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چکیده
ل مورد بحث قرار گرفته، بررسی چرایی و دالیل تبدیل ي حاضر به طور مفص آنچه که در نوشته

با توجه به روابط تاریخی بین ایران و . ي مهم امنیتی براي ایران است شدن سوریه به یک مسئله
سوریه، ظهور بحران در این کشور، ایران را به تکاپویی سخت و سنگین براي مقابله با قدرت غرب 

امر بهایی گزاف را براي جمهوري اسالمی ایران به همراه واداشته است چرا که کوتاهی در این 
ي حاضر چهار دلیل مهم را که به عنوان دالیل اهمیت امنیتی سوریه براي ایران  مقاله. خواهد داشت
هاي ضد  سوریه به عنوان سد نفوذ سیاست. شوند، مورد بحث و بررسی قرار داده استمحسوب می

اهللا و اسرائیل، و همچنین به عنوان محلی براي مرز بودن با حزبایرانی آمریکا در خاورمیانه، هم
تهاجم ایدئولوژیک، و قرارگرفتن در محل تالقی و اتصال دو ایدئولوژي  –اتخاذ استراتژي دفاع 

دهی به محیط امنیتی ایران و سوریه  توانند عوامل اصلی شکل ایران اسالمی و ناسیونالیسم عربی می
تواند به ن متحد ایران براي جلوگیري از دستبرد کامل منطقه توسط غرب، میسوریه به عنوا. باشند

ي ایران از سوریه  جانبه ي ذکر شده، حمایت همه عنوان یک عامل کلیدي و با توجه به چهار مؤلفه
  .را در خالل بحران سوریه توجیه و بازتعریف کند

  

ل دموکراسی، ناسیونالیسم تهاجم، لیبرا –امنیت ملی، استراتژي دفاع : واژگان کلیدي
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  مقدمه
بحران سوریه، مسائل بسیار جدي را براي کشورهاي منطقه به وجود آورده است بـه طـوري   
که با توجه به ارتباطات اقتصادي، سیاسی، نظامی و فرهنگی این کشورها با کشـورهاي غربـی و   

هـاي بـزرگ   در این منطقه، پاي ابرقـدرت  همچنین ادعاي این کشورها مبنی بر داشتن منافع ملی
اي کـه در حـال حاضـر، بحـران     بـه گونـه  . اقتصادي و نظامی نیز به بحران سوریه باز شـده اسـت  

ها بـه خصـوص بـین آمریکـا و روسـیه شـده       سوریه موجب باز شدن شکاف عمیق بین ابرقدرت
نـگ داخلـی   ج. است که به روشنی یادآور جنگ سرد بین شرق و غرب در قـرن گذشـته اسـت   

اي تبدیل به یک جنـگ نیـابتی تمـام عیـار شـده اسـت، بـه        سوریه با مداخله کشورهاي فرامنطقه
اي که حل این بحران بدون حل اختالفات بین کشورهاي بزرگ اساساً غیر قابل تصـور بـه   گونه

اي در سـوریه  تـرین بـازیگران فرامنطقـه   روسیه، آمریکا و سازمان ملـل متحـد مهـم   . رسدنظر می
اي را براي حل این بحـران در نظـر دارنـد کـه بـه منـافع       هاي جداگانهحلستند که هر کدام راهه

دار بین روسیه و آمریکا نـه تنهـا   با وجود اختالفات عمیق و ریشه. خود این کشورها مرتبط است
یـافتن جنـگ داخلـی     اندازي براي صلح در سوریه وجود نـدارد بلکـه اساسـاً باعـث شـدت       چشم

  .هاي عمیق حقوق بشري در این کشور شده استبروز بحرانسوریه و 
اي دخیل در بحران سوریه است که با توجـه بـه داشـتن روابـط     ایران یکی از بازیگران منطقه

ي تاریخی با دولت سوریه و همچنین اهمیـت راهبـردي سـوریه بـراي ایـران، بـه صـورت         دیرینه
ي امنیـت ملـی ایـران در وضـعیت     اي کـه مسـأله  مستقیم از این بحران عمیقاً متأثر است بـه گونـه  

ایران بـراي حفـظ امنیـت ملـی خـود در      . کنونی بیش از پیش اهمیت خود را آشکار کرده است
ي خود را از دولت بشار اسد بـه اجـرا    جانبه قبال تهدیدهاي به وجود آمده، رویکرد حمایت همه

از سـلطه غـرب بـر ایـن منطقـه       گذاشته و اتحادي را با کشورهاي روسیه و چین براي جلوگیري
ي امنیت ملی بـراي  مسأله. اتخاذ کرده و سیاست خارجی خود را در این راستا تنظیم کرده است

توانـد  اي در خاورمیانه، مـی ي امنیت منطقهاي در پیوند با مسألهایران به عنوان یک بازیگر منطقه
وریه در مقیاس جهانی بـه معـرض   نقش ایران را به عنوان یک کشور تأثیرگذار در حل بحران س

گیـرد ایـن اسـت کـه اساسـاً چـرا       آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار مـی . نمایش بگذارد
شـود؟ و اساسـاً چـه مسـائلی     سوریه براي جمهوري اسالمی ایران یک محیط امنیتی محسوب می

آینـد؟ بـر همـین    مـی  هاي محیط امنیتی ایران و سوریه به شـمار در ارتباط با کشور سوریه، مؤلفه
ي تـاریخی موجـود بـین دو کشـور ایـران و       دهـد کـه پیشـینه    هاي پژوهش نشان مـی  اساس، یافته
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سوریه، بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران براي این دو کشور یک ساختار امنیتی در قالـب دو  
 همـین امـر   .پوشـی از آن بـراي ایـران ممکـن نیسـت      کشور دوست ایجاد کرده اسـت کـه چشـم   

المللـی تبـدیل کنـد و همچنـین     تواند ایران را در حال حاضر به یک بازیگر مهم در سطح بینمی
ماهیت نظامی و غیر نظامی داشته و بر اساس مشترکات تاریخی هاي امنیتی بین دو کشوردغدغه

با توجه به مسـائل مطـرح شـده در بـاال، نظریـات موجـود در       . ایجاد شده ساختاربندي شده است
توانـد سـطح تحلیـل    مـی » اول ویـور «و » باري بـوزان «ي  و به طور اخص نظریه» کپنهاگمکتب «

  .مناسبی را در بررسی مسائل امنیتی بین ایران و سوریه فراهم آورد
  

  1اي باري بوزاني امنیت منطقه رویکرد مکتب کپنهاگ؛ نظریه: چارچوب نظري
بـاري بـوزان،    هاي دیدگاهو  بر آثار 2»بیل مک سوئینی«مکتب کپنهاگ اصطالحی است که 

این مکتب با توجه به اینکه کامالً بـر مطالعـات   . و دوویلد و دیگران به کار برده است 3الی ویور
گذاري جایگـاهی مسـتقل   هایی است که در راستاي پایهامنیتی استوار گشته، جزء اولین رهیافت

العـات امنیتـی را کـه از    بـه عبـارتی مکتـب مـذکور مط    . شـود محسوب مـی براي مطالعات امنیتی 
مطالعــات راهبــردي دوران جنــگ ســرد  ي از حـوزه  اســت،ویژگـی دوران بعــد از جنــگ ســرد  

الملل و مطالعات راهبـردي را ذیـل مطالعـات امنیتـی قـرار      تفکیک کرده و آن را ذیل روابط بین
 ي دایـره  این تالش بوزان و همکارانش توجه آنان را به خارج نمودن مسائل امنیتی از. داده است

شناسـی مکتـب   دیگـر مباحـث شـناخت   از  .)443: 1386ابراهیمـی،  (دهـد تنگ نظامی نشـان مـی  
به عبارتی نقش باورهـاي  . استآن نگاه تفسیري و تاریخی ،المللیکپنهاگ در تحلیل امنیت بین

هـاي  ها از منظر بوزان خود یکـی از مهمتـرین بخـش   ها و یونانیها، تركتاریخی ایرانیان، عرب
  .)568: 1384نصري، (کندصومت و دشواري فعلی را معلول گذشته میخ

باري بوزان در خصوص امنیت معتقد است کـه بایسـتی امنیـت را برابـر بـا رهـایی از تهدیـد        
 ایـن  . شـود دیگـري بـه نـام تهدیـد درك مـی      ي مسـأله  تعریف نمود و از نظر وي امینت در نبـود

بعـدي و مورگنتـایی   ران جنگ سرد که مضیق و تکتعریف باري بوزان به تعریف امنیت در دو
بود نزدیک است، ولی خود بوزان امنیت را پـس از جنـگ سـرد، دیگـر در نبـود تهدیـد سـنتی        

بعدي نگریسـت کـه ابعـادي ماننـد مهـاجرت،      امنیت را باید چند«: گویدکند، او میتعریف نمی
                                                                                                                                                                      
1. Barry Buzan
2.  Bill Mc Sweeney
3. Ole Waver
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از نظـر  . »شـود ادي را شـامل مـی  زیست و رفـاه اقتصـ  ی فراملی و فروملی، محیطیهاي جناسازمان
هـاي  هاي فراملـی، سـازمان  گروهشود، افراد،بوزان، دولت دیگر تنها مرجع امنیت محسوب نمی

هــا و تروریســم همگــی در وجــوه امنیــت مرجــع هســتند  رســانه ،غیردولتــی فراملــی و فروملــی 
اي وجهانی، منطقـه سه سطح باري بوزان، تحلیل امنیت دربه استناد نظر.)448: 1386ابراهیمی،(

هـاي  هـاي قـدرت  بـه تحلیـل عملکـرد وسیاسـت    سطح جهانی بیشتردر .دگیرداخلی صورت می
ورونـدها تحلیـل محـدود شـده و   وقلمـرو  ياي حیطـه سـطح منطقـه  شـود، در بزرگ توجه می

گیـرد، سـرانجام سـطح داخلـی اسـت کـه درآن شـرایط،        مـی بـر هـم در اي راهاي منطقهقدرت
مکتب کپنهاگ ضمن توجه به هر. تاسنظرامنیت درآن برثیرأتداخلی وعملکردها وسیاست

عالوه دوران جنگ سرد تقویت شده وقیاس بای دریگرااست که منطقهسه سطح تحلیل معتقد
اي توجـه  برهمین اساس به سطح منطقهافزایش یافته است وهاي امنیتی نیزبرآن اهمیت مجموعه
هـاي  تحلیـل  طبعاًاي داشته واي مقتضیات امنیتی ویژهمنطقهاست هرمعتقد بیشتري دارد، چراکه

  ).449همان، (گیردمناطق صورت میسایرامنیتی آن به شکل متفاوتی از
اي است و بر این فرض استوار اسـت  امنیت منطقه ي نظریه، تز اصلی بوزان و همکارش ویور

هاي مکاتـب  اي شده که ریشه در محدودیتتردههاي بسیار گسکه پایان جنگ سرد آغاز ناامنی
 یگانـه گـرا بـا تلقـی دولـت بـه عنـوان       بدین ترتیب که مکتب واقـع  ،رئالیستی و ابعاد امنیت دارد

المللـی بـه عنـوان یگانـه عامـل امنیـت، از      گرا با تلقی نظام بـین موضوع امنیت و نیز مکتب جهان
بنـابراین الزم اسـت بـراي ارائـه فهـم      . دانـ هاي اصلی منطقـه غفلـت کـرده   کانون تکوین حرکت

اي هاي کشورهایی که در منطقـه مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به ساختار منطقه و ویژگی
او بـراي دسـتیابی بـه    .دالت امنیتی مشـابهی برخوردارنـد، توجـه کـر    ضخاص قرار دارند و از مع

هـا  گوي دوستی و دشمنی با دولـت اي به روابط مبتنی بر قدرت، التحلیلی واقعی از امنیت منطقه
هـا مهمتـرین واحـد    دولـت  ،در ایـن نظریـه  . هاي امنیتی را مطرح کـرد را افزود و تئوري مجموعه

اصـلی روابـط امنیتـی     ي هاي نظامی و سیاسـی بـه مثابـه حـوزه    آیند و بر بخشتحلیل به شمار می
نظر امنیتی مورد توجـه قـرار   ها از اي و چارچوب برخورد با آنهاي منطقهسیستم.شودتأکید می

از نظـر  .)118: 1378بـوزان،  (شـود اي مشخص مـی گیرد و استقالل نسبی روابط امنیتی منطقهمی
اي یک نظام امنیتی است که کشورهاي واقـع درآن اوالً دغدغـه امنیتـی    این مکتب امنیت منطقه

طرات یـا سرنوشـت نسـبتاً    تـاریخی، جغرافیـایی و فرهنگـی داراي خـا    ثانیاً از نظرد،مشابهی دارن
ها و درك و برداشت یکسـان  باشند و واحدهاي تشکیل دهنده آن بر حسب نگرانیمشترکی می
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دهنـد وکارهـاي مشـخص مـی   از تهدیدات، به منظور ایجاد و حفظ خـود تـن بـه قواعـد و سـاز     
  .)570: 1384نصري، (

 5» بــراي تحلیــلچــارچوبی جدیــد : امنیـت «بــوزان، ویــور و وایلــد در کتــاب  1998درسـال  
نظامی، سیاسی، اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی مورد بررسی قرار دادند تا قابلیـت   ي مؤلفه

مـالك را بـه عنـوان     5توان با توجه به نکات یاد شده می. تبیین تحوالت امنیتی افزایش پیدا کند
  :موجودیت یک مجموعه امنیتی مطرح نمود

وابستگی متقابل امنیتی*
ستی و یا دشمنی الگوي دو*
مجاورت*
جود حداقل دو بازیگر مؤثرو*
). 79: 1389گر کالجی، داداندیش و کوزه(استقالل نسبی *
  

اي ایرانهاي منطقهسیاست-1
خاورمیانه مکانی است که با وجود تأثیرپذیري شدید از سطح متغیـر امنیـت جهـانی، هـم در     

گذشته همواره از یک سطح امنیتی مسـتقل   ي ي جنگ سرد و هم پس از آن طی چند دهه دوره
ي وابستگی متقابل جهانی قرار  کشورها در چنین نظام امنیتی در یک شبکه. برخوردار بوده است

گیرند، اما از آن جایی که تهدیدهاي سیاسی و نظامی داراي منشأ نزدیک، تـأثیر بیشـتري در   می
ناامنی اغلب با نزدیکی و مجاورت همراه رو حس  تر دارند، از اینمقایسه با تهدیدهاي دوردست

زاست، افزون بر اینکـه  ي کشمکشي امنیتی خاورمیانه نمونه بارزي از یک سازه مجموعه. است
: 1381بـوزان،  (هاي فرهنگی متضاد دارد  به طور عجیبی گسترده و پیچیده است و برخی ویژگی

639 .(  
ي شـامات بـین    ي امنیتی در حوزه هکنندي تعیین گیري یک زیرمجموعهنخستین کانون شکل

ها و اسرائیل بود این کشمکش درونی بین فلسطینی. اسرائیل و همسایگان عرب آن شکل گرفت
تر و مستمرتر بین اسرائیل و پیرامون آن و جهـان عـرب بـه طـور     که منشأ یک خصومت گسترده

اسـرائیل بـه ویـژه    ها در حد کمتري در قالب کشمکش جهان اسـالم بـا    همین نکته. کلی گردید
فلسطینی با اسرائیل سرشت  –کشمکش عربی. بروز یافت 1979پس از نقش یافتن ایران در سال 

ناسونالیسم عرب را فراملی کرد و آن را تقویت نمود و به این ترتیب، انسجام الزم بـراي مطـرح   



)39پیاپی (93تابستان، 9شماره  ،سومسال هاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  148

دهـاي  در نتیجـه نما . شدن خاورمیانه بـه عنـوان یـک مجموعـه امنیتـی مسـتقل را فـراهم سـاخت        
مشترك عربیت و تا حد کمتري گرایش به اسـالمیت و همچنـین تأکیـد آنـان بـر کشـمکش بـا        

  ). 639همان، (اي وسیع انسجام بخشیده است هاي امنیتی خاورمیانه را در گسترهاسرائیل، پویش
خــوش  تــاکنون را بایــد پــرتنش، دســت 1979روابــط متقابــل ایــران و همســایگانش از ســال 

ي  محدوده. اي معرفی کردمنطقهبا اهمیت استراتژیک براي کشورهاي برون نوسانات پرشدت و
پیرامـونی و دور دسـت در نظـام     اي ایـران تـا منـاطق   جغرافیایی تأثیر و نفـوذ سیاسـت خاورمیانـه   

ي مـورد اخـتالف خاورمیانـه بـا اهمیـت نسـبی بیشـتر بـراي         چهار مسأله. یابدالمللی امتداد میبین
  :ن به ترتیب عبارتندجمهوري اسالمی ایرا

اي ایران؛ ي هسته ي برنامه از آینده*
حضور نیروهاي بیگانه در خلیج فارس، افغانستان، عراق و ماهیت دولت بغداد؛*
. المللی و اختالف فلسطین و اسرائیلتهدید علیه تروریسم بین*

شـگران  هر یک از این مسـائل چهارگانـه یـک نظـام فرعـی را متشـکل از بـازیگران و یـا کن        
در واقـع کنشـگران دولتـی    . اي، دولتـی و غیـر دولتـی تشـکیل داده اسـت     منطقهاي و برونمنطقه
القاعـده،  : اي شـامل ي خاورمیانه، کنشـگران غیـر دولتـی منطقـه    اي شامل کشورهاي منطقهمنطقه

و کنشـگران  . اهللا ك در ترکیه، حماس، جهاد اسالمی و حـزب .ك.ها، پمنافقین در عراق، بعثی
، و کنشـگران غیـر دولتـی    ...ي اروپـا و   آمریکا، روسیه، چین، اتحادیـه : اي شاملتی فرامنطقهدول

باشـند، سـطوح متفـاوتی هسـتند کـه      المللـی مـی  هاي تروریسـتی بـین   اي که شامل گروهفرامنطقه
در ایـن رابطـه طراحـی و ایجـاد     ). 199: 1387لطفیـان،  (کننـد  سیاست خارجی ایران را تعیین می

ي خاورمیانه باید عالوه بر در نظرگرفتن ساختار بـومی منطقـه کـه     امنیتی براي منطقه یک الگوي
اي میـان کشـورهاي خاورمیانـه اسـت، بـر ایفـاي نقـش مـؤثر         شامل همکاري چندجانبه و منطقـه 

  .ها با یکدیگر در تأمین امنیت تأکید کند ي آن هاي منطقه و تعامل سازندهقدرت
اي شـامل  ي امنیـت منطقـه   یر و تحوالت سـاختاري در مجموعـه  بر اساس نظر باري بوزان تغی

  :چهار نوع تحول است
حفظ وضع موجود؛ بدین معنی که ساختارهاي اساسی امنیت بـومی ماننـد توزیـع قـدرت و      

گونـه تغییـري در    الگوي دشمنی به صورت بنیادین تغییر نکند و این امر بـه معنـی نپـذیرفتن هـیچ    
الشـعاع قـرار دادن جـدي سـاختار     است کـه تغییراتـی بـدون تحـت     منطقه نیست بلکه بدین معنی

.امنیت به وقوع پیوسته است
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دهــد کــه ســاختارهاي اساســی در درون مرزهــاي یــک دگرگــونی داخلــی؛ زمــانی رخ مــی
اي، تغییـرات قطعـی در   ي همگرایـی سیاسـی منطقـه    توانـد در نتیجـه  مجموعه تغییر یابـد کـه مـی   

هاي عمده در الگوهاي دوستی و دشـمنی پدیـد   گیري جایگزیني توزیع قدرت و یا شکل نحوه
.آید

سـاختارهاي اصـلی یـک مجموعـه      دگرگونی خارجی؛ ایـن مفهـوم بـدین معنـی اسـت کـه      
در این مفهـوم  . اي از طریق انبساط و یا انقباض در بیرون از مرزهاي خود دچار تغییر شوندمنطقه

ي توزیع قـدرت و   ی، تأثیر بنیادین بر نحوههاي اصل  طرف افزایش یا کاهش قدرت دولت از یک
گذارد و از طرف دیگر به وارد شدن یک کشور و یـا  نیز الگوهاي دوستی و دشمنی بر جاي می

ي یـک قـدرت بـزرگ     همچنـین مداخلـه  . کنـد ي امنیتی اشاره می یک قدرت به داخل مجموعه
بـر هـم نزنـد، در نهایـت     هایی که پویش داخلی مجموعـه را  جهانی در مجموعه از طریق مقایسه

.دهدقدرت بزرگ را در مجموعه جاي می
الشعاع قرار دادن مجموعه؛ این است که یک یا چند قـدرت بـزرگ خـارجی مسـتقیماً     تحت

هـاي داخلـی   اي شده و دینامیک امنیت بومی را سرکوب نمایند و پـویش ي منطقه وارد مجموعه
ــر هــم نریــزد ماننــد ورود نظــامی آمریکــ  ــه منطمجموعــه را ب دادانــدیش و (قــه خلــیج فــارس ا ب

).83: 1389گرکالجی، کوزه
به این ترتیب سیاسـت ایـران در خاورمیانـه در راسـتاي ایـن امـر خواهـد بـود کـه بتوانـد از            

فروپاشی مجموعه امنیتی موجود که باعث دگرگونی ساختاري به ضرر خـود اسـت، جلـوگیري    
در ایـن میـان تغییـرات    . را به نفـع خـود تغییـر دهـد     کند و یا اینکه بتواند ساختار امنیتی مجموعه

سـزایی داشـته باشـد و     تواند براي امنیـت ملـی ایـران اهمیـت بـه     ساختاري در مجموعه امنیتی می
  .راستاي سیاست خارجی ایران را دچار تغییرات اساسی نماید

یـران در  نتایج حاصل از این موارد در تفکر بوزان، این است که تهدیدات اصلی در امنیـت ا 
خاورمیانه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از وضعیت جدیدي است که آمریکا در این منطقـه ایجـاد   

تا زمانی که خاورمیانه از بستر بومی خود جـدا شـده و   . را تا حدودي پیش برده است کرده و آن
می ي قـدرت نظـا   اي با موتور محرکههاي دیگر بازیگران فرامنطقهآماج حضور آمریکا و قدرت

افزارهاي خاص آن است، طبیعی اسـت کـه هـر تحـولی از جملـه بالفعـل شـدن تهدیـدات         و نرم
احتمالی نیز در چارچوب آن خواهد بود و بسـیار بعیـد اسـت کـه بـازیگران منفعـل منطقـه، کـه         

انـد، امکـان   ي تغییر قرار گرفته ها دچار تغییرات اساسی شدند و بعضی نیز در آستانه بعضی از آن
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کرمـی،  (هـا باشـند   جانبه و ابتکاري تهدیدي براي دیگر دولت شته باشند که به طور یکآن را دا
1384 :43.(  

ي خاورمیانـه وجـود    مندي براي مسائل امنیتـی در منطقـه  در وضعیتی که هیچ ساز و کار نظام
هـا و عوامـل    نداشته و محیط منطقه نیـز متـأثر از عوامـل درونـی کشـورها، تعـامالت بـین دولـت        

برد، بـر اسـاس اصـل عـدم اطمینـان، سیاسـت دفـاعی و        اي، در نوعی آنارشی به سر میقهفرامنط
ــران نمــی  ــراي قدرتمنــدي،  امنیتــی کشــوري چــون ای توانــد دو اصــل خوداتکــایی و اتحــاد را ب

 پـنج از این رو محـیط امنیتـی ایـران بـه خـاطر وجـود       . بازدارندگی و دفع تهدیدات نادیده بگیرد
 پـانزده ، )ي مرکـزي، قفقـاز، جنـوب آسـیا، خلـیج فـارس و خاورمیانـه       آسیا(ي آنارشیک  منطقه

عـالوه بـر وجـود و    . کـامالً تهدیـدزا اسـت   ) آمریکـا (ي مجـازي   ي عینی و یک همسـایه  همسایه
حضور آمریکا در قفقاز، آسیاي مرکـزي، افغانسـتان، عـراق و خلـیج فـارس، نـاتو نیـز در قالـب         

  ). 52همان، (ر دارد ترتیبات مختلف در مناطق مختلف ایران حضو
  

  محیط امنیتی ایران و سوریه-2
به غیـر  (ي خاورمیانه، فقدان متحد استراتژیک  یکی از مشکالت اصلی امنیتی ایران در منطقه

در این وضعیت، کشور سـوریه بـه عنـوان    . چه در سطح منطقه و چه فراتر از آن است) از سوریه
. هاي امنیتی ایران بازي کنـد یار مهمی براي سیاستتواند نقش بستنها متحد استراتژیک ایران می

ي خاورمیانه فاقـد یـک سـاختار و ترتیبـات امنیتـی مـورد        از سوي دیگر محیط هرج ومرج گونه
هـاي مختلـف و    اجماع کشورهاي منطقه است و در فقدان چنین سازوکارهایی، ترتیبات و پیمان

مکـاري خلـیج فـارس، سـازمان امنیـت      ي عرب، شوراي ه اتحادیه. اندگاه متعارض شکل گرفته
، سازمان همکـاري شـانگهاي، پیمـان گـوام، سـازمان انتخـاب       )روسیه و آسیاي مرکزي(جمعی 

دموکراتیک، پیمان ناتو و ترتیبات فرعی آن در منطقه و قراردادهـاي دوجانبـه میـان کشـورهاي     
کـه ایـران در هـیچ    اي را به وجود آورده اسـت  اي، وضعیت پیچیدهمنطقه و کشورهاي فرامنطقه

هـاي     رو محیط امنیتی خاورمیانه در وضعیت کنونی و وضـعیت  از این. ها حضور ندارد یک از آن
هـاي   ایـران بایسـتی سیاسـت   . احتمالی آینده تهدیدات مختلفی را براي ایران در بـر داشـته اسـت   

از آن منطبـق  دفاعی و امنیتی خود را با توجه به این وضعیت و در پاسـخ بـه تهدیـدات برخاسـته     
. کنـد در این جاست که سوریه نقش خود را براي ایـران آشـکار مـی   ). 1384:52کرمی، (نماید 

چرا که در ایـن وضـعیت دشـوار، سـوریه بـه عنـوان یـک متحـد اسـتراتژیک از چنـدین جهـت            
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بحـران  . ي اتکایی براي اثرگذاري سیاست خارجی و امنیتی ایـران در منطقـه باشـد    تواند نقطهمی
سوریه ممکن است منجر به همان چیـزي شـود کـه بـاري بـوزان از آن بـه عنـوان تحـول          کنونی

هـاي خـارجی در ایـن     ساختاري در مجموعه امنیتی نام برده اسـت کـه ناشـی از حضـور قـدرت     
از طرفی در مورد سوریه که در حال حاضـر درگیـر جنـگ داخلـی اسـت بـه       . باشدمجموعه می

ي امنیتـی در قبـال    ر سوریه نیز باعث بـرهم زدن مجموعـه  تعبیر بوزان دگرگونی داخلی در کشو
بندي بـین  ایران خواهد شد، چرا که روند تغییر در ساختار قدرت در سوریه باعث تغییر در صف

بنـدي و آرایـش جدیـد بـازیگران منطقـه باعـث حضـور فراگیرتـر          شود و این صفکشورها می
انـزواي بیشـتر ایـران در محـیط امنیتـی منطقـه       شود و در نتیجه منجـر بـه    اي میبازیگران فرامنطقه

بـا توجـه بـه اینکـه سـاختار      . المللی را براي ایران به همراه خواهـد داشـت   شود که تبعات بین می
شود که ي تاریخی است، ظهور بحران در سوریه باعث می امنیتی بین ایران و سوریه داراي ریشه

ــه اقــداماتی در راســتاي حفــظ ایــن ســاختا  ــدایــران دســت ب مکتــب کپنهــاگ در بررســی . ر بزن
  . نمایدي امنیتی بین دو کشور ایران و سوریه، بسیاري از مسائل را روشن و آشکار میها دغدغه

هاي امنیـت بـراي تحلیـل رابطـه بـین      ي این مکتب که آن را نسبت به سایر نظریهاولین مؤلفه
ي بسـیاري از  دهنـده ه توضـیح کند، رویکرد تاریخی این مکتب است کایران و سوریه متمایز می

بررسی رابطه بین این دو کشـور و همچنـین   . هاي امنیتی بین این دو کشور استمسائل و دیدگاه
را تهدیـد  المللـی مختلـف کـه امنیـت ایـن دو کشـور       ها به مسـائل و مشـکالت بـین    نوع نگاه آن

همچنـین نـوع رابطـه    ي تاریخی است که از زمان پیروزي انقالب اسالمی و کند، داراي ریشهمی
  . ي بسیاري از مسائل مشترك بین دو کشور است کنندهها با اسرائیل مشخص آن

ي تحلیل امنیتـی بـین ایـران و سـوریه اسـت،      هاي این مکتب، که آشکارکنندهاز دیگر مؤلفه
هـاي فراملـی و   هاي غیر نظـامی در تحلیـل امنیـت و همچنـین تـأثیر سـازمان      وارد کردن شاخص

تـوان بـه نقـش    باشـد کـه از خـالل ایـن مؤلفـه مـی      الملل میمسائل امنیت و امنیت بینفروملی بر 
ي بین ایران و سوریه و همچنین سیاست خارجی دو کشـور در قبـال ایـن    اهللا لبنان در رابطه حزب

همچنین نقش شوراي همکـاري خلـیج   . ي امنیتی بین دو کشور اشاره کرد جنبش در ایجاد رابطه
کـردن   کشـور مهـم آن؛ یعنـی عربسـتان سـعودي و قطـر کـه در مسـلح         فـارس، بـه خصـوص دو   

،  بـه عنـوان   (Pradhan, 2012 : 67)جنگنـد  شورشـیان سـوري کـه علیـه نیروهـاي دولتـی مـی       
ها در قبال سوریه و ایران به خصوص در خـالل بحـران سـوریه     هاي فراملی و سیاست آنسازمان

  .ابط بین دو کشور باشدتواند از نقاط قوت مکتب کپنهاگ در برسی رومی
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اي و المللـی، منطقـه  عامل دیگر مورد توجه این مکتب، نگاه بـه هـر سـه سـطوح تحلیـل بـین      
ي این مکتب نسبت به سایر مکاتـب سـنتی تحلیـل مسـائل امنیـت      داخلی است که وجه مشخصه

 توانـد بـه صـورت   باشـد، مـی  اي، کـه ویژگـی بـارز آن مـی    در واقع تأکید بر امنیت منطقه. است
از طرف دیگر وجـوه امنیتـی بـین    . آشکاري وجوه امنیتی بین ایران و سوریه را به نمایش بگذارد

شود بلکه ایـن اتحـاد امنیتـی    اي تعریف نمیایران و سوریه تنها در راستاي مجموعه امنیت منطقه
جهـانی  هـاي   الملل نیز تأثیر بگذارد و روابط بین ایران و سایر ابرقـدرت ي بین تواند در عرصهمی

  . نیز در قبال این وضعیت تعیین شود
از منظر باري بوزان سطح جهانی به خودي خود عمـدتاً بـه عنـوان منبـع قدرتمنـد تهدیـد در       

رود کـه  هاي بومی به شـمار مـی  ي خاورمیانه و در عین حال منبعی براي پشتیبانی از رقابت منطقه
کـه در  ) 668: 1381بـوزان،  (نـه یافـت   ي خاورمیا توان به وضوح عناصري از آن را در منطقـه می

هـاي کوچـک مخـالف بـه شـکل       بحران کنونی موجود در سوریه در قالب مسـلح کـردن گـروه   
توانـد بـر   ي خاورمیانه می هاي سطح جهانی در منطقه حضور قدرت. دهدبارزي خود را نشان می
هاي همسـایه بـه   هاي منطقه با یکدیگر، ساختار منطقه و نوع نگاه کشـور دوستی و دشمنی دولت

  .شودها  یکدیگر تأثیر بگذارد و باعث فهم بیشتر مسائل امنیتی بین آن
  

  روابط تاریخی بین ایران و سوریه
دار و کهن، بویژه از زمان ورود اسالم داراي فرهنگ و سوریه به عنوان دو کشور ریشهایران

ري نزدیـک دو کشـور   هاي همکـا از زمینه ؛فرهنگ و تاریخ مشترك. و تاریخی مشترك هستند
هـایی  روابط میان سوریه و جمهوري اسالمی ایران در طول تاریخ اگر چه با فراز و نشـیب .است

همراه بوده با این حال نقاط مشترك زیادي میان اهـداف مـدنظر رهبـران ایـن دو کشـور وجـود       
ن هـا را بـه متحـدا   داشته که حفـظ روابـط حسـنه میـان آنـان را موجـب گشـته و در حقیقـت آن        

  .اي تبدیل کرده استراهبردي منطقه
زمانی که سوریه بـه   دانست؛ یعنی 1946توان از سال روابط ایران و سوریه را می ي تاریخچه

استقالل رسید و ایـران بالفاصـله بـا تأسـیس کنسـولگري خـود در ایـن کشـور، ایـن اسـتقالل را           
ف، میـان دو دولـت، روابـط و    هاي مختلـ  طی این دوران با وجود زمامدارانی با دیدگاه. پذیرفت

توان آن را حاکی از وجود یک دشمن مشـترك بـه نـام رژیـم     هایی برقرار بوده که میهمکاري
شـوراي   316حمایـت ایـران از قطعنامـه    . بعث عـراق در دوران قبـل از انقـالب اسـالمی دانسـت     
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ت گرفتـه بـود،   افسر سوري را که در خاك لبنان بـه اسـار   5کرد امنیت، که اسرائیل را وادار می
هــاي نامــهبــه ایــران و امضــاي توافــق 1354ي حــافظ اســد در دي مــاه روزه 4آزاد کنــد و ســفر 

کـاظمی،   اخـوان (اي از حسن نیت و روابط قابل توجـه طـرفین اسـت    همکاري در آن سفر نمونه
با وجود این، طی همین دوران، گاه شاهد تیره شدن روابط میان دو دولـت  ). 173: 1391ویسی، 

هـاي حکـومتی و   ایم که البته این امر از واقعیات موجـود در دو کشـور و تفـاوت بـین نظـام     ودهب
در حالی که ایران در دوران قبل از انقالب . گیرداهداف و اصول بنیادین دو کشور سرچشمه می

هاي این کشور در منطقـه و بزرگتـرین حـامی و شـریک     مورد حمایت آمریکا و مجري سیاست
ي کامالً مخالف این موضع ایران قرار داشـت و  ئیل در منطقه بود، سوریه در جبههاقتصادي اسرا

. همین عاملی بود براي اینکه در قبل از انقالب مناسبات بـین دو کشـور پیشـرفت چنـدانی نکنـد     
هـاي لفظـی ایـران از اعـراب در     هـاي مـادي و حمایـت   اگرچه تیرگی روابط دو کشور با کمک

ي ایـران   ئیل تا حدي بهبود یافت، به طور کلی به دلیل روابط گسـترده در برابر اسرا 1967جنگ 
ي سوریه با اسرائیل، همـواره تـنش در روابـط دو کشـور تـا پیـروزي انقـالب        با اسرائیل و مبارزه

  ). 174همان، (اسالمی ایران، باقی بود 
دو کشـور  ریزي جمهوري اسالمی ایـران، مناسـبات سیاسـی    با پیروزي انقالب اسالمی و پایه

به دنبال پیروزي انقـالب  . تغییر کرد و روابط راهبردي مستحکمی میان ایران و سوریه برقرار شد
اسالمی، حافظ اسد طی پیامی به مقامات ایران، این پیروزي را تبریک گفـت و مراتـب حمایـت    

  :ي این حمایت دانستتوان انگیزهخود را از انقالب بیان نمود که چند عامل را می
ي خلیج فارس به منظور تأسـیس چنـد پایگـاه نظـامی در     ش فعالیت نظامی آمریکا در منطقهگستر

منطقه؛
؛1978در سال » کمپ دیوید«ي ي جهان عرب به دنبال عقد معاهدهخروج مصر از صحنه

ي اقتصـادي و  نیاز شدید سوریه به پشتیبانی اقتصادي جمهوري اسالمی ایران در تقویـت بنیـه  
.یشرفتهخرید تسلیحات پ

ایران نیز دست دوستی حافظ اسد را به گرمی فشرد و از گسترش روابط دوجانبـه بـه دالیـل    
  :زیر استقبال کرد

دولت سوریه آخرین سنگر از کشورهاي عربی بود کـه همچنـان در مقابـل اسـرائیل ایسـتاده      
ائیل بـوده، از  هاي انقالب اسالمی مبـارزه بـا اسـر   بدین روي، با توجه به آنکه یکی از آرمان. بود

.اند این لحاظ دو کشور همسو بوده
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شخص حافظ اسد از اقلیت علویان سوریه با شخصیتی متعادل بود کـه از مقبولیـت عامـه نیـز     
.بهره نبود و در حزب و ارتش نیز موقعیت مستحکمی داشتبی

بـه   کـرد و ایـن امـر،   در جنگ عراق علیه ایران، اسد به دالیل گوناگون از ایران حمایت مـی 
عجمی کردن جنگ، حمایـت بیشـتري از    –خواست با عربی خصوص در شرایطی که صدام می

.دنیاي عرب به دست آورد، براي ایران ارزنده و اساسی بود
ایـن امـر   . کـرد سوریه به دالیل خاص خود، امکان حضور ایران در لبنـان را تـأمین و تضـمین مـی    

فلسطین اشغالی و فشار بـر اسـرائیل شـد و تمـام     اهللا، تشدید حرکت اسالمی در  موجب پیدایش حزب
  ).  175همان، (گردید آمیز و سودمند تلقی میاین جریانات از نظر صدور انقالب، بسیار موفقیت

جنـگ، مقطـع در .گذشته همواره حسنه و گسترده بوده است ي روابط دو کشور در دو دهه
مسـدود کـرد،  مـی عبـور سـوریه ازهکراعراقنفتي لولهخطایرانمشورتباسوريمقامات
بـا ارسـال تسـلیحات     )اتی شده بـود تسلیحتحریمایرانکه(جنگمقطعدرنیزهاسوري. کردند

در مقابل جمهوري اسالمی ایران نیز از مواضع سوریه در قبال رژیم . نظامی ایران را یاري کردند
هـاي سیاسـی، بـا    بـر حمایـت  در ایـن راه عـالوه   . اسرائیل در سطح منطقه و جهان حمایـت کـرد  

 ،هاي مالی و اقتصادي خود از جمله نفت رایگان و نیز فروش نفت به زیـر قیمـت جهـانی   کمک
فلسطین،  ي هاي تقریباً مشابه و مشترکی از جمله در قضیهدو کشور دیدگاه. سوریه را مدد رساندند
انـد و همـین از عوامـل    اي عراق داشتههاي بزرگ در منطقه و امنیت منطقهلبنان و حضور قدرت

 ؛و بحران کویـت ایرانجنگ عراق و ي با خاتمه. رودنزدیکی و همکاري دو کشور به شمار می
 ي و کشورهاي عربی منطقه، بویژه کشورهاي حوزهبین ایران ي واسطهو سوریه به عنوان میانجی 
و ودي روابـط ایـران  ظهور رسیده و بهب يهنصامروزه به مها  فعالیتاین . خلیج فارس تالش نمود

  ).1: 1384الزعبی، (و مصر مرهون تالش مقامات سوري استدر آینده نزدیک ایران و عربستان
به عبارتی مقامات سوري در بعضـی  . در روابط دو کشور نقاط افتراق نیز وجود داشته است 

توان این راستا میدر . ع ملی ایران مغایرت داشته استفاند که با منامواقع تصمیماتی اتخاذ نموده
جویانه با عراق در مقطـع جنـگ،   و مذاکرات آشتی) 1987(به شرکت سوریه در کنفرانس امان

  ).1، همان(اشاره کرد  »6+2«و شرکت سوریه در اجالس 
  

  بحران سوریه و نقش ایران 
هـاي عربـی را یکـی پـس از دیگـري       کشـور  ،هاي مردمی در خاورمیانـه  در حالی که خیزش

اي به خود  ها رنگ و بوي تازه ثیر این انقالبأدد، موضوع روابط سوریه و ایران تحت تنور درمی
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تـري بـراي    اي، بحـران سـوریه نگرانـی جـدي     هاي منطقـه  در مقایسه با دیگر آشوب. گرفته است
اهللا است که روابط نزدیکی با ایـران دارد و مـانعی در    سوریه حامی حزب. رودتهران به شمار می

از سـوي دیگـر ترکیـب ایـران بـا سـوریه،       . شـود  دشـمن ایـران قلمـداد مـی    رژیم ئیل، مقابل اسرا
ها در منطقـه را ایجـاد کـرده     اهداف آمریکاییاهللا و حماس محور مقاومت علیه اسرائیل و حزب
اما در صورتی که دولت بشار اسد در سوریه سرنگون شود، این محور و قدرت نرم ایـران  . است

  . ثیر قرار خواهد گرفتأه تحت تبراي دستیابی به منطق
ي مقاومت و ارتبـاط   سوریه عالوه بر اهمیت راهبردي عمومی و به دلیل جایگاهش در جبهه

اي و جهانی، اهمیت مضاعف پیدا کرده است و و اتحاد با جمهوري اسالمی در محاسبات منطقه
راهبردي سوریه در در یک نگاه کلی اهمیت . تبیین این موقعیت براي ایران امري ضروري است

  :شودمحورهاي زیر خالصه می
ي آسیا، اروپا و آفریقا؛ قاره 3قرار گرفتن در محل پیوند *
همسایگی با لبنان، عراق، ترکیه، فلسطین اشغالی به عنوان اجزاي مهم ژئوپلیتیک منطقه؛*
المللی است؛اي و بینتنها کشور عربی که داراي مناسبات مستقل منطقه*
ال نفت و گاز ایران و عراق به اروپا؛انتق*
  ).22: 1391فرزندي، (تأثیرگذاري در معادالت سیاسی لبنان *

، کارشناس مسئول خاورمیانه در دانشگاه وبستر در ژنو بـر ایـن بـاور اسـت     »ژوبین گودرزي«
گسـترش  که سقوط بشار اسـد در سیاسـت خـارجی ایـران در سـطوح تمـایالت ایـدئولوژیکی،        

. ثیرگـذار اسـت  أشرقی و نقش سمبولیک در روند صلح اعراب اسرائیل، ت ي دیترانههژمونی در م
اسـالمی توصـیف کـرد و    بیداري ایران به دنبال از راه رسیدن بهار عربی در تونس و مصر آن را 

روابـط  . افزایش قدرت و نفوذ ایران اسـالمی منجـر شـود    بهامیدوار است این روند در خاورمیانه 
 ي ترین روابط در خاورمیانه یکی از صبورترین و در عین حال نامحتمل ي زمره درایران و سوریه

گرا از حـزب بعـث   ، سوریه که تحت رهبري اعراب ملی1980ي در اوایل دهه. مدرن قرار دارد
گیري علیه اسـرائیل  درصدد ایجاد اتحادي با ایران برآمد که هدف اصلی آن موضع ،قرار داشت

جمهـوري اسـالمی را بـه     1979ر عرب بود که پس از انقالب اسـالمی  سوریه نخستین کشو. بود
گودرزي معتقد اسـت  . رسمیت شناخت و در جریان جنگ ایران و عراق جانب تهران را گرفت

حضور رو به افزایش آمریکا در منطقه، نیروي خود را  ي بین ایران و سوریه در نتیجه ي که رابطه
کننـد تـا نفـوذ آمریکـا را      کشورهایی هسـتند کـه تـالش مـی    گیرد زیرا سوریه و ایران هر دو  می

وي در بررسی منافع هر یک از دو کشور سـوریه و ایـران تأکیـد کـرد کـه ایـران       .تخریب کنند



)39پیاپی (93تابستان، 9شماره  ،سومسال هاي راهبردي سیاست،  ي پژوهش فصلنامه  156

خلـیج فـارس قـرار داده     ي عمدتاً تمرکز خود را بر گسترش منافع خود از طریق نفـوذ در منطقـه  
.یت منافع خود در مشرق متمرکز شـده اسـت  است، و این در حالی است که سوریه بیشتر بر تقو

گودرزي تصریح کرد که هر دو کشور ایران و سوریه اهداف مشترکی چـون سـرکوب قـدرت    
ــی     ــال م ــان را دنب ــوذ در لبن ــترش نف ــین گس ــه و همچن ــا در خاورمیان ــد آمریک ــر و. کنن  ياز منظ

هیــت کـه از ما  ،هـاي اصـلی دو کشــور مـواردي چـون احیـاي حکومــت و امنیـت ملـی        اولویـت 
  ).Goodarzi, 2009: 125(گیرد، است هاي ایران و سوریه سرچشمه می دولت

نفـوذ و قـدرت    ،بـه عـراق   2003هاي آمریکایی در سـال   نیرو ي این در حالی است که حمله
اهللا بـا اسـرائیل    حـزب  ي روزه 33از سویی دیگر جنـگ  . در این دشمن سابق افزایش داد را ایران

بـه نحـوي کـه     ،تر شد رفته ایران در سوریه محبوباي ایران افزود و رفته هاي منطقه لینیز به پتانس
بـا ایـن   . شـد  نژاد در کنار یکدیگر در کشور دست به دست می هاي اسد و محمود احمدي پوستر

قـاهره ایجـاد شـده    -ها در روابط تهران  هاي سوریه، برخی چالش ثیر آشوبأتحت ت حال اخیراً
را نیـز بـه رشـته تحریـر درآورده      »ه و ایران؛ اتحـاد دیپلماتیـک  سوری«گودرزي که کتاب . است
بر این عقیده است که در صورت کنار رفتن اسد این احتمال وجود دارد که دولت جدید  ،است

این دیدگاهی اسـت کـه   . سوریه براي آرام کردن افکار عمومی تا حدودي از ایران فاصله بگیرد
در مسند ریاست جمهوري نیز بر آن اشتراك  ددن اسبرخی تحلیلگران حتی در صورت باقی مان

هـا در مـورد ایـران همـراه      کاري باقی ماندن اسد نیز با برخی مالحظه .کنند کید میأنظر داشته و ت
اهللا در صـورت سـرنگونی اسـد     این در حالی اسـت کـه الگـویی مشـابه بـراي حـزب      . خواهد بود

اهللا در حمایـت از اسـد از    نصراهللا رهبر حـزب  حسن سیدبه همین دلیل اخیراً. رو خواهد بودپیش
هاي مردمـی در   کید کرد اختالف خیزشأنصراهللا ت. مردم خواسته با ایستادگی وي همراهی کنند

هاي عربی و سوریه در این نکته است که اسـد پذیرفتـه ایجـاد اصـالحات ضـروري       دیگر کشور
  .است

اهللا را به حمایت از دولـت   ان و حزباین در حالی است که برخی مقامات غربی و عربی، ایر
در . اتهامی کـه ایـران همـواره آن را رد کـرده اسـت      ،کنند اسد در مقابل مردم معترض متهم می

برخـی   .ثر سـاخته اسـت  أحـالی کـه تحـوالت خاورمیانـه روابـط ایـران و سـوریه را نیـز متـ         عین 
اعـراب  . کننـد  شـاره مـی  انداز نفوذ اعراب در سوریه در صورت سقوط اسـد ا  تحلیلگران به چشم

هـاي منطقـه ماننـد آنچـه در مصـر اتفـاق افتـاد         برخی انقالب ي همانند عربستان سعودي از نتیجه
عـراق در زمـان صـدام حسـین و مصـر تحـت        ،عربسـتان مقامـات  به عقیده . چندان راضی نیستند

مـا بـه دنبـال    ا ،اي ایـران باشـند   هایی در قبال نفـوذ منطقـه  توانستند وزنه رهبري حسنی مبارك می
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سقوط صدام حسین در عراق، این کشور به دوسـت نزدیکـی بـراي ایـران تبـدیل شـد و ایـن در        
کشور  دوبه این ترتیب . کید دارندأحالی است که تهران و دولت جدید قاهره بر احیاي روابط ت

اعراب سنی مـذهب باشـند، بـا ایـران شـیعه روابـط        ي عرب در خاورمیانه بیش از اینکه در جبهه
توانـد مـوفقیتی بـراي اعـراب و از جملـه       به این ترتیب سقوط اسد در سوریه مـی . نزدیکی دارند

  . عربستان سعودي باشد که به هر طریق به دنبال مهار نفوذ ایران است
سـوریه متفـاوت از روال گذشـته     ي برخی کارشناسان بر این باورند که به هـر ترتیـب آینـده   

هاي عربی را نیز شـامل   کشور باتر ها روابط نزدیک ین تفاوتحاکم بر این کشور خواهد بود و ا
امـا   ،دهنـد  هاي تندي را علیه اسد انجام نمـی  گیريهرچند که اعراب در ظاهر موضع. شدخواهد 

هاي بیشـتر بـه همسـایگان عـرب در سـوریه بـه نفـع اعـراب          در واقع وجود حکومتی با دلبستگی
  .می چندان خوشایند نیستکه براي جمهوري اسالموضوعی، خواهد بود

  
  دهی به محیط امنیتی ایران و سوریه دالیل اهمیت سوریه در شکل

اهللا و خط تقابل با اسرائیل ي ارتباطی با حزب حلقه-1
ها در برابر اسرائیل در  اتخاذ موضعی محکم در پشتیبانی از فلسطینی» باري بوزان«ي به عقیده

ها در مقابل مردمشان بـه  ناپذیر از مشروعیت حکومتخاورمیانه جزء جدایی ي کشورهاي حوزه
هـاي امنیـت ملـی ایـن     هـاي مشـترك فرهنگـی، نگرانـی    بدون این پیوسـتگی . حساب آمده است

توانست الگـویی جـدا از وابسـتگی متقابـل     مجموعه کشورهاي کوچک و متوسط به تنهایی نمی
اي به تعریف بوزان از امنیت منطقهطرفی با توجه از ). 638: 1381بوزان،(امنیتی را به دست دهد 

 :نخسـت ،اي یـک نظـام امنیتـی اسـت کـه کشـورهاي واقـع در آن       امنیـت منطقـه   مبنی بر اینکه،
از نظر تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی داراي سرنوشت نسبتاً  :دوم.دامنیتی مشابهی دارن ي دغدغه

هـا و درك و برداشـت   آن بـر حسـب نگرانـی    ي باشند و واحـدهاي تشـکیل دهنـده   مشترکی می
دهنـد یکسان از تهدیدات، به منظور ایجاد و حفظ خود تن به قواعد و سازوکارهاي مشخص می

کـه در  (اي هاي فروملـی و فراملـی در امنیـت منطقـه     ، تأکید بر تأثیر سازمان)570: 1384نصري،(
اي نشـانه ) کنـد ها نمود پیـدا مـی   اهللا و حماس و سایرگروه برداشت ایران و سوریه نسبت به حزب

سیاست حافظ اسـد از زمـان   . کند است از اینکه ایران مصالح امنیتی خود را با سوریه تعریف می
گیري کامالً متضاد بوده که نقش اساسی را در رابطه بین ایـران  هد دو جهتابه قدرت رسیدن ش

کس گیري هم دو جنبه از شخصیت رئـیس جمهـور سـوریه را مـنع    این دو جهت. و سوریه دارد
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اساسـی شـامل موضـع     يگیـر هتج. کرد تأمین میهاي اصلی نظام سوریه را کرد و هم هدفمی
کـرد و  ن عمالً موجودیت اسرائیل را رد مـی آایدئولوژیک حادي است که حافظ اسد بر اساس 

این دیدگاه نابودي اسرائیل را . بدین سبب به هیچ وجه حاضر نبود با این رژیم وارد مذاکره شود
دیـدگاه  اول؛ : شـد که خود از سه علت اصلی ناشی مـی  ستدانه حل مناقشه خاورمیانه میتنها را

تعهــدات اســد و فشــارهاي وارد بــر : ســومائیل و رتــرس از اســدوم؛ ایــدئولوژیک حــافظ اســد، 
موضـعی  کـه  بـود گیري دوم آمادگی اسد براي دستیابی به تفاهم بـا اسـرائیل   جهت.حکومت او

اي سـوریه و براسـاس   هاي خاورمیانـه و در راستاي سیاستکرد  وه میجلمنطقی و معتدل  ،عملی
و هـا بـه حفـظ آرامـش در مرز   اتخـاذ شـده بـود و    الملـل  گرفته در روابـط بـین  گرایی شکلواقع

  . انجامید میگیري جوالن بازپس
که حافظ اسد در دوران زمامداریش بر سوریه رویـاي سـوریه   برخی از پژوهشگران معتقدند

اي شـامل لبنـان، اردن و   در سر داشت که به عبارتی گسترش حاکمیت سوریه بر پهنـه  بزرگ را
عنوان و به آرمان وحدت عربی بهاپروراند و گروهی دیگر معتقد بودند که اسرائیل را در سر می

اما چیزي که واضح است اینکـه سیاسـت سـوریه در دوران اسـد بـه      . بودشعار حزب بعث پایبند 
بـزرگ یـا آرمـان وحـدت      ي گامی در جهت تحقق بخشیدن به رویاي سـوریه هیچ وجه نشانگر 

 ،بـرعکس . در دوران اسد به وضوح مشخص نشـد  ي و هیچ تمایل واقعی در این زمینهبود عربی ن
کـه   بـود هاي بسیار کوچکی هاي سوریه در زمان اسد دنبال کردن هدفبارز سیاست ي مشخصه

جـه بـه تـوان    وی و نیز ایفاي نقشی فعال در منطقـه بـا ت  ترین آن تالش براي بهبود وضع داخلمهم
اي سیاست رئیس جمهور سوریه در سطح منطقه ي بنابراین زمینه. محدود دولت این کشور است

گیـري شخصـیت و موجودیـت سیاسـی او، بـه ویـژه در تحقـق        و نیز در نزاع با اسرائیل در شکل
لب اعتماد مردم سوریه و جهان عـرب  بخشیدن به هویتی ملی و سیاسی نهفته است که موجب ج

و این همان دلیلی است کـه اساسـاً باعـث نزدیکـی سیاسـت      ) 1374:546،زیسر(شودبه وي می
الملـل  هـاي بـین  ه باعث تقویـت ایـن رابطـه در سیاسـت    کجمهوري اسالمی ایران و سوریه شده 

همچنان بـه صـورت    حتی در انتقال قدرت به بشار اسد این سیاست، مربوط به این دو کشور شد
ي ماهیـت دولـت   دهندهعقاید حافظ اسد در مورد اسرائیل که نشان.مستمر و پایداري ادامه دارد

  : باشد ، به شرح ذیل میسوریه و همچنین دالیل نزدیکی ایران و سوریه است
سـرزمینی عربـی و متعلـق بـه سـرزمین      سـرائیل در آن تشـکیل شـده،   اسرزمین فلسطین کـه  *

.اندها به زور آن را اشغال کردهباشد که صهیونیستعرب میهاي فلسطینی
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ي پـرورده موجودیت تاریخی و اخالقی اسرائیل غیر قابل قبول اسـت؛ زیـرا اسـرائیل دسـت    *
ي نخست قرن حاضر بـر منطقـه حاکمیـت یافتنـد و نظـم      هاي امپریالیستی است که در نیمهدولت

هـاي  دیـت وطبیعـی را بـه موج   ي ویـژه سـوریه  بـه و جهان عرب طبیعی خاورمیانه را به هم زدند
.باشدها میساختگی تقسیم کردند که اسرائیل یکی از آن

ي تاریخی در سرزمین فلسـطین ندارنـد و سـاکنان    نشین هیچ پیشینههاي صهیونیستشهرك*
هـاي یهـودي نیـز بایـد بـه زادگـاه       عـرب . ها باید به کشورهاي اصلی خود بازگردنـد این شهرك
کشورهاي عرب  بازگردند و در آنجا از حقوقی برابر با سـایر شـهروندان برخـوردار     خویش در

).47همان، (باشند
در برابـر اسـرائیل   را سیاسـت خـارجی سـوریه     ی،بینیم که این عقایـد اساسـ  به این ترتیب می

اینکـه مخالفـت بـا موجودیـت اسـرائیل کـه در ایـن بنـدها         حـائز اهمیـت   ي نکتـه . دهدشکل می
عربیسـتی حـافظ اسـد قـرار دارنـد و ایـن همـان        هاي پـان اساساً در راستاي سیاست ،ده شدبرشمر

توان به کشور سوریه به عنوان نقطـه تالقـی ایـران اسـالمی و ناسیونالیسـم      است که میموضوعی 
این وضعیت در قالب رابطه با اسـرائیل خـود را بـه وضـوح     و عربی موجود در سوریه توجه کرد 

گرایـی  اي امنیتـی در راسـتاي واقـع   لهأله در درازمـدت بـه عنـوان مسـ    أمـین مسـ  دهد و هنشان می
  . شودالمللی براي جمهوري اسالمی ایران مشخص میبین

گرایی حافظ اسد در برابر اسرائیل تـرس همیشـگی او از   ي منفیدهندهیکی از عناصر تشکیل
کومـت  حرا تهدیـدي بـراي    گویا او اسرائیل ،ترس اسد از اسرائیل مضاعف است. اسرائیل است

  :داند و البته براي ترس خود دالیلی داردخود و سوریه و در واقع جهان عرب می
ست که بر سایر کشورهاي عـرب و از جملـه سـوریه برتـري     ا اياسرائیل قدرتی منطقه-اول

اي و ارتشی نیرومند سیاسی و اقتصادي و نظامی و تکنولوژیک آشکار دارد و داراي سالح هسته
به ویژه نیروي هوایی آن بر نیروي هوایی سوریه برتـري کامـل دارد امـري کـه در جنـگ      . است
افزون بر این، اسرائیل از پشتیبانی غـرب بـه ویـژه آمریکـا برخـوردار      . لبنان به اثبات رسید 1982
.است

هاي عرب طلب که در صدد تسلط بر سرزمیناسرائیل حکومتی است متجاوز و توسعه-دوم
کوشد تا مـانع  تا فرات است و براي رسیدن به آن می لبی به ارض موعود، سرزمینی از نیو دستیا

هـا  پیشرفت فرهنگی و تکنولوژیک کشورهاي عرب شده و توان نظامی، اقتصادي و سیاسـی آن 
). 550همان، (را در هم شکند تا هیچ قدرت عربی نتواند تهدیدش کند
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: در توضـیح ایـن دیـدگاه نوشـته اسـت      »ورمیانـه اسـد و مناقشـه خا  «در کتاب  1پاتریک سیل
اساس اختالف بین اسرائیل و سوریه این است که صلح از نظر سوریه میان دو کشور به مسـائلی  «

شود و چه بسا مناسـبات قـدرت میـان    هاي اشغالی مربوط میگیري سرزمینبسیار فراتر از بازپس
ي ایـن مسـئله مطـرح اسـت کــه اراده    اسـرائیل و اعـراب را نیـز شـامل گـردد، بـه عبـارت دیگـر         

 ،هاي خود را بازپس گیرندشاید اعراب سرزمین. گرددیک از دو طرف برمنطقه حاکم میامکد
جنـگ بـا    ،منظر اسـد از). پاتریک سیل(ي اسرائیل خواهند بوداما همواره نگران اقدامات آینده

طی یک نسل پایـان داد و ایـن   توان آن را یک شبه و یا حتی است و نمی ي طوالنیاسرائیل نبرد
همان استراتژي حافظ اسد در برابر اسرائیل بود که اساساً دیـواري را بـین ایـن دو کشـور ترسـیم      

بـه  است که ایران را در نزدیکـی   یاین همان سیاست .کند که منجر به صلح دائمی نخواهد شدمی
حتی  ،ین دو کشور شده استپایداري بین ا ي کشور سوریه قرار داده و منجر به خلق یک پیشینه

کـیم  حباعـث ت  کـه مشـاهده کـرد   نیـز  توان در بشار اسد جانشـین او  این نگاه ایدئولوژیک را می
  . روابط با ایران چه به لحاظ ایدئولوژیک و چه به لحاظ راهبردي شده است

موضـع و   ،با سوریه مسـتحکم کنـد  را عامل اساسی دیگري که باعث شده ایران روابط خود 
اهللا لبنان است که در راستاي منافع سوریه و در مقابـل اسـرائیل   حزب قبالهاي سوریه در سیاست

نگـاهی   دارد،داشته که ریشه در نگاه دولت سـوریه بـه اسـرائیل و اهـدافش در منطقـه      گام برمی
ایـن در   .اهللا مورد حمایت دولت سوریه قرار بگیـرد عمیقاً بدبینانه که این عامل باعث شده حزب

در و اهللا و حماس را به رسمیت شناخت است که در همان زمان حافظ اسد مقاومت حزبحالی 
اهللا در بررسـی رابطـه سـوریه و حـزب    . آمیـز اتخـاذ کـرد   المسلمین موضـعی مخالفـت  برابر اخوان

  .رسدنگاهی تاریخی به صورت اجمالی ضروري به نظر می
 ي رائیل از غـرب و از طریـق منطقـه   سوریه همواره نگران بود که مبـادا اسـ   ،پنجاه ي طی دهه

صـنعتی مراکـز بـه وکنـد محاصـره راجـوالن هـاي  بلنديلبنانبقاعوواديروشبینا، –عرقوب
هجـوم   جلـو توانسـت نمـی لبنـان ارتشکهآنجااز. یابددست) حماهوحمص(شمالدرسوریه

ش در مرزهـاي لبنـان و   احتمالی به سوریه را بگیرد، سوریه همواره خواهان آن بـود کـه نیروهـای   
اسرائیل، به ویژه در مناطق روشبینا، مرجعیون، راشیا، وادي و بقاع استقرار یابند و شکاف موجود 

 1976ال رفت، تا اینکه در سـ در این جبهه را پر کنند، ولی بیروت از درخواست دمشق طفره می
به منظور پایان دادن بـه جنـگ داخلـی    » نیروهاي بازدارنده عرب«نیروهاي سوري در چارچوب 

  ).1378:111مزاحم،(لبنان و تأمین منافع استراتژیک سوریه وارد خاك این کشور شدند
                                                                                                                                                                      
1.  Patrick Seale
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سوب شد، زیرا حتهدیدي براي سوریه م 1982لشکرکشی رژیم صهیونیستی به  لبنان در سال 
گرفت و ها قرار میبقاع، دمشق و عمق سوریه در تیررس آن ي روهاي این رژیم به درهبا رسیدن نی

چون سوریه توان نظامی در برابر ارتش اسرائیل را نداشت، از جنگ متعارف با آن پرهیز کرد و 
) 1378:112مزاحم،(سیاست رویارویی غیر مستقیم را با پشتیبانی از مقاومت لبنان در پیش گرفت

به شکست کشاندن طرح اسرائیل در جنـوب لبنـان، آن رژیـم را در ایـن منطقـه درگیـر        تا ضمن
هاي سـازمان  نامهعساخته، تضعیف نماید و در نتیجه به شرایط صلح عادالنه و فراگیر بر اساس قط

  . هاي اشغال شده فراهم گرددآزادسازي سرزمین ي ملل متحد گردن نهد و سرانجام زمینه
هـاي مقاومـت لبنـانی و فلسـطینی روي     شتیبانی سیاسی و تدارکاتی گروهسوریه در عمل به پ

حضور نیروهاي سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی ایـران را در بقـاع لبنـان فـراهم         ي آورد و زمینه
کردند،اقدامبقاعدرشیعهجوانانآموزشوجذببهفرهنگی–ساخت و آنان با بسیج سیاسی

و افزون )Shapira, 1988: 122(امی شدندنظمقاومتواهللا زبحتشکیلپیشگامانکهجوانانی
هاي نظامی ایران در بقاع و بیروت و جنوب لبنان اهللا از کمکساز برخورداري حزببر این زمینه

تـر شـد و   بدین ترتیب جایگاه سوریه با این وضعیت براي ایران بیش از پیش پـر اهمیـت  . گردید
توانسـت کـه بـا ایجـاد     ن طریـق ایـران مـی   ایـ ازوشـد تهران–باعث ایجاد نزدیکی بیشتر دمشق

توانسـت خـط   ي پایدار با سوریه همزمـان در دو جهـت فعالیـت کنـد؛ از یـک طـرف مـی       رابطه
توانسـت مسـتقیماً بـه کنتـرل     اهللا ترسـیم کنـد و از طـرف دیگـر مـی     اتصالی بـین تهـران و حـزب   

امـل تنظـیم   وتـرین ع و این از جملـه مهـم   فظ امنیت خود بپردازدحتحرکات اسرائیل در راستاي 
  .استسوریه قبال ایران در  یسیاست خارج

بخـش   ،جبـل  ،نشینی نیروهاي اسرائیل از بیروتبا افزایش عملیات نیروهاي مقاومت و عقب
به نوار امنیتی، سوریه به تدریج ابتکار عمـل را بـه دسـت گرفـت و      یجنوب و ي بقاع غربیعمده

پیمانان سوریه در لبنان، به ویژه به موازات فعال شدن مقاومت، هم. لی کردزیرپاي اسرائیل را خا
خواه لبنان نیز مناطق تحـت کنتـرل خـود را بـازپس گرفتنـد و جایگـاه       مل و حزب ترقیجنبش اَ

سوریه نیز پس از آنکـه منـاطق بقـاع غربـی، جبـل و بیـروت را تحـت        . سیاسی خود را باز یافتند
ن با پایان یافتن شورش میشل عون در کاخ ریاست جمهوري لبنان و کنترل خود درآورد، همزما

به اجرا درآمدن قرارداد طائف بـراي پایـان دادن بـه جنـگ داخلـی لبنـان، کوشـید تـا بـا حفـظ           
ها را از تدابیر خلع سالح که به موجب گري اسرائیل، نه تنها آناهللا در برابر اشغالنیروهاي حزب

به اجرا درآمد مستثنی کنـد، بلکـه از حمایـت سیاسـی و تـدارکاتی      1990قرارداد طائف از سال 
  ).1378:113مزاحم،(ایران نیز برخوردار سازد
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و فـرا رسـیدن فرآینـد سـازش اعـراب و اسـرائیل، جایگـاه         1991پس از اجالس مادرید در سـال  
آویـو را وادار  اهـرم فشـاري تـل   عنـوان   بـه توانسـت  اهللا در استراتژي سوریه تقویت شد، زیرا مـی حزب

هاي دمشق تن دهد و افـزون بـر ایـن آهنـگ گفتگوهـاي صـلح را کـه بـه علـت          سازد که به خواسته
از طرفی دیگر سوریه با حمایت از مقاومـت،  . به حرکت درآورد ،سرسختی اسرائیل متوقف شده بود

ت بـا ایجـاد   هاي اسرائیل را براي ایجاد شکاف میان دولت و مقاومت لبنان خنثـی کـرد و توانسـ   تالش
علیرضـا  «.)Harik, 1997: 262(آنان را در برابر دشمن صهیونیستی قرار دهـد  ،هماهنگی میان آن دو

نیز معتقد است که دلیل اصلی حمایت ایران از سـوریه،  » رند«تحقیقاتی  ي تحلیلگر ارشد مؤسسه» نادر
ران و سـوریه فاقـد ابعـاد    ي بـین ایـ   رابطـه او معتقـد اسـت   . اهللا لبنـان اسـت  حمایت این کشور از حزب

شـود کـه بـه نـوعی بـه       رژیم سکوالر سوریه توسط افراد علـوي اداره مـی  . ایدئولوژیک و دینی است
با این وجود، جمهـوري اسـالمی   . شوند که اکثریت مردم ایران تابع آن هستند مذهب شیعه مربوط می

ایـران،  . کنـد  حسـاس مـی  ایران، تنها حکومت دینی در دنیا، نزدیکی دینـی کمـی بـه حکومـت اسـد ا     
ي استراتژیک به دنیاي عرب، یک سنگر علیه قـدرت آمریکـا و    سوریه را بیشتر به عنوان یک دروازه

سـپر ضـد   چنین بـه عنـوان یـک    سوریه هم. بیند اهللا لبنان میتر از همه راه ارتباط با حزب اسرائیل و مهم
.)1: 1392نادر، (کند ضربه در برابر بی ثباتی داخلی ایران عمل می

توان به این صورت گفت که اساساً عامـل اصـلی نزدیکـی روابـط ایـران و      به این ترتیب می 
اهللا توان اتخاذ سیاست خارجی یکسان در برابر اسرائیل و همچنین حمایت از حـزب سوریه را می

لبنان دانست و این نزدیکی روابط در راستاي تأمین امنیـت جمهـوري اسـالمی ایـران و همچنـین      
اهللا لبنـان نقـش   حـزب  ،باشد که در این راهبردهـاي ضـد صهیونیسـتی   سوریه در برابر اسرائیل می

کند و با حمایـت ایـران و سـوریه توانسـته     ایران و سوریه بازي می یکلیدي را در سیاست خارج
. هاي کاري را چه بـه لحـاظ سیاسـی و چـه بـه لحـاظ نظـامی بـر اسـرائیل وارد آورد         است ضربه

باشد و همـین  ن ایران و سوریه اساساً براي هردو طرف به لحاظ امنیتی حائز اهمیت میبی يرابطه
  .  هاي تاریخی و استراتژیکی بین دو کشور شده استعامل است که باعث ایجاد ریشه

  هاي آمریکا علیه ایران در خاورمیانه سیاستسد نفوذ : سوریه-2
ــان ــورهاي مخت ســوریه از زم ــر کش ــاي گذشــته، از نظ ــک و  ه ــر ژئوپلیتی ــاالترین منظ ــف ب ل

اي ژئوپلیتیـک سـوریه بـه گونـه    . خاورمیانه داشـته و همچنـان دارد   ي ژئواستراتژیک را در منطقه
است که جایگاه راهبردي به این کشور بخشیده است زیرا باعث قرار گرفتن آن در نقطه اتصـال  
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اي صـنعتی و خاورمیانـه قـرار داده    سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا گردیده و سوریه را در میان اروپ
  .است

  :المللی عبارتست ازاي و بینهاي منطقهاهمیت سوریه براي قدرت
؛مرکزیت سوریه به لحاظ راهبردي در خاورمیانه*
؛هاي اعراب و اسرائیلپیوند سوریه با درگیري*

. فـزون آن اسالم سیاسی و بنیادگرا در کشورهاي منطقه و روند روزا ي احساس خطر از ناحیه
گانه متمایز در زیرساختار سوریه باعث به وجـود آمـدن   دهاي چنبه این ترتیب، ترکیب موقعیت

این وضـعیت از یـک   . شودوضعیتی ممتاز، حساس و در عین حال خطرناك براي این کشور می
ي نـاامنی،  طرف تضمینی براي امنیت، ثبات و رشد اقتصادي است و از طرف دیگر در بر دارنده

  ). 1390:68آجرلو،(هاستها و ظرفیتباتی و عقیم ماندن فرصتثبی
امنیتی بین ایـران و سـوریه را در    ي اي و جهانی، رابطهتأکید بر سطوح تحلیل داخلی و منطقه

یکی از عوامل اصلی به هم خوردن ساختار مجموعه امنیت » بوزان«. کندابعاد جهانی گسترده می
دانـد  ار گرفتن منطقه توسط یک یا چند قدرت خـارجی بـزرگ مـی   الشعاع قراي را، تحتمنطقه

هـاي   این حضور قدرت. ریزنداي شده و پویایی آن را به هم میکه مستقیماً وارد مجموعه منطقه
خارجی در راستاي نفوذ یا به هم زدن مجموعـه امنیتـی ممکـن اسـت از طریـق ارسـال سـالح و        

تراتژیک اقتصـادي و مـالی بـه یـک یـا برخـی از       هاي اس هاي فنی و آموزشی و یا کمکحمایت
بنـابراین  ). 83: 1389گـر کـالجی،   داداندیش و کوزه(واحدهاي یک مجموعه امنیتی اتفاق بیفتد 

تواند تالشی استوار بـراي جلـوگیري از بـه هـم خـوردن سـاختاري       روابط بین ایران و سوریه می
کننده روابط امنیتی بـین ایـن دو کشـور    هاي اصلی تعریفمجموعه امنیتی باشد که یکی از مؤلفه

  .  هاستدر تاریخ آن
رویکردهـاي کـالن آمریکـا بـیش از      ي باراك اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده، در ادامـه 

رؤساي جمهور دیگر این کشور در مسیر جهانی شدن گام برداشته است و این عامل شـاید تنهـا   
اینکه جهانی شدن به عنوان یک پروسـه دیـده شـود یـا     فارغ از . اوباما از شعار تغییر باشد ي ثمره

هـاي  هایی از ساختهاي سیاسی لیبرال دموکراسی به بخشپروژه، تاکنون خود را در قالب نظام
آمریکـا  . را فـراهم کنـد   تالمللی تحمیل کرده و آمریکا قصد دارد سـکان ایـن حرکـ   ملی و بین

 1648از نظـام وسـتفالی اسـت کـه از سـال      جهـانی شـدن، نیازمنـد عبـور      ي براي گذار به مرحله
اصـل  «، نظـام وسـتفالی  آشـکار  ي ترین قاعـده المللی بوده است و مهمگفتمان حاکم بر نظام بین
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اي کـه تـا   قاعـده . اکمیت هیچ کشـوري را نقـض کـرد   حتوان براین اساس نمی. است» حاکمیت
شـد کـه تنهـا    ل محسـوب مـی  الملـ ترین اصول روابط و نظام بـین سپتامبر یکی از مهم 11پیش از 

، عـراق )2001(امـا حملـه آمریکـا و نـاتو بـه افغانسـتان      . کردها و تجاوزها آن را نقض میجنگ
کایـت از ایـن دارد کـه    حو در حال حاضر تالش براي حملـه بـه سـوریه،    ) 2011(، لیبی)2003(

: 1391ی، ماشـم حجـت  (کنـد و عبور از نظام وستفالی فکر می» فراحاکمیت«واشنگتن به دوران 
25.(  

هـاي سیاسـت خـارجی    گیـري درهم تنیدگی امور سیاسی، امنیتی و اقتصـادي جهـان، جهـت   
اي را بـه جلـب   آمریکا، خصوصاً در منطقه، خاورمیانه را به سمتی سـوق داده کـه جایگـاه ویـژه    

به عبارت دیگر زمانی که فقر، افـراط و تفـریط در   . همکاري و تقویت همگرایی اختصاص دهد
یابد قوت می ،اي که به لحاظ منفعت و امنیت داراي اهمیت باالیی براي ایاالت متحده استمنطقه

امروزه این دیدگاه غالب در  .نمایددیگر تصور مکانی امن و مطمئن براي آمریکا دور از ذهن می
مداران آمریکایی وجود دارد که دستیابی به اهداف و حفظ موقعیت جهانی ایاالت میان سیاست

هاي ناهمگون و متعارض با نظم جهانی را یابد که آمریکا شکافده تنها در صورتی تحقق میمتح
پر کند و به همسوسازي بیشتر خصوصاً در مناطق پر مناقشه اقدام نماید و این همان دیدگاهی است 

به طور کلی اهـداف  ). 50: 1391خانبلوکی، (کنند پیمانانش در سوریه دنبال میکه آمریکا و هم
  : توان به صورت موارد زیر خالصه کردراهبردي آمریکا در سوریه را می

اهللا و همزمان هموارسازي مسـیر   هاي مقاومت اسالمی از جمله حماس و حزب کنترل گروه*
اسرائیل براي رسیدن به اهدافش؛

هـا در قالـب کمپرادورسـازي در    کـردن سیاسـت بازتولیـد و بـازتعمیر دولـت     اجرا و دنبـال *
     به عنوان » غسان هیتو«انتخاب . انه براي تأمین منافع اقتصادي بلندمدت خود در این منطقهخاورمی

دلیـل  ) باشـد دار سـاکن تگـزاس مـی   کـه یـک سـرمایه   (نشین اولین رئیس ائتالف مخالفان خارج
هاي اقتصادي و ایجاد یک کمپرادور وابسته به غرب است؛آشکاري براي اجراي این سیاست

هاي روسیه در خاورمیانه که عمالً در قالـب جنـگ سـرد بـین     قابل نرم با سیاستکنترل و ت*
هاي ضد شرقی غرب در قبال ایـن  شرق و غرب به نمایش درآمده و باعث آشکار شدن سیاست

مسأله شده است؛
المللی که اخیراً در قالب بحران اتمـی ایـران    انزواي ایران در منطقه و به تبع آن در نظام بین*

هاي ضد تحریم ایران؛شود و همچنین کنترل سیاستان مورد تبلیغ قرار داده میدر جه
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اي را آوردن مجدد عراق که بعد از خروج نیروهاي آمریکایی در آن روابط حسنهبه چنگ*
تـوان  به نوعی می. هاي جدید خود در عراقبا ایران برقرار کرده است و همچنین اجراي سیاست

بازگشت به عراق است که اتفاقات و تحوالت اخیر عـراق   ي در اندیشهگفت که آمریکا مجدداً 
ترین این اتفاقات است؛تأثیر نبوده و مسئله کردستان از جمله مهمدر این روند بازگشت بی

دور فرهنـگ لیبـرال دموکراسـی از    سـازي خـود در قالـب صـ    هـاي جهـانی  اجراي سیاست*
هاي تعدیل اقتصادي در پوشش نئولیبرالیسم ل سیاستغربی در خاورمیانه که به دنبا ي پاشیدههم

در این راستا کشـورهاي غربـی حتـی از مسـلح کـردن شورشـیان و       . شودبه این منطقه عرضه می
هاي تروریستی در بحران سوریه ابایی ندارند و این سیاستی است کـه حتـی بریتانیـا نیـز بـه      گروه

وریه به عنوان یک هـدف اسـتراتژیک در نظـر    اي براي از بین بردن دولت کنونی سعنوان گزینه
؛) Simon, 2012: 31(دارد

اي اوباما خـود  المسلمین که به عنوان سیاست جدید خاورمیانه همراهی و همکاري با اخوان*
داران المسـلمین بـا سـرمایه    را نشان داده است و در مصر و سـوریه کـه حـاکی از ائـتالف اخـوان     

هـاي شـرق و خصوصـاً    تاً به عنوان ابزاري براي مقابله بـا سیاسـت  آمریکایی است و نهای ي وابسته
.روسیه

هاي بلندمـدت غـرب در سـوریه    شود، سیاستبه این ترتیب آنچه که از این موارد هویدا می
است و ایران نیـز بـه صـورت جـدي از ایـن اهـداف آگـاه اسـت و بـه همـین دلیـل در راسـتاي             

هاي جنگ سـرد کـه    شود که با سیاستریه ظاهر میها در سوجانبه آنجلوگیري از حضور همه
  .راستا شده است کند، همروسیه آن را دنبال می

کشور سوریه به تعبیري در چهار راه خطرناك ژئوپلیتیکی قـرار گرفتـه و بـا اردن، اسـرائیل،     
منطقــه اســت و  ي مـرز اســت و در تقــاطع آبــراه بـزرگ و خــط لولــه  لبنـان، ترکیــه و عــراق هــم 

گسترده نظامی با کشـور روسـیه دارد و روسـیه در بنـدر طرطـوس سـوریه و کنـار         هايهمکاري
اي آن ي سـنگر مهـم خاورمیانـه   دریاي مدیترانه پایگاه پیشرفته نظامی ایجاد نمـوده کـه بـه منزلـه    

  ).   50: 1391خانبلوکی،(کشور است 
پایـان  «نمـود کـه   صـریحاً اعـالم    2011، مشاور امنیت ملی آمریکا، در دسـامبر  1»تام دانیلون«

نشینی ایران در منطقه و برهم خوردن توازن قـواي راهبـردي   ترین عقبرژیم اسد موجب بزرگ
به این ترتیب آنچه که از این ). 22: 1391محمدي، (» و تغییر آن در منطقه علیه ایران خواهد بود

                                                                                                                                                                      
1. Tom Danilon
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ی بلندمـدت  اي بـراي رسـیدن بـه هـدف    ها پیداست، شاید سوریه براي غرب به عنوان وسـیله گفته
هاي ضد ایرانـی غـرب   اي دیگر بتوان گفت که اساساً سوریه قربانی سیاستباشد، شاید از زاویه

شده است، با این حال آنچه که اهمیت اساسی دارد اینکه ایران در قالب توافقی پایدار با سـوریه  
منطقـه و بـه   هـا در  و همچنین توافق شکننده با چین و روسیه در راستاي جلوگیري از اهداف آن

  .   ویژه سوریه است
  

  در برابر اسرائیل اسالمی –اتصال ناسیونالیسم عربی و هویت ایرانی  ي نقطه: سوریه-3
اي، عنصر اصلی که باید به روابط قدرت افزوده شـود  امنیت منطقهدر تعریف باري بوزان از 

که در آن طیفـی از   منظور از دوستی روابطی است. الگوي دوستی و دشمنی بین دو دولت است
منظور از دشمنی نیـز  . دوستی واقعی تا انتظار حمایت یا حفاظت بین دو طرف وجود داشته باشد

توانـد از اختالفـات مـرزي و    این الگو می. روابطی است که در آن سوءظن و هراس حاکم باشد
وژیک و ارضی، تمایالت قومی یک واحد نسبت به واحد دیگر، اختالفات یا اشـتراکات ایـدئول  

بـا  ). 85: 1389گـر کـالجی،   دادانـدیش و کـوزه  (شـود  ارتباطات مثبت و یا منفی تاریخی ناشـی  
ي کشورهاي عربی بعد از به قـدرت رسـیدن علویـان جایگـاه      توجه به اینکه سوریه نسبت به بقیه

ن ي مناسبی بـراي کنـار هـم قـرار گـرفت      توانست زمینهبسیار مهمی در مقابله با اسرائیل داشت می
در صـورت رویـدادن ایـن امـر، ایـران      . ایرانی و ناسیونالیسم عربی باشد –شیعی –هویت اسالمی

تواند با همکاري کشورهاي عربی دیگـر قطـب قدرتمنـدي را در مقابـل اسـرائیل در راسـتاي       می
  .ي امنیتی تشکیل دهد مجموعه

در پـی  . ی هستندهاي نوظهوري در تاریخ جوامع اسالمگرایی و دولت ملی پدیدهملت، ملی
یان بر جهان، اروپایی کردن نظام جهانی در دستور کار قرار گرفـت و  ئاروپا ي جانبهي همهسلطه

ــین   ــه قســمتی از ایــن جهــان مــدرن شــدند و یــک نظــام ب المللــی را کشــورهاي عربــی خاورمیان
هور دولت اروپایی است و به ظ ي گرایی اساساً یک پدیدهناسیونالیسم یا ملی. گذاري کردندپایه

  ).Tibi, 1990: 20(ملی جدید در اروپا بستگی دارد
اسـتعمارزدایی کـم و بـیش    ي برنامـه  1960ي کند که در اوایل دههاشاره می 1»ارنست گلنر«

 »بسـام طیبـی  «. رودیک قدرت عظیم به شمار می يکامل شد و ناسیونالیسم در دنیاي نوین امروز
ورمیانه را به صورت تـاریخی مـورد تجزیـه و تحلیـل     روشنفکر عرب، خیزش ناسیونالیسم در خا

                                                                                                                                                                      
1. Ernest Gelner
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کند، یعنی دورانـی  کانونی بحث خود را به جنگ جهانی اول معطوف می ي دهد و نقطهقرار می
. که بسیاري از روشنفکران عرب در پی اشغال کشورشان، از فرانسـه و بریتانیـا روي برگرداندنـد   

ــد اســت کــه ناسیونالیســم     ــاي نقــش  بــاوجوداو معتق هــاي مهــم و ضــروري در جنــبش   ایف
ملی در خاورمیانه، از این پس به صورت یک آرمان درآمده که ظـاهراً سـد راه    ي طلبانهاستقالل
  ).Ibid, 35-36(هاي سیاسی و اجتماعی بیشتر شده استآزادي

هاي قومی دانشگاه وارویـک معتقـد اسـت کـه     ، پژوهشگر مرکز پژوهش»مونتسرات گیبرنا«
 ي او رابطــه. الملــل بــوده اســتزگر مــوج جدیــدي از واگرایــی در روابـط بــین ناسیونالیسـم آغــا 

ملــت را باتوجــه بــه اصــل حاکمیــت، قــدرت، فرهنــگ، مشــروعیت و   –ناسیونالیســم و دولــت
و ایدئولوژي مشاهده نموده و سپس هویت ملی را بر اساس آموزش و پرورش، میـزان باسـوادي  

  ).uibernau, 1996: 31G(دهدهاي ملی مورد توجه قرار میآگاهی
 50ي هاي میان دو جنگ جهـانی و گسـترش آن در دهـه   ناسیونالیسم عربی در سال ي تولد اندیشه

اثـر زیـادي    ،هـایی کـه تحـت ایـن عنـوان فعالیـت کردنـد       میالدي بر اندیشه و عملکـرد جنـبش   60و 
کـه از نظـر سیاسـی    شود هایی اطالق میناسیونالیسم عربی از نظر فکري به احزاب و جنبش. گذاشت

هـاي محـروم را   اند و از نظر اقتصادي، تغییر عوامل تولید به نفع گـروه در پی وحدت کشورهاي عربی
ها ترکیب و آرایش دینی جوامـع عربـی را   در مورد مسائل دینی و مادي هم این جنبش. کننددنبال می

یــن دوره موضــوع اســتقالل ناسیونالیســم عربــی در ا ي اصــلی اندیشــه ي هربــدر واقــع تج. پذیرنــدمــی
استعمار خـارجی   ي کشورهاي عربی بوده است، زیرا اکثر کشورهاي عربی در این هنگام تحت سلطه

هـاي اسـرائیلی   ي رهایی فلسطین با توجه به جنگ مستمر بین اعراب و صهیونیستلهأقرار داشتند و مس
اسـتعدادها و روابـط اجتمـاعی    از ابتداي قرن بیستم مطرح بود و همچنـین تـالش بـر ایـن بـود کـه بـه        

هـاي بیشـتر و مـؤثرتري بـراي     تر از سطح متوسط جامعـه، فرصـت  ینیداخلی، به ویژه طبقات فقیر و پا
  ).56: 1389خدوري، (مشارکت در جامعه و سازندگی داده شود

، چهار دلیل عمـده وجـود دارد کـه ناسیونالیسـم عربـی نتوانسـت بـه        »ولید خدوري«از منظر 
هـا  خود برسد و عمالً به لحاظ فکري کامالً کنار گذاشـته شـد کـه اولـین مـورد آن     هاي خواسته

دومـین عامـل اساسـی    . اي بـود مسائل کشـوري و منطقـه   ي فقدان چارچوب نظري واقعی درباره
هاي ناسیونالیست عربی بـود کـه   هاي ناسیونالیستی و حکومتفقدان دموکراسی در درون جنبش

هـاي مردمـی و   ناپـذیري در قبـال خواسـت   شود که انعطافوم میاین خود باعث ایجاد عامل س
عامل چهارم نیز فقدان صراحت و عدم اعتراف به خطا بود کـه ویژگـی   . المللی بودتحوالت بین
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باشـد هاي ناسیونالیسـتی ناشـی از عـدم دموکراتیـک بـودن ایـن اندیشـه مـی        اکثر جنبش ي عمده
  ). 71، همان(

وري طـ دوکشـور سـوریه و عـراق کـه خـود را از یـوغ امپرا       »وسـان رمـ  «بعد از قرارداد صلح 
و  »کلمانسـو «به قیمومیت فرانسـه و بریتانیـا واگـذار شـدند، کنفـرانس       ،عثمانی آزاد کرده بودند

به بررسی گذاشته شد که عمالً دو کشور را به لحـاظ اقتصـادي تـاراج و چپـاول      »للوید جورج«
کـه   بـود  هـاي اسـتعماري فرانسـه و انگلـیس    یاسـت آغازي براي مخالفـت بـا س   ي این نقطه .کرد

اي خواسـتار اسـتقالل کامـل    هیـ طـی بیان و هاي عرب را به واکـنش جـدي واداشـت    ناسیونالیست
ــر تشــکیل دولــت   ي و اعالمیــه »پیکــوســایکس«ســوریه و عــراق و لغــو قــرارداد  ــالفور مبنــی ب ب

، امـامی (که باشـد، شـدند  هاي فرانسه تحت هر عنوانی نین عدم قبولی کمکچصهیونیستی و هم
که ارتباط تنگـاتنگی  (بار فرانسه در برابر انقالبیون سوري و عراقی اقدامات خشونت). 24: 1369

این امر موجب شد که سـوریه و عـراق    ودار کرد را جریحه ها احساسات آن) دبا یکدیگر داشتن
  . به سمت استقالل کامل حرکت کنند

مظلوم جامعه بودند، هرگـز نتوانسـتند بـر    ر استثمار شده واقشا ءعلویان سوریه که عمدتاً جز
هاي فراگیر دیگر با برادران سـنی خـود پیونـد برقـرار سـازند و      مبناي ناسیونالیسم عربی یا جریان

همـین عامـل در آغـاز    .سایر احساساتشـان غلبـه داشـته اسـت    ها براي آنهمواره همبستگی فرقه
فرانسـه نیـز   . هاي فکـري فرانسـوي شـد   ن آنان با دستگاهقیمومیت فرانسه سبب نوعی همکاري بی

ها بود تا بتواند از گسترش احساسات ناسیونالیستی جلوگیري کند و همواره در پی تقویت اقلیت
در سـال   ،»ژنـرال گـورو  «،ها را خنثی سازد و این امر باعث شد که حاکم فرانسوي سـوریه یا آن
  ).181: 1379نقیب زاده، (اعطا کند به علویان جبال انصاریه خودمختاري 1920

مقامات استعمارگر فرانسوي طی دوران حضور خود در سوریه همواره در تالش بودند که با 
در سوریه جلوگیري کنند  »پان عربیسم«در سوریه از گسترش  یهاي مذهبی و قومتقویت اقلیت

هسـتانی خـود بیـرون آینـد و     هـاي کو پناهگـاه علویان ازاي را بوجود آورد کهو همین امر زمینه
  ). Abdulhamid, 2004: 31(ندنکوارد ارتش سوریه شوند و به سرعت ترقی

ایـن دوره،  . حزب بعث در حال تکوین و استحکام بـود  1944هنگام استقالل سوریه در سال 
با حضـور  این قوم گامی دیگر را در راستاي افزایش قدرت علویان به معرض نمایش گذاشت و 

. زب بعث توانستند به طور مستقیم براي کسب قدرت سیاسی سوریه وارد عمل شـوند خود در ح
امـا از طـرف دیگـر جایگـاهی بـود کـه        ،حزب بعث با آنکه داراي گرایشات ناسیونالیسـتی بـود  
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در واقـع حضـور   ). Wilson, 2004: 17(خارج شوند ها توانستند از سلطه سنی مذهبعلویان می
د که علویان بر این حـزب مسـلط شـوند کـه در نهایـت موجـب       علویان در حزب بعث باعث ش

  ).Hirst, 1979: 26(ها در سوریه شدگیري آنقدرت
ناسیونالیسم عربی با اتکا بـه مـذهب سـنی بـه      ،گیري علویانبا توجه به اینکه تا قبل از قدرت

زوال  ها در رأس قـدرت باعـث  سوریه حاکم شده بود، حضور آن ي طور بسیار وسیعی بر جامعه
پـان   تناسیونالیسم عربی موجود در سوریه شد به طوري که حزب بعث نیـز کـه داراي گرایشـا   

بعد از بـه قـدرت    1»وندام«وتاب افتاد، به طوري که عربیستی بود با تسلط علویان برآن نیز از تب
 :Van dam, 1996(توصـیف کـرد  » حکومتی بعثـی بـا چیرگـی علویـان    «رسیدن علویان آن را 

100  .(  
اي کـه ایـدئولوژي   ابط ایران و سوریه ایجاد کرد بـه گونـه  وعطفی را نیز در ر ي این امر نقطه

ناسیونالیسم عربی موجود باعث ناممکن شدن روابط دوجانبه بین اعراب و ایران شـده بـود، کـه    
در . تفکـر پـان عربیسـتی    ي هاي مذهبی بین دو کشور بود و هم سلطهاین امر هم ناشی از تفاوت

هـا بـود هـم اکنـون تنهـا در      پـان عربیسـت   ي هاي مدیدي تحت سـلطه کشوري که تا مدت واقع
هاي پان عربیسـتی حـزب بعـث را کنـار گذاشـت      کرد و سیاستقالب سکوالریسم حکومت می

 تـا ار مناسـبی را بـراي جمهـوري اسـالمی ایـران ایجـاد کـرد        یکه این امر وضـعیت راهبـردي بسـ   
خط اتصالی بین ناسیونالیسـم عربـی رقیـق شـده در      ،شور سوریهبتواند با افزایش نفوذ خود در ک

اي اي و خاورمیانـه هـاي منطقـه  سوریه و هویت ایرانی اسالمی ترسیم کنـد و در قالـب اسـتراتژي   
کـه تحـت اختیـار علویـان     (این امر با حمایت دولـت سـوریه   . بین این دو تفکر آشتی ایجاد کند

Prados(هـاي ضـد اسـرائیلی   چنـین حمایـت از گـروه   اهللا و حماس، و هماز حزب )سکوالر بود

&Sharp, 2005: 17 (تـرین  ها اسرائیل، سوریه را به عنـوان تلـخ  از طرفی براي دهه .تقویت شد
کرد و ناسیونالیسم عربـی موجـود در ایـن کشـور بـه صـورت       دشمن عربی ضد اسرائیل نگاه می

هـاي مـرزي دو کشـور دائمـاً در     شدیدي ضد اسرائیلی شده بود، همین موضوع باعث شـد نـزاع  
ایـن امـر موجـب شـد تـاریخی از روابـط       ). Rabinovich, 2012: 18(ي ستیز قـرار گیـرد   حاشیه

شـود کـه   همـراه  هاي سیاسی، اقتصادي و نظامی متعددي با موافقتنامهو هبین دو کشور ایجاد شد
سـوریه بـه یـک    شـد کشـور   ایـن وضـعیت باعـث     .رو شـد هاي گسترده اعـراب روبـه  با مخالفت

شود چرا که با وضـعیتی کـه در حـال حاضـر     تبدیل ي امنیتی براي جمهوري اسالمی ایران مسئله
                                                                                                                                                                      
1. Vandam
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داري غـرب بـه   در منطقه وجـود دارد و اتحـاد کشـورهاي عربـی بـا غـرب باعـث نفـوذ سـرمایه         
تواند نقـش سـدي محکـم را در    خاورمیانه شده است، کشور سوریه با حمایت ایران همچنان می

ایـن یکـی از مسـائل اساسـی سیاسـت خـارجی ایـران و         .لیبرال دموکراسی غرب بازي کندبرابر 
  .استخاورمیانه  ي همچنین یکی از ارکان ساختار امنیتی ایران در منطقه

  

  تهاجم ایدئولوژیک  –استراتژي دفاع -4
ــا  رویکــرد مجموعــه ــذیرش ب ــوزان ضــمن پ ــی ب ــت در نظــام  ي امنیت ــودن دول زیگر اصــلی ب

اي تأکیـد  هـاي امنیتـی منطقـه   ، بر نقش الگوهاي دوستی و دشمنی در تشکیل مجموعهالمللیبین
ي امنیـت   اي وقتـی از دریچـه  هاي امنیتی منطقـه نکته حائز اهمیت این است که مجموعه. کندمی

در تعریـف  . باشند، ولـی ممکـن اسـت از زوایـاي دیگـر منطقـه نباشـند       نگریسته شوند منطقه می
نقـش  » کـردن  غیـر امنیتـی  «و » کـردن  امنیتـی «اي،  ي امنیتـی منطقـه   مجموعـه بوزان و ویور از یک 

بـه تعبیـري اگـر چنـد بـازیگر دولتـی، حـوادث و تحـوالت مشـترکی را          . کننـد اصلی را ایفا مـی 
ي  بـه نوشـته  . انـد اي واقـع شـده  ي امنیتی منطقه کنند بدان معناست که در یک مجموعهامنیتی می

هـا فراینـدهاي    اي از واحدهاسـت کـه در آن  اي مجموعـه  تی منطقهي امنی بوزان و ویور، مجموعه
انـد کـه   هـا، آن انـدازه در هـم تنیـده شـده      کردن یا هردوي آن کردن و غیر امنیتی ي امنیتی عمده

ایـن رونـد   ). 186: 1385قهرمـان پـور،   (مشکالت امنیتی واحدها عقالً جداي از یکـدیگر نیسـت   
اي کـه مشـکالت اساسـی در هـر کـدام از      کند به گونـه میي بین ایران و سوریه صدق  در رابطه

این کشورها در سیاسـت داخلـی کشـور دیگـر نیـز تأثیرگـذار اسـت، بـه نحـوي کـه در جریـان            
ي اقتصادي، سیاست خود را در قبـال سـوریه بـدون     بحران سوریه، ایران باوجود مشکالت عمده

کـه ریشـه در روابـط تـاریخی بـین دو      (تهـاجم   –این امر در استراتژي دفاع . کردتردید اجرا می
اي اسـت کـه   تهاجم ایـدئولوژیک، اسـتراتژي   –استراتژي دفاع . به وضوح پیداست) کشور دارد

گـذارد و اساسـاً ایـن نکتـه را     ي سوریه را در معرض نمایش مـی  وضعیت پایدار ایران در مداخله
ارد، چـرا کـه بسـیاري از    کند که ایـران حضـوري دائمـی در سـوریه د    المللی میمتوجه نظام بین

کارشناسان معتقد بودند کـه حمایـت ایـران از دولـت بشـار اسـد بـه صـورت تـدریجی کـاهش           
خواهد یافت و ایران موضع خود را حداقل براي داشـتن جایگـاهی در حکومـت جدیـد سـوریه      

بلکــه بـا حمایــت  دهــد، امـا ایــران نـه تنهـا حمایــت خـود را از ســوریه کـاهش نـداده        تغییـر مـی  
زده کرد، به طوري کـه حتـی درصـدد تغییـر معـادالت بـه نفـع         ي خود همه را شگفت انبهجهمه

  .خود و دولت کنونی سوریه به رهبري بشار اسد است
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گیـرد، تـا اینکـه     تهاجم، همزمان حالت دفاعی و تهاجمی بکار می –ایران در استراتژي دفاع
ه این صورت ایـران از اتخـاذ دفـاع    بتواند با حفظ حکومت سوریه، امنیت خود را نیز بیمه کند، ب

کند، در عوض افزاري غرب خودداري میافزاري و نرمجانبه و منفعل در برابر هجوم سخت همه
همزمان با اتخاذ حالت دفاعی و تبدیل کردن سوریه بـه یـک سـد دفـاعی محکـم، بـا توجـه بـه         

بـه صـورت غیـر    هـاي تهـاجمی خـود را نیـز     موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک سـوریه، سیاسـت  
  .ي سنگین دفاعی خود بکاهد بندد تا بتواند از هزینه مستقیم به کار می

ایران سعی دارد که با اتخاذ این استراتژي، از تبدیل شدن سوریه به عـراق، کـه بـه راحتـی و     
 1»نـوام چامسـکی  «. گونه توان دفاعی مورد هجوم غرب قرار گرفت، جلـوگیري کنـد  بدون هیچ

  :گوید خیر عراق در مقایسه میان عراق و کره شمالی میقبل از وقوع جنگ ا
موفقیـت انجـام   دفاع بـودن عـراق، تهـاجم بـه ایـن کشـور بـا        بی ي واسطهرسد به به نظر می«

تـرین   تـرین و ضـعیف   دفـاع  شمالی و عراق را با هم مقایسه کنـیم، عـراق بـی    ي اگر کره ،شودمی
د در نـ ک دیکتاتورهـا در آنجـا حکومـت مـی    ترین  رژیم منطقه است در حالی که یکی از مخوف

شـود   آید و به یک دلیل سـاده بـه آن حملـه نمـی     شمالی یک تهدید به حساب می ي کره ؛مقابل
عظیمـی کـه    ي قوي برخوردار اسـت یعنـی توپخانـه    ي شمالی از یک عامل بازدارنده ي زیرا کره

شـمالی   ي کـره  ،نـد مریکـا بـه ایـن کشـور حملـه ک     آدر صورتی که  .سئول را هدف گرفته است
مریکـا بـه کشـورهاي دنیـا     آتواند قسمت زیادي از کره جنوبی را نابود کند، به عبارت دیگر  می
کنـیم و اگـر    دفاع هستید ما هر زمان که دلمان بخواهـد بـه شـما حملـه مـی      اگر بی«که : گوید می

  .)2: 1391کیانپور، (» کنیم نشینی می سدي دارید ما عقب
سعی دارد که دولت کنونی سوریه را قدرتمند نگه دارد تا بتواند در عـین  به این ترتیب ایران 

  .ایجاد یک حفاظ امنیتی بتواند، تهاجم ایدئولوژیک خود را تقویت کند
آنچه که قابل مشاهده است اینکـه حمایـت ایـران از سـوریه در راسـتاي ایجـاد یـک حفـاظ         

لگـران آمریکـایی، آمریکـا تـوان حـل      امنیتی نتیجه داده است، بر اساس نظـرات بسـیاري از تحلی  
معتقد است » استراتفور«ي رئیس و بنیانگذار اندیشکده2جورج فریدمن،. ي سوریه را نداردمسأله

هـا در   ریـزي  ایاالت متحده و متحدان اروپایی آن، نیروي الزم براي پایان دادن به خوناست که 
هـاي بیشـتر بـدون     ریزي مسئول خون اگر براي انجام این کار تالش کنند، صرفاً. سوریه را ندارند

هـا رفـت،    جاهایی هست که باید به جنگ با آن. دست یافتن به هیچ هدف راهبردي خواهند بود
                                                                                                                                                                      
1. Noam Chamsky
2. George Friedman
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هـا   ریـزي  اهمیت خون. ها باید اندك باشد و از اهمیت بسیار زیادي برخوردار باشند اما تعداد آن
هـا دارد نیسـت   ع براي خود سوريدر سوریه، براي ایاالت متحده بیشتر از اهمیتی که این موضو

  . )1: 1392فریدمن، (
 1977هـاي   ، استراتژیست آمریکا و مشاور امنیت ملی این کشور بین سال1»زبینیو برژینسکی«

تـر در منطقـه منجـر بـه      جنگ گسـترده «تایم معتقد است که  ي طی اظهارنظري در مجله 1981تا 
یـري بـه طـور بـالقوه عملیـات نظـامی بزرگـی        شود؛ این درگ مریکا و ایران میآدرگیري مستقیم 

توانـد ایـن    مـی  ،مریکا کـه بـه بحـران سـوریه مـرتبط اسـت      آ-رویاروي ایران. براي آمریکا است
مریکـا در خاورمیانـه   آروسیه از درگیرشـدن مجـدد   . درگیري را حتی تا افغانستان گسترش دهد

شـود چـون    خـاطر مـی  ا رنجیـده مریکـ آثباتی در منطقه توسط  چین از ایجاد بی. شود مند می بهره
در واقـع ایـن امـر    ). 3: 1392برژینسـکی،  (» دپکن به دسترسی ثابت به انرژي خاورمیانـه نیـاز دار  

ي ایران از سوریه دارد و همچنین بیانگر نـاتوانی آمریکـا    حکایت از اقدامات حمایتی قدرتمندانه
شـور بـه سـمت لیبـرال     ي نظـامی مسـتقیم در سـوریه و چـرخش دادن حکـوت ایـن ک       از مداخله

  .دموکراسی است
تهاجم که راهبرد ایران در قبال سوریه در خالل  اتفاقات اخیـر را تشـکیل     –استراتژي دفاع 

هـاي خـود را بـر ایـن     دهد، شامل اتخـاذ چنـد تاکتیـک در سـوریه اسـت کـه ایـران سیاسـت        می
  : دهداستراتژي سامان می

امنیتـی نیروهـاي دولتـی سـوریه و ترغیـب      -هاي شـبه نظـامی و آمـوزش نظـامی    ایجاد گروه
کـه از  (ها اهللا لبنان به دفاع از سوریه که همراه با ارتش سوریه در مقابل تروریست نیروهاي حزب

ي رنـد   اي با مؤسسهدر مصاحبه» علیرضا نادر«. جنگندمی) حمایت کشورهاي غربی برخوردارند
: گویدمی

در برابر اسـرائیل اسـت و در صـف مقـدم      ي مقاومت حکومت سوریه بخش مهمی از جبهه«
نظـام  ی یچون و چرابرخی از مقامات ایران، حمایت بی. ي جنگ ایران با آمریکا قرار دارد جبهه

رسـد کـه جمهـوري اسـالمی سیاسـت حمایـت        اند، اما به نظر مـی  از رژیم اسد را زیر سؤال برده
ي مـدل بسـیج    در سـوریه بـر پایـه    ایجاد نیروهـاي شـبه نظـامی   . تجانبه را در پیش گرفته اسهمه

دهد تا بعد از سـقوط اسـد و در دوران حکومـت سـنی      ایران، این امکان را به حکومت ایران می
توانـد رونـد تجهیـز     تر از همه اینکه، ایران مـی مهم. آینده نیز به اعمال نفوذ در این کشور بپردازد

  . )1: 1392نادر، (» داهللا را از طریق سوریه ادامه بدهحزب
                                                                                                                                                                      
1. Zbigniew Brzezinski
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تهاجم اسـت کـه همزمـان     -هاي شبه نظامی در سوریه در راستاي استراتژي دفاع ایجاد گروه
ي توانـد در آینـده  گذارد و از منظر نـادر حتـی مـی   نقش دفاعی و تهاجمی خود را به نمایش می

. سیاسی سوریه در صورت سقوط بشار اسد نیز نقش ایجابی خود را بازي کند
هاي متعدد در تهران در ها و کنفرانست و همچنین تشکیل اجالستأکید بر برگزاري انتخابا

حمایت از دولت کنونی سوریه و همچنین ترغیب کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در حمایت 
هم در حالی که اساساً انتخابات حربه و تاکتیکی است که خود کشورهاي  از دولت بشار اسد آن

کننـد و   ان بـه کـرات آن را در بـوق و کرنـا مـی     غربی براي تبلیغ دموکراسی مـورد نظـر خودشـ   
.انتخابات ریاست جمهوري سوریه نیز در همین راستا با قوت اجرا شد

ي دامن زدن به نفرت اعراب از آمریکا و اسـرائیل در قبـال بحـران سـوریه کـه داراي صـبغه      
احتمـال  ي تـایم حـول بحـران سـوریه و     اي بـا مجلـه  زبینیو برژینسکی در مصـاحبه . تاریخی است

: گویدي نظامی آمریکا در سوریه می مداخله
نمایـد و ایـن    مریکا بسیج میآها را علیه  ترین عوامل این فرقه مریکا صرفاً افراطیآي داخلهم«

کند که این درگیري به مناطق همسایه سـرایت کنـد و اردن، عـراق، و لبنـان را      خطر را ایجاد می
هاي تسلیحات سوریه توسط اسرائیل تشدید  ن اخیر پایگاهن خطر به دلیل بمباراای. دبه آتش بکش

کنـد   شان، به بعضی از اعراب این حس را منتقـل مـی  نظر از دلیل این حمالت، صرف. شده است
گـردد کـه    ایـن تصـور در صـورتی تقویـت مـی     . هـا وجـود دارد   که یک توطئه خارجی علیه آن

و عربسـتان   -اسرائیل -مریکاآتحاد بالفعل مریکا وارد این مبارزه شود، چون این امر حاکی از اآ
).1: 1392برژینسکی، (» تگرایان اس سعودي است که به نفع افراط

امـروزه کشـورهایی کـه طعـم خرابـی و      «. استفاده از تاکتیک پدافند غیرعامل در قبال سوریه
 هاي ملـی و منـابع حیـاتی خـود توجـه      جهت حفظ سرمایه ،اند خسارت ناشی از جنگ را چشیده

ل ئـ اي به دفاع غیرعامل نموده و در راهبرد دفاعی خود جایگاه واالیـی بـراي آن قا   خاص و ویژه
 ،زدایـی  که با اتخاذ سیاست و استراتژي تمرکز استبارز آن کشور کره شمالی  ي نمونه. اند شده

اقدامات بنیادي و اساسی جالب توجهی اتخاذ نموده و جوهره و ثقل اصـلی آن، اقـدامات دفـاع    
رعامل و مالحظات جدي دفاعی، امنیتی و اقتصادي در ساخت و احداث مراکز حیاتی از قبیل غی

هـاي متعـارف و غیرمتعـارف،     متر مقاوم در برابر سـالح  105الی  95یانگ با عمق  متروي پیونگ
هاي حجیم کلیدي و توجه به سـاخت و احـداث مراکـز     هاي بزرگ و زیرساخت احداث مجتمع

هـا در اقصـی نقـاط کشـور، احـداث      رت کوچک و پراکنـده نمـودن آن  حیاتی و حساس به صو
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هاي عظیم زیرزمینی، ایجاد صدها بندر کوچک با ظرفیت بـارگیري یـک تـا دو کشـتی در      تونل
هاي زیرزمینی در مرزها براي تسهیل نقـل و   طول سواحل کشور، احداث جاده کمربندي با تونل

در  »ددونـگ کنـگ  «ي ودخانـه مصـب ر زدیکـی  انتقاالت نظامی، احداث سد بزرگ نـامپو در ن 
اقتصـادي و دفـاعی سـالح آب     ي دو منظـوره  ي شمالی با اسـتفاده  ي سواحل غربی کره ي حاشیه

در سوریه نیز ایران با استفاده از اقدامات پدافند غیرعـاملی سـعی    .)2: 1391کیانپور،(» بوده است
اعث شکست یک کشور و همچنـین  یکی از عواملی که ب. در تقویت مواضع دفاعی سوریه دارد

هاي اقتصـادي و همچنـین نـرخ تـورم و کـاهش ارزش      شود، زیانشدن آن می مورد تهاجم واقع
شـود و   هـاي حیـاتی اقتصـادي آن کشـور مـی     شدن شـریان  پولی آن کشور است که منجر به فلج

س هـاي مـالی ایـران بـه سـوریه در تأسـی      حمایت ایران از پول ملی آن کشور و همچنـین کمـک  
تواند از جمله اقدامات پدافند غیر عاملی ایـران در سـوریه بـه شـمار     هاي زیربنایی آن میساخت

.آورد
دفاعی تمام عیاري هم  –تواند سیاست تهاجمیاتحاد و نزدیکی بیشتر با چین و روسیه که می

بـال  و اسـتراتژي را بـا جـدیت دن    رسد کـه ایـران ایـن تاکتیـک    در قبال آمریکا باشد و به نظر می
واشــنگتن  ي ســفیر اســبق آمریکــا در عــراق و عضــو اندیشــکده  1»جیمــز اف جفــري«. کنــدمــی
: گویدمی

اتحاد بیشتر با ایران و تحکیم : توانند به یک تاکتیک دیگر هم متوسل شوند روسیه و چین می«
د نفت تواند کاهشی که اخیراً در خری براي مثال چین می. هر چه بیشتر کارزار ضد آمریکایی ایران

روسیه . هاي آمریکا بر ایران را به چالش بکشاند از ایران داشته را افزایش دهد و بدین وسیله تحریم
تواند در تصمیم خود مبنی بر ندادن تجهیزات هواپیمایی به ایران بازبینی کند و از این راه به  هم می

).1: 1392جفري، (» دها را دور بزند و از دام آن بگریز ایران کمک کند تحریم
شود که ایران براي حفظ ساختار امنیتی خود فقط به دفاع صرف در به این ترتیب آشکار می

کنـد کـه   هایی را اتخاذ مـی کند بلکه سیاستقالب ارسال تجهیزات نظامی براي سوریه عمل نمی
اساساً همزمان هم حالت دفاعی خود را داشته باشند و هم داراي کارکردهاي تهـاجمی باشـند و   
به کارگیري همین راهبردهاست که توان ایران را در حمایت همه جانبه از دولت کنونی سـوریه  

  . باال برده است
  

                                                                                                                                                                      
1. James F Jeffrey
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  گیرينتیجه
اي بـاري  ي امنیـت منطقـه   در این پژوهش، روابط امنیتی ایران و سـوریه بـا اسـتفاده از نظریـه    

ریه نـه بـا رویکردهـاي    چرا که روابـط امنیتـی بـین ایـران و سـو     . بوزان مورد بررسی قرار گرفت
محور، بلکه با تلفیقی از این دو رویکرد است کـه مکتـب    محور و نه با رویکردهاي جامعه دولت

ي امنیـت   بعـد از تبیـین رویکـرد کپنهـاگ بـه مسـأله      . کندکپنهاگ این سطح تحلیل را فراهم می
زان تجزیـه و تحلیـل   ي امنیتـی بـو   ي خاورمیانه با رویکرد مجموعـه  اي، نگاه ایران به منطقهمنطقه

انـد بـه   کدام از کشورهاي عربی که در چند سال اخیر دچار تحول ساختاري شدهشاید هیچ. شد
آنچـه کـه کشـور سـوریه و اتفاقـات      . اندازه سوریه داراي اهمیت راهبردي و ژئوپلیتیک نباشـند 

یکـی و  کنـد، همـین دو عامـل و همچنـین نزد    ي کشورهاي عربی متمـایز مـی   درون آن را از بقیه
. اي را نیز به این کشـور کشـانده اسـت   اهمیت این کشور براي ایران است که بازیگران فرامنطقه

هـاي نظـامی   اهللا و همچنین اسرائیل، و البته قرار گرفتن پایگـاه قرار گرفتن سوریه در مرز با حزب
روسیه در بندر طرطوس عوامل دیگر اهمیـت سـوریه بـه عنـوان یـک کشـور اسـتراتژیک بـراي         

  .هاي غربی است که منجر به ایجاد جنگ سرد بین روسیه و آمریکا شده استقدرت
اي به لحاظ امنیتی داراي اهمیت فراوانی اسـت  سوریه براي ایران به عنوان یک بازیگر منطقه

و تاریخی این دو کشور و همچنین تنظیم سیاسـت خـارجی دو کشـور     که ناشی از روابط دیرینه
ي نزدیکی ناسیونالیسم عربی موجود در سوریه  اشد و همین عامل اخیر زمینهبدر قبال اسرائیل می

هـاي امنیتـی بـین دو کشـور     دغدغـه . اسالمی کشور ایران را فراهم کرده اسـت  -و هویت ایرانی
اساساً داراي ماهیت غیرنظامی بوده و براساس سیاست خارجی دو کشور بعد از پیروزي انقـالب  

ي امنیتـی شـدن   در این راسـتا چهـار عامـل کلیـدي زمینـه     . شده استاسالمی ایران ساختاربندي 
  :ي بین دو کشور را فراهم کرده استرابطه

هاي آمریکا علیه ایران در خاورمیانه؛ عملکرد سوریه به عنوان سد نفوذ سیاست*
اهللا و اسرائیل؛مرز بودن این کشور با حزبهم*
اسالمی؛ –اسیونالیسم عربی و ایرانیگاه نزدیکی نقرار داشتن به عنوان تالقی*

تهاجم ایدئولوژیک ایران در سوریه، که عامـل اخیـر در    -همچنین کاربست استراتژي دفاع 
بحران سوریه براي حفظ امنیت جمهوري اسـالمی ایـران و جلـوگیري از دسـتبرد منطقـه توسـط       

یه سیاسـت  همـین عوامـل سـبب شـده کـه ایـران در قبـال بحـران سـور         . غرب نقش کلیدي دارد
  . جانبه را اتخاذ کند رویکرد حمایت همه
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