای داشتن جایگاهی در حکومت جدید سوریه تغییر خواهد داد؛ اما اتفاقی که افتاد این
بود که ایران نه تنها حمایت خود را از سوریه کاهش نداد ،بلکه با حمایت همهجانبه خود همه را
شگفت زده کرد به طوری که حتی با ایجاد ائتالف با روسیه و کشورهای اسالمی منطقه مثل عراق
و سوریه و لبنان در صدد حفظ دولت کنونی سوریه به رهبری بشار اسد است .به این صورت ایران
از اتخاذ دفاع همهجانبه و منفعل در برابر هجوم سختافزاری و نرمافزاری غرب خودداری میکند؛
در عوض همزمان با انتخاب حالت دفاعی و تبدیل کردن سوریه به سد دفاعی محکم با توجه به
موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی سوریه ،سیاستهای تهاجمی خود را نیز به صورت غیر مستقیم به کار
بست تا بتواند از هزینه سنگین دفاعی خود بکاهد (سیمبر ،قاسمیان.)371 :3131 ،
انتخاب این راهبرد بدین دلیل است که بر اساس آمار ایاالت متحده امریکا بیش از یک
میلیون دالر به مخالفان دولت سوریه کمک کرده است و برنامههایی در دست اقدام دارد که
حدود  101میلیون دالر نیز به این مبالغ اضافه کند؛ چرا که تغییر رژیم و روی کار آوردن دولت
جدید در سوریه ،که با سیاستهای منطقهای ایاالت منطقهای امریکا و اسرائیل و متحدان منطقهای
از جمله عربستان همسو باشد ،همواره یکی از عالقهمندیهای ایاالت متحده بوده است (وثوقی و
صفری 330 :3131 ،و  .)331در مقابل این اقدامات امریکا ،ایران برای تثبیت راهبرد ضد سلطه خود
به دنبال همکاری صلح آمیز و ائتالف با نیروهای ضد هژمون چه در سطوح دولتی و چه در سطوح
غیر دولتی بوده است .در این راستا ایران تالشهایش را برای ایجاد جبهه ضد امپریالیستی در جهان
سوم و دنیای اسالم افزایش داده و به این منظور و در راستای گفتمان ضد هژمونیک و مقاومت
خود دو راهبرد عمده «سیاست نگاه به شرق» و «ائتالف جنوب» را دنبال کرده است (دارابی:3130 ،
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.)01
با تالشهای مستمری که ائتالف روسیه و ایران برای حفظ دولت کنونی سوریه انجام میدهند،
دولتمردان ایاالت متحده امریکا بر این اعتقادند که بقای دولت فعلی سوریه و همچنین ارتش این
کشور میتواند امنیت همپیمانان عربی این کشور نظیر عربستان و خود ایاالت متحده امریکا را با
چالش روبهرو سازد .بنابراین دولت ایاالت متحده امریکا مجبور است اقدامات جدی را برای
فرسایشی کردن جنگ سوریه در پیش گیرد تا از این طریق ارتش سوریه را ،که نفوذی در آن
ندارد با مشکل روبهرو سازد .از این زاویه ایاالت متحده به موضوع نگاه میکند و چشمان خود
را به روی وحشتناکترین اقدامات تروریستی ،که به وسیله نیروهای شورشی در شهرهای سوریه
انجام میگیرد ،بسته است؛ زیرا در سایه رشد این خشونت است که طرح شکست ارتش سوریه
از طریق تداوم جنگ داخلی سوریه به نتیجه میرسد (وثوقی و صفری .)331 :3131 ،همچنین با
رویکار آمدن دولت همخوان با امریکا و متحدان منطقهای مخالف با دولت فعلی سوریه تمام
برنامههای جبهه مقامت اسالمی در جهت ضربه زدن به رژیم اشغالگر قدس از بین میرود.
یکی دیگر از دالیل انتخاب این راهبرد ایران این است که هر گونه ساقط شدن دولت فعلی
سوریه باعث ضربه زدن به دکترین بازدارندگی ایران خواهد بود .در این دکترین یک نیروی
بازدارنده به نام حزباهلل لبنان برای ایران وجود دارد که در مقابل تهدیدهای ناشی از رژیم اشغالگر
قدس فعالیت میکند .برای جلوگیری از ضربه زدن به این دکترین راهبرد دفاع تهاجم در سیاست
خارجی ایران نمایان میشود که برای رسیدن به اهداف خود هزینهها و اقداماتی را انجام میدهد.
مهمترین موضوعاتی که ایران در این چارچوب دنبال میکند ایجاد نیروی مردمی در سوریه با
استفاده کردن از الگوی حزباهلل و نیروهای مردمی در عراق است؛ زیرا جمهوری اسالمی میتواند
حتی با پایان یافتن دوره قانونی دولت فعلی سوریه ،نیروهایی در این کشور داشته باشد که در جهت
کمک رسانی به حزباهلل لبنان ،ایران را یاری کنند .این نیروها امروزه به  311111نفر میرسد که
در حلب و دمشق ،بیشترین عضویت را دارند ( .)Shahidsaless, 2016بنابراین برای رسیدن به
این اهداف است که جمهوری اسالمی ایران همواره سعی میکند تا ضمن حمایت از خواستههای
مردم این کشور ،تأکید بر اصالحات و لزوم حفظ حاکمیت ملی در سوریه و حمایت همهجانبه
خود را نسبت به این کشور اعالم کند ( .)Ftlon, 2013: 13-10ایران سعی دارد که با اتخاذ این
راهبرد و ائتالف علیه تروریست و کشورهای حامی آنها از تبدیل شدن سوریه به عراق ،که
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براحتی و بدون هیچگونه توان دفاعی مورد هجوم غرب قرار گرفت ،جلوگیری کند .تهران،
دمشق را خاکریز نخست جبهه مقاومت تلقی میکند و بر همین اساس درگیریهای این کشور را
نوعی انتقامگیری از نقش و موقعیت برجسته سوریه در مقاومت علیه نظام سلطه و متحد منطقهای
خود میداند؛ با وجود این جمهوری اسالمی ایران معتقد است ،توقف هرگونه خشونت و خونریزی
در سوریه ،مستلزم خودداری طرفهای خارجی از حمایت از گروههای مسلح فاقد مسئولیت و
افراطی و تروریست است.
ایران به صورت فزاینده به بحران سوریه به منزله بازی حاصل جمع صفر نگاه میکند .این
ترس ،که سقوط دولت فعلی (بشار اسد) به هموار شدن راهی منجر خواهد بود که در آن دولتی
جدید و نظم منطقهای جدید بهصورت طبیعی با تهران متخاصم خواهد بود ،وجود دارد .همچنین
ایران ممکن است با ظهور یک دولت طرفدار غرب در منطقه ،که از ترکیه به سوریه ،اردن،
عربستان سعودی و امارات متحده عربی کشیده میشود ،روبهرو گردد .در این راستا ،ایران در حال
حاضر به سوریه بهمنزله خط اول دفاع خویش علیه تالش همنوای دشمنان منطقهای و فرا منطقهایش
نگاه میکند که نه تنها به دنبال تغییر رژیم در سوریه و پایان اتحادش با تهران بلکه به دنبال منزوی
نمودن و فروپاشی جمهوری اسالمی ایران به عنوان بخشی از راهبرد بلندمدت خویش هستند
(نیاکوئی و ستوده .)317 :3130 ،طبیعی به نظر میرسد که تهران نیز مانند رقبای خود بویژه
عربستان ،که برنامههای امریکا توسط او در منطقه عملی میشود ،همکاریها و اتحاد خود را با
موافقان دولت سوریه بویژه روسیه تقویت کند و همواره در صدد باشد که با ایجاد موازنه در مقابل
جبهه مخالف دولت کنونی سوریه از ساقط شدن دولت کنونی سوریه به رئیسجمهوری بشار اسد
جلوگیری کند.
این موضوع ،یعنی حمایت کشورهای مخالف جبهه مقاومت مورد توجه بسیاری از تحلیلگران
خاورمیانه است .این کشورها به صورت مستقیم با فرستادن نیروهایی یا تشکیل گروههای شبهنظامی
و گماشتن مزدوران ،ارسال سالح و کمکهای مالی و پرداخت حقوق به معترضان و بهصورت
غیرمستقیم با حمایتهای رسانهای ،تبلیغاتی و فشار سیاسی در مجامع بینالمللی و منطقهای علیه
دولت سوریه در امور داخلی این کشور نقشآفرینی میکنند (مرادی و شهرام نیا.)311 :3130 ،
در مقابل این کمکهای همهجانبه مخالفان دولت سوریه به شورشیان جمهوری اسالمی نیز با ایجاد
گروههای مقاومت مردمی و آموزش نظامی امنیتی به نیروها و ترغیت حزباهلل به دفاع از سوریه
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در بحران کنونی پرداخته است (شهریاری و همکاران 311 :3131 ،و )311؛ حتی دو جبهه و یا به
عبارت دیگر دو ائتالف در بحران سوریه در چگونگی حل بحران اختالف نظر زیادی دارند.
برای روشن شدن این اختالف نظر باید بر سه وجه این اختالفات نگاه کرد :اولین سطح دیدگاه
مخالفان است که نمیتوانند از طریق نظامی دولت کنونی سوریه را کنار بزنند و همواره بر رفتن
بشار اسد تأکید دارند .دومین سطح اختالف نظر ایران و عربستان است که در مطالب قبلی به آن
اشاره شد .در حالی که ایران و متحدان خود بر راهحل سیاسی این بحران تأکید میکنند ،رژیم آل
سعود به برکناری اسد از قدرت سوریه به همراه متحدان خود (ترکیه ،اردن و )...اصرار دارد .در
سومین سطح به رقابت ژئوپلتیک امریکا و روسیه باید توجه کرد .امریکا در صدد حذف اسد است
در حالی که دیدگاه مسکو مخالف امریکا است ( .)Liangxiang, 2016بنابراین جمهوری
اسالمی ایران در چارچوب دفاع تهاجم بر این اعتقاد است که افق راه حل سیاسی ـ نظامی سوری
کاستن از نزاع بین جامعه و دولت این کشور برای ایجاد جبهه واحد علیه داعش و القاعده است.
این موضوع در صورتی امکانپذیر است که راه حل سیاسی دموکراتیک در این کشور پذیرفته شود
و همه گروههای سیاسی در این کشور به آن به توافق برسند تا با این اقدامات امکان تأسیس دولت
جدید ،قانون اساسی نوین و برپایی جامعهای جدید فراهم خواهد شد.
 3ـ حفظ تعادل ژئوپلیتیکی منطقه
در منطقه جنوب غرب آسیا تعارضات ایدئولوژیک و ژئوپلتیک همواره از نمود بسیاری
برخوردار بوده است به گونهای که این منطقه بیش از اینکه شاهد شکلگیری ائتالفهای منطقهای و
همگرایی باشد ،حول محور چالشهای امنیتی درون منطقهای شکل گرفته است (عبدی و همکاران،
 .)3 :3130دیدگاههای ژئوپلتیکی و استراتژیکی بر این باور است که جمهوری اسالمی ایران
قدرت منطقهای و بلکه قدرت برتر منطقه است و یکی از مؤلفههای برتری قدرت ایران ،ساختار
سیاسی و امنیتی خاص حاکم بر این منطقه حساس است .ساخت قدرت در غرب آسیا و
وجودگروههای مقاومت از جمله حزباهلل و حماس و اتحاد و ائتالف محکم حکومت کنونی
سوریه با جمهوری اسالمی ایران و موقعیت راهبردی این کشور متفاوت عربی و از طرفی
تحوالت اخیر در کشورهای عربی و سقوط دیکتاتورهای دست نشانده و هم پیمان غرب و روی
کار آمدن حکومتهای اسالمگرا در این کشورها ،موقعیت برتر جمهوی اسالمی ایران را تحکیم
بخشید و سقوط حکومت سوریه بویژه با دخالت خارجی ،معادالت را به نفع رقیبان منطقهای و
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مخالفان فرامنطقهای این کشور متحول خواهد ساخت (شهریاری و همکاران.)311 :3131 ،
با اشتراکات ذکر شده در مطالب قبلی مبنی بر اتفاق نظر ایران و سوریه در مخالفت با گسترش
و توسعه سیاسی اقتصادی غرب به رهبری امریکا و سلطه او بر غرب آسیا ،طبیعی به نظر میرسد
که سوریه در کنار جبهه مقاومت و روسیه در مقابل این زیاده خواهیهای مخالفان منطقهای و
فرامنطقهای و مشکالت امنیتی ناشی از اقدامات آنها ائتالفی را ایجاد کند و در صدد رسیدن به
منافع ملی خود مبنی بر بازگرداندن امنیت به کشور و تقویت همکاری با متحدان خود است؛ زیرا
ائتالف ضد غربی در بحران سوریه آگاه است که هرگونه تغییر رژیم در سوریه در چارچوب نظر
رقیبان خود یعنی افزایش بی چون و چرای غرب در خاورمیانه را به دنبال دارد
( .)Kouzegar Kaleji, 2012این حمایتها و ائتالف و اتحاد ذکر شده در مطالب قبلی کمتر بعد
دینی دارد .مهمترین دلیل که امروزه برای همکاری سوریه با جبهه مقاومت و مهمترین دلیل
ایجادکننده این همکاری و اتحاد این است که دمشق در یک موقعیت ژئوپلتیکی قرار دارد که
توسط کشورهای حامی غرب احاطه شده است .بنابراین این مسئله خود را در چارچوب حمایت از
شورشیانی نمایان کرده که امنیت کشورهای اسالمی بویژه ایران و یا به عبارتی امنیت جبهه مقاومت
را با مشکل روبهرو کرده است .ایران نیز با حفظ این موقعیت ژئوپلیتک (حمایت از دولت فعلی
سوریه) روند رسیدن به اهداف خود را مبنی بر حفظ امنیت آسانتر میبیند که توسط معارضان در
سوریه و کشورهای حامی آن با مشکل جدی روبهرو شده است ()Barfi, 2016؛ چرا که یکی از
اهداف ژئوپلیتیکی قدرتهای نافذ فرا منطقهای قطع محور راهبردی است که ایران را به لبنان،
فلسطین و دریای مدیترانه متصل میسازد .بنابراین قرار دادن سوریه در حالت هرج و مرج ،تاکتیک
نظام سلطه در نبرد با ایران به شمار میرود (صادقی و همکاران .)31 :3130 ،این رقابتهای منطقهای
با حمایتهایی که کشورهای فرامنطقهای نیز برای خاورمیانه ،که منطقهای بسیار راهبردی است ،بسیار
خطر آفرین میتواند باشد؛ چرا که انقالبهای عربی در منطقهای پویا یعنی غرب آسیا رخ میدهد
که هر تحولی در آن ،کل منطقه و حتی جهان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ مثال بحرانی که در
افغانستان رخ میدهد ،کل امنیت منطقه آسیای جنوبی را از لحاظ مسائل طایفهای ـ قومی،
ایدئولوژیک ـ ارزشی و سیاسی ـ امنیتی و رقابت میان هند و پاکستان تحت تأثیر قرار میدهد یا در
عراق ،زمانی که بحرانی اتفاق میافتد ،فراتر از مسائل توازن قدرت و ژئوپلیتیک قومی عراق مسائل
ایدئولوژیک را هم در سطح منطقه تحت تأثیر قرار میدهد.
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یکی از مهمترین کشورهایی را که میتوان مثال زد که باعث ایجاد مشکل امنیت در منطقه و
گسترش تنش بین کشورهای اسالمی میشود ،امریکا میتواند باشد؛ چرا که این کشور در غرب
آسیا منافع زیادی دارد .مهمترین این منافع حفظ امنیت رژیم اشغالگر قدس ،تأمین امنیت انرژی
خود در این منطقه ،جلوگیری از نفوذ ایران و رقابت با روسیه است .بنابراین برای تثبیت هژمونی
خود در غرب آسیا وارد جنگهای مختلفی همچون جنگ با عراق و حمایتهای امروزی از شورشیان
سوریه میشود .نظریه پردازان سیاسی امریکا بر این اعتقاد هستند که با کنار زدن دولتهای عراق و
سوریه میتوان روند رسیدن به اهداف مطرح شده را تسریع کرد ( .)Lynch, 2016این دخالتهای
امریکا باعث شده است که برخی کشورهای منطقهای به آن واکنش نشان دهند .مهمترین این
کشورها ایران بعد از انقالب بود که با شروع بحران در سوریه تأکید بر منافع ژئوپلیتیک نیز بخشی
از سیاست خارجی ایران در این بحران تبدیل شده است و همواره سعی میکند در این کشور بین
منافع ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک خود در منطقه تعادل ایجاد کند.
در طول دهه گذشته با توجه به تغییر منابع ،ماهیت و هدف تهدیدات ،محیط امنیتی منطقه نیز
تغییر کرده است .زمانی موازنه نظامی متعارف هدف بود که توسط بازیگران دولتی شکل
میگرفت؛ اما اکنون موازنه امنیتی با ترکیب پیچیدهای از تواناییهای متعارف ،توان غیر متعارف
موشکی و شورشهای داخلی تغییر یافته است .دالیل این کشمکشها نیز تغییر اساسی کرده است
که شامل افراطگرایی مذهبی خشونتبار و فرقهگرایی و تنشهای قومی است .بسیاری از کشورهای
حوزه خلیج فارس با حمایتهای متحدان غربی خود با ایجاد ائتالفهای متعدد و حمایتهای همهجانبه
از شورشیان در منطقه سعی دارند به نوعی درباره نفوذ ایران در غرب آسیا و کشورهای اسالمی به
منظور بهره برداریهای سیاسی در داخل ،اغراق کنند و به نوعی به فرقهگرایی دامان زنند (همیانی،
.)17 :3130
به دلیل همین تهدیدات است که منطقه گرایان معتقدند که جمهوری اسالمی ایران از ظرفیتهای
قابل توجه منطقهای از جمله جغرافیا ،فرهنگ ،و منابع طبیعی برخوردار است که آن را به سوی
همکاری و تعامالت درون منطقهای و میان منطقهای سوق میدهد .جغرافیای طبیعی یکی از
مهمترین عوامل تأثیر گذار بر ژئوپولتیک و سیاست منطقهای ایران است .تنوع اقلیمی و همجواری
با پانزده همسایه ،میتواند فرصتهای بسیاری را نصیب این کشور کند .ایران جزء معدود کشورهایی
در جهان است که در مناطق پیرامونی متعددی قرارگرفته است .ایران همزمان در پنج زیر سیستم

 / 77دوفصلنامه مطالعات انقالب اسالمی و دفاع مقدس

دوره جدید ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 6931

منطقهای قرار دارد که عبارت است از 3 :ـ خلیج فارس  7ـ خاورمیانه  1ـ آسیای مرکزی  0ـ قفقاز
 1ـ شبه قاره هند .بنابراین ایران محیط راهبردی حساس و مهمی دارد که باید با تصمیمگیری
منطقی ،اهمیت بالقوه آن را به قدرت بالفعل تبدیل کند (دهشیری و جعفری.)711 :3131 ،
همان گونه که مطرح شد ،خاورمیانه به عنوان یکی از زیر سیستمهای منطقهای ایران ،منطقهای
مهم و راهبردی از دیرباز از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و همواره مورد توجه قدرتهای
منطقهای و جهانی قرار گرفته است .وجود منابع طبیعی همچون نفت و گاز و همچنین موقعیت
ژئوپلتیکی راهبردی باعث شده است این منطقه همواره مستعد مناقشه و درگیری و ائتالفهای
متعدد برای رسیدن به منافع کشورها باشد .به همین دلیل در طول تاریخ ،این منطقه با جنگها و
ناآرامیهای گوناگونی روبهرو بوده است که با منافع کشورهای مختلف جهان گره خورده است.
بنابراین با وقوع بیداری اسالمی در برخی کشورهای منطقه و گسترش دامنه آن ،نهایتاً کشور
سوریه نیز در مدار این تحول قرار گرفته است و با بحرانی شدن تحوالت در سوریه و دخالت
قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای عمالً باعث شد بحران سوریه به بن بستی تبدیل شود که در
کوتاه مدت و میان مدت ،چشم اندازی برای پایان آن وجود نداشته باشد (میرزاده کوهشاهی،
.)371 :3131
به نظر میرسد امریکا در تالش است تا با کمک قدرتهای منطقهای به طور موازی از قدرت
گرفتن بیش از حد یکی و تضعیف دیگری جلوگیری ،و از این طریق اهداف سیاسی ،اقتصادی و
امنیتی خود را در این منطقه دنبال کند .در این رهگذر ،جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از
مهمترین بازیگران قدرتمند منطقهای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقهای و شکلدهی به
ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی غرب آسیا دارد؛ یعنی میتواند بیشتر از قدرت ملی و
جغرافیایی خود نقش ایفا کند .این نقش نه به صورت چریکی بلکه به صورت دولت و مسئوالنه
خواهد بود که در روابط ،سیاست و نظم منطقهای تأثیرگذار خواهد بود و نقش ایفا خواهد کرد.
اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد ،عامل مهمی برای ساماندهی گرایش سیاست خارجی
ایران در سالهای آینده خواهد بود (مایل افشار.)311 :3133 ،
عالو بر این ایران قادر به ایجاد پیوندهای اقتصادی ـ سیاسی و حفظ و تقویت آنها در این
عرصه است .همچنین انتقال دهنده و آسانکننده در عرصه پوششهای انرژی امتیاز بزرگ دیگری
نیز دارد و آن تسلط بر تکیه گاه قلمرو ژئواکونومی غرب آسیا است به صورتی که با اتصال
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حوزههای ژئوپلیتیکی مختلف ،میدان عملیاتی دفاع از منافع دیگر بازیگران را هم در اختیار دارد؛
به عبارت دیگر در نقشههای ژئواستراتژیکی قدرتهای بزرگ هم به عنوان بازیگر اول منطقهای
لحاظ میشود (مایل افشار 313 :3133 ،و  .)311بنابراین کشورهای رقیب ایران (ترکیه ،عربستان و
قطر) به رهبری امریکا ،که نظم مورد نظر ایران را رقیب اصلی خود میدیدند با خلق چندین بحران
(سوریه ،عراق ،لیبی ،سرکوب شیعیان در بحرین و )...سعی کردند تا از پیروزی نظم مبتنی بر
نظامهای مردمساالر جمهوری اسالمی به وسیله حمایت از شورشیان و تروریستها جلوگیری کنند.
این مسئله مزید بر مشکالت امنیتی جمهوری اسالمی ایران در حفظ تعادل منطقه و امنیت داخلی
خود شد .به همین منظور برای تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از قدرتهای تأثیرگذار در منطقه
غرب آسیا به کشورهای همسو با سیاست خارجی خود و همچنین روسیه ائتالفی را تشکیل دادند
که بدین وسیله هم از تعادل ژئوپلتیک منطقه محافظت ،و هم از تهدیدهای ناشی از ائتالف رقیبان
خود از جمله عربستان جلوگیری میکند.

مهمترین منافع سیاست خارجی ایران در سوریه
 6ـ اقتصادی
رابطه اقتصادی بین ایران و سوریه ،مفید و دوجانبه بوده است؛ بنابراین دو طرف از این رابطه
استفاده بهینه میکنند؛ مثال دولت سوریه در این ارتباط اقتصادی به خرید نفت با شرایط به صرفه ،و
سرمایهگذاری و درامدزایی در سوریه به واسطه رفت و آمد توریستها (و زائران) ایرانی درامد
کسب میکند و باعث رشد درآمد ملی آن میشود .در مقابل در اواخر دهه  3331و 7111م،
سرمایه گذاری جمهوری اسالمی ایران در سوریه افزایش یافته و در سال  7111م به سه میلیارد دالر
رسیده بود .ایران در سوریه در تعدادی از طرحهای صنعتی و کشاورزی مشارکت داشته است؛ از
جمله احداث کارخانه خودروسازی و سیمان؛ عالوه بر این سوریه سالهاست که از دریافت از ایران
بهرهمند میشود (شهریاری و همکاران.)373 :3131 ،
قبل از شروع جنگ داخلی در سوریه ،جمهوری اسالمی ایران مقدار قابل توجهی از سرمایه و
نیروی انسانی خود را به منظور مبادالت تجاری و اقتصادی در دمشق متمرکز کرد .این سرمایه
گذاریها در بخشهایی مثل حملونقل و همچنین در بخشهای زیر ساختی این کشور انجام شد .ایران
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در بخش انرژی ده میلیارد دالر برای احداث خطوط لوله گاز خود از سوریه و عراق به منظور
صادرات به چند کشورغربی اختصاص داده است .این مبادالت تجاری بین طرفین قبل از جنگ
بهصورت برابر انجام میشد؛ اما با شروع بحران میزان فعالیتهای تجاری و اقتصادی ایران در سوریه
بیشتر ،و باعث وابستگی این کشور شد .به نظر میرسد که این مبادالت بین تهران و دمشق پاسخی
است در مقابل هزینههای زیادی که کشورهای خارجی و متحدان منطقهای آنها با ایجاد ائتالفهای
متعدد به منظور براندازی دولت فعلی سوریه انجام دادهاند .در این مورد عالءالدین بروجردی اظهار
کرد" سرمایهگذاریهای ایران در سوریه و روابط تجاری موجود پاسخی به فعالیتهای مخالفان دولت
سوریه است" .جمهوری اسالمی ایران با شروع بحران در سوریه میزان مبادالت اقتصادی و تجاری
خود را با این کشور نه تنها کاهش نداد بلکه افزایش داد؛ چرا که بدون این کمکهای اقتصادی (در
کنار کمکهای نظامی) دولت سوریه قادر به مقاومت در مقابل تروریستهای تکفیری و حامیان آنها
نبود که با هدف براندازی دولت سوریه و ساقط کردن جبهه مقاومت وارد سوریه شدهاند .این
برنامههای ایران در سوریه را میتوان به طرح مارشال برای بازسازی اروپای غربی و همچنین به
طرح خود جمهوری اسالمی ایران بعد از حمله امریکا به عراق تشبیه کرد (.)Rafizadeh, 2016
این سرمایهگذاریهای ایران در سوریه باعث رقابت با رقیبای منطقهای خود نیز شد .ایران قصد
ایج اد خط لوله گاز از پارس جنوبی از طریق عراق و سپس حلب سوریه به اروپا را دارد که این
اقدام خوشایند رقیبان منطقهای ایران (عربستان و قطر) نیست .بنابراین قطر و عربستان با حمایت
امریکا در پی ایجاد خط لوله گاز از طریق سوریه برای انتقال گاز به اتحادیه اروپا به منظور رقابت با
ایران هستند که با مخالفت دولت کنونی سوریه روبهرو شد .حتی بسیاری از نظریه پردازان ،حمایت
قطر را از گروههای مسلح در سوریه برای ساقط کردن دولت این کشور ،نوعی اخالل در ایجاد این
خط لوله میدانند ( .)Ahmed, 2017این موضوع باعث به خطر افتادن امنیت سرمایههای
جمهوری اسالمی ایران در سوریه میشود؛ لذا شاید طبیعی به نظر برسد که تهران برای جلوگیری
از زیان ناشی از اقدامات تروریستی و حامیان آن وارد عمل شود و همکاریهای خود را با سوریه و
ائتالف ایجاد شده برای جلوگیری از توسعه این مشکل امنیتی بیشتر کند.
ریاض و دوحه نیز برای رقابتهای خود با ایران میتوانند دالیلی داشته باشند؛ چرا که نگرانی
کشورهای شورای همکاری خلیج در مورد ثبات سامانه رفاه و دولتهای خود به طور جدایی
ناپذیری به منافع امنیت اقتصادی و مالی مرتبط است؛ لذا در دست گرفتن ترانزیت انتقال انرژی
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برای این کشورها و همچنین روابط خوب با سوریه ،که نقطه عطفی برای حفظ منافع شورای
همکاری خلیج فارس در نظر گرفته شده است با وجود ایران و اتحاد بین این دو چنین روابط
دوستانه همیشه دست یافتنی نبوده است .در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ،قطر
کشوری است که بیشترین نیاز را برای انتقال گاز و منابع هیدروکربنی به اتحادیه اروپا برای رسیدن
به درامد دارد ( .)Kandeel, 2017اصل حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید گاز بویژه در میدانهای
مشترک ایران و قطر وجود دارد بخصوص اینکه مشاوران خارجی قطر ،که موضوع را از دریچه
مسائل سیاسی و تحوالت ژئوپلتیک مینگریستند از یک سو تصمیمگیران دوحه را به برداشت
سریعتر از منابع ترغیب میکردند و از سوی دیگر تجهیزات و تأمین مالی مراحل تولیدی را تأمین
میکردند .شرکتهای اروپایی ،که فناوری مورد نیاز را برای استخراج کامل گاز از میدان عظیم
پارسجنوبی ایران داشتند در اواخر دهه گذشته میالدی ،تحت فشار امریکا ایران را ترک کردند تا
استخراج نفت قطر از سمت دیگر این میدان گازی عظیم بشدت افزایش یابد.
همچنین با شروع بحران در سوریه ،ایران با ایجاد بنگاههای خیریه و حمایت و تقویت
زیرساختهای بوروکراتیک این کشور و دادن وامهای دولتی ،به دنبال تقویت دولت سوریه در
مقابل تروریستها و حامیان منطقهای و غیر منطقهای او میباشد ( .)Graham, 2015فارغ از
روابط اقتصادی گذشته ایران و سوریه با گسترش بحران در سوریه ،میزان معامالت تجاری و
اقتصادی دو کشور بدین شرح است:
جدول  .6میران معامالت تحاری و اقتصادی ایران و سوریه (واحد معامالت = میلیون دالر)
سال

6933

6931

6936

6932

6939

6933

صادرات

515/088

464/747

150/181

114/145

11/155

140/125

واردات

21/488

26/225

24/871

18/447

1/166

7/065

418/174

102/172

125/202

181/121

156/718

+440/524

+144/041

+184/500

+18/701

+141/868

حجم مبادالت 545/288
تراز تجاری

+406/488

منبع)http://www.tejaratefarda.com(:
همان گونه که در جدول مشخص است ،هر چه از بحران در این کشور میگذرد ،میزان روابط
تجاری و اقتصادی طرفین نیز کاهش یافته است .همچنین سرمایه گذاریهای ویژهای در سوریه برای
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حفظ منافع خود و حمایت از دولت سوریه انجام داده و با دادن وامهای کالن و در اختیار گذاشتن
اعتبارهای ویژه در صدد دستیابی به اهداف یاد شده بوده است .بنابراین با اوجگیری بحران،
جمهوری اسالمی ایران ،که انتظار باز پسگیری آنها را نیز دارد ،ممکن است با مشکل جدی
روبهرو شود ()Abboud, 2015؛ چون عربستان و متحدانش در چند سال اخیر با هدف تحت فشار
قرار دادن روسیه و ایران و اثرگذار شدن تحریمهای بینالمللی و کاستن از منابع درامدی این
کشورها اقدام به ارائه بیرویه انرژی به بازارهای بینالمللی کردند که نتیجه آن کاهش فوقالعاده
درامدهای ارزی روسیه و ایران و همچنین متضرر شدن دیگر صادرکنندگان بزرگ انرژی در دنیا
بود؛ لذا با سقوط دولت سوریه و روی کار آمدن نظامی همخوان با عربستان و غرب به رهبری
امریکا منافع اقتصادی ایران و روسیه در این کشور را با خطری جدی روبهرو کرده است که به
عبارتی از بین میرود .به نظر میرسد که مسکو و تهران برای جلوگیری از زیان ناشی از اقدامات
دولت عربستان و امریکا راهبرد الزم را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار دادند؛ لذا ایجاد
ائتالف سوریه ـ ایران ـ عراق ـ روسیه ـ حزباهلل لبنان در صدد جلوگیری و ساقط کردن هرگونه
تهدید در منطقه هستند.
 2ـ ایران و تهدید عربستان
همان گونه که بیان شد با شروع بحران سوریه ،دولت عربستان و متحدان خود در صدد ساقط
کردن دولت سوریه برآمدند و بارها نیز تأکید کردند که نیروهای نظامی این کشور میخواهد وارد
سوریه برای رسیدن به اهداف خود شود .در مقابل نیرورهای نظامی ایران و لبنان در حال درگیری
با مخالفان رژیم هستند که از سوی دولت آل سعود حمایت میشود (.)Bilal y. Saab, 2016
امروزه مجموعه این مسائل بین ایران و عربستان ،تمام غرب آسیا را در بر گرفته تا جایی که تنش
بین طرفین گسترش یافته است که در غرب آسیا دو کشور یکدیگر را دشمن تلقی میکنند.
تحرکات دو کشور از حد کلمه رقابت خارج شده و وارد مرحله نظامی و ایجاد ائتالف در برابر
همدیگر شده است که ریاض با حمایت از شورشیان و ایران با حمایت از جبهههای مقاومت مردمی
در صدد رسیدن به اهداف خود هستند که در سوریه نمونه آن قابل مشاهده است ( Max Fisher,

.)2016
در چارچوب این رقابت و با رویکار آمدن دولت ترامپ و فکر تشکیل ائتالف با کشورهای
عربی در منطقه بویژه عربستان ،راهبردی است که امریکا برای مقابله با نفوذ منطقهای ایران تدبیر

بررسی سیاست خارجی ایران در بحران سوریه با تأکید بر نظریه موازنه تهدید ( 7162ـ )7166

72/

کرده است و شاید نشست ریاض نقطه آغاز این ائتالف باشد .ترامپ در سفر خود به عربستان و
رژیم اشغالگر قدس اظهار کرد "وظیفه ما این نیست که بگوییم مردم چگونه زندگی کنند؛ بلکه
هدف ما ایجاد ائتالف و اتحاد با دوستان و همکاران خودمان در منطقه برای مبارزه با تروریسم
است" .هدف از تشکیل این ائتالف نیز تقویت عادی سازی روابط میان کشورهای عربی با رژیم
اشغالگر قدس و ادغام کشورهای عربی با این رژیم است .همچنین با توجه به اینکه رژیم آل سعود
به صورت مستقل ،خود توانایی بازگشت ثبات به منطقه را ندارد ،واشنگتن برای رسیدن به ثبات با
این کشور ائتالف و اتحادی را تشکیل داده است که دو کشور هدف این اتحاد را محدود کردن
نفوذ ایران در منطقه و ساقط کردن داعش اعالم کردند (.)Rafferty,2017
مقامات ارشد کاخ سفید درباره این اتحاد و ائتالف با عربستان اظهار کردند که عربستان
کشوری است که برای اتحاد با امریکا در جهت رسیدن به اهداف منطقهای آن (منزوی کردن ایران
و مبارزه با داعش) اعالم آمادگی کرده است .در این بین با سفر آقای ترامپ به تالویو ،3بنیامین
نتانیاهو 7ضمن تمجید از حمله هوایی به سوریه و انتقاد از دولت باراک اوباما 1این اقدام را "تغییری
بزرگ در سیاست خارجی امریکا خواند" .رئیس جمهور ترامپ 0در این سفر به دنبال حل تنش بین
رژیم اشغالگر قدس و فلسطین نیز بود که با دیدار با محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطین ،خود را به عنوان "میانجی" یا "داور" بین رژیم صهیونیستی و فلسطین خواند که در صدد
حل این مشکل است ( .)Shugerman, 2017در مقابل این مسائل ،ایران برای تثبیت راهبرد ضد
سلطه خود و حل مشکل امنیتی ،که به وسیله امریکا و متحدان منطقهای آن در منطقه ایجاد شده به
دنبال همکاری صلحآمیز و ائتالف با نیروهای ضد هژمون چه در سطوح دولتی و چه در سطوح غیر
دولتی است .در این راستا ایران تالشهایش را برای ایجاد ائتالف ضد امپریالیستی در جهان سوم و
دنیای اسالم افزایش داده و به این منظور و در راستای گفتمان ضد هژمونیک و مقاومت خود دو
راهبرد عمده «سیاست نگاه به شرق» و «ائتالف جنوب» را دنبال کرده است (دارابی.)01 :3130 ،
همچنین اهداف و راهبردهای سیاست خارجی ایران در چارچوب این راهبردها بیشتر تدافعی و
عملگرایانه است و قبل از هر چیزی سعی دارد چالشهای امنیتی ناشی از بروز تحوالت جدید
1 - Tel Aviv
2 - Benjamin Netanyahu
3 - Barack Obama
4 - Trump
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سیاسی و امنیتی از طریق ائتالف ضد نیروی بر هم زننده امنیت در منطقه را از بین ببرد .با توجه به
این روش ،بهرهگیری از سیاست ائتالف و اتحاد در سیاست خارجی ایران در منطقه واکنشی
تدافعی برای رفع تهدیدات امنیتی ناشی از گروههای تروریستی در سوریه و عراق است که از سوی
عربستان و حامیان غربی حمایت میشود .این سیاست دو وجنبه دارد :نخست ایجاد اتحاد و ائتالف
با دولتهای منطقهای و فرامنطقهای مثل روسیه یا گروههای سیاسی برای تضعیف منافع مشترک
تهدیدهای امنیتی و دوم رفع این تهدیدات از راه حضور مؤثر و فعال در مسائل سیاسی امنیتی منطقه
(نظامی پور و همکاران 1 :3131 ،و .)7
 9ـ حل مسالمتآمیز بحران
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان قدرت بزرگ منطقهای در این بازی حاصل جمع صفر نگران
است که با تغییر دولت فعلی سوریه حکومت جایگزین ،محور مقاومت اسالمی را از هم بگسلد؛
به همین دلیل از زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد بهطور فزایندهای تالش میکند تا
اقدامات و پیشگیریهای الزم را نسبت به جلوگیری از تشدید این بحران و حل و فصل مسالمتآمیز
آن انجام دهد (صادقی و لطفی 300 :3130 ،ـ  .)371فعال کردن روند سیاسی در تحوالت سوریه
با مشارکت همه طرفها راه حلی است که از ابتدا ایران بدان اعتقاد داشت .داعش و جبههالنصره
عموما خارج از این معادله هستند؛ اما به هرحال برای اینکه افقی در راستای به نتیجه رسیدن
تحوالت به نفع مردم و دولت سوریه و همه طرفها بخواهد پیشبینی شود ،طبق سیاست خارجی
ایران پیگیری روند سیاسی است که البته بخشی از آن جلو رفته اما همچنان با موانع زیادی
روبهروست .یکی از این موانع اصرار برخی از دولتهایی است که در سوریه مداخله میکنند و
حاضر نیستند این وضع ،به حالت عادی خود برگردد.
از سوی دیگر در منطق عملیاتی و سطح عملیاتی هم قدرتهای بزرگ فرامنطقهای و دیگر
بازیگران قدرتمند منطقه دریافتهاند که بدون تحرک معنادار سیاسی ،آن هم در چارچوب پذیرش
نقش جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه نمیتوان به تفاهم سیاسی و راه حل منطقی برای حل
و فصل بحران سوریه دست یافت .بر این اساس قدرت ایران و نیاز به ایران در جهت حل و فصل
مسالمتآمیز بحران سوریه عامل دیگری بود که در سطح عملیاتی خود را نشان داد .تحرک
سیاسی ایران از سال  7130به بعد در کنار کنش عملیاتی موفق آن در عرصه نظامی ،این زمینه را
ایجاد کرد.
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نشست آستانه و همکاری و ائتالف ایران با روسیه و ترکیه نیز از جمله تالشهایی بود که
جمهوری اسالمی ایران به منظور حل بحران فعلی سوریه و جلوگیری از راهبرد عربستان انجام داد
که با حمایتهای امریکا در منطقه به طور مداوم امنیت منطقه را با مشکل روبهرو کرده است .در
این نشست سه کشور توافق کردند که منطقه امن در جهت کاستن از تنشهای موجود در سوریه را
ایجاد کرده است و نیروهای روسیه به عنوان حافظ صلح در این منطقه باشند .الکساندر الورنتیف

3

نماینده رئیس جمهور پوتین در این نشست ،که با حضور نماینده مخالفان سوریه برگزار شد ،اظهار
کرد که "ما اعتقاد داریم که بحران سوریه تنها از طریق روش سیاسی قابل حل است" .در این باره
نیز نماینده سازمان ملل در بحران سوریه ،استفان دی میستورا 7بیان کرد که "نشست آستانه گامی
در جهت بهتر کردن اوضاع سوریه است" .مخالفان سوریه نیز به دلیل عدم اطمینان از جمهوری
اسالمی ایران ،که مهمترین حامی دولت فعلی سوریه است ،خواستار نیروهای حافظ صلح سازمان
ملل در سوریه شدند ( .)Gizitdinov & meyer, 2017در نشست آستانه ،که در 31/33/31
برگزار شد ،وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف نیز بر راهحل سیاسی برای حل این بحران تأکید
کرد .بنابراین در مذاکرات آستانه ،ایران و روسیه به همراه ترکیه در موضوعات مهمی به توافق
رسیدند که مهمترین آنها عبارت است از:
الف) احترام سه کشور به تمامیت ارضی ،حاکمیت و استقالل سوریه
ب) سه کشور متقاعد شدند که برای حل این بحران راهحل نظامی وجود ندارد.
پ) ضمن تأکید دوباره بر راهحل سیاسی برای حل این مسئله به نقش سازمان ملل و شورای
امنیت برای حل این مشکل طبق قطعنامه  17710تأکید کردند.
ت) وزیران سه کشور بر اهمیت آتش بس و کمکهای بشر دوستانه بدون مانع و بدون حضور
نظامیان به توافق رسیدند.
ث) توافق برای مبارزه با داعش و النصره بین سه کشور
آقای ظریف در ادامه این گفتگوها بیان کرد که دولت و ملت ایران در کنار روسیه برای مبارزه
با داعش قرار دارند .آقای ظریف بر این موضوع نیز تأکید کرد که اقدامات تروریستی هیچگونه
1 - Alexander Lavrntyf
2 - Staffan de Mistura
 4ـ قعطنامهای است که شورای امنیت بر برقراری آتش بس در سوریه ،انتخابات ظرف  10ماه و تشکیل دولت ملی ظرف شش
ماه تأکید کرد.
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توجیهی ندارد و کشورهای حامی این گروهها باید از پیامد فاجعهبار این حمایتها آگاهی داشته
باشند ( .)Jim W. Dean, 2016همانگونه که توضیح داده شد ایران و روسیه همزمان با درگیری
نظامی با تروریستهای تکفیری به فکر حل کردن این بحران به صورت سیاسی هستند .این نکته را
باید مورد توجه قرار داد که عالوه بر نشست آستانه ایران در نشست وین بر راهحل سیاسی در
جهت حل بحران به همراه روسیه تأکیدکرد .به نظر میرسد که اعالم نیاز به ایران و دعوت از این
کشور برای شرکت در نشست وین و آستانه میتواند باب تازهای در بحران سوریه بگشاید و به
عقب راندن دیدگاههای افراطی کشورهایی مانند عربستان منجر شود که با سیاستهای افراط گرایانه
و بیثباتساز خود نه تنها سوریه را به ورطه نابودی کشاندهاند ،بلکه جهان را با تهدید رو به
گسترش گروههای تروریستی روبهرو کردهاند.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،ضمن تأیید فرضیهای مبتنی بر ایجاد موازنه و ائتالف در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران در مقابل عوامل تهدیدزا در بحران سوریه ،که تروریستهای این بحران و
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای حامی این گروهها هستند این نتیجه به دست آمد که جمهوری
اسالمی ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی با کشور سوریه با توجه به اشتراکاتی که در زمینه
شناخت تهدید مشترک از ناحیه رژیم اشغالگر قدس داشتند ،ساختاری امنیتی ایجاد کردند که
هرگونه بحران در کشور ایران و سوریه جبهه مقاومت را به شکل جدی تحت تأثیر قرار میدهد و
لذا با شروع بحران سوریه کشورهای منطقهای رقیب ایران در صدد برآمدند تا با ایجاد ائتالفی که
در رأس آنها امریکا قرار دارد از تروریستهای سوریه حمایت کنند و دولت این کشور را ساقط
کنند .جمهوری اسالمی ایران نیز در مقابل این اقدام رقبا و تروریستها بنابر رسالت خود یعنی
حمایت از ملتهای مسلمان و مظلوم در مقابل هرگونه تعرض خارجی و همچنین دفاع از جبهه
مقاومت اسالمی با هدف حفظ خط ارتباط با حزباهلل لبنان ،ائتالفی را با روسیه و عراق و همچنین
سوریه و لبنان در جهت ایجاد موازنه در مقابل تهدید یاد شده اقدام کرد و در چارچوب این ائتالف
در صدد حفظ منافع ملی خود و همچنین جلوگیری از به خطر افتادن امنیت منطقه و امنیت داخل
خود برآمد؛ چرا که با گسترش فعالیت گروههای تروریستی در منطقه به صورت دومینووار تمام
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کشورهای اسالمی بویژه ایران با این مشکل امنیتی روبهرو خواهند شد .رقیبان ایران و در رأس آن
عربستان و رژیم اشغالگر قدس نیز از گروههای یاد شده به منظور ایجاد موازنه در مقابل قدرت
منطقهای جمهوری اسالمی ایران استفاده کردهاند و همواره در صدد هستند که با تقویت این
گروهها از نفوذ هرچه بیشتر تهران در منطقه بکاهند .با این اقدام توسط عربستان و رژیم اشغالگر
قدس یعنی محدودیت در نفوذ ایران در منطقه باعث میشود که ایران در انزوای کامل قرار گیرد و
از آنجا که تهران در سوریه چه قبل از بحران و چه بعد از بحران سرمایهگذاریهای زیادی برای
رسیدن به منافع ملی خود انجام داده است با مشکالت زیادی روبه رو خواهد شد.
در ادامه یافتههای پژوهش ،این نکته نیز مشخص شد که اقدامات جمهوری اسالمی ایران در
منطقه بویژه در بحران سوریه برای جلوگیری و موازنهسازی در برابر قدرتگیری تروریستهای
داعش و القاعده در منطقه است که امنیت منطقه غرب آسیا و بویژه کشورهای اسالمی را با خطر
جدی روبهرو کرده؛ اما ذکر این نکته الزم است که عربستان سعودی که یکی از حامیان این
گروهها از جمله کشورهای مد نظر ایران است که در صدد مدیریت اقدامات آن است؛ چرا که این
کشور برای رسیدن به قدرت برتر منطقه و رهبری مسلمانان از هر اقدامی در این جهت دریغ
نمیکند و همواره در تالش برای رسیدن به این هدف با هر سیاستی است .یکی از سیاستهای
عربستان سعودی برای رسیدن به این هدف ایجاد ائتالف با کشورهایی است که با اساس انقالب
اسالمی و جمهوری اسالمی ایران در تعارض هستند که مهمترین آنها امریکا و رژیم اشغالگر قدس
هستند .با اقداماتی که جبهه مخالف ایران در منطقه انجام میدهند ،هدف نهایی به خطر انداختن
امنیت و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران و همپیمانان آن در منطقه است و لذا طبق نظریه موازنه
تهدید استفان والت ،که از آن به عنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شد ،ایجاد موازنه در
مقابل اینگونه تهدیدها و ائتالف در برابر آنها از جمله اقداماتی است که کشورها به صورت
طبیعی به سمت آن سوق پیدا میکنند.
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