
)45شماره پیاپی (1394زمستان، 15، شمارههارمچهاي راهبردي سیاست، سال پژوهشفصلنامه

اي جمهوري اسالمی ایرانبحران سوریه و امنیت منطقه

**نیاامیرمسعود شهرام- *اسداله مرادي

)14/10/1394: تاریخ پذیرش-9/4/1394: تاریخ دریافت(

چکیده
اي جمهـوري اسـالمی ایـران، در پـی     هاي منطقهبه جایگاه سوریه در سیاستاین مقاله با توجه

اي ایـران خواهـد   پاسخگویی به این پرسش است که بحـران سـوریه چـه تـأثیري بـر امنیـت منطقـه       
دلیل موقعیت داشت؟ در مقام پاسخ به پرسش یادشده فرضیه پژوهش این است که بحران سوریه به

تواند باعـث  ین کشور و جایگاه آن در حلقه اصلی محور مقاومت میژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ا
هدف اصـلی نوشـتار حاضـر تجزیـه و تحلیـل امنیـت       . اي ایران گرددتضعیف ضریب امنیت منطقه

کوشـد  تحلیلی است و مـی -پژوهش حاضر توصیفی. اي ایران در پرتو تحوالت سوریه استمنطقه
منزله متغیر وابسته بـه بحـث و   اي ایران بهرا بر امنیت منطقهتأثیرات متغیر مستقل یعنی بحران سوریه 

یافتن بحران سوریه، امنیـت  کنند که با تداومهاي این پژوهش بر این داللت مییافته. بررسی گذارد
گیري منازعات گفتمانی و تشدید ، شکلتضعیف محور مقاومتمنطقه ایران با تهدیداتی از جنس؛ 

گرفتن رقابت تسـلیحاتی در  زدن ساختار قدرت و موازنه قوا و باال، برهماي و مذهبیهاي فرقهتنش
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مقدمه 
هـا بیشـتر بـراي ابـراز خشـم و      دهد که حضـور مـردم در خیابـان   نشان می1»منطقه خاورمیانه«تاریخ 

نفرت نسبت به بیگانگان و اسـتعمارگران خـارجی بـوده اسـت، ولـی ایـن بـار چنـین نیسـت و شـرایط           
مـردم سـقوط نظـام را    (» قاط النظـام الشعب یریـد اسـ  «. کنداندازي دیگرگونه را طلب میموجود چشم

تـرین شـعارهاي انقالبـی بودنـد کـه در بهـار       مهم). اعتصاب، اعتصاب(» اعتصام، اعتصام«، )خواهندمی
اي هـاي سیاسـی گسـترده   درآمد اعتراضپیش» محمد بوعزیزي«خودسوزي . عربی فریاد کشیده شدند

ایـن تحـول تـأثیر سـرایتی عمیـق در      .علی در تـونس انجامیـد  شد که در نهایت به سقوط حکومت بن
اي که چندي بعد، حسنی مبارك نیـز در مصـر از اریکـه قـدرت     گونهبه. جوامع عرب برجاي گذاشت
ها، کشورهاي مختلفـی چـون لیبـی، بحـرین، یمـن، اردن و سـوریه را فـرا        سقوط کرد و دامنه اعتراض

یـر در خاورمیانـه و شـمال    هـا و پیامـدهاي تحـوالت اخ   در خصـوص ماهیـت، چیسـتی، زمینـه    . گرفت
هـاي اسـالمی و برخـی    آفریقا، نظـرات متنـوعی مطـرح شـده اسـت، برخـی ایـن تحـوالت را انقـالب         

هـا تأکیـد بیشـتري    هـاي اقتصـادي اعتـراض   اند، گروهی بر ریشههاي لیبرال و دمکراتیک نامیدهانقالب
).1391نیاکویی،(اند اي عوامل سیاسی را دلیل اصلی تحوالت اخیر دانستهداشته، پاره

هاي مردمی و تحـوالت سیاسـی جهـان عـرب کـه کشـورهاي       گیري انقالبهرحال، شکلبه
سـاختن شـرایط و ترتیبـات    مختلف منطقه ازجمله سوریه را در بر گرفته است، در حال دگرگـون 

ــی ــه اســت  سیاســی، امنیت ــوا در منطقــه خاورمیان ــه ق ــدرت و موازن ــا ســقوط ســران  . ، ســاختار ق ب
اقتدارگرا و طرفدار غرب در تونس،  مصر و یمن،  موازنه قدرت در خاورمیانـه بـه   هايحکومت

ایـن شـرایط   . کار عرب و بلوك غرب و به سود محـور مقاومـت رقـم خـورد    زیان محور محافظه
هـا متحـد بـا هـم، وارد بـازي      جدید اسـباب نگرانـی بـازیگران رقیـب ایـران را فـراهم کـرد و آن       

رو، ازایـن . منزلـه قلـب ژئواسـتراتژیک محـور مقاومـت شـدند      ه، بـه براندازي نظام سیاسـی سـوری  
اي، مـالی و تسـلیحاتی از معارضـان نظـام سیاسـی سـوریه       جانبـه بـه اشـکال گونـاگون رسـانه     همه

هـاي  نگرانـی شـدید قـدرت   ، آنچـه در بحـران سـوریه روشـن و واضـح اسـت      . کننـد حمایت می
بـه  . از افزایش نقش و نفوذ ایران در منطقه اسـت ها آمریکا اي و در رأس آناي و فرامنطقهمنطقه

اي و همــین دلیــل شــاهد نــوعی رقابــت در جهــت تثبیــت و افــزایش نفــوذ میــان بــازیگران منطقــه
.اي در تحوالت داخلی سوریه هستیممنطقهفرا

، تحقیقات متعددي انجام شـده  اي  ایراندر راستاي بررسی تأثیر بحران سوریه بر امنیت منطقه
اي و عـده ) 1391نیـاکوئی و بهمـنش،  ( شده،گروهی از منظر ژئوپلیتیکی ر میان آثار ارائهد. است

پژوهشـگران خـارجی   ). 1390برزگر،( اند هاي استراتژیک به این موضوع پرداختهاز منظر رقابت
1. Middle East Region
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هاي استراتژیک ایران بـا عربسـتان، اسـرائیل، ترکیـه و آمریکـا بـه ایـن        نیز از زاویه بررسی رقابت
در تحقیقـات خـارجی همچنـین ایـن مسـئله از دریچـه       ) Nerguizian, 2013(.اندع پرداختهموضو

نظریه موازنه قدرت نیز بررسی و سعی شده است راهبرد امنیتی ایران را در قبال بحران سـوریه بـا   
رسد در زمینه بررسـی  نظر میبا این اوصاف به) Kam, 2012(.توجه به این استراتژي تحلیل نمایند

، اي مکتـب کپنهـاگ  اي ایـران از منظـر نظریـه امنیـت منطقـه     ثیر بحران سوریه بر امنیـت منطقـه  تأ
رو، نوشـتار حاضـر بـا بررسـی بحـران سـوریه از       ازاین. اي صورت نگرفته استتحقیقات گسترده

گرفتن اهمیت سوریه در محـور مقاومـت و نقـش    با در نظرو2014تا پایان سال 2011اوایل سال 
اي اي و فرامنطقـه ک آن، در منطقـه و همچنـین دخالـت و تأثیرگـذاري بـازیگران منطقـه      ژئوپلیتی

رقیب ایران در تحوالت داخلی این کشور، تـالش خواهـد نمـود بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه          
اي جمهـوري اسـالمی   بحران سوریه چه تهدیدات و پیامدهایی بر روي امنیـت و جایگـاه منطقـه   «

اي جمهـوري  مدعاي نوشـتار حاضـر آن اسـت کـه، امنیـت منطقـه      . »ایران در پی خواهد داشت؟
هـاي اصـلی و مـؤثر منطقـه کـه همـواره درصـدد افـزایش         اسالمی ایران به عنوان یکی از قـدرت 

اي خـود بـوده اسـت در مواجهـه بـا تحـوالت سـوریه کـه پیونـد و اتحـاد           قدرت و جایگاه منطقه
اي روبـرو خواهـد   هـاي عمـده  بالطبع با چـالش ي اصلی محور مقاومت دارد، استراتژیکی با حلقه

این پژوهش بـراي بررسـی چنـین موضـوعی بـر مبـانی نظـري موجـود در مکتـب کپنهـاگ           . شد
.تکیه دارد» ايمجموعه امنیتی منطقه«و 1»ايامنیت منطقه«پیرامون نظریه 

گیـري از اسـناد و   آزمـایی فرضـیه مـوردنظر خـود، ضـمن بهـره      پژوهش حاضر بـراي راسـتی  
. ، در ســه قســمت مطالــب مــوردنظر را ســاماندهی نمــوده اســت اي و اینترنتــیدارك کتابخانــهمــ

اي و مجموعـه امنیتـی   صورت که در بخش نخست، به تبیـین مفـاهیم امنیـت، امنیـت منطقـه     بدین
هـاي اصـلی یـک    پـردازیم و مؤلفـه  اي بر اساس نظریات اندیشمندان مکتـب کپنهـاگ مـی   منطقه

در بخش دوم نیز به بررسی و تحلیـل بحـران   گیرد،اي موردبررسی قرار میمجموعه امنیتی منطقه
المللـی خـواهیم پرداخـت و در بخـش سـوم بـر اسـاس        اي و بـین سوریه از منظـر داخلـی، منطقـه   

هـا و  اي در مکتب کپنهاگ، به تحلیل چالشدهنده مجموعه امنیتی منطقههاي اصلی تشکیلمؤلفه
اي ایران قرارگیرد، همچنین بـه  روي امنیت منطقهاین بحران، فراتهدیداتی که ممکن است در اثر 

هـاي  یافتـه .پـردازیم تبیین ضرورت شناخت و ارائه راهکاري در جهت مقابله با این تهدیدات مـی 
تنهـا  گیـر دسـتگاه سیاسـت خـارجی ایـران نـه      این پژوهش بیانگر این است کـه مسـئوالن تصـمیم   

ي اي در عرصـه اي و یک دیپلماسـی فعـال منطقـه   هاي منطقهفیتکارگیري تمام ظرتوانند با بهمی
ها و کنترل اوضاع ایفـا نماینـد،   داخلی و بیرونی تحوالت سوریه نقش مؤثري در کاهش خشونت

1. Regional Security.
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نفـوذ  اي مناسـب و بـا مشـارکت دادن دیگـر بـازیگران داراي      بلکه با اتخاذ یـک راهکـار منطقـه   
اي و هاي استثنایی در راستاي ارتقـاي جایگـاه منطقـه   صتتوانند این تهدیدات را به فرمیمنطقه،

.المللی کشور تبدیل نمایندبین

تمهیدات نظري
بخشد، اتکاي آن به بنیادهاي نظـري مشـخص   آنچه به یک نوشتار پژوهشی اعتبار مناسبی می

، با رجوع بـه ایـن مبـانی نظـري و     هاي آنو روشنی است که امکان سنجش روند پژوهش و یافته
کوشد در پرتو ادبیـات مکتـب   نوشتار حاضر در این قسمت می. ها میسر شودارزیابی بر اساس آن

اي بحث حاضر یعنی تأثیر بحران سـوریه بـر امنیـت منطقـه    کپنهاگ مفاهیم و ابعاد نظري موضوع
.را تئوریزه نمایدجمهوري اسالمی ایران

گاه مکتب کپنهاگهاي امنیتی از ناي و مجموعهامنیت منطقه: الف
یعنی رئالیسم، آماج نقد و انتقاد قرار گرفـت و  1»امنیت«رهیافت سنتی به 1980در طول دهه 

در . یعنی در اوج جنگ سرد صـورت پـذیرفت  1983جالب اینکه مطالعات جدید امنیتی در سال 
تفکر سـنتی  را اعالم کرد، دو نقد در مورد » طرح دفاع استراتژیک«همان سالی که رونالد ریگان 

تجلی یافـت کـه   » بازتعریف امنیت«به نام » ریچارد اولمان«نقد اول در مقاله . امنیت منتشر گردید
گرایی چاپ شـد و دومـین نقـد را نیـز     دار رهیافت واقععنوان پرچمالملل بهدر فصلنامه امنیت بین

اي بـا مجموعـه  ). 63-64:1388شـیهان، (ارائه کرد » ها و هراسدولتمردم،«بانام  » باري بوزان«
بـه  4»دو ویلـد «و 3»ال ویـور «و همفکـران او  2»باري بـوزان «از آثار منتشرشده بعد از جنگ سرد، 

گرایـی بسـط و   مرکز کپنهاگ پیوستند و یک رهیافت ابداعی نوین از امنیت را بـا انتقـاد از واقـع   
و چندبعـدي را  » وسـع امنیـت م «بوزان و همکاران مفهـوم  ). 128:1379ابراهیمی،(گسترش دادند

هـاي ایـن   از دیگـر نـوآوري  . معرفی نمودند که حکایت از تحولی مفهومی در حوزه امنیـت بـود  
سـطح تحلیـل امنیـت در ایـن نحلـه جهـانی نیسـت و بیشـتر بـه تحلیـل           . مکتب سطح تحلیل است

هـاي  هـاي قـدرت  سطح تحلیل جهانی بیشتر به تحلیل عملکـرد و سیاسـت  . اي گرایش داردمنطقه
اي بیشتر مـدنظر  هاي منطقهاي حیطه قلمرو و روندها و قدرتانی نظر دارد، اما در سطح منطقهجه

در مطالعـات  5»ايهـاي منطقـه  مجموعـه «بوزان همچنـین واضـع نظریـه    ). 12:1379بوزان،( است
هـا  مردم، دولـت «باري بوزان در کتاب خود ). 119:1390نصري، (الملل است امنیتی و روابط بین

1. Security
2. Barry Buzan
3. Ole Waver
4. De Wild
5. Regional Complexes.
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هـایی از  دسـته «کنـد کـه عبـارت اسـت از     اي ارائه مـی تعریفی از مجموعه امنیتی منطقه» سو هرا
ها چنـان بـه هـم جـوش خـورده اسـت کـه        هاي امنیتی عمده آنها و نگرانیها که برداشتدولت

» تـوان جـداي از یکـدیگر بـه تحلیـل گذاشـت      صورت منطقـی نمـی  ها را بهمسائل امنیت ملی آن
ر این راستا، بوزان و ویور، جهان را بـه شـش منطقـه جداگانـه ماننـد منـاطق       د). 55:1379بوزان،(

خاورمیانــه، آمریکــا، اروپــا، آســیاي شــرقی، آفریقــا و آمریکــاي جنــوبی تقســیم کــرده، تصــریح 
اي فرمول امنیتی ویژه خود را دارد و شیوه حل منازعه بین مناطق، از یکـی  نمایند که هر منطقهمی

بیننـد و  اي را بسـیار پررنـگ مـی   هـاي درون منطقـه  هـا مشـابهت  آن. نیسـت پذیرتعمیمبه دیگري 
المللـی، بـا سـرعت    هاي قومی، ملی، دینی، مذهبی و بینمعتقدند که مقوالتی چون تداخل جریان

توصـیه بـوزان در ایـن بـاب آن     . هاي خونین ساخته استگر نزاعو به سهولت، خاورمیانه را نظاره
معنی و حتی تشـدیدکننده بحـران اسـت    هاي خاورمیانه بیحل بحراناست که فرمول غرب براي 

المللـی تـابعی از شـیوه آرایـش     از نظر باري بوزان و ویور آینـده سیسـتم بـین   ). 18:1379بوزان، (
اي اســت، بنـابراین ایـن منـاطق هســتند کـه منظومـه قـدرت را تشــکیل       قـدرت در سـطوح منطقـه   

گرایـی در قیـاس بـا دوران    کپنهاگ معتقد است منطقهمکتب). 87:1388بوزان، ویور، (دهند می
هاي امنیتی نیز افـزایش یافتـه اسـت    جنگ سرد تقویت شده است و عالوه بر آن اهمیت مجموعه

هـاي  بـاري بـوزان و همکـاران معتقدنـد در تعریـف منطقـه بایسـتی دغدغـه        ). 343:1383نصري،(
مشـترك و خـاطرات و سرنوشـت    تـر هویـت   مشترك، تاریخ، جغرافیـا، فرهنـگ و از همـه مهـم    

هـاي مشـترك یـا    از ایـن منظـر، دغدغـه   ). 25:1379بـوزان،  (مردمان آن منطقه را مـدنظر داشـت   
اي خواهـد  هـا از امنیـت منطقـه   هویت مشترك شیعی ایران و عراق خود مبین درك مشـترك آن 

ار درونـی  بنابراین الزم است براي ارائه فهم مناسب از سرشـت و سرنوشـت امنیـت بـه سـاخت     . شد
اي خاص قرار دارند و از معضالت امنیتـی مشـابهی   هاي کشورهایی که در منطقهمنطقه و ویژگی

از نظـر اندیشـمندان مکتـب    ). 78:1389داداندیش و کوزه گر کالجی، (برخوردارند، توجه کرد 
، یک نظـام امنیتـی اسـت کـه کشـورهاي واقـع در آن، اوالً؛ دغدغـه        1»ايامنیت منطقه«کپنهاگ 

نیتی مشابهی دارند، ثانیاً؛ از نظر تاریخی و جغرافیایی و فرهنگـی داراي خـاطرات یـا سرنوشـت     ام
ها و درك و برداشـت یکسـان از   دهنده آن برحسب نگرانیاند و واحدهاي تشکیلنسبتاً مشترکی
دهنـد  منظور تأمین امنیت و حفظ خود تـن بـه قواعـد و سـازوکارهاي مشـخص مـی      تهدیدات، به

دهنده محور مقاومت یعنـی ایـران،   بر اساس این تعریف، واحدهاي تشکیل). 599:1384نصري، (
اي قلمـداد کـرد، چـون    توان یـک خوشـه منطقـه   اهللا و حماس  در کنار عراق را میسوریه، حزب

هـا تـا حـد زیـادي مشـترك و داراي عناصـر       روي آنهاي پیشها و نیز فرصتتهدیدات علیه آن

1. Regional Security
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از دیــد اندیشــمندان مکتــب . نگــی و خــاطرات و سرنوشــت اســتمشـترکی ازنظــر تــاریخی، فره 
اي اسـتقرار داشـته و بـا کشـورهاي مجـاور      کپنهاگ هر کشـوري در قالـب شـبکه سیسـتم منطقـه     

تـوان  طبیعتـاً در چنـین بسـتري امنیـت هـر کشـوري را نمـی       . خویش مسئله امنیتـی مشـترکی دارد  
رسـد ایـن اسـت    نظر میلکه آنچه معقول بهب. تنهایی در فضاي جهانی یا فضاي ملی تحلیل نمودبه

بـوزان  . اي خود قرار داده و آنگاه امنیت یا ناامنی آن تحلیل شودکه، یک کشور را در کد منطقه
در نگـاه وي یـک موضـوع هنگـامی     . اسـت کند که امنیت در خاورمیانـه یـک معمـا   تصریح می

این بیـانگر ایـن اسـت کـه،     . اشدمعماست که پیگیري آن یا اندیشیدن به آن، نتیجه عکس داشته ب
. در خاورمیانه، دوستی یک بازیگر با بازیگر دیگر، حتماً متضمن خصومت با بازیگر دیگـر اسـت  

توان به کشـور دوسـت کمـک کـرد بـدون آنکـه دشـمن خـود را         که در خاورمیانه نمیطوريبه
واسـطه  اورمیانـه، بـه  هـا معتقدنـد خ  بر این مبنا،آن). 185-190:1388بوزان و ویور، (تقویت کرد 

هـا و  ساز و محل دائمی نزاع بین قدرتاي کشمکشپرور است و منطقهاي عوامل ذاتاً منازعهپاره
دهـد، میـدان   هـاي دیگـر نیـز رخصـت مـی     هاي متخاصم است و همین کشمکش به قدرتگروه

بـل ایـران تقویـت    براي نمونه اگر آمریکا عراق را در مقا. منازعه خود را به این منطقه انتقال دهند
را در مقابل اسرائیل قوي سـاخته اسـت یـا اگـر عربسـتان سـعودي را تضـعیف        کند، ناخواسته آن

در . کند، بدون آنکه بخواهد ایران را تقویت نموده است و این خصیصـه، ویـژه خاورمیانـه اسـت    
مـان باشـد یـا    گونه نیست که نزدیکی فرانسه به هلند حتماً به معنـاي تضـعیف آل  اتحادیه اروپا این

رو فرمول اول براي درك منازعـه و  ازاین. نزدیکی انگلیس به آلمان موجب تضعیف فرانسه شود
ي پرماجرا، هر حرکتـی متضـمن   آمیز در خاورمیانه این است که در این منطقهتعامالت خصومت

پیونـد  توان به واکنش کشورهاي منطقه نسبت بهدر قالب این فرمول می. بازتابی ضد امنیتی است
.امنیتی و استراتژیک ایران و سوریه توجه کرد

ايهاي اصلی یک مجموعه امنیتی منطقهمؤلفه:ب
پـردازان مشـهورآن، بـاري    اي از سوي مکتـب کپنهـاگ و نظریـه   نظریه مجموعه امنیتی منطقه
سـازي مفـاهیمی چـون مجـاورت،    ها در این نظریه با برجسـته آن.بوزان و ال ویور ارائه شده است

هـاي  اند مؤلفـه توانستهکردن،هاي مشابه امنیتیتاریخ مشترك، الگوهاي دوستی و دشمنی و شیوه
فرهنگ، تاریخ و جغرافیا را در تحلیل مسائل کشورها وارد کنند و عناصـر مـادي و فـرا مـادي را     
با یکدیگر درآمیزند و همسان بـا آن، تحـوالت درون کشـوري را بـا فراینـدهاي فـرا کشـوري و        

پـس از  ).61-1388:56بـوزان و ویـور،  (اي را بـا منـافع ملـی کشـورها تلفیـق کننـد       ئل منطقهمسا
هاي موجود در زمینه مطالعات امنیتـی،  شناخت اصول حاکم بر مکتب کپنهاگ و معرفی نوآوري
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بررسـی  اي مـوردنظر اندیشـمندان ایـن رهیافـت     هاي اصلی مجموعه امنیتـی منطقـه  در ادامه مؤلفه
.شوندمی

منظـور از وابسـتگی متقابـل امنیتـی ایـن اسـت کـه تغییـر و         :وابستگی متقابل امنیتی) فال
تحوالت امنیتی در هر یک از واحدهاي مجموعه باعث ایجـاد تغییـر و تحـول در موقعیـت سـایر      

. تأکید بر تأثیر و تـأثر امنیتـی اسـت   » بودنمتقابل«علت استفاده از معیار . شوداعضاي مجموعه می
ه یک یا چند واحد از مجموعه امنیتی در یک چرخه تأثیر و تأثر قـرار نداشـته باشـد،    یعنی چنانچ

در مجموعــه امنیتــی ).279:1383عبــداهللا خــانی، (آن مجموعــه دیگــر مجموعــه امنیتــی نیســت 
. پذیرنـد گذارنـد و تـأثیر مـی   هاي موجود در آن مجموعه بـر یکـدیگر تـأثیر مـی    اي، دولتمنطقه
ازنظر بوزان، مجموعه امنیتی در جـایی وجـود دارد   . هم وابسته استها بهنرو بحث امنیت آازاین

هـا را بـه   اي از روابط متقابل امنیتی، گروهی از کشورها را از سـایرین جـدا نمـوده و آن   که شبکه
کـه شـدت وابسـتگی متقابـل امنیتـی در میـان اعضـاي مجموعـه در         طـوري به. هم پیوند زده باشد

تواند مثبـت  همچنین وابستگی متقابل امنیتی می.رج از مجموعه بیشتر باشدمقایسه با واحدهاي خا
یعنی ناامنی در یک مجموعـه موجـب نـاامنی در مجموعـه دیگـر      . باشد) سلبی(یا منفی ) ایجابی(

یا ازدیاد قدرت در یک واحد تأثیر مثبت بر روي امنیت واحـد دیگـر داشـته باشـد     ) منفی(گردد 
هـاي  قع وجود ترس و نگرانـی رقبـا از یکـدیگر از ملزومـات مجموعـه     دروا).219:1378بوزان، (

.اي استامنیتی منطقه
اي دهنده یک مجموعه امنیتـی منطقـه  دیگر عنصر تشکیل:الگوهاي دوستی یا دشمنی) ب

منظور وي از دوستی بیان ایـن  . است» هاالگوي دوستی و دشمنی میان دولت«ازنظر بوزان، وجود 
هـا طیـف وسـیعی از دوسـتی واقعـی تـا انتظـار حمایـت و         ابط میـان دولـت  مطلب است که در رو

شود و منظور او از دشمنی اشـاره بـه روابطـی میـان واحدهاسـت کـه در آن       حفاظت را شامل می
بنابراین وجود الگوي دوستی و دشمنی شـرطی  . )215:1378بوزان، (سوءظن و ترس حاکم باشد

درواقـع ایـن الگـو    . اي در دیـدگاه بـوزان اسـت   طقـه اساسی براي تشکیل یک مجموعه امنیتی من
توانـد از اختالفـات مـرزي، تمـایالت  قـومی یـک واحـد نسـبت بـه واحـد دیگـر، همسـویی             می

.ایدئولوژیک و ارتباطات تاریخی حاصل گردد
اي مـالك  سومین معیاري که براي موجودیـت یـک مجموعـه امنیتـی منطقـه     :مجاورت-3

در امنیـت، مجـاورت   .یکی جغرافیایی میان اعضاي مجموعه اسـت گیرد، وجود نزدعمل قرار می
امـا  . کننـد تر از فواصل طوالنی طی میمراتب راحتزیرا تهدیدات فواصل کوتاه را به. مهم است

اي هرچنـد الزم  عامل مجاورت و نزدیکی جغرافیایی براي تشکیل یـک مجموعـه امنیتـی منطقـه    
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هـا مـدنظر   یژگی اساسی و قطعی براي شناخت مجموعهتواند در مقام واست لیکن این عامل نمی
طور که دو کشور روسیه و آمریکا چه در دوران جنـگ سـرد و چـه پـس از آن     همان. قرار گیرد

لحاظ جغرافیایی متعلق بـه ایـن   که ازنمایند درحالینقشی فعاالنه در تعامالت امنیتی اروپا ایفا می
).53:1381مورگان،(باشند منطقه نمی

تـوان یـک مجموعـه امنیتـی را     مطابق با این معیـار نمـی  :جود حداقل دو بازیگر مؤثرو-4
ایـن مـالك بیـانگر ایـن اسـت کـه       . اي تصورکردبدون حداقل دو بازیگر قدرتمند و مؤثر منطقه

امـا  . اي را تشـکیل دهنـد  توانند مجموعـه امنیـت منطقـه   تعدادي کشور ضعیف از یک منطقه نمی
پـذیر  اي مؤثر و چنـدین کشـور ضـعیف امکـان    حداقل دو قدرت منطقهگیري آن با حضور شکل
هـاي اندیشـمندان مکتـب کپنهـاگ، در ادامـه درصـدد       بر اساس یافته. )222:1378بوزان، (است 

اي خواهیم بود کـه ناشـی از تحـوالت داخلـی سـوریه و مداخلـه       هاي بالقوهتحلیل و تبیین چالش
اي در ایـن بحـران فـراروي امنیـت منطقـه      و فـرا منطقـه  ايهاي منطقهمستقیم و غیرمستقیم قدرت

.شدن را نیز دارندایران وجود داشته و قابلیت بالفعل

2014تا 2011تحلیل و بررسی بحران سوریه  از 
اگرچـه دیرتـر از تحـوالت دیگـر کشـورهاي      ، 2011در اوایل سـال  تحوالت داخلی سوریه 

شـدن اعتراضـات مردمـی علیـه نظـام      ورلی شـعله شـک عامـل اصـ   اما بی. عربی منطقه، شروع شد
مخالفـان داخلـی و   . هـاي عربـی در منطقـه اسـت    ها و انقـالب گیري خیزشسیاسی سوریه، شکل

هـاي خـود را   هـا دسـتیابی بـه خواسـته    گرفتن از این انقالبخارجی نظام سیاسی سوریه نیز با الهام
امـا  . پایی تظاهرات خیابانی دنبال نمودنـد صورت مقاومت مدنی و برآمیز بهابتدا از طریق مسالمت

آمیـز دسـتگاه امنیتـی حـزب بعـث بـا       جستن این مخالفان به بیگانگـان و اقـدامات خشـونت   توسل
اي به دامنـه ایـن اعتراضـات را    اي و فرامنطقههاي منطقههاي ورود قدرتکم زمینهمعترضین، کم

هاي خاص سیاسـی، جمعیتـی و ژئوپلیتیـک    هرحال، سوریه با برخورداري از مؤلفهبه. فراهم نمود
،  قرار گرفتن ایـن کشـور در نقطـه اتصـال     .آفرین خاورمیانه استیکی از کشورهاي مهم و نقش

سه قاره آسـیا،  اروپـا و آفریقـا،  بـاالترین منظـر ژئوپلیتیـک و ژئواسـتراتژیک را بـه آن بخشـیده          
راتژیک خاورمیانه اسـت کـه بسـیاري از    سوریه در منطقه استالعادهخاطر این اهمیت فوقبه. است

کتاب سبز سـوریه،  (اند ترین کشور کوچک جهان نامیدهکارشناسان سیاسی این کشور را بزرگ
ترین چـالش داخلـی   دادن این تحوالت که بدون تردید سختاز دیگر علل روي). 29:1387-25

یه و اهمیـت بـازیگري ایـن    اي سـور توان به نقش مهم منطقهمینظام بشار اسد تاکنون بوده است،
کشور در تحوالت منطقه ازجمله مباحث مربوط به فلسطین، محـور مقاومـت، مـذاکرات سـازش     
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-143:1391نیـاکویی، (اي اشـاره کـرد   میان اعراب و اسرائیل، مسئله عراق و دیگر مسـائل منطقـه  
ور بـا ایـران   منظور درك بهتر نقش سوریه در منطقه باید به اتحـاد اسـتراتژیک ایـن کشـ    به). 148

اهللا و کانـال  عنـوان ایجادکننـده ارتبـاط بـا حـزب     چرا که سوریه به. اشاره و توجهی خاص داشت
William(.روداصلی براي تقویت جبهه مقاومت به شمار می Samii, 2008: 29(

شـود کـه   رویکرد پژوهش حاضر نسـبت بـه تحـوالت سـوریه در ایـن دیـدگاه گنجانـده مـی        
هاي مردمی و اسالمی باشد، معلـول معـادالت   بل از آنکه امتدادي از خیزشهاي سوریه قناآرامی

هـاي  اي بـراي رقابـت  المللی است که ایـن کشـور را بـه آوردگـاه تـازه     اي و بینو مناسبات منطقه
در بحـران سـوریه، کشـمکش بـر سـر اقتـدارگرایی و       بـه عبـارتی   . استراتژیک تبدیل کرده است

شـمار  اي و کشمکش میان دو منطـق بـه  میان دو راهبرد منطقهدموکراسی نیست،  بلکه کشمکش 
اي متفـاوت  ها با منافع و اهـداف منطقـه  آفرینی هریک از این قدرتنقشبا این اوصاف،.رودمی

یافتن بحران سوریه شده است و براي ارائه تحلیل و تبیینی دقیـق و جـامع   سبب پیچیدگی و تداوم
المللی آن ضرورت دارد کـه در ادامـه بـا    اي و بینلی، منطقهاز این تحوالت، توجه به سطوح داخ

.  توجه به این سطوح به بررسی آن خواهیم پرداخت

ابعاد داخلی بحران
هـا را  گران این ناآرامیاي از تحلیلهاي سوریه عدهطور که ذکر شد، در تحلیل ناآرامیهمان

در ایـن نگـاه سـوریه هماننـد     .دانندفریقا میهاي مردمی در خاورمیانه و شمال آتنها امتداد جنبش
سایر کشوهاي عربی و آفریقایی، گرفتـار مشـکالت و معضـالت سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادي       
است که مردم آن براي رهایی از این مشکالت، دست به اعتراض و مبارزه علیه رژیـم بشـار اسـد    

هـاي سـوریه نـدارد و    دي بـه نـاآرامی  اما این سطح از تحلیل نگاه راهبر).2:1390سراج، (اند زده
چـون جامعـه   .گیـرد صرفاً متغیرهاي داخلی را در تحلیل وضعیت داخلی این کشـور در نظـر مـی   

اي اسـت ودچـار   بافت جامعه سـوریه بیشـتر عشـیره   . سوریه متفاوت از جوامع تونس و مصر است
ی بحـران جمعیتـی   ریشـه اصـل  . اي و قومیتی و ترکیب نامتجانس جمعیتی اسـت هاي طایفهشکاف

هـاي مختلـف تشـکیل شـده اسـت     گـردد کـه از اقـوام و طایفـه    این کشور به ایـن واقعیـت برمـی   
بهبود وضـعیت معیشـتی و   : اند ازمطالبات معترضان داخلی بشار اسد عبارت). 59:1390آجورلو،(

ــا فســاد اقتصــادي و رشــوه   ــارزه ب ــاه اقتصــادي، مب ــروژه رف ــی و از خــواري، انجــام پ هــاي عمران
کـرده  البته، جوانان و طبقـه متوسـط و اقشـار تحصـیل    . برداشتن فضاي امنیتی حاکم بر جامعهیانم

هـاي یادشـده، خواهــان آزادي فعالیـت احــزاب، حـذف نظــام     سـوري نیـز افــزون بـر درخواســت   
اگرچـه سـوریه مشـکالت متعـدد     . )31-32:1392بشـارتی،  (حزبی و انتخابـات آزاد هسـتند   تک
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هـاي ایـن   هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي دارد، امـا نـاآرامی   ر حوزهزیرساختی و گاه جدي د
هـاي  هاي مردمی و بیداري اسالمی نیست، بلکه تـابعی از رقابـت  کشور از جنس و جوهره خیزش

المللـی اسـت کـه هـدفی جـز      اي و همچنین متـأثر از معـادالت بـین   راهبردي و ژئوپلیتیکی منطقه
تحـوالت سـوریه بـا تحـوالت تـونس و      .کندن را دنبال نمیتضعیف مقاومت اسالمی و مهار ایرا

هـاي مردمـی در ایـن کشـورها از خصـلت      مصر و لیبی، تفاوت ماهوي و بنیـادي دارد چـون قیـام   
حال آنکه بحران سوریه نـه خصـلت فراگیـر دارد و    . فراگیري،  بومی و غیر وابسته برخوردار بود

ی اپوزیسـیون سـوریه از کشـورهاي خـارجی     نه بومی است و شاهد این مدعا، دعوت شوراي ملـ 
تـوان  اما با این حال نمی). 51:1390موسوي زاده،(براي مداخله در سوریه طبق الگوي لیبی است

بـا نظـام سیاسـی ایـن کشـور      هایی از مـردم سـوریه نیـز از زمـان حـافظ اسـد      انکار کرد که بخش
، رهبري جبهه مقاومت،  حمایـت از  هرحالبه. اند و در موضع اپوزسیون قرار گرفتندمخالف بوده

هـاي  جویانه و سرسـختانه علیـه سیاسـت   جریان مقاومت در فلسطین و لبنان و اتخاذ مواضع مبارزه
طلبانه رژیم صهیونیستی،  همواره مشروعیت بشـار اسـد را در میـان مـردم سـوري افـزایش       توسعه

).111:1391، بهمنش،نیاکوئی(برد گرایانه نیز بهره میداده است و تا حدودي از حمایت ملی

اي بحرانابعاد منطقه
هـاي  بعد آن است بـه دخالـت  » ترینمهم«زعم این پژوهش اي بحران سوریه، که بهمنطقهبعد
درواقع، تداوم بحران سوریه ناشی از رقابت بـین دو جریـان   . شوداي مربوط میهاي منطقهقدرت
در این میان، سـوریه در محـور   . قه خاورمیانه استدر منط» کار عربیمحافظه«و » مقاومت«متضاد 

اي برخوردار است، چرا کـه حلقـه اتصـال بـین     مقاومت از جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیک ویژه
هـاي  از ویژگی بحران سـوریه دخالـت  . ایران و عراق با مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین است

،  2011اي کـه بـا شـروع اعتراضـات از مـارس      گونـه مستقیم و غیرمستقیم عوامل بیرونی است؛ به
از یـک طـرف اتحادیـه عـرب،      : دانسـتند اي تکلیف خود را در قبـال آن مـی  بازیگران مهم منطقه

همـراه ترکیـه و اسـرائیل،  رضـایت و     فارس مخصوصاً عربستان و قطر،  بهشوراي همکاري خلیج
هـاي  اعـالم نمودنـد و بـه تـالش    حمایت کامل خود را از معترضان داخلی و خارجی بشـار اسـد،   

اهللا و از طـرف دیگـر ایـران،  حـزب    . خود در جهت نفـوذ بیشـتر و مـدیریت اعتراضـات افزودنـد     
نیـاکویی،   (پردازنـد  دولت لبنان و عراق به حمایت از دولت بشار اسد و ثبـات حکومـت وي مـی   

لی عربسـتان در  در نگاه اغلب تحلیلگران خاورمیانـه، یکـی از اهـداف اصـ    . )104:1391بهمنش، 
بحران سوریه، تضعیف جمهوري اسالمی ایران و محور مقاومت در منطقه است، که بـا همراهـی   

اي دخیـل  تـرین بـازیگران منطقـه   ترکیه و قطر در مقام حامیان مخالفان نظام سیاسی سوریه، اصلی
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صـورت  بـه . انـد باشند که علیه دولت سوریه متحد استراتژیک ایران وارد عمل شدهدر بحران می
نظـامی و گماشـتن مـزدوران، ارسـال سـالح و      هاي شبهمستقیم با ارسال نیروهایی یا تشکیل گروه

اي،  هـاي رسـانه  صورت غیرمستقیم با حمایـت هاي مالی و پرداخت حقوق به معترضان و بهکمک
لـی ایـن   اي علیه دولت سوریه،  در امـور داخ المللی و منطقهتبلیغاتی و فشار سیاسی در مجامع بین

خـاطر  که عربستان، سـوریه را بـه  ازآنجایی). 61-62:1390آجورلو، (کنند آفرینی میکشور نقش
دانـد، بنـابراین ایـن    اهللا،  باعـث کـاهش نفـوذش در لبنـان مـی     حمایت از جریان مقاومت و حزب

ایـران  تحوالت فرصت مناسبی را در اختیار عربستان قرار داد تا بتواند از سوریه و در مرحلـه بعـد   
روي عربستان با تالش براي تغییر رژیـم در سـوریه، تغییـر اسـتراتژي خـود در      ایناز. انتقام بگیرد

.عیـار در تحـوالت ایـن کشـور شـد     کننده جنگ نیـابتی تمـام  قبال منطقه و رقابتش با ایران،شروع
)Harriet, 2012: 8 (ار عربـی  کـ ها و دول محافظـه واقعیت آن است که در بحران سوریه که غربی

کنند، ما با یک جنبش مردمی یا اسالمی مسـتقل  را جنگ بین آزادي و دیکتاتوري معرفی میآن
گیـري منازعـه   هاي بحران منبعـث اسـت از اوج  علیه حکومت بشار اسد روبرو نیستیم،  بلکه ریشه

کار طرفدار بلوك غرب،  کـه تحـت   موازنه قدرت در منطقه بین محور مقاومت و محور محافظه
).102:1391صفوي،(گیري بهار عربی و جنبش بیداري اسالمی شاهد آن هستیم أثیر شکلت

المللی بحرانابعاد بین
. یکی از عوامل اصلی گستردگی و تداوم بحران سوریه،  جایگاه ویـژه ژئوپلیتیـک آن اسـت   

ه اي و نقـش بـازیگري سـوریه در تحـوالت منطقـه ازجملـ      این امر باعث افـزایش جایگـاه منطقـه   
مباحث مربوط به فلسطین، مقاومت، مذاکرات سازش بـا اسـرائیل، مسـئله عـراق و دیگـر مسـائل       

شـده و  بر همین اساس سوریه تـاکنون عامـل ثبـات در منطقـه محسـوب مـی      . اي شده استمنطقه
اي و هـاي منطقـه  آفـرین در تحـوالت منطقـه همـواره در توجـه طـرف      براي ایفاي این نقش ثبات

واقع، ژئوپلیتیک سوریه بـه ایـن کشـور جایگـاهی     در). 10-12:1390،متقی(است المللی بوده بین
. المللی بااهمیت نموده اسـت اي و بینهاي منطقهاستراتژیک بخشیده است و آن را در نزد قدرت

سوریه ازجمله کشورهایی است که تقابل و کنش سه عامل جغرافیا، قـدرت و سیاسـت،  موجـب    
المللی براي تأثیرگذاري و مدیریت حوادث داخلی این کشور شـده  گیري نوعی رقابت بینشکل
متحـده آمریکـا، اتحادیـه    همچنین از طرفـی دیگـر ایـاالت   ). 103:1391نیاکوئی، بهمنش،(است 

سـو  از یـک . اروپا، روسیه و چین نیز دنبال منافع اسـتراتژیکی و اقتصـادي خـود در منطقـه هسـتند     
نگرنـد و از سـوي دیگـر بـه     منـافع اسـتراتژیک خـود مـی    بحران سوریه را همچون تهدیدي براي

کردن مواضع و گسـترش نفـوذ خـود در منطقـه، بـه تحـوالت سـوریه        عنوان فرصتی براي محکم
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المللـی، نقـش و اهـداف دو    در خصوص تبیین مسئله سوریه ازلحـاظ سـطح بـین   . اندچشم دوخته
در بحران سوریه دو هدف عمـده را  متحده ایاالت. اي حائز اهمیت استقدرت بزرگ فرا منطقه

کند؛ اول حفظ امنیت اسرائیل و دوم نفوذ در محور مقاومت در جهـت مهـار جمهـوري    دنبال می
ویـژه آمریکـا، چنانچـه    بـر ایـن مبنـا، از دیـدگاه غـرب و بـه      ).165:1391نیاکویی،(اسالمی ایران 

ت خـارجی ایـن   سوریه که حلقه وصل اعضاي محور مقاومت است، سقوط کنـد و جهـت سیاسـ   
هـاي  نـوعی شـاید امنیـت اسـرائیل پـس از انقـالب      کار تغییر یابد، بهسوي جریان محافظهکشور به

.در مصر تا حدي ترمیم خواهد شد2011ویژه انقالب ژانویه عربی و به
.ها نیز به همان میزان بلکـه بیشـتر از آن حـائز اهمیـت اسـت     تحوالت داخلی سوریه براي روس

اي در سیاسـت خـارجی روسـیه در منطقـه     جنـگ سـرد همـواره جایگـاه ویـژه     اي پسـا سوریه در دنی
گیـر یکـی از دوسـتان    مثابـه بحرانـی کـه دامـن    رو تحوالت سوریه نه بـه ازاین. خاورمیانه داشته است

دیرین روسیه شده است، بلکه افزون بر آن بحرانی در آخرین حلقه از متحـدان اسـتراتژیکی روسـیه    
تـوان بـه ایـن    المللـی روسـیه مـی   ترین دالیل اهمیت سوریه در معادالت بـین ز مهما. در منطقه است

روابـط دیرینـه و سـنتی    یتیـک و ژئواسـتراتژیک خـاص سـوریه،     موارد اشـاره کـرد؛ موقعیـت ژئوپل   
دمشــق، وجــود پایگــاه نظــامی طرطــوس، جلــوگیري از نفــوذ بیشــتر غــرب در منطقــه،    - کــرملین

بال نحوه برخورد با بحران سوریه، تـرس از تکـرار سـناریوي لیبـی     ها به غرب در قاعتمادي روسبی
گرایــی بــا آمریکــا، مالحظــات اقتصــادي، جلــوگیري از گســترش نــاتو، وجــود   در ســوریه، تقابــل

بنابراین سقوط نظـام سیاسـی سـوریه بـراي رهبـران کـرملین بـه        . قراردادهاي نظامی با سوریه و غیره
تحـدان پـر و پـا قـرص روسـیه در خاورمیانـه اسـت و ایـن بـه          دادن آخرین حلقه از ممفهوم از دست

المللـی  هـا و تضـعیف موقعیـت، اعتبـار و جایگـاه بـین      معناي ورود ناتو به حیات خلوت منـافع روس 
بنـابراین مسـئله مهـم    .روسیه و درنهایت ناکامی در تحقق مبانی سند دکترین امنیت ملی روسیه است

آنـان  . شـخص بشـار اسـد بلکـه نظـام سیاسـی سـوریه اسـت        براي روسیه در قبال بحـران سـوریه نـه   
اي خـود در  منزله نظامی کـه بـه ایفـاي نقـش منطقـه     اند که نظام سیاسی سوریه را همچنان بهصدددر

راستاي منافع روسیه مبادرت ورزیـده اسـت، حفـظ نماینـد و از هرگونـه خطـري کـه متوجـه منـافع          
توان گفت کـه روسـیه در تـالش اسـت تـا بحـران       میدرواقع .دارندگردد، مصون نگهروسیه نیز می

خصـوص غـرب و   سوریه را  بحرانی داخلی نشان دهد تا از این طریق مانع دخالت سایر کشورها بـه 
).57- 56:1392آدمی و آخرالدین،(یکا در حوزه نفوذ سنتی خود شود آمر

اي ایرانوریه بر امنیت منطقهسپیامدهاي بحران 
ي تئوریک و عینی الزم براي تحلیل ایـن مسـئله کـه بحـران سـوریه چـه       به دنبال ارائه بسترها
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شـود تـا در پرتـو    در ایـن قسـمت تـالش مـی    . اي جمهـوري اسـالمی دارد  تأثیري بر امنیت منطقه
منــافع سیاســی، اقتصــادي و . اي پرداخــتشــده بــه تشــریح و تبیــین چنــین مســئلهتمهیــدات ارائــه

ها در منطقـه  اي و رقابت میان آنهاي فرا منطقهافع قدرتاي و نیز منهاي منطقهژئوپلیتیک قدرت
اي از تأثیر و تأثر امنیتـی قـرار گیـرد    خاورمیانه، شرایطی را رقم زده است که این منطقه در چرخه

با توجـه  . پذیر نباشدو امنیت هر یک از واحدهاي آن بدون در نظر گرفتن واحدهاي دیگر امکان
کنـد،   قالب تعاریف موسـع امنیـت تعقیـب مـی    در ن امنیت خود را به اینکه جمهوري اسالمی ایرا

المللی، در ابعاد مختلـف امنیـت کشـور مـا     اي یا بینطبیعتاً هرگونه تغییر و تحول در سطوح منطقه
اي بـدون ایجـاد وابسـتگی متقابـل در     هیچ نظام پایدار و متعـادل منطقـه  . گذاردآثاري بر جاي می

منطـق اسـتدالل فـوق ایـن اسـت کـه در       . یابـد ران اصـلی دوام نمـی  هاي مختلف بین بـازیگ زمینه
اي یـا فـرا   ثباتی در سطح منطقـه، کلیـه بـازیگران اعـم از منطقـه     صورت بروز هرگونه ناامنی و بی

هرحـال، دو کشـور ایـران و    بـه ). 73:1386برزگـر،  (شـوند  هاي زیادي میاي متحمل هزینهمنطقه
. انـد تـرین اتحادهـا را درکـل خاورمیانـه تشـکیل داده     مـده تـرین و ع سوریه امروزه یکـی از قـوي  

شــده در جهــان عــرب، نیازمنــد یــک حــامی مــالی و متحــدي  عنــوان کشــوري رانــدهســوریه بــه
توانـد  استراتژیک است که در منطقه به لحاظ سیاسـی از خـودش قدرتمنـدتر باشـدکه ایـران مـی      

اسـتدالل نمـود کـه ائـتالف بـین ایـران و       تواندرواقع می) Pan, 2006(.چنین نقشی را ایفا نماید
سوریه از ترکیبی از مالحظات استراتژیک، تهدیدات امنیتی مشترك، اتحاد ایـدئولوژیک و نیـاز   

البتـه عامـل مهـم و عمـده تهدیـدهاي امنیتـی       . گیرددو طرف به شرکاي سیاسی مطمئن نشأت می
ســتان در مقــام متحــدان مشــترك حــول دو تهدیــد امنیتــی عمــده یعنــی رژیــم صهیونیســتی و عرب

ایـن دو  .انـد استراتژیک آمریکا بوده است که با محور استراتژیک ایران و سوریه مجاورت داشته
هــا در هــاي تهــاجمی بــاالیی برخــوردار هســتند کــه نیــات تهــاجمی آن تهدیــد امنیتــی از قابلیــت

)Gelbart, 2010: 41(.هاي اعالمی و اعالنی این دو کشور مشهود بوده استسیاست
انـد، یـک منطقـه را    زه جغرافیـایی کـه داراي مـرز مشـترك    گروهی از کشورهاي یـک حـو  

اي، دهند وجه غالب در تعریف منطقه خصوصاً ازنظر تئـوري مجموعـه امنیتـی منطقـه    تشکیل می
ي جـواري چنـد کشـور، مرزهـا    هـم . مجاورت سرزمینی و داشتن مرز مشترك بـین کشورهاسـت  

عناصر جغرافیایی هستند که بالتبع منافع مشترك یا متضـادي را  ، وسعت سرزمینی و غیره مشترك
داراي بـا توجـه بـه فـاکتور مجـاورت، ایـران و سـوریه       . کنـد براي کشـورهاي منطقـه ایجـاد مـی    

سـوي  هـا را بـه  در منطقـه هسـتند کـه آن   تعامالت گسترده سیاسـی و اقتصـادي، و منـافع متقـابلی     
در نگاهی کلی اهمیت و نقـش راهبـردي   . داده استاتحادي استراتژیک و وابستگی امنیتی سوق 

پیمـان  سـوریه تنهـا هـم   : شـود سوریه براي جمهوري اسالمی ایران در محورهاي زیر خالصـه مـی  
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اي ایران اسـت، موقعیـت ژئوپلیتیـک و ژئواسـتراتژیک خـاص سـوریه در خاورمیانـه، هـم         منطقه
ی سوریه بـا فلسـطین اشـغالی    هاي ضدآمریکایی و ضد اسرائیل دو کشور، همسایگسویی سیاست

و لبنــان، حمایــت از جریــان مقاومــت اســالمی و جبهــه اول مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتی، نقــش 
، نقش اساسی سـوریه در مناقشـه   )57:1390آجورلو، (تأثیرگذار سوریه در معادالت سیاسی لبنان 

در راسـتاي تبیـین   . پـا اعراب و اسرائیل و موقعیت ویژه سوریه در انتقال نفت و گـاز ایـران بـه ارو   
تحلیلی به بررسی تأثیر بحـران سـوریه بـر امنیـت     –صورت توصیفی مسئله اصلی در این بخش به

اي مـوردنظر اعضـاي   هاي اصلی مجموعه امنیتی منطقـه تأمل در مؤلفه. پردازیماي ایران میمنطقه
اورت، وجـود  مکتب کپنهاگ مانند وابستگی متقابـل امنیتـی، الگوهـاي دوسـتی یـا دشـمنی، مجـ       

تـوان از ایـن چـارچوب تئوریـک     حداقل دو بازیگر مؤثر نشانگر آن است که به نحو مطلوبی می
بنـابراین  . اي جمهوري اسالمی ایران بهره گرفتوریه بر امنیت منطقهسجهت بررسی تأثیر بحران 

و هرگونه اقدامی جهت براندازي یـا تضـعیف ایـن متحـد اسـتراتژیک ایـران، بازتـابی بـر امنیـت         
.کنیمها را بررسی میترین این چالشاي ایران نیز خواهد داشت که در ادامه مهمجایگاه منطقه

ترین پیامـدهاي بحـران سـوریه تضـعیف محـور      کی از مهمی:تضعیف محور مقاومت) الف
بـاري بـوزان اتخـاذ موضـعی محکـم و اصـولی از سـوي برخـی         بـه عقیـده  . مقاومت خواهد بـود 
ناپذیر از مشـروعیت  جزء جداییها در برابر اسرائیل، ز فلسطینیدر حمایت اکشورهاي خاورمیانه

هاي مشـترك  بنابراین بدون این پیوستگی. حساب آمده استهایشان بهل ملتها در مقابحکومت
جموعـه کشـورهاي منطقـه،    هـاي امنیتـی مشـابه در ایـن م    فرهنگی، ایدئولوژیکی، صـرفاً دغدغـه  

نکـه در مجموعـه   بـا توجـه بـه ای   . وابستگی متقابل امنیتی را شـکل دهـد  الگویی جدا از تواند نمی
قاعده بازي تابع اصل حاصل جمع صفر است، یعنی سود محور مقاومت به زیان اي، امنیتی منطقه

چرا که ایران و سوریه همواره راهبردي جامع را در ابعاد مختلـف  .محور سازش است و بالعکس
ــی و فره   ــی، امنیت ــادي، سیاس ــال      اقتص ــت دنب ــور مقاوم ــارچوب مح ــدیگر و در چ ــا یک ــی ب نگ

اند موضـوع وابسـتگی متقابـل    اي که دو طرف همواره به آن توجه داشتهترین مسئلهمهم.اندنموده
روابــط ایــران و ســوریه در ایــن مقطــع از زمــان متــأثر از  ) Sun, 2010: 67(.امنیتــی بــوده اســت

ت و نگرانـی نسـبت بـه خطـر افتـادن منـافع       خصوص حفظ محور مقاوماي و بهرویدادهاي منطقه
معتقد است 1»استفان والت«.اي همچون لبنان بوده استپیمان منطقهآنان در دیگر کشورهاي هم

والـت  . نـه تـوازن قـدرت   المللی،  تـوازن تهدیـد اسـت،    بینها در سطحکه اساس تشکیل ائتالف
مـواقعی اتحادهـا را شـکل    هـا در چـه  کنـد کـه دولـت   موضوع خود را با این پرسـش شـروع مـی   

هـا در واکـنش بـه    بنـابراین دولـت  . کنـد دهند و چه عنصري انتخـاب اتحادشـان را تعیـین مـی    می

1. Stephen Walt
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چـون افـزایش قـدرت یـک کشـور را      . دهنـد تهدیدها،  ائـتالف بـا یکـدیگر را مـدنظر قـرار مـی      
:See( .دانندتهدیدي بالقوه براي خود می Walt, 1987  and 1988(منزله یکـی  یه بهرو، سورازاین

خـاطر مـرز مشـترکی کـه بـا اسـرائیل دارد، در معـادالت        هاي اصلی محـور مقاومـت، بـه   از ستون
کردن این پل ژئـوپلیتیکی  آید و آمریکا با نابودشمار میراهبردي آمریکا در منطقه مانع بزرگی به

. یـت اسـرائیل اسـت   دنبـال تضـمین امن  و از میان برداشتن رابط میان ایران و صف اول مقاومت، به
راحتـی قـادر اسـت کـه     که سوریه از توان و ظرفیـت بـاالیی برخـوردار باشـد بـه     چون درصورتی

تنهـا  امـا ضـعف ایـن دولـت نـه     . تهدیدات محور مقاومت را علیه اسرائیل به منصـه ظهـور برسـاند   
اهللا، کند، بلکه سوریه ضعیف قادر نخواهد بـود حـزب  تهدید اسرائیل از جانب شمال را منتفی می

. هاي ضد اسرائیلی را تقویت کندحماس و دیگر گروه
اي در توان چنین بیان داشت که جمهوري اسالمی در مقام قـدرتی بـزرگ منطقـه   بنابراین می

حکومـت جـایگزین محـور مقاومـت     این بازي، بیم آن دارد که بـا تغییـر رژیـم سیاسـی سـوریه،     
ن اسـتدالل نمـود کـه جمهـوري اسـالمی ایـران       تـوا از منظري دیگر مـی . اسالمی را از هم بگسلد

کند و به همـین دلیـل ایـران در طـی     ریز نخست جبهه مقاومت اسالمی قلمداد میدمشق را خاك
اي و غربـی،  هاي نظامی و دخالـت سـایر کشـورها اعـم از منطقـه     حلگاه از راهبحران سوریه هیچ

رعکس مسـئوالن دسـتگاه   و فصل بحران ایـن کشـور حمایـت ننمـوده اسـت؛ بلکـه بـ       جهت حل 
دیپلماسی ایران همواره معتقدند که براي حل بحران سوریه فقـط یـک راه وجـود دارد و آن نیـز     

تردیدي نیست کـه جمهـوري اسـالمی ایـران بـه سـوریه همچـون متحـدي         . حل سیاسی استراه
هـاي اسـالمی   نگرد و حفـظ دولـت سـوریه و حمایـت از گـروه     راهبردي در منطقه خاورمیانه می

منزلـه یکـی از اهـداف مهـم در رویکـرد      اهللا را همـواره بـه  محور مقاومت از قبیل حماس و حزب
مثابـه سـپري از دفـاع    همچنین ایران کشور سوریه را بـه . سیاست خارجی خود مطرح نموده است

نماید که در صورت فروپاشی ممکن اسـت کـه ایـران را بـا     امنیتی در منطقه براي خود قلمداد می
).140:1394صادقی و لطفی،(معضل بزرگ امنیتی در منطقه روبرو سازدیک چالش و

گیـري یـک نظـام    بـراي شـکل  :برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قـوا در منطقـه  ) ب
عوامـل مختلـف   . تـرین متغیرهـا هویـت اسـت    از مهـم یکـی  . اي چنـدین متغیـر  الزم اسـت   منطقه

اي در پیـدایش هویـت یـک نظـام منطقـه     ... هاي سیاسی وگیريایدئولوژیکی، منافع ملی، موضع
اي برحسـب  گیـري نظـام منطقـه   زمینـه شـکل  ها و تضادها پـیش نقش مهمی را ایفا نموده، شباهت

توان گفت آنچـه بـر مناسـبات دو کشـور جمهـوري      بنابراین می. کنندهویت یکسان را فراهم می
همسـویی مواضـع و   اسـت،  خشـیده  اسالمی ایران و سوریه یک هویت جمعـی باثبـات و پایـدار ب   

در همـین  . اسـت ...هاي سیاست خارجی، اشتراکات منافع، اشتراکات فرهنگی و قومی واستراتژي
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دوسـتی الگويشودافزودهقدرتروابطبهبایدکهاصلیمعتقد است عنصرراستا، باري بوزان 
مبنـاي  توانـد ازآنجاکـه اشـتراکات منـافع و ایـدئولوژیک مـی     . اسـت دولـت دوبـین دشـمنی و

اسـرائیل برابرتهران و دمشق دریکسانخارجیسیاستگیري این الگو قرار گیرد،  اتخاذشکل
هـاي مقاومـت فلسـطینی، بسـتر     لبنان و گـروه اهللاحزبازحمایتهمچنینو تا حدودي آمریکا و

يسـور -عربـی ناسیونالیسموایرانی-اسالمی شیعیمناسبی را براي کنار هم قرار گرفتن هویت
.فراهم کرد

با در نظـر گـرفتن اینکـه بـروز هرگونـه رخـدادي در درون یـا بیـرون یـک مجموعـه امنیتـی            
تواند به دگرگونی در توزیع قدرت، نظام امنیتی، نقش و جایگاه بازیگران  یـا تغییـر الگوهـاي    می

دوستی و دشمنی در درون مجموعه امنیتی منجـر شـود؛ چـون برآمـد ایـن تحـوالت زمینـه وارد        
نمایـد،  اي را در داخـل مجموعـه امنیتـی را فـراهم مـی     هاي فرا منطقـه آفرینی قدرتن و نقششد

مـوردنظر بـاري بـوزان در    »تحـول سـاختاري  «بنابراین بحران کنونی سوریه ممکن است منجر بـه  
چـون  . هاي خـارجی در ایـن مجموعـه اسـت    مجموعه امنیتی شود که این ناشی از حضور قدرت

هاي اسـتراتژیک اقتصـادي، سیاسـی    اي و به دنبال آن حمایتاي فرامنطقههحضور مستقیم قدرت
اي، باعث سـرکوب دینامیـک   ها از برخی بازیگران مجموعه امنیتی منطقهو تسلیحاتی این قدرت

ها همواره به دلیـل  دولت.هاي داخلی مجموعه امنیتی خواهد شدامنیتی بومی و دگرگونی پویش
کارگیري منـابع داخلـی یـا تشـکیل اتحـاد و      خود، از طریق بسیج و بههراس از تهدید بقا و امنیت

اي و جهانی خود جلوگیري کنند و بـه همـین دلیـل    یابی رقباي منطقهکوشند از قدرتائتالف می
هـا  آنچه در روابـط میـان دولـت   ). 50:1389مارتین، (کنند سازي با رقباي خود اقدام میبه موازنه

منزله تهدید است نه صرف میزان قـدرت هریـک   ها از یکدیگر بهآنحائز اهمیت است، برداشت 
زنند که تهدید فوري نسـبت  هایی دست به موازنه میها در برابر آن دسته از دولتدولت. هااز آن

هـاي بـوزان در نظریـه    پایـه یافتـه  بـر ). 118:1391پـور، باباجـانی (ها باشند به موجودیت یا منافع آن
اي هـم وابسـتگی امنیتـی کـه در زیرمجموعـه امنیـت منطقـه       به دلیل بـه ،ايمجموعه امنیت منطقه

اي اقدام هر یک از رقبـا،توازن قـدرت در منطقـه را بـه     حاکم است و بنا به اعتقاد بازیگران منطقه
.آوردهم خواهد زد و این امر احساس ناامنی را در منطقه به وجود می

هـاي موجـود در آن منطقـه وجـود دارد     یان دولتاي تعامالتی مدر هر مجموعه امنیت منطقه
این الگوي تعامـل کـه بـه دو    . شودگیري الگوهاي تعامل میکه تداوم و تکرار آن منجر به شکل

تـرین  نظـر بـوزان مهـم   پـذیرد کـه بـه   هاي مختلفی تأثیر مـی شکل دوستی و دشمنی است از مؤلفه
ور از سـاختار قـدرت، شـکل توزیـع     منظـ . ها ساختار قدرت یا توزیـع قـدرت در منطقـه اسـت    آن

واحـدهاي  (قدرت بین واحدهاي اصلی اسـت یعنـی در آن مجموعـه تقـارن قـدرت وجـود دارد       
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یکـی از  (نداشـتن قـدرت برقـرار اسـت     یـا تقـارن  ) وزن و برابرنـد اصلی به لحاظ قدرت نسبتاً هـم 
جموعـه امنیـت   اگـر در م ). واحدها از قدرت بیشتري در مقایسه با سایر واحدها برخـوردار اسـت  

اي تقارن قدرت وجود داشته باشـد در آن صـورت مجموعـه در حالـت ایسـتا قـرار دارد و       منطقه
ها براي رسیدن به وضعیت تقـارن  نداشتن حاکم باشد تالشاما اگر تقارن. ثبات نسبی حاکم است

در» پاتریـک مورگـان  «بـه اعتقـاد   . ثبـاتی شـود  شود که ممکن است منجر بـه بـی  قدرت آغاز می
هـاي کـه از نـابرابري    وضعیتی که نابرابري قدرت در یک منطقه حاکم باشد، ممکن است دولـت 

مورگـان،  (اي متوسل شوند هاي فرامنطقهقدرت نگران هستند، براي جبران این نابرابري به دولت
بندي ساختار قـدرت در آن  اي تابع صورتپس کارکرد یک مجموعه امنیت منطقه). 120:1381

هاي امنیتی و الگوهـاي  اي تحت تأثیر تحوالت سیاسی، دگرگونیوجود موازنه منطقهبااین. است
نـژاد،  مصـلی (شـود  جابجایی قدرت در ساختار سیاسی کشورهاي منطقـه بـا تغییراتـی روبـرو مـی     

43:1390(.
اي برقـرار کنـد،    اي خاص پیوندي استراتژیک با قـدرتی فـرا منطقـه   اگر یک کشور در منطقه

اي دارد و این به دلیل ماهیت آنارشیک قـدرت در سـطح منطقـه    ي منطقهجویی ریشهاین ائتالف
فقـط  . سـازد است که برخی از واحدها را به جستجوي متحد در فراسوي مرزهاي منطقه وادار می

الزامات و مسائل منطقه است که کشـورها را وادار بـه سـکوت، اعتـراض، اتحـاد و همکـاري یـا        
کند که، منطـق تـوازن   طور که باري بوزان تصریح میهمان). 596:1384نصري، (کند تجاوز می

در این منطقه براي هـر  اي که، گونهسیار پیچیده است بهقوا و الگوي رقابت در منطقه خاورمیانه ب
بازیگر بومی یا جهانی دشوار اسـت کـه از بـازیگر دیگـري در برابـر دشـمنی مشـترك پشـتیبانی         

بـوزان،  (یـک دولـت را هـم در طـرف سـوم تهدیـد نکـرده باشـد         زمـان نماید، بـدون اینکـه هـم   
توان اعراب را در برابر ایران نیرومند ساخت بدون آنکـه  براي مثال در این منطقه نمی). 67:1381

در همـین راسـتا   . تـر شـود  ها با اسـرائیل،کفه موازنـه بـه سـود اعـراب سـنگین      در نزاع تاریخی آن
وریه در مقابــل دشــمن مشــترك، تهدیــدي بــراي دیگــر حمایــت و پشــتیبانی ایــران از دولــت ســ

اي کـه بـه دنبـال جریـان     ترین پیامدهاي نظم جدید منطقـه از مهم. شودبازیگران منطقه قلمداد می
اي هـاي منطقـه  گیـري اسـت، گسسـت و تغییـر در ائـتالف     بهار عربی در خاورمیانه در حال شکل

گونـه کـه عربسـتان سـعودي پـس از      همان. اي جدید استهاي منطقهگیري ائتالفسابق و شکل
تضعیف محور اعتدال عربی به دلیل سقوط حسنی مبارك و خروج مصر از این محور، در تالش 

فـارس و مشـارکت کشـورهایی همچـون اردن و     است تا با همراهی کشورهاي عربی حوزه خلیج
ــ   د مـــراکش، باشـــگاهی از پادشـــاهان را در قالـــب ائـــتالف جدیـــدي در منطقـــه تشـــکیل دهـ

، یا در تحـوالت سـوریه شـاهد هسـتیم کـه یکـی از ابزارهـاي آمریکـا بـراي          )141:1391کرمی،(
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بنابراین ایالت متحده بـا تشـکیل   . رسیدن به اهداف خود، استفاده نیابتی از کشورهاي منطقه است
کــار عــرب در منطقــه، بــه دنبــال ایجــاد  هــاي راهبــردي بــا کشــورهاي محافظــهاتحــاد و ائــتالف

ــدگی  ــه     بازدارن ــد منطق ــرایط جدی ــران در ش ــل ای ــدرت در مقاب ــوازن ق ــت و ت ــادم، ( اي اس خ
110:1388-105.(

اي بـراي بـه دسـت    هاي منطقـه رقابت قدرت:تضعیف جایگاه و نفوذ ایران در منطقه) پ
سازي جوامع دسـتخوش تحـول،   گرفتن مدیریت تحوالت منطقه و تأثیرگذاري در فرآیند دولت

جمهـوري  . روي خاورمیانـه اسـت  هـاي پـیش  تـرین چـالش  ان، از مهمدر جهت مقابله و مهار رقیب
هـا  اسالمی ایران نیز به فراخور نقش و میزان اثرگذاري خود در خاورمیانه، در معرض این رقابـت 

اي موارد امنیت ملی کشور را در همه ابعـاد آن هـدف   تواند در پارههایی که میقرار دارد، رقابت
چـون رونـد تحـوالت امنیتـی در منطقــه     ).178:1391دي، فـرازي،  دهقـانی فیروزآبـا  (قـرار دهـد   

جـاي آنکـه ازدیـاد    به. خاورمیانه حاکی از وجود وابستگی متقابل امنیتی منفی در این منطقه است
قدرت در یکی از واحدهاي منطقه، در یک فرایند وابستگی متقابل امنیتی مثبـت، موجـب بهبـود    

مکاري جویانـه امنیتـی شـود، در یـک معادلـه جبـري بـا        گیري روندهاي هشرایط امنیتی و شکل
سرعت تأثیر منفی بر امنیت ملـی واحـدهاي دیگـر    حاصل جمع صفر، ازدیاد قدرت یک واحد به

. گیردگذارد و روندهاي تقابل جویانه و منازعات امنیتی شکل میبرجاي می
ت جـاري در سـوریه،   آفرینی در تحـوال اي براي نقشاي و فرا منطقههاي منطقهتالش قدرت

اي را اي و خارجی ایران طرح گسـترده عراق، لبنان و فلسطین گویاي آن است که مخالفان منطقه
در این راستا، عربسـتان  . هاي طرفدار ایران در دست اجرا دارندها و حکومتبراي تضعیف گروه

دارد سعودي با حمایـت معارضـین سـوري و ایفـاي نقـش فعـال در کنتـرل بحـران سـوریه سـعی          
اي ایـران بـه  شـدت نگـران نفـوذ منطقـه    عربسـتان بـه  .جایگاه خـود را در ایـن کشـور ارتقـا دهـد     
ایـن کشـور   . کند تا نقـش و نفـوذ آن را کـاهش دهـد    خصوص در میان شیعیان است و تالش می

سعی دارد درگیري در سوریه را نوعی نزاع میان شیعه و سنی نشان دهـد و از ایـن طریـق رهبـري     
دنبـال بهبـود روابـط بـا سـوریه      تا قبل از بحران سـوریه، عربسـتان بـه   . را در دست گیرداهل سنت

اما با شـروع تحـوالت سیاسـی ایـن کشـور،      . باهدف تضعیف رابطه این کشور با ایران بوده است
کـاهش  )Guzansky, 2011: 5(.عربستان رابطه خود را به سمت مخالفان دولت سـوریه تغییـر داد  

ترین تهدیدي است که از شـرایط فـوق بـراي ایـران     راتژیک ایران در منطقه مهمنفوذ و عمق است
طـور کـه   همـان . شدت منافع و امنیـت ملـی را تحـت تـأثیر قـرار دهـد      تواند بهشود و میایجاد می

هـا   متحده در قبال  بحران سوریه این است که آنکنند، راهبرد ایاالتمقامات کاخ سفید بیان می
فـارس را بـا تمـام قـوا     ناتو، اتحادیه عرب و شوراي همکاري خلـیج اتحادیه اروپا، امنیت، شوراي 
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گیري کنـد و بتواننـد وارد حلقـه مقاومـت بشـوند و ایـران را       وارد میدان نموده تا بشار اسد کناره
کـار،  درواقع بـراي امریکـا، غـرب و کشـورهاي عـرب محافظـه      ). 32:1392بشارتی،(مهار نمایند 

به تعبیري دیگـر سـوریه   . شودمثابه بخشی از جنگ گسترده با ایران ارزیابی میجنگ با سوریه به
.ها براي فشار به ایران استگروگان آن

:اي و مـذهبی در منطقـه  هاي فرقهگیري منازعات گفتمانی و تشدید تنششکل) ت
است کـه از  اي، وابستگی متقابل امنیتیهاي اصلی یک مجموعه امنیتی منطقهیکی دیگر از مؤلفه

الملـل و  ها در عرصه روابط بـین عوامل افزایش همکاري بوده و باعث تبیین روابط و رفتار دولت
اي از تعامالت و روابط امنیتـی بـین   وابستگی متقابل امنیتی ناظر بر وجود شبکه. شوداي میمنطقه

یان گروهـی  اي است که باعث ایجاد احساس مجموعه بودن ماعضاي یک مجموعه امنیتی منطقه
اي گردد و از طرف دیگر بدین معناست کـه وجـود یـک مجموعـه امنیـت منطقـه      از کشورها می

از . امکـان دارد لزومـاً بـا خواسـت و اراده کشـورهاي عضــو ایـن مجموعـه انطبـاق نداشـته باشــد         
هـاي نـژادي،    اي در مکتب کپنهـاگ، اختالفـات و همبسـتگی   هاي امنیت منطقهترین شاخصمهم

هـا و  توانـد منشـأ درگیـري   اي همـواره مـی  از دید بوزان این اختالفات فرقه. ذهبی استقومی و م
اي یکـی از تـأثیرات بحـران سـوریه بـر      در چـارچوب امنیـت منطقـه   .اي شودهاي گستردهجنگ

گیـري  صـورت شـکل  هاي نژادي، قومی و مذهبی قابل ارزیابی است که بهاختالفات و همبستگی
گـري در منطقـه بیشـتر گسـترش     ور گفتمـان افراطـی، تکفیـري و سـلفی    منازعات گفتمانی با ظهـ 

هـاي تروریسـتی   هاي متعددي موسوم به گروهگیري تنش در سوریه، گروهاز آغاز شکل.یابدمی
ویژگـی مشـترك و غالـب    . انـد تکفیري با عناوین مختلف در بحران سوریه ایفاي نقش نمـوده –

ري، جزمیت، تخریب مقابر و شعائر مذهبی، انجام جنایـات  گ، سلفیها، بنیادگراییهمه این گروه
تـرین اهـداف ایـن    یکی از مهـم . گناه در لواي اسالم استوحشیانه براي تجاوز و کشتار مردم بی

هـاي  دادن اسالم، بانام اسـالم رادیکـال و فرقـه بـازي    نمودن و سیاسی جلوهها، ایدئولوژیکگروه
ي اسـالم و مقدسـات و معرفـی    نمودن چهرهاي، مخدوشهدف نهایی چنین پروژه. اسالمی است

توان به القاعـده، جبهـه النصـره    هاي بنیادگرا میترین گروهاز مهم. وجه منفی آن به جهانیان است
ــه ). 66:1392زرنچــک،(و گــروه داعــش اشــاره نمــود   ــق تحــوالت منطق ــذیري مطل اي در اثرپ

ي بیرونی باعث شده تا این باور شکل گیـرد  خاورمیانه از عواملی نظیر مذهب،  قومیت و اتحادها
چه در سـطح منطقـه و چـه در    (گاه متحدي استراتژیک و رسمی که جمهوري اسالمی ایران هیچ

اي جزء توسـل جسـتن بـه شـیعیان     بر این اساس است که ایران چاره.نخواهد یافت )سطح جهانی 
از صـحنه قـدرت سیاسـی    صورت پراکنده در برخـی از کشـورهاي منطقـه و بـه دور    جهان که به

از دیگر تهدیداتی که بحران سوریه پـیش روي امنیـت   ). 157:1391آدمی،(حضور دارند، ندارد 
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هـاي  اي، در کنـار تشـدید تـنش   ثبـاتی و نـاامنی منطقـه   همراه خواهد داشت، بـی اي ایران بهمنطقه
هـاي تکفیـري و   یابی گروهمذهبی است که به دنبال ظهور و قدرت-هاي قومی اي و چالشفرقه

هـاي تکفیـري   گیـري گـروه  بهره. ها امکان بروز یافته استافراطی مانند القاعده و داعش یا سلفی
جملـه مسـائل و ابعـاد    ثباتی در سطوح مختلف ازافراطی از خأل قدرت و ایجاد ناامنی و تداوم بی

یکـی از  . کنـد اد مـی هایی امنیتی را براي ایران نیز ایجدوره گذار در سطح منطقه است که چالش
اهداف مهم عربستان از مداخله در سوریه و تقویـت و حمایـت گسـترده از جبهـه مخالفـان بشـار       

امـري کـه حـاکی از تقابـل     . گـري اسـت  جانشین در منطقه با اندیشه سلفیاسد، ارائه الگوي نظم
عربسـتان  درواقـع .گرددایدئولوژیکی است و به اقلیت علوي حاکم در مقابل اکثریت سنی برمی

، کـه  )152:1391کرمـی،  (تواند بسترساز ایجاد نـوعی تـنش مـذهبی باشـد     حامل این گفتمان می
.اي ایران در پی خواهد داشتهاي امنیتی مهمی را براي امنیت منطقهچالش
طـور کـه بـاري بـوزان اذعـان دارد،      همـان :گرفتن رقابـت تسـلیحاتی در منطقـه   باال) ث

رقابـت کشـورهاي جهـان سـوم بـه تهیـه تسـلیحات چونـان منبـع          کشورهاي شمال از وابستگی و
اي بــه ایــن کشــورها در جهــت کننــد و فشــارهاي اقتصــادي و امنیتــی عمــدهنفــوذي اســتفاده مــی

دادن تسلیحات خود با اسـتاندارد فنّـاوري نظـامی روز دنیـا کـه در اختیـار کشـورهاي شـمال         وفق
اي در برابر تحوالتی کـه  طور فزایندهم را بهاین عامل کشورهاي جهان سو. کننداست، اعمال می

نماید که ایـن امـر ناشـی از رقابـت     پذیر میدهد، آسیباي خویش رخ میدر محیط امنیتی منطقه
اي و بـاال  خوردن توازن قوا و دگرگونی در نظم منطقهبرهم). 276:1377بوزان، (تسلیحاتی است 

هراسی در منطقه، باعث خواهد شـد تـا   ي ایرانهاي قومی و مذهبی و تداوم سناریوهاگرفتن تنش
هاي آمریکـا و اتحادیـه اروپـا    گونه که تالشهمان. تسلیحاتی در منطقه به اوج خود برسدمسابقه

در مرزهـاي ترکیـه و سـوریه، دولتمـردان     ) سامانه سپر موشکی(هاي پاتریوت در استقرار موشک
تجهیـز  . در اختیـار دولـت سـوریه قـرار دهنـد     را 300دارد که سامانه موشکی اس روسیه را وامی

هاي روز دنیا عالوه بر تشـدید مشـکالت اقتصـادي منطقـه و     روزافزون کشورهاي منطقه به سالح
اي و هـاي منطقـه  توانـد بـا توجـه بـه افـزایش تـنش      بلعیدن بخش بزرگی از درآمدهاي ملـی، مـی  

نی میان برخی کشورهاي منطقـه  اي و همچنین ازسرگیري ادعاهاي سرزمیقبیله-اختالفات قومی 
ثبـاتی و  انـداز بـی  که از تصنعی و اسـتعماري بـودن مرزهـاي سیاسـی حاصـل شـده اسـت، چشـم        

دنبـال سـیر   کشورهاي خاورمیانـه بـه  . سازدهاي نظامی در منطقه را برجسته و نزدیک میدرگیري
ف، ظرفیـت و  تحوالت چند سال اخیر منطقه، کوشش نمودند با تعریف رویکردهاي امنیتی مختل

اما این کوشش بسـیار پرفـراز و نشـیب    . هاي امنیتی افزایش دهندتوان خود را براي غلبه بر چالش
المللـی  در این راستا مؤسسه بـین . هاي سنگین تسلیحاتی براي کشورها بوده استو همراه با هزینه
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2012سـال  هـاي ایـن کتـاب، تـا اوایـل     استکهلم کتابی را منتشر کرده است کـه بنـا بـر گـزارش    
میلیـارد  2/11بـه  4را از هـاي نظـامی خـود   کشورهاي عربی منطقه خاورمیانه از قبیل عمان هزینـه 

میلیـارد دالر و  17/38به 39/25میلیارد دالر، عربستان سعودي از 4/58به 3/31کویت از دالر، 
طقـه خاورمیانـه   همچنـین سـایر کشـورهاي من   . اندمیلیون دالر افزایش داده751به 232بحرین از 

بـه  14/3هـاي یادشـده از  گـذاري نظـامی خـود را در طـی مهـر و مـوم      مانند اسرائیل میزان سرمایه
میلیارد دالر، سوریه از یک میلیـارد دالر بـه   1/4میلیون دالر به 263میلیارد دالر، لبنان از 12/29

یهی اسـت کـه هرگونـه    بـد ). 1389بیگـدلی، :رجوع شـود بـه  (اندمیلیارد دالر افزایش داده1/88
اي را بـراي ایـران در مقـام    تواند تهدیدات امنیتی گستردهثباتی در منطقه میدرگیري نظامی و بی

.هاي اصلی منطقه به دنبال داشته باشدیکی از قدرت

نتیجه
اي بـر امنیـت ملـی و    کننـده پژوهش حاضر با اذعـان بـه اینکـه بحـران سـوریه تـأثیرات تعیـین       

بنـابراین تمـام تـالش    . در پی دارد، سعی نموده تا در باب این مسئله کنکاش کنـد اي ایرانمنطقه
بحران سـوریه چـه تـأثیري بـر     دهی به چنین پرسشی صورت گرفته که نوشتار حاضر، حول پاسخ

در پاسـخ بـه چنـین پرسشـی ایـن فرضـیه بـه محـک         اي ایران در پی خواهد داشت؟ امنیت منطقه
ران سوریه به دلیـل موقعیـت ژئوپلیتیـک و ژئواسـتراتژیک ایـن      بحآزمون گذاشته شده است که

توانـد باعـث تضـعیف ضـریب امنیـت      کشور و جایگـاه آن در حلقـه اصـلی محـور مقاومـت مـی      
براي بررسی چنین فرضی، ایـن نوشـتار از حیـث مبـانی نظـري بـر نظریـات        .اي ایران گرددمنطقه

موقعیـت ژئوپلیتیـک   .تمرکـز نمـوده اسـت   اي باري بـوزان مکتب کپنهاگ و نظریه امنیت منطقه
ــین     ــادالت ب ــور در مع ــن کش ــردي ای ــتراتژیک و راهب ــت اس ــه و اهمی ــوریه در منطق ــی و س الملل

اي جمهوري اسالمی ایران ما را بر آن داشت تا در این نوشتار درصدد تحلیـل  هاي منطقهسیاست
توانـد  مقاومـت، مـی  هایی که تداوم بحـران سـوریه قلـب ژئواسـتراتژیک محـور     و بررسی چالش

اي بحرانی کـه امنیـت منطقـه   . اي ایران به دنبال داشته باشد، برآییمفراروي امنیت و جایگاه منطقه
هـا و تهدیـداتی   المللی با چالشاي و بینجمهوري اسالمی ایران را نیز مانند دیگر بازیگران منطقه

هبـردي ایـران میـان کشـورهاي     با توجه به اینکـه سـوریه تنهـا متحـد را    . جدي مواجه نموده است
ستیز و ضـدیت بـا رژیـم صهیونیسـتی ایـران، همسـویی بـاالیی        هاي غربعربی است و با سیاست

شدن آن با هرگونه بحرانی بر امنیت و منافع ملی ایران نیز تأثیر مستقیم برجـاي  دارد، طبیعتاً مواجه
ایـران، کـاهش قـدرت و    اي که تضعیف جایگاه و قدرت متحـد منطقـه  طوريبه. خواهد گذاشت

زدن به ایـن حلقـه اصـلی محـور مقاومـت،      اي ایران را به دنبال خواهد داشت، یا ضربهنفوذ منطقه
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هـاي مقاومـت اسـالمی نقـش حیـاتی دارد، در راسـتاي تضـعیف        که در حمایت و تقویت گـروه 
داللـت  هـاي ایـن پـژوهش بـر ایـن امـر       یافتـه رفتـه،  همروي. منطقه خواهد بودمحور مقاومت در

اي ایـران بـا تهدیـداتی از جـنس؛ تضـعیف      یافتن بحران سوریه، امنیت منطقـه کنند که با تداوممی
اي و مـذهبی، تضـعیف   هـاي فرقـه  گیري منازعات گفتمانی و تشـدید تـنش  محور مقاومت، شکل

جایگاه و نفوذ ایران، برهم زدن ساختار قدرت و موازنـه قـوا و بـاال گـرفتن رقابـت تسـلیحاتی در       
. نطقه مواجه خواهد شدم

اي جمهـوري  طـور بـالقوه در محـیط امنیتـی منطقـه     هـا و تهدیـداتی کـه برشـمردیم بـه     چالش
یافتن بحران هرکدام از این تهدیدات قابلیـت ایـن را   اسالمی ایران وجود دارد و با تشدید و تداوم

ورزي منطـق سیاسـت  بنابراین . دارد که در آینده نزدیک به بحران امنیت ملی کشور تبدیل شوند
انداز این تهدیدات امنیتـی  کند که دولت جمهوري اسالمی ایران با در نظر گرفتن چشمحکم می

گیـري سیاسـت خـارجی    گرایـی را در تصـمیم  اي از واقـع اي خود، درجـه در محیط امنیت منطقه
مسـئله  اي خود اعمال نماید و اجازه ندهد بحران سوریه در ژئوپلیتیـک درونـی خـویش بـه     منطقه

اي اعتمـاد کنـیم؛ زیـرا در    هـاي منطقـه  حـل بنـابراین مـا مجبـوریم بـه راه    . امنیت ملی تبدیل شـود 
در همـین  . اي موجـود اسـت  هاي امنیتی ادراك مشترك امنیتی در میان بازیگران منطقـه مجموعه

انـداز تهدیـدهاي حاصـله از    راستا مسئوالن دستگاه دیپلماسی کشـور بایـد تـالش کننـد از چشـم     
. روي اکثر کشورهاي منطقه، فرصتی براي همکاري بسازندران سوریه پیشبح

هـاي قـدرت ملـی خـود در بعـد      تواند از ابزارها و پایهجمهوري اسالمی ایران ضمن اینکه می
در …هـاي خـود در حـوزه انـرژي و    سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیـت 

دادن به بحران سوریه استفاده نماید، بایـد بـه ایـن    و پایانجهت متعادل کردن شرایط جدید منطقه
آفرینی در خارج از مرزهاي ملی نیازمند هـدایت  واقعیت مهم نیز توجه داشته باشد که دامنه نقش

و مدیریت مناسب بازي در کنار پذیرش نسبی نقش سایر بازیگران در روند موجود اسـت؛ یعنـی   
اي و اي خـود بایـد بـا در نظـر گـرفتن شـرایط منطقـه       قـه تالش ایـران در جهـت تثبیـت نفـوذ منط    

بنـابراین رویکـرد ایـران در درجـه اول بایـد در سـطح       . هاي سایر بازیگران صورت پذیردخواسته
سـو بایـد ابتـدا دولـت سـوریه را تشـویق بـه انجـام اصـالحات          ایران از یک. ها شکل گیرددولت

. هـاي مخـالف نمایـد   ت سازنده با تمـامی گـروه  اساسی و برگزاري انتخابات آزاد و انجام مذاکرا
گنـاه،  آمیز از سوي برخی مخالفان داخلـی و کشـتار مردمـان بـی    چون با تشدید اقدامات خشونت

هـا بـر   بودن آنهاي اساسی کشور و متکیزدن به امنیت و منافع ملی، از بین بردن زیرساختضربه
گیرنـدگان  سـوریه بـه عنـوان تصـمیم    بیگانگان، دیگر جاي شک و تردیدي باقی نیست که ملـت 

رسیدن این جریـان معـارض   قدرتوجه موافق بههیچنهایی سرنوشت آینده سیاسی کشور خود، به
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هـاي  بنابراین با ترغیـب دولـت سـوریه بـراي برداشـتن گـام      . افراطی وابسته به بیگانه نخواهند بود
ریت بحـران کنـونی و ترسـیم    توان اقدامات مـؤثرتري را در جهـت کنتـرل و مـدی    تر میساختاري

.خطوط حصول منافع ملی در بلندمدت دنبال نمود
کارگیري دیپلماسـی فعـال   تواند با بهاي جمهوري اسالمی ایران میدر صحنه بیرونی و منطقه

هــاي اي در جهــت خــروج از حالــت بــازیگري تهدیــدآمیز و در راســتاي افــزایش حــوزه منطقــه
هـا ارتبـاط و   هاي منطقه کـه بـا آن  رجی خود با دیگر قدرتسازي در روابط و سیاست خاظرفیت

ها نیز متـأثر از ایـن بحـران سـوریه بـوده، ماننـد کشـور        نوعی امنیت آننزدیکی بیشتري دارد و به
چـون  . اي برقـرار نمایـد  ترکیه و عراق، وارد مذاکره شده و تعامل بیشتري با این بـازیگران منطقـه  

ان نیــز امنیــت خــود را در گــرو امنیــت منطقــه و امنیــت آنچــه مســلم اســت هریــک ایــن بــازیگر
. تنهایی قادر به حل و فصل این بحران سوریه نخواهنـد بـود  شک بهدانند و بیهمسایگان خود می

بخشیدن به تحـوالت سـوریه   توانند در پایاناي میي ما با سایر رقباي منطقهبنابراین تعامل سازنده
هـاي قـدرت در سـطح    منـدي از پایـه  نظر داشت که صـرف بهـره  باید در . نقش مؤثري ایفا نمایند

بایـد  ) بـالقوه (هـا  خارجی نیست؛ بلکه قدرت دولـت سازي درصحنهملی، مالك اعتبار و فرصت
از طریق کسـب همکـاري، پـذیرش قواعـد بـازي و پـذیرش نقـش سـایر         ) بالفعل(تبدیل به نقش 

ي بـراي آن کشـور در صـحنه سیاسـت     سـاز هـاي فرصـت  بازیگران در سطح فراملی شود تا زمینه
اي از همکـاري متقابـل بـین    هـا وجـود درجـه   دلیـل در تقسـیم نقـش   همـین به. الملل پدید آیدبین

بنـابراین بایـد بیـان داشـت کـه بحـران سـوریه        . برد ضـروري اسـت  -بازیگران در قالب بازي برد
پـذیرد،  المللی تأثیر میاي و بینکه از سه متغیر مشخص در سطوح مختلف داخلی، منطقههمچنان

. گـذارد المللـی نیـز تـأثیر مـی    اي و بـین زمان بر سه متغیر مختلف در سه حوزه داخلـی، منطقـه  هم
تـوان  رو یکی دیگر از بسترهاي ایجاد همکاري متقابل نسبت به حل بحران سـوریه کـه مـی   ازاین

سـالمی ایـران و   بـرد، در نظـر گرفـت، در گسـترش تعامـل بـین جمهـوري ا       –در قالب بازي برد 
اي کـه خواهـان ابقـاي نظـام حـاکم در سـوریه اسـت،         ترین بازیگر فرامنطقـه روسیه، به منزله مهم

چون روسـیه هماننـد ایـران از متحـدان اسـتراتژیک نظـام سـوریه اسـت و بـر اسـاس           . نهفته است
پیمانـان خـود در منطقــه   کنـد بـا حمایـت از هـم    دکتـرین امنیـت ملـی خـود، کـرملین تـالش مــی      

اورمیانــه، حــوزة پیرامــونی خــود را همچنــان حفــظ کــرده و از نفــوذ ایــاالت متحــدة آمریکــا   خ
بنابراین این اشتراك منـافع و همسـویی رویکردهـاي ایـران و روسـیه نسـبت بـه        . جلوگیري نماید

توانـد زیربنــاي ایجــاد ائتالفــی مسـتحکم در راســتاي تــأمین امنیــت   متحـد اســتراتژیک خــود مــی 
تواننـد بـا   گیرنـدگان دسـتگاه دیپلماسـی ایـران مـی     بنابراین تصمیم. یگر گردداي هر دو بازمنطقه

داخلـی و  اي در عرصـه دیپلماسـی فعـال منطقـه   اي و یـک  هـاي منطقـه  کارگیري تمـام ظرفیـت  به
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همچنـین  . ها و کنترل اوضاع ایفـا نماینـد  بیرونی تحوالت سوریه نقش مؤثري در کاهش خشونت
توانند این تهدیـدات را  مناسب با مشارکت دیگر بازیگران منطقه، میاي با اتخاذ راهکاري منطقه

در . المللی کشـور تبـدیل نماینـد   اي و بینهاي استثنایی در راستاي ارتقاي جایگاه منطقهبه فرصت
تواند فرصـت مهمـی   کردن نظام سیاسی سوریه میتوان گفت که موفقیت ایران در حفظپایان می

هاي این کشور باشد و بـر ژئوپلیتیـک   اي ایران و آینده سیاستمنطقهبراي افزایش قدرت و نقش
اي تأثیرات چشمگیري بـر جـاي   هاي جدید منطقهبنديها و دستهگیري ائتالفخاورمیانه و شکل

زنـی در سـطح فـرا    گذارد و برآیند آن ارتقاي وزن کشور در معادالت و ترتیبـات منطقـه و چانـه   
.اي خواهد بودمنطقه
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