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 چكيده
اي مطـابق مقـدورات و محـذورات خـود،            گيري بحران سياسي در سوريه، بازيگران منطقـه       با شكل

هـاي    گرايي حاكم بر سياست خارجي خود كه مبتـني بـر آمـوزه      هاي واقع همچنين با تبعيت از آموزه
باشد، در صدد تامين حداكثر منافع ملي خويش در ابعاد گوناگون از طريق مشاركت در         گرايانه مي واقع

هـاي    در همين راستا، پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است كـه نقـش قـدرت        .  اند بحران سوريه بوده
هـاي    اي در تحوالت سوريه چيست؟ فرضيه پژوهش اين است كه رقابت، تضاد منافع و ديـدگاه  منطقه

. اي، موجب پيچيدگي، تشديد تحوالت و تداوم بحران در سوريه شده است       هاي منطقه متعارض قدرت
هاي پژوهش از اين امر       همچنين يافته .  اي انجام گرفته است   مقاله حاضر با رويكرد موازنه قدرت منطقه

اي اثرگذار در بحـران سـوريه، بـازي بـا             حكايت دارد كه رقابت و تعارض منافع ميان بازيگران منطقه 
اين نوع نگاه مانع هر گونه سازش، و راه حل سياسي براي      .  حاصل جمع جبري صفر را ايجاد كرده است

اين امر به نوبه خود، عالوه بر پيچيدگي بيـش از پيـش        .  خروج از بحران سياسي در سوريه شده است
بحران سوريه، موجب افزايش حجم منازعاتي آن نيز شده و راه حل سياسي بـراي خـروج از بحـران           

 . سوريه را دشوار ساخته است

 كار، محور مقاومت، موازنه قدرت  اي، محور محافظه هاي منطقه سوريه، رقابت:  واژگان كليدي
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 مقدمه
ترين مناطق در جهـان بـوده      از پايان جنگ جهاني دوم تا به امروز، منطقه خاورميانه از بحراني

هـاي تمـدني و       خاورميانه به دليل موقعيت ژئوپليتيكي و دارا بودن ذخـاير انـرژي و حـوزه              .  است
از .  اي بـوده اسـت      اي و فرامنطقه    هاي منطقه  ايدئولوژيكي، محل تالقي منافع و منازعه ميان قدرت

هـاي مردمـي و       در پي خـيزش   .  نيز، خاورميانه شاهد تحوالت اساسي بوده است      2011 آغاز سال 
اي تغييـر     هاي سياسي و نظم منطقـه       تحوالت جديد در خاورميانه و شمال آفريقا بسياري از نظام    

هاي زيـادي بـا       هاي مختلفي از تحوالت در كشورهاي مختلف رخ داده است كه تفاوت  يافته و الگو
اند؛ در اين ميان وضعيت سوريه با تمام كشورهاي ديگر متفاوت است و تداوم و تـشديد       هم داشته

اگرچـه  .  بحران در اين كشور با درگيري مخالفين و دولت همچنين مداخله خارجي همـراه اسـت        
نقـش مهمـي دارنـد، بـا        )  2011 مارس(گيري و تداوم بحران سوريه   هاي مردمي در شكل خواسته

. هاي منطقه نقش عوامل خارجي در اين اعتراضات را نبايد ناديده گرفت      آرايي نگاهي به نقشه صف
نفـع و     اي ذي   اي و فـرا منطقـه       گيري بحران سياسي در سوريه، بازيگران داخلـي، منطقـه       با شكل

گيري مختلفي را در رابطه با اين كشور كه از اهميـت           اثرگذار، بر اساس منافع و عاليق خود جهت
بـديهي اسـت كـه      .  انـد   ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي در منطقه نيز برخوردار اسـت، اتخـاذ نمـوده       

اي هدايت و مديريت كننـد كـه          گونه  كنند محيط و قواعد بازي را به    هركدام از بازيگران تالش مي
تـوان تـداوم بحـران در         در همين راستا مي   .  منافع حداكثري خود را در اين كشور تضمين نمايند     

سوريه را ناشي از رقابت و تعارض شديد بين منافع راهـبردي و رويكـرد بيـن دو جريـان متـضاد              
آغاز بيداري اسالمي باعث تشديد     .  در منطقه خاورميانه دانست » كار عربي محافظه«  و  »مقاومت«

در يـك   .  كار در منطقه خاورميانه شـده اسـت    رقابت بين جريان مقاومت در مقابل جريان محافظه
اي از جملـه تركيـه، عربـستان          كار، شـامل بـازيگران منطقـه        طرف بحران سوريه جريان محافظه    

كننـد و طرفـدار       باشد كه رويكرد معطوف به تغيير رژيم در سوريه را دنبال مي        سعودي و قطر مي
در طرف ديگر، جريان موسوم بـه مقاومـت كـه شـامل        . باشند راه حل نظامي در بحران سوريه مي

باشند كـه     تر عراق مي   اهللا لبنان و در مقياس كوچك بازيگراني مانند جمهوري اسالمي ايران، حزب
خواستار حفظ دولت كنوني سوريه اگرچه با انجـام برخـي اصـالحات سياسـي و مـشاركت دادن             
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تغيير جهت سياست خارجي سوريه بـه طـرف         .  هاي سياسي ديگر در ساختار قدرت هستند    گروه
شود؛ بنابراين هريك     ها باعث تغيير نقشه سياسي و موازنه قدرت در خاورميانه مي      هريك از جريان

در اين  .  از طرفين بحران  با درك اين مطلب سعي در حفظ يا تغيير تحوالت و اوضاع سوريه دارند    
 .اي يعني ايران، عربستان سعودي و تركيه خواهد بود نوشتار تاكيد بر راهبرد سه قدرت منطقه

 اي  چارچوب نظري؛ موازنه قدرت منطقه .1 
توان   آغاز شد، مي    2011 اي در تحوالت اخير سوريه كه از مارس  هاي منطقه براي تبيين رقابت

ثباتي   براي چند دهه متوالي تهديد، جنگ، بحران، تنش و بي     .  از تئوري موازنه قدرت كمك گرفت
عنـوان    هاي منطقه خاورميانه بوده است كه ايران، تركيه و عربستان به        سياسي، همواره از مشخصه

هاي عينـي     رو مصاديق تجربي و واقعيت  از اين.  اند اي در آن ايفاي نقش نموده بازيگران مهم منطقه
 . اي بيش از هر مدل ديگري با تئوري موازنه قدرت قابل تبيين و توصيف است خاورميانه

الملـل از     انگيزترين تئوري در رشته روابـط بيـن         ترين و بحث   عنوان قديمي تئوري موازنه قوا به
هاي موازنه قدرت، نظريـه       ترين نظريه   از جمله مهم  .  گردد گرايان سنتي ناشي مي اصول فكري واقع

و پايـان   )  1648 (مورگنتاست كه حاصل بازسازي تاريخي سه سده فاصل ميان معاهدات وستفاليا     
گرايـان نـيز جايگـاهي محـوري          نوواقع)  289 ،  1389 مورگنتا،  . (است)  1945 (جنگ جهاني دوم    

، نگاه تاريخي كالسيك    )1979 (گرايي يعني كنت والتز      پدر نوواقع.  اند براي موازنه قدرت قائل شده
اصول عمـده  )  20 ، 1389 ليتل، . (گزيند الملل بر مي را رها كرده، نگرشي ساختاري به سياست بين

تعداد كثيري از ملل را كه مـيزان قدرتـشان     :  توانيم بيان كنيم گونه مي نظريه موازنه قدرت را بدين
ميزانـي مناسـب و      كوشند قدرت خود را به گيريم، هريك از آنها مي با يكديگر فرق دارد در نظر مي

كـار    در نتيجه تالش و كوششي كه آنان در جهت ايجاد نظـام كامـل موازنـه بـه               . مقدور باال ببرند
يـابي بـه      ها براي دست    دولت)  56 ،  1385 زاده،   سيف. (گيرد بندند، نظام موازنه قدرت شكل مي مي

وبيش معقول، ابزارهـاي موجـود را         هاي كم كنند به روش اهداف و منافع خويش همواره تالش مي
هـايي بـراي افزايـش        حركت(هاي داخلي   كوشش:  شوند بندي مي كارگيرند كه به دو گروه دسته به

هـاي خارجـي      و كوشـش  )  توان اقتصادي، افزايش قدرت نظامي و پيشبرد راهبردهاي هوشمندانه    
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). هايي در جهت تقويت و گسترش اتحادهاي خود يا تضعيف يا نابودي اتحادهـاي مقابـل          حركت(
 ) 125 ، 1381 امرسون، (

 »تـر   افزايش وزن كفـه سـبك    «  و »تر كاهش وزن كفه سنگين«مورگنتا ايجاد توازن را از طريق 
افزايش ).  تفرقه بينداز و حكومت كن؛ و ب      ).  الف:  كند هايي ذكر مي داند و براي آنها تاكتيك ملي ميع

ـا، ابـزار آننـد                  تر كه شيوه    قدرت دولت ضعيف ـاهش و افـزايش تـسليحات و اتحاده . هاي غرامـت، ك
توضيح آنكه، هرگاه سنگيني قدرت يكي از دو كفه بر ديگري سخت چربيد،        )  303 ، 1379 مورگنتا، (

يا بر قدرت خود بيفزايند يا آنكه در پـي       :  هايي كه در كفه مقابل قرار دارند دو راه در پيش دارند دولت
تـوان    هاي كاهش و تضعيف اتحادهاي مخالف مي        از جمله روش .  كاهش قدرت رقباي خويش برآيند

ـاي    .  توان به صميميت حتي متحدين اطمينان داشت گاه نمي هيچ.  به مداخله اشاره كرد چـراغ راهنم
ـا تغيـير جهـت و         منافع باعث مي.  فعاليت هر كشور، منافع آن كشور است شود كه هر كشور تالش ي
رود كه به هنگام تغيير موازنـه     از دولتي حتي بزرگ انتظار مي.  روش دهد يا وارد بازي خطرناكي شود

ـا مداخلـه          قدرت تالش كند تا متحد از دست رفته اي را  دوباره در سلك اتحاد خويش وارد سازد يا ب
ـا          در امور داخلي كشور و روي كار آوردن حكومت مساعدي در آنجا متحد تازه  ـاورد ت اي به دسـت بي

ـايي كـه در كفـه ديگـر           گيرد كه يكي از دولت      اين امر زماني شكل مي .  موازنه را دوباره برقرار سازد ه
در نتيجه اين اختالل، دولتي كـه       .  موازنه قرار دارد، صاحب قدرت اضافي شود و موازنه را مختل سازد 

زند تا كـسر      در كفه مقابل موازنه قرار دارد، بالفاصله دست به اقداماتي براي افزايش قدرت خويش مي
 ) 57 ـ 58 ، 1385 زاده،  سيف.(قدرت خويش را جبران نمايد
هـا بـه      ايـن ويژگـي   .  اي نيز موازنه قوا از ويژگي خاصي برخوردار است    در حوزه مطالعات منطقه

گر و پيوند آن با سيستم        بندي داخلي آن، حضور بخش مداخله ويژه بخش ساخت فيزيكي منطقه به
از سوي ديگر، سطح و ميزان انسجام داخلـي     .  باشد هاي كنترل نظم آن مرتبط مي جهاني و سيستم

اي و الگوهاي رفتاري مرتبط بـا    هاي سيستم موازنه قدرت منطقه منطقه نيز بخش ديگري از ويژگي
اي از بعـد مـدل فيزيكـي داراي           از اين منظر سيستم موازنه قـدرت منطقـه      .  دهد آن را تشكيل مي

از ايـن بعـد سيـستم و موازنـه قـدرت           .  باشد هايي است كه با مدل كالسيك آن متفاوت مي ويژگي
اي محل تالقي دو نوع نظم سيستمي است؛ نخست هر منطقـه جوالنگـاه دو نـوع سيـستم            منطقه
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اي بـا     از يك سو سيستم كنترل نظم جهاني و از سوي ديگر سيستم كنـترل منطقـه   .  كنترلي است
عنوان قـدرت بـزرگ جهانـي         اي به   گر منطقه   در اين ميان قدرت مداخله.  نمايند يكديگر برخورد مي

الملـل    از سوي ديگر، تفاوت قدرت در سطح درون منطقه با سـطح بيـن    .  حلقه چنين پيوندي است
در دوران پس از    )  493 ،  1390 قاسمي،  . (گردد الگوهاي رفتاري خاصي را از ناحيه واحدها سبب مي

تغيـير در   .  اي و جهاني مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت      جنگ سرد، موازنه قدرت در دو سطح منطقه
هاي مختلفي در عرصـه موازنـه قـدرت شـده          گيري گزينه الملل منجر به شكل ماهيت سياست بين

هاي سياست قدرت در دوران پس از جنگ     ترين شاخص اي يكي از اصلي موازنه قدرت منطقه.  است
از آنجا كه هرگاه موازنه قـدرت دچـار دگرگونـي           )  134 ، 1390 مصلي نژاد،. (شود سرد محسوب مي

آيد، بخشي از منازعات كنونـي در روابـط           وجود مي  گيري منازعه و جنگ به    شود، زمينه براي شكل
 .توان انعكاس تغيير در توازن قدرت دانست آمريكا، ايران، عربستان سعودي، تركيه و سوريه را مي

 هاي موجود در خاورميانه محورها و ائتالف .1 -1 
 اي ائتالف چرخ ـ پره .الف

ائتـالف يـك تعهـد      .  براي تبيين اين ائتالف، نخست بايد تعريفي از مفهـوم ائتـالف ارايـه داد         
. رسمي يا غيررسمي به همكاري امنيتي با نيت افزايش قدرت، امنيت و نفوذ هريك از آنـان اسـت   

عنصر كليدي در معنادار ساختن يك ائتالف، تعهد به حمايت متقابل در برابر تهديـدات ناشـي از              
با تالش آمريكا و برجـسته شـدن تهديـدات ناشـي از موقعيـت               .  يك يا چند بازيگر خارجي است

مداران واشنگتن سعي كردند جبهه و ائتالف جديـدي          جديد ايران براي كشورهاي عربي، سياست
رو عربي، اسراييل و آمريكا در مقابل محور ايـران و متحـدان آن شـكل           هاي ميانه متشكل از دولت

در شرايط كنوني ائتالفي ضدايراني توسط كشورهاي منطقه خاورميانه بـه رهـبري ايـاالت          .  دهند
كشورهاي غربي، عربي و اسراييل به داليلي مشترك و متفاوت، ايران را       .  متحده شكل گرفته است

چـرخ  «تـوان     ايـن ائتـالف را مـي      .  نگرنـد   هاي آن مي    كنند و با نگراني به فعاليت     تهديد تصور مي
كنـد و اعـراب و        مثابه چرخ و محور ائتالف عمل مـي  اميد، بدان معنا كه اياالت متحده بهن »اي پره

گـري در برابـر       دهند و سـعي در موازنـه        هاي اين ائتالف شكل مي      اسراييل با همراهي آن،  به پره 
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ويژه با حضور اسـراييل در آن تـا حـدودي شـكننده اسـت، امـا                 اگرچه اين ائتالف، به.  دارند ايران
 ) 202 ، 1389 نيا، شريعتي. (باشد ماموريت آن روشن است و آن موازنه كردن و مهار ايران مي

 محور مقاومت يا پايداري. ب
كار، ايران محوري ديگر از ائتالف و موازنـه ايجـاد كـرده          اي يا محافظه در مقابل مدل چرخ پره

سـت؛ در ايـن مـدل متحـدان راهـبردي ايـران             ا  »محور مقاومت يا پايداري  «است كه موسوم به 
عنوان عمق نفوذ راهـبردي ايـران و خـط            اهللا و پل ارتباطي آنان سوريه است كه به       حماس، حزب

و به قـدرت رسـيدن حكومـت شـيعي در           )  2003 (سقوط صدام   . شود مقدم مقاومت شناخته مي
دليل روابط نزديك جمهوري اسـالمي   به. عراق نيز اين كشور را به اين حلقه تاحدودي نزديك كرد

اهللا لبنان، همواره اين مساله در سطح منطقه          ايران با حكومت شيعي عراق، رابطه با سوريه و حزب 
هم خورده و ايران جايگاه ويژه و برتري در سـطح    اي به مطرح بوده است كه توازن راهبردي منطقه

از جمله كشورهاي منطقه كه نسبت بـه ايـن مـساله واكنـش نـشان            .  دست آورده است منطقه به
بعـد از   .  دادند، رژيم صهيونيستي و عربستان بودند و در مقابله با ايران، تشييع و مقاومت برآمدنـد           

تدريج به اين جريان نزديك شده و درصدد جلوگـيري از نقـش       تحوالت اخير منطقه، تركيه نيز به
آغاز بهار عربي نيز بر رقابت بين جريان مقاومـت در مقابـل جريـان                .  ايران در منطقه برآمده است

دليـل سـرعت وقايـع        رو كـه در ابتـدا بـه        در جريان تحوالت عربي، جريان ميانه.  كار افزود محافظه
كم به كنترل اوضاع پرداخت و با همكاري غرب تالش كرد تا جريان         نوعي تضعيف شده بود، كم به

مقاومت را تحت فشار قرار داده و حركتي را كه بعد از انقالب مصر بـه سـمت جريـان مقاومـت و           
ضدآمريكايي منطقه راه افتاده بود، متوقف كند تـا از ايـن قافلـه تغيـيرات در منطقـه خاورميانـه                   

صورت ديگر، بازيگراني كـه       به)  177 ،  1391 برزگر،. (نصيب نماند و به بازنده مطلق تبديل نشود    بي
در .  كننـد   ضرر خود تحليل مي     كار قرار دارند تحوالت اخير در موازنه منطقه را به    در محور محافظه

همين راستا اين جريان در تالش اسـت بـا مداخلـه در امـور داخلـي سـوريه و روي كـار آوردن                       
 .اي به دست بياورند تا موازنه را دوباره برقرار سازند حكومت مساعدي در آنجا متحد تازه
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 ژئوپليتيك سوريه .2 
ژئوپليتيك ازجمله اصطالحات رايج در مباحث سياسي است كه كاربرد فراوان دارد، اما معاني و        

در ژئوپليتيك كه معاني لغوي آن سياسـت زميـن اسـت، نقـش             .  گيرد تعاريف متنوعي را در بر مي
بنـابراين تعريـف،    )  28 ،  1390 نيا،  حافظ. (شود عوامل محيط جغرافيايي در سياست ملل بررسي مي

گرايـي و واگرايـي، حـوزه نفـوذ، رقابـت،             ژئوپليتيك اموري نظير ساختار و كاركرد قدرت، نزاع، هم       
گيري، بحران، كنترل سلطه و نفوذ، صلح و همكاري، منابع و محيـط زيـست، فـضا، منافـع             تصميم

گرايـي و     ملي، قدرت ملي، امنيت و ثبات ملي، وحدت ملي، روابط فـضايي، توسـعه و رفـاه، محلـي         
نيـا،    حـافظ . (گيرد  گرايي و نظاير آن كه به طور عمده مفاهيم كلي و پايدار هستند را در بر مي  جهان
ـا،       )38 -39 ، 1390  ـلي جغرافي به عبارتي، ژئوپليتيك مفهومي تركيبي است كه در آن سه عنـصر اص

ژئوپليتيـك      هاي مورد توجه    در واقع مسائل، موضوعات و پديده   .  قدرت و سياست خصلتي ذاتي دارند
از اين رو موضوع ژئوپليتيك روابط متقابل بيـن سـه    . نمايند اي با اين سه عنصر ارتباط پيدا مي گونه به

سوريه ازجمله كشورهايي است    )  85 -84 ،  1379 نيا،   حافظ. (باشد عامل جغرافيا، قدرت و سياست مي
اي و    گيري نوعي رقابـت منطقـه       كه تقابل و كنش سه عامل جغرافيا، قدرت و سياست موجب شكل      

در واقـع يكـي از      .  المللي براي اثرگذاري، كسب منافع و مديريت بحران در اين كشور شده اسـت     بين
ژئوپليتيك سوريه  .  باشد  بندي نيروهاي خارجي در بحران سوريه، ژئوپليتيك آن مي    عوامل اصلي صف

 .اي شده است اي و فرامنطقه هاي منطقه باعث برانگيخته شدن حس رقابت ميان قدرت
ميليـون نفـر      22 كيلومترمربع و جمعيتي بالغ بر    185180 سوريه كشوري كوچك با مساحت

طيف ديگـري از مـسلمانان     .  درصد جمعيت سوريه به مسلمانان سني تعلق دارد 74 نزديك . است
. دهنـد   درصد تشكيل مي    13 ها، شيعيان دوازده امامي و اسماعيليان با مجموع       اين كشور را علوي

درصد جمعيت سوريه نيز مسيحي هستند و سه در صـد بقيـه جمعيـت شـامل دروزيـان و                     10 
مسلمانان شيعه بيشتر در شهرهاي دمشق، حلب و روسـتاهاي اطـراف حمـص             .  شود يزيديان مي

ترين اقليت قومي در اين كشور را كردهـا           درصد مردم سوريه عرب هستند و بزرگ 89.3 .  ساكنند
گـيري بحـران در سـوريه،         تا قبل از شـكل   . دهند درصد جمعيت تشكيل مي ششبا رقمي حدود 

كردند كه همراه با كردهـا        هزار فلسطيني نيز زندگي مي    500 كم يك ميليون آواره عراقي و  دست
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سوريه از شمال با تركيـه، از شـرق بـا عـراق، از            .  شوند درصد كل جمعيت را شامل مي 9 .7 حدود 
 14 اين كـشور داراي     .  غرب با لبنان و درياي مديترانه و از جنوب با اردن و اسراييل همسايه است       

استان است كه شامل سويدا، ديرالزور، رقه، طرطوس، حما، الذقيه، حمص، دومه، دمـشق، حلـب،       
گرچه جمهوري عربي سوريه هفتادوهفتمين كشور جهـان     .  شوند قنيطره، ادلب، درعا و حسكه مي

بـسياري از   .  شـود، از نظـر جغرافيـايي موقعيـت حـايز اهميـتي دارد               از نظر وسعت محسوب مي    
شايد به اين دليل كه ايـن  . اند ترين كشور كوچك جهان ناميده كارشناسان سياسي سوريه را بزرگ

 .اي در منطقه راهبردي خاورميانه دارد العاده كشور كوچك اهميت فوق
ژئوپليتيك سوريه به شكلي است كه جايگاه راهبردي به اين كشور بخشيده است؛ زيرا قـرار     

گرفتن سوريه در نقطه اتصال سه قـاره آسـيا، اروپـا و آفريقـا، آن را در ميـان اروپـاي صـنعتي و                    
محـور اسـت كـه سـه          سوريه يك بازيگر ژئوپليتيك   )  56 ،  1390 آجرلو،. (خاورميانه قرار داده است

شرقي درياي مهم مديترانه و         راهبردي خاورميانه، قرار گرفتن بر كناره     عامل واقع شدن در منطقه
كيلومتر ساحل و همسايگي با فلسطين اشـغالي، لبنـان، تركيـه و عـراق، بـه                    186 برخورداري از 

المللـي    اي و بيـن     وضوح اهميت ژئوپليتيكي و نقش راهبردي اين كـشور را در مناسـبات منطقـه         
در سـاحل مديترانـه،     » طرطوس«و  » بانياس«تواند از طريق بنادر  اين كشور مي.  سازد نمايان مي

مـسير سـوريه وابـستگي      .  اروپا باشـد    مسير بسيار مهمي براي صادرات نفت و گاز عراق و ايران به   
ايـن  .  دهد  عراق و ايران را براي صادرات انرژي به خليج فارس، كانال سوئز و حتي تركيه تقليل مي   

. اسـت   موقعيت يكي از داليل برانگيخته شدن حس رقابت ژئوپليتيكي تركيه بـا سـوريه گرديـده          
عنوان دولت حامي مقاومـت     آفريني سوريه در معادالت سياسي لبنان و قرار گرفتن دمشق به نقش

دليل موقعيت جغرافيـايي و راهـبردي،         سوريه به .  است  افزوده    اسالمي، بر اهميت راهبردي سوريه   
شود كه توانسته است در چند دهه اخير نقش         ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي يكي از مهم

در همين راستا هر تغيـيري در نظـام ايـن كـشور،          .  اي ايفا نمايد مهمي را در روند تحوالت منطقه
 . شود باعث تغيير ژئوپليتيك خاورميانه مي
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 نقش تركيه در بحران سوريه .3 
 روابط تركيه و سوريه .1 ـ3 

در ايـن   .  اند تركيه و سوريه از گذشته تا به حال در روابط دوجانبه خود با مشكالتي مواجه بوده
اختالف ارضي در مـورد اسـتان       .  ميان سه اختالف اصلي بر روابط اين دو كشور اثرگذار بوده است    

الذكر، در گذشـته بـا درجـات          سه اختالف فوق  .  هاتاي، تقسيم منابع آبي مشترك و مساله كردها     
مختلفي از شدت و ضعف بر روابط تركيه و سوريه سايه انداخته و همواره باعـث ايجـاد تزلـزل در           

اند؛ اگرچـه دو كـشور سـوريه و تركيـه در گذشـته بـا يكديگـر                     روابط دوجانبه اين كشورها بوده    
اند و تركيه در تصميم خود مبني بر اتحاد با اسراييل در اواسـط دهـه           مشكالت حاد ديرينه داشته

رفـت،    نگاهي به تضعيف سوريه داشته اسـت، و روابـط دوجانبـه رو بـه وخامـت مـي                     ، نيم 1990 
از مسير بحـران      1998 نامه همكاري امنيتي آدنا در سال   هرحال روابط دو كشور با امضاي توافق به

در واقع با قدرت گـرفتن حـزب        )  157 ،  1388 جعفري ولداني،   . (خارج شد و رو به بهبود گذاشت 
وابط دو كـشور    ر  »به صفر رساندن مشكالت با همسايگان    «عدالت و توسعه و در راستاي سياست 

به سطح شراكت راهبردي ارتقا پيدا كـرد و تركيـه بـه              1990 هاي دهه  زاي سال از وضعيت تنش
اي برقرار شد و  هر دو مشكالت گذشته خـود را          روابط دوستانه.  گسترش روابط با سوريه پرداخت

گرايـي    هـاي واقـع     هاي عربي،  دولت تركيه بر اساس تبعيت از آموزه      اما در پي انقالب.  از ياد بردند
برداري بيشتر و به تبع آن تامين حداكثري منافع ملي      حاكم بر سياست خارجي خود درصدد بهره

خويش در ابعاد گوناگون از طريق مشاركت در بحران سـوريه بـوده كـه ايـن امـر در تنـاقض بـا                     
 . باشد سياست به صفر رساندن تنش با همسايگان مي
گذار جمهوري مدرن تركيه، لزوم       ، بنيان )آتاتورك(يكي از اصول اساسي عقايد مصطفي كمال   

دخالت هرچه محدودتر در امور خاورميانه بوده و آنكـارا بـه اسـتثناي يـك دوره كوتـاه در دهـه                       
به طـور     21 با اين حال از ابتداي قرن    )  70 ، 1386 الرابي، . (، نسبت به آن پايبند بوده است1950 

اي از سنت كماليستي فاصله گرفت و تالش نمود به يك بـازيگر مهـم و اثرگـذار در          قابل مالحظه
تحـت حاكميـت حـزب عـدالت و           2002 در راستاي همين سياست، از سال     .  منطقه تبديل شود

توسعه تركيه و در راستاي به صفر رساندن مشكالت با همسايگان روابط نزديكي را بـا كـشورهاي        



 

 

15
0

 

 1392، سال بيستم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

در واقع با گذشت زمـان، اشـتياق تركيـه بـراي            .  خصوص ايران، سوريه و عراق آغاز كرد     منطقه به
دنبال كردن مسير پيوستن به اتحاديه اروپا به ياس تبديل شده و سياست خارجي تركيـه نـيز بـا         

بنابراين، تركيه در قرن جديد بـه       .  هاي ديپلماتيك غيراروپايي رفته است اين درك به سمت گزينه
ــه نگــاه مــي    ــازي       .  كنــد و خواهــان نفــوذ در آن اســت         خاورميان راه «در ايــن راســتا، تركيــه ب

نياكوئـي  . (را شروع كرده است   17 و 16 همراه با نوستالوژي احياي ابرقدرتي قرن  »گري نئوعثماني
هاي اخير درصدد برآمده است تا در تحـوالت خاورميانـه             تركيه در سال )  123 ، 1391 و بهمنش، 
 را در سياسـت خـارجي خـود سـال خاورميانـه             2007 تري ايفا نمايد و حـتي سـال          نقش فعال

 ) 14 ، 1387 نقدي نژاد، . (گذاري كردند نام

 رويكرد سياست خارجي تركيه در قبال بحران سوريه. 2 -3 
گرايـي،    گرايـي، ملـي     زعم تحليلگران، در سياست خارجي تركيه، تركيبي ناهمخوان از غرب        به
طلـبي،    گرايـي، اسـتقالل     اي، سكوالريـسم، عـرف      طلـبي منطقـه     جو، برتري گرايي مسالمت منطقه
گرايي وجود دارد كه منجر به برخي از رفتارهاي متنـاقض در عرصـه سياسـت           گرايي و ترك مردم

برانگـيز تركيـه، سياسـت        يكي از رفتارهاي سـؤال  .  هاي اخير شده است خارجي اين كشور در دهه
خارجي اين كشور در قبال بحران سوريه است كه با روند رفتارهاي چند سال اخير دولت اردوغان        

گـراي    در حالي كـه سياسـت خـارجي حـزب اسـالم          .  المللي در تناقض آشكار است در عرصه بين
آفريني مثبـت     زدايي با همسايگان و گرايش به نقش  ، مبتني بر تنش2000 عدالت و توسعه از آغاز 

و مستقل منطقه بود، ناگهان با بحران سوريه، اين سياست دچار چرخش شـده و مبنـاي تبعيـت         
) 119 ،  1391 حـسيني،   . (ويژه دولت آمريكا گـسترش يافتـه اسـت          مشروط و همراهي با غرب به 

تـوان بـه      طور كلي سياست خارجي حزب عدالت و توسعه تركيه در قبال تحوالت سوريه را مـي  به
 .سه دوره مجزا تقسيم كرد

 نصحيت و ارشاد .دوره اول
شود و تـا نيمـه        ، آغاز مي  2011 مارس    15 گيري بحران در سوريه از     اين دوره با آغاز شكل   
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مداران تـرك     هاي مكرر سياست    در اين برهه زماني شاهد خطاب .  يابد آوريل همان سال امتداد مي
در ابتدا دولت آنكارا بـا تـشويق بـشار اسـد بـه انجـام             .  براي اقناع اسد براي انجام اصالحات بوديم

ترديد امنيت و منـافع ملـي ايـن          اصالحات اساسي در سوريه درصدد حل بحران اين كشور كه بي
در اين دوره آنكارا ابتدا تالش كرد تا حكومت بشار اسـد را             .  داد، برآمد كشور را تحت تاثير قرار مي

به اصالحات ترغيب نمايد و تمام سعي و تالش خود را براي مهيا كردن راه و روش براي چگونگي       
در هميـن راسـتا، رجـب طيـب         .  ترين زمان در سوريه انجـام داد     و نحوه انجام اصالحات در سريع

در .  ، داوود اوغلو و گروهي از مقامات بلندپايه ترك را به دمـشق فرسـتاد          2011 اردوغان در آوريل 
تر اصالحات داخلي و همچنين بر ضرورت مذاكره با مخالفـان         اين ديدار بر لزوم انجام هرچه سريع

در بحـران   )  7 ،  2011 بـاگير،   . (  المسلمين اشـاره شـد      ها ازجمله اخوان    و امتيازدهي به ساير گروه    
گرايـي تركيـه اشـاره كـرد، دولـت تركيـه از               تـوان بـه پررنـگ بـودن عنـصر اسـالم             سوريه مـي  

باشـد تـا      كند و خواستار ايجاد يك دولت اخواني در سوريه مي     المسلمين سوريه حمايت مي اخوان
 .وسيله آنها منافع خود را در اين كشور و منطقه دنبال كند به

 تهديد و فشار .دوره دوم
در واقع با گذشت زمان، دولت آنكارا به ايـن نتيجـه          .  آغاز شد 2011 آوريل  15 اين دوره از    

هـاي    رسيد كه نصيحت و راهنمايي آنان به دولت سوريه و شخص اسد در جهت مخالف خواسـته      
هاي آنكارا بر محور نزديكي بيشتر بـه اپوزيـسيون و             اين امر موجب شد كه سياست.  باشد آنان مي

هايي شـديد در مـورد        مقامات ترك همواره خطاب   .  رويارويي با دولت بشار اسد چرخش پيدا كند   
گيري بشار اسد و عدم سكوت در مورد تحوالتي كه در داخـل سـوريه        مسائلي همچون لزوم كناره

در واقع در مرحله اول تركيه منـافع خـود را در            )  168 ،  2013 حسام،  . (اند  دهد، بيان كرده رخ مي
كرد، اما زماني كه حفظ وضع موجـود را دشـوار و فـشار           ثبات سياسي ـ امنيتي سوريه تعريف مي

ثمر ديد، مواضع خود را در قبال سـوريه تغيـير داد،          نفع خود بي براي انجام اصالحات سياسي را به
هاي مالي و تـسليحاتي بـه         هاي مخالف و انتقال كمك    اي كه عمال تركيه با حمايت از گروه گونه به

عنوان ميزبان شوراي ملـي       تركيه به .  مخالفين بر رويكرد تغيير رژيم در سوريه پافشاري كرده است
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هاي مالي و نظـامي در كنـار          سوريه و ارتش آزاد اين كشور به طور آشكار و پنهان با اعطاي كمك 
 .   اپوزيسيون قرار گرفت و بر پيچيدگي بحران سوريه افزود

جانبه و در همكاري با بازيگران غربي عليه سـوريه    صورت يك هايي را به تركيه همچنين تحريم
هـاي    هايي در خصوص نقـش تركيـه در گـسترش نـاآرامي             گذشته از اين گزارش   .  كند اعمال مي

سوريه نيز مطرح است؛ از جمله مركز مطالعات جهاني روسيه اعالم كرده اسـت كـه مـداركي در                 
ثباتي و مداخله نظامي در سوريه در دسـت         رابطه با نقش ناتو و تركيه در جهت ايجاد ناآرامي و بي

ها در جهت سـرنگوني اسـد راسـخ           در واقع با گذشت زمان، انگيزه ترك    )  29 ، 1390 فنايي،. (دارد
تركيه همـسايه   .  گذار نكردند گرديد و در اين مسير از هيچ اقدامي حتي تهديد به حمله نظامي فرو

بزرگ سوريه، به مقابله با اين كشور پرداخت و درهاي خود را به روي هـزاران نفـر از پناهنـدگان                
المللـي    سوري گشود و به سوريه هشدار نهايي داده و حتي اين كـشور را تهديـد بـه ديـوان بيـن             

در واقع شدت گرفتن حوادث در سوريه، تركيه را مجبور بـه رهـا نمـودن       .  دادگستري نموده است
آنكارا در بازي خود در حال مـنزوي كـردن و مجـازات             .  سياست صفر كردن مشكالت كرده است

در حال حاضر آنكـارا    .  به صرفه نيست گذاري بر روي او مقرون بشار اسد بوده و معتقد است سرمايه
سياسـت  .  گذاري كنـد    ها سرمايه   اي ندارد، بنابراين بايد روي شورش      است كه اسد آيندهمتوجه شده 

ـامي اسـت و در ايـن راه            خارجي تركيه مؤيد اين است كه رويكرد اخالقي به سياست، چشم انـداز خ
تركيـه  )  127 ،  1391 نياكوئي و بهمنش،    . (نفع خود باشد    ممكن است نياز به قرباني كردن ديگران به  

اي با پناه دادن مخالفان و انتقادات مكرر اين كشور از رژيم بشار اسـد و تـالش          عنوان بازيگر منطقه به
ـازمان        براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال اين كشور كه بتواند به        ـاهي بـراي س دهـي    مثابه پايگ

مخالفان اسد و شروع حمالت از اين منطقه به داخل خاك سوريه عمل كند و در واقع نقشي همانند       
 )193 ، 1392 برزگر، . (بنغازي در ليبي را داشته باشد، نقش زيادي در اين پروژه دارد
اي دولت سـوريه بـوده و         اي و فرامنطقه    تركيه حلقه وصل و پل ارتباطي ميان مخالفان منطقه

آنكـارا بـا دادن انـواع       .  آفـرين بـوده اسـت       عنوان عضو ناتو در تشديد اقدامات عليه دمشق نقش       به
ويـژه معارضـه نظـامي و         هاي مختلف معارضه سوريه، بـه     امتيازات و تسهيالت به جريانات و طيف

بعد از اعالم آمـادگي ايـاالت متحـده       .  مسلح، سياست خصمانه خود در ازاي دمشق را آشكار نمود
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براي حمله به سوريه دولت تركيه نيز رسماً اعالم كرده است چنانچه ائتالفي از حاميان حملـه بـه        
تركيـه بـا اتخـاذ سياسـت تهديـد و تنـش؛ بـه               .  سوريه شكل بگيرد، در آن مشاركت خواهد كرد  

بر اين اساس تركيه عامل راديكال كـردن بحـران در           .  مناسبات خود با سوريه آسيب جدي رساند   
سوريه شد؛ آمريكا و اروپا را بارها تشويق كرد كه در اين بحران درگير شوند؛ شوراي امنيـت را تـا            

المللي را در سوريه فراهم آورد و زماني كـه از ايـن كـار          مرز انشقاق پيش برد تا امكان مداخله بين
اي كه بـود     بر اساس اين برنامه، تركيه به هر شيوه.  دنبال بالكانيزه كردن سوريه افتاد ثمري نبرد، به

هـاي پـاتريوت      ناتو را به اين منطقه كشاند و از ناتو درخواست كرد كه در مرز دو كـشور موشـك              
مستقر كند و با قطر و عربستان براي اعزام پول و اسـلحه بـراي شورشـيان سـوري همـاهنگي و                   

تنهـا باعـث سـردي روابـط، بلكـه باعـث اختـالف بيـن تركيـه و                      اين اقدامات نـه   .  همراهي كرد 
 . شد اش يعني روسيه نيز ترين همسايه همسايگانش و حتي بزرگ

 نشيني از تهديد و فشار عقب. دوره سوم
اين دوره از زماني آغاز شد كه آخرين اميد دولت اردوغـان بـراي مداخلـه نظـامي آمريكـا در              

ايـن  .  ديد  سوريه از بين رفت و آنكارا خود را در جبهه ضدسوري، بيش از هر زمان ديگري تنها مي     
مردان تركيه، باعث شد سـطوحي از ديپلماسـي      هاي سياسي و نظامي دولت ها و ناكارآمدي ناكامي

اي اين كشور دستخوش فرازوفرود و تغيير شود و همين امـر سـبب شـد تـا بـه تغييـر             خاورميانه
هنگامي كه رجب طيب اردوغـان و احمـد داود        .  رويكرد سياست خارجي خود در سوريه بينديشد

اوغلو تصميم گرفتند از مخالفان اخواني در برابـر بـشار اسـد حمايـت بـه عمـل بياورنـد، كـسي                       
بـر   مردان تركيـه    دولت تصور.  را نداشت  تركيه هاي اين بحران به     بيني تبعات و رخنه ناآرامي   پيش

سـوريه و عـدم توجـه جـدي دوسـتان            پايان سريع بحران بود، ولي با طوالني شـدن بحـران در            
ايـران و    هاي نظامي از يك طرف و حمايت قاطع جمهـوري اسـالمي       تركيه به گزينه غربيـ  عربي

كيلومتري رها كرد؛ دولت اردوغـان   900 تركيه را با مرز ناامن  از طرف ديگر، سوريه روسيه از نظام
هـا    در آخـرين تـالش    .  همچنين از هيچ تالشي براي تسريع در سرنگوني اسـد فروگـذاري نكـرد           

مبني بـر اسـتفاده از مـواد         آمريكا سفر نمود و با عنايت به خط قرمز  آمريكا مي به  16 اردوغان در 
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سـوريه از مـواد شـيميايي عليـه          شيميايي، تالش كرد باراك اوباما را متقاعد كنـد كـه حكومـت        
مخالفان استفاده نموده و واكنش نظامي ضروري اسـت، ولـي بـاراك اوبامـا بـا رد محترمانـه آن                      

راي   گيري اسد از قدرت با اردوغان هـم   اوباما در مورد لزوم كناره.  خواهان تحقيقات بيشتري گرديد
امـا ابزارهـايي كـه      .  بوده و اين مساله در كنفرانس مشترك خبري دو طرف مورد اشاره قرار گرفت

الوصـول نظـامي و      كار سريع دنبال راه بيشتر به تركيه .گيرند، متفاوت است براي اين كار در نظر مي
دليل وجود افزايش تعداد آورگان سوري و نيز سرايت درگيري بـه            يا منطقه پرواز ممنوع بوده و به

باشـد، ولـي آمريكـا كـه نـه مـرز مـشترك                خاك خـود، خواسـتار تعجيـل در ايـن زمينـه مـي             
كارهـاي غيرنظامـي      سوريه بر اين كشور تـاثير آنچنـاني دارد، از راه         داشته و نه مشكالت سوريه با

در .  كار سياسي نمـوده اسـت    را متقاعد به انتخاب راه تركيه كند و در اين راستا ممكن استقبال مي
واقع اردوغان به خواسته خود كه واكنش نظامي و يا حداقل منطقه پرواز ممنوع بود، نرسيده و بـه    

 . ها در اين زمينه قناعت كرده است حداقل

 داليل تغيير رويكرد تركيه به تهديد و فشار در تحوالت سوريه .3 -3 
چرخش سياست خارجي تركيه نسبت به تحوالت سوريه از نصيحت و ارشاد به تهديد و فشار      

گرايي و موازنـه قـوا مـورد          توان در قالب تئوري واقع   هاي مخالف در سوريه را مي و حمايت از گروه
آفريـني در تحـوالت سـوريه         ترين اهداف تركيه از نقـش       در مورد عمده  .  بررسي و ارزيابي قرار داد  

توان به اهميت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي سوريه براي تركيه، توجه بـه منـافع ملـي، ايفـاي             مي
در ادامه اشـاره كوتـاهي بـه        .  اي، اشاره كرد  نقش رهبري در منطقه و ايجاد تغيير در موازنه منطقه

 .هريك از اين عوامل خواهيم داشت

 اي ايجاد تغيير در موازنه قدرت منطقه .الف
اي   عنوان محور اصلي تغيير در موازنه قـدرت منطقـه           توان به تحوالت اخير در خاورميانه را مي

جايي در ساخت قدرت سياسي كشورهاي منطقه، داراي پيامدهاي راهـبردي   هرگونه جابه.  دانست
جـايي قـدرت و رهـبران سياسـي در            به عبارتي ديگـر، جابـه     .  براي كشورهاي مختلف خواهد بود



15
5

 

 

 

 1392، سال بيستم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

تـوان آن را      شـود، بلكـه مـي       اي مـي    تنها منجر به ايجاد خالء قدرت در سطح منطقه       خاورميانه نه
بنابراين، تحوالت مربوط به    .  اي دانست   تري در حوزه امنيت منطقه  هاي بنيادي ساز دگرگوني زمينه

در ايـن راسـتا     .  گـذار خواهـد بـود       اي خاورميانه اثر    بهار خاورميانه بر معادله قدرت و موازنه منطقه 
بنابرايـن  .  اي تاثير بگذارنـد  كشورهايي همانند تركيه و عربستان درصدد برآمدند تا بر موازنه منطقه

نمايند، تـالش دارنـد نقـش ايـران در            اي ايران را ايفا مي     تركيه و بازيگراني كه نقش رقيب منطقه
همين دليل از يك سـو درصـدد تغييـر            به.  اي در خاورميانه را كاهش دهند برقراري امنيت منطقه
كننـد تـا      اي عليه جمهوري اسالمي ايران هستند، از سوي ديگـر تـالش مـي      موازنه قدرت منطقه

. اي تحـت تـاثير قـرار دهنـد          هاي قدرت منطقـه     هاي جديد نوگرايي را در حوزه شكل بندي       موج
ايـن كـشور    .  بيند  عنوان يك رقيب در منطقه مي    تركيه همواره ايران را به)  35 ، 1391 نژاد،  مصلي(

باشد كه    رقابت تاريخي در خاورميانه با ايران دارد، اگرچه اين رقابت يك رقابت نرم ژئوپليتيكي مي    
 . هاي گذشته شدت بيشتري پيدا كرده است در سال

تري در عراق     دنبال خروج نظاميان آمريكايي، ايران نقش فعال     بعد از حمله آمريكا به عراق و به
هاي طرفدار خود در لبنان توانست جايگـاه خـود     عالوه بر آن، ايران از طريق گروه.  پيدا كرده است

از طرف  .  باشد  را در اين كشور تثبيت كند، همچنين خواهان برقراري و گسترش روابط با مصر مي     
رو،   از اين .  اعتمادي گروهي از مردم سوريه شده است     هاي ايران از نظام اسد باعث بي ديگر، حمايت

پيماني ايـن     فرصت براي تركيه هموار شد كه با ايجاد تغيير در نظام سوريه، تالش كند مانع از هم     
) 2011 نيفيـن،   . (خصوص كه تركيه از حمايت آمريكا نـيز برخـوردار اسـت      كشور با ايران شود؛ به

آنكارا معتقد است در صورتي كه بشار اسد حفظ شود، موازنه بين ايران، عراق و سوريه دسترسـي           
تركيه بر اين تصور بوده است كه با تغيير نظـام        .  تركيه به خاورميانه را با مشكل مواجه خواهد كرد

توانـد حـوزه نفـوذ خـود را در            راستا، مي   حكومتي در سوريه و روي كار آمدن دولتي نزديك و هم  
به همين دليل، سياست خارجي اين كشور براي      .  منطقه خاورميانه و شرق مديترانه گسترش دهد

اينكه در آينده جاي پاي محكمي در سوريه براي خود ايجاد كند، به حمايت مخالفين بـشار اسـد      
 . پرداخته است
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 اهميت ژئوپليتيك سوريه براي تركيه. ب
گيري تركيه در قبال بحـران سـوريه تلقـي            اهميت ژئوپليتيكي سوريه عامل مهمي در جهت   
در واقع موقعيت راهبردي سوريه در منطقه يكي از داليل برانگيخته شدن حـس رقابـت        .  شود مي

هـاي ژئوپليتيـك خـود را         كنـد حـوزه     تركيه سعي مـي   .  است ژئوپليتيكي تركيه با سوريه گرديده 
هـاي عربـي، فرصـتي را         دنبال دومينوي انقالب    هاي داخلي سوريه به بنابراين ناآرامي.  افزايش دهد

در هميـن راسـتا     .  آفريني در تحوالت ايـن كـشور بـپردازد        براي دولت آنكارا مهيا كرد كه به نقش
استانبول بارها ميزبان نشست مخالفان سوريه بوده است، دولت آنكارا همواره از معارضـان سـوري          

در واقع، با وجود مخالفت احزاب تركيه با سياست دولت اردوغـان، وي تركيـه      .  حمايت كرده است
بـدون شـك    .  هاي مسلح سوري ازجمله ارتـش آزاد سـوريه كـرده اسـت              را تبديل به پايگاه گروه  

اي و    فرد تاريخي براي تسلط منطقـه       عنوان يك فرصت منحصر به    هاي سوريه را به ها، ناآرامي ترك
كنند و معتقدند با هرگونه تغيير در حاكميت اين كـشور،        افزايش نفوذ خود در خاورميانه تلقي مي

تركيه با داشـتن    .  در سوريه و در نتيجه خاورميانه عربي بسيار افزايش خواهد يافت قدرت نفوذ تركيه 
كيلومتر مرز با سوريه همواره خواهان افزايش حـوزه ژئوپليتيكـي خـود در ايـن كـشور                     900 حدود  

در واقـع،   .  گونه كه اردوغان گفت، سوريه دروازه ورود تركيه به خاورميانه عربـي اسـت       همان.  باشد مي
سوريه تنها مسيري است كه تركيه در حال حاضر به آن اميدوار است تا با تغيير نظام در آن موقعيت       

ـازي اخـير تركيـه،            توان گفت مهم    به عبارت ديگر، مي   .  اي خود را بهبود بخشد منطقه تـرين دليـل ب
 )127  ،1391 نياكوئي و بهمنش، . (خالص شدن از يك تنگناي شديد جغرافيايي است

 توجه به منافع ملي .ج
 » به صفر رسـاندن مـشكالت بـا همـسايگان         «اگرچه در دوره اردوغان و در راستاي سياست 

هـاي اخـير، در       رغم بهبود روابط دو كشور طي سال    تركيه به گسترش روابط با سوريه پرداخت، به
زمينـه اصـلي چرخـش      .  هاي عربي رويكرد تركيه نسبت به سوريه كـامال عـوض شـد            پي انقالب

هاي بشار اسد در پي تحوالت اخير در سـوريه ناشـي از عوامـل         رويكرد اردوغان نسبت به سياست
) 310 ،  1392 برزگـر،   . (باشـد   داخلي چون اهميت به منافع ملي در سياست خارجي تركيـه مـي            
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منافـع  .  دست آورند   بديهي است كه تمام بازيگران سعي دارند در ساير تحوالت حداكثر منافع را به   
كند كه بازيگران براي كسب منافع و اهداف تعريـف شـده خـود در ايـن                   ملي كشورها ايجاب مي
اي حاضر در مساله سوريه با تبعيـت از           عنوان بازيگر منطقه   تركيه نيز به.  تحوالت نقش بازي كنند

تبـع آن     برداري بيشتر و به حاكم بر سياست خارجي خويش درصدد بهره» گرايانه واقع«هاي  آموزه
تامين حداكثري منافع ملي خويش در ابعاد گوناگون وجودي از طريق مشاركت در بحران سـوريه     

در واقع تركيه بعد از چرخش در سياست خارجي خود، سعي كرده است با حمايـت از         .  بوده است
هاي سرنگوني بشار اسد را فراهم كرده و در نهايت بـا        نيروهاي معارض داخلي و تقويت آنها، زمينه
خواست و درصدد آن بوده است؛ يعني تغيير ساختاري      سقوط نظام سياسي سوريه به آنچه كه مي

 .اي تركيه از اين راه، دست يازد نظام سياسي سوريه و متعاقب آن تحقق مقام مرجعيت منطقه

 ايفاي نقش رهبري .د
طرفانه در امور خاورميانه، تبديل بـه بـازيگري مهـم        تركيه در تالش است به جاي جايگاه بي

اهميت تركيه در منطقه به شكل مستمر، در حال افـزايش اسـت و تمايـل          .  در اين منطقه گردد
هـاي ديپلماتيـك آنهـا سـايه          ها براي تبديل شدن به بازيگر اصلي منطقه، بر بيشتر تـالش      ترك

در همين راستا يكي از اهداف اساسـي تركيـه از           )  233 ،  1390 اميدي و رضايي،   . (انداخته است
يابي بـه نقـش رهـبري         هاي آنكارا در دست   آفريني در تحوالت سوريه را بايد در بلندپروازي نقش

گيري از نفـوذ خـود در سـطح منطقـه در           تركيه درصدد است با بهره.  سياسي در منطقه دانست
هـاي قـدرت نـرم در         عنوان يكـي از مؤلفـه       ظاهر با حمايت از اعتراضات مردمي در خاورميانه به      

سياست خارجي خود استفاده كند تا در صورت بروز هرگونه تغيير در كشورهاي منطقـه، جـاي           
در اين ميان تركيه نيز ضمن همراهـي بـا          .  هاي بعدي باز كند  هاي دولت پاي خود را در سياست

عنـوان    رو و مترقي از كشوري اسالمي، خود را به عنوان مدلي ميانه غرب و تثبيت موقعيت خود به
از سويي ديگر، با ادامـه حمايـت از        .  بازيگري مهم در جهان اسالم و خاورميانه مطرح خواهد كرد

) 193 ،  1392 برزگر،  . (عنوان پرچمدار مقاومت در منطقه معرفي خواهد نمود     فلسطين خود را به
ها پيش در انديشه مرجعيـت بـراي جهـان            ها كه از سال    هاي عربي، ترك در واقع با وقوع انقالب
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گـيري مـدل      نمودند، تالش بيـشتري بـراي شـكل         تالش و تفكر مي )  ويژه جهان سني به(اسالم 
 .اند هاي عربي منطقه كرده حكومتي خود در رژيم

 نشيني تركيه از سياست تهديد و فشار در سوريه  داليل عقب .4 -3 
ويژه بعد از روي كـار آمـدن حـزب            هاي گذشته و به    كه در طول سال سياست خارجي تركيه

عدالت و توسـعه كارنامـه موفقـي از خـود بـه معـرض نمـايش گذاشـته بـود، بـا ادامـه بحـران                            
در .  ناكارآمدي خود را نشان داده و با انتقادات تند داخلي و خارجي مواجـه شـده اسـت       سوريه در

اي جـز     دچار اشتباه محاسباتي گرديد و با امتداد بحـران چـاره          سوريه در بحران هر صورت تركيه
هـا و     هـاي اخـير ناكـامي       در مـاه  .  بيند  هاي پيشين و اعالمي خود نمي       تغيير و تعديل در سياست 

اي   مردان تركيه، باعث شد سطوحي از ديپلماسي خاورميانه       هاي سياسي و نظامي دولت ناكارآمدي
خوش فراز و فرود و تغيير شود و همين مساله سبب شـد تـا بـه تغيـير رويكـرد               اين كشور دست

اي و    رسـد تحـوالت داخلـي، منطقـه         نظر مـي    در شرايط فعلي به   .  سياست خارجي خود بينديشد
 . المللي موجب شده است كه تركيه را به تغيير مواضع پيشين ترغيب نمايد بين

هاي تركيه در قبال سوريه       نخستين عاملي كه موجب تغيير مواضع تركيه شده، شكست سياست
ـاقي مانـده،             ـارا ب است؛ زيرا آنچه امروز از سياست خارجي تركيه در قبال تحـوالت سـوريه بـراي آنك

ـان اسـد، از           مقامات آنكارا كه گمان مي .  حكايت از شكست محض دارد كردند با پيروزي سريع مخالف
انـد؛    كلي اشتباه رفتـه    اند كه راه را به نقش مهمي در آينده سوريه برخوردار خواهند شد، اينك دريافته

اي نيز    هاي عديده يك از اهداف اوليه خود دست نيافته، بلكه با چالش تنها به هيچ زيرا تركيه تاكنون نه
 .مواجه شده كه اين امر از شكست سنگين سياست خارجي آنكارا در منطقه حكايت دارد

بـا گـسترش    .  باشـد   دومين عاملي كه موجب تغيير مواضع تركيه شـده، مـساله كردهـا مـي               
ها در سوريه و خروج نيروهاي دولتي اين كشور از مناطق شمالي كردنشين، شـرايط بـراي       ناآرامي

بـار در سـوريه       سوي مرزهاي تركيه، پس از عـراق ايـن          ظهور دوباره منطقه خودمختار كرد در آن   
شـدت    بحث اعـالم خودگردانـي كردهـاي سـوريه،به        )  2013 محمد عبدالقادر،  . (فراهم شده است

اگرچه اردوغان از زمان آغاز تحوالت سوريه، نسبت به         .  مقامات آنكارا را مورد تهديد قرار داده است
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تحركات كردها حساسيت به خرج داد و حتي از تشكيل منطقه مرزي امن در شمال سوريه خبـر        
داد، امروز مشخص شده كه اين سياست تركيـه نـيز بـه شكـست انجاميـده اسـت؛ زيـرا اعـالم                        

ك .ك.ويـژه پ    خودمختاري كردهاي سوريه با توجه به پيوندي كه آنها بـا كردهـاي تركيـه و بـه           
وفصل مساله كردي را با اختالل مواجه و از سوي ديگر فعاليـت    تواند از يك سو روند حل دارند، مي

هـاي مـشترك ميـان        برپـايي اردوگـاه   .  كردهاي مخالف تركيه را در شهرهاي سوريه تشديد كنـد 
خـاطر اتخـاذ      تواند آينده سياسي اردوغـان را بـه         ك و كردهاي سوريه در شمال سوريه، مي  .ك.پ

هاي نادرست در قبال سوريه با چالش مواجه سازد؛ زيرا اردوغان با پـشتيباني از مخالفـان          سياست
سوريه، عمال فضاي مساعدي را براي اتحاد احزاب مخالف كرد در هر دو كشور مهيـا نمـود و ايـن       

هميـن دليـل      به.  تواند بيش از پيش مخالفت احزاب مخالف دولت را عليه اردوغان برانگيزد        امر مي
 .نيز اردوغان براي كنترل كردها ناچار به تغيير مواضع خود است

كند، اعتراضات داخلـي    سومين دليلي كه اردوغان و دولت تركيه را به تغيير مواضع ترغيب مي
عالوه بر آن،   .  اند  هاي مختلف ادامه يافته   وبيش به بهانه تركيه است؛ اعتراضات ميدان تقسيم كه كم

كننـده    براي حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغـان سـالي بـسيار تعييـن        2015 و  2014 سال 
است؛ چون هم انتخابات رياست جمهوري و هم انتخابات پارلماني در تركيه برگزار خواهـد شـد و        

 .ادامه روند كنوني به مفهوم واگذاري قدرت در انتخابات مزبور بود
كند بـه تغيـير مواضـع خـود بينديـشد، اختالفـات              چهارمين عاملي كه اردوغان را مجاب مي

. ويـژه تحـوالت مـصر اسـت         وجود آمده ميان تركيه و عربستان در خصوص تحوالت منطقه بـه      به
هـاي    اردوغان و حزب عدالت و توسعه كه پس از وقوع بهـار عربـي، سـردمدار حمايـت از جريـان          

ترين جريـان اخوانـي منطقـه       المسلمين مصر را كه مهم اخواني در منطقه شده بودند، اينك اخوان
اين در حالي است كـه عربـستان از        )  2013 محمد عبدالقادر، . (اند شود، از دست داده محسوب مي

هميـن امـر    .  كنـد   المـسلمين حمايـت مـي       وقوع كودتا در مصر خشنود است و از بركناري اخوان      
ويژه سـوريه    موجب شكاف در جبهه غربي ـ عربي ـ تركي منطقه شده كه عليه محور مقاومت و به

وقوع پيوسـت كـه پيـش از ايـن          اي به همچنين كودتاي نظامي در مصر به شيوه.  شكل گرفته بود
ايـن امـر    .  الدين اربكان استفاده كنـد      ارتش تركيه موفق شده بود از همين الگو براي بركناري نجم  
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موجب وحشت اردوغان از تداوم اعتراضات در داخل تركيه و الگوبرداي ارتش اين كشور از ارتـش             
 .مصر شده است

هاي آمريكا در قبال سوريه و امتنـاع واشـنگتن از         پنجمين عامل تغيير مواضع تركيه، سياست
تركيه پيشتر نيز بارها نارضايتي خود را از نرمش آمريكا در برابـر     .  تهاجم نظامي به اين كشور است

رسد آخرين اميد دولت اردوغان بـراي مداخلـه نظامـي             نظر مي   به.  تحوالت سوريه اعالم كرده بود 
آمريكا در سوريه نيز از بين رفته و اينك آنكارا خود را در جبهـه ضدسـوري، بيـش از هـر زمـان                    

دست آوردن پيـشرفت      هاي گروه ارتش آزاد سوريه در به     عالوه بر آن، ناكامي. بيند ديگري تنها مي
هاي گسترده تركيـه      هاي مسلح با وجود حمايت اين گروه.  جدي و عملي در نبردهاي داخلي است

اردوغان به اين باور رسيده است كـه    .  اند كاري از پيش ببرند هاي عربي و غربي، نتوانسته و پايتخت
 .اند پيمانان عرب، آنكارا را در باتالق خطرناك و سهمگين سوريه تنها گذاشته غرب و هم

هـا و مخـاطراتي اسـت كـه دولـت             ششمين دليل تغيير مواضع تركيه در قبال سوريه، چالش
هر حال، تركيه در همسايگي سوريه       به.  اردوغان از ناحيه شورشيان افراطي با آنها مواجه شده است

هيـچ تـضميني وجـود       ها شـده اسـت و      گرايان افراطي، القاعده و سلفي ها و اسالم مركز تروريست
گسترش تروريـسم در منطقـه،     .  ندارد كه اين راديكاليسم به درون مرزهاي تركيه نيز سرايت نكند

عنـوان    هاي تروريستي مختلف ماننـد القاعـده بـه سـوريه در بلندمـدت بـه               خصوص ورود گروه به
در مجموع مسائل فـوق نـشان       )  186 ، 1392 نجات، . (تهديدي براي امنيت ملي تركيه خواهد بود

دهند كه تركيه با داليل و عوامل زيادي مواجه است؛ ازجمله اينكه آخرين اميد دولت اردوغـان   مي
براي مداخله نظامي آمريكا در سوريه نيز از بين رفته و اينك آنكارا خود را در جبهـه ضدسـوري،                

اين عوامل باعث شده كه دولـت ايـن كـشور را بـه تغييـر                 .  بيند  بيش از هر زمان ديگري تنها مي  
 .مواضع در قبال سوريه مجاب كرده است

 نقش عربستان سعودي در بحران سوريه .4 
 روابط عربستان و سوريه .1 ـ 4 

روابط عربستان و سوريه در زمان بشار اسد به داليلي از جمله تحكيم روابط سـوريه بـا ايـران،      
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دنبـال آن تـرور       و بـه    ـ  اي برخوردار بود   دخالت سوريه در لبنان ـ كه براي عربستان از اهميت ويژه
گـذاري    اين امر كـاهش حجـم سـرمايه       .  وزير اسبق لبنان تيره شد      نخست)  2005 (رفيق حريري   

 2011 تـا     2008 هـاي     امـا از نيمـه    )  2012 عمر حسن،   (  عربستان در سوريه را به دنبال داشت؛        
اي كه ملك عبـداهللا، پادشـاه عربـستان در اكتبـر              گونه  وجود آمد، به بهبودي در روابط دو طرف به

اما با آغاز تحوالت سوريه، عربستان تصميم گرفـت بـر سـر سـرنگوني        .  به دمشق سفر كرد 2009 
مبـني بـر اينكـه خـشونت بـراي            2011 گفته مشهور پادشاه عربستان در آگوست .  اسد قمار كند

. خواهد جلوي كشتار را بگيرد، روابط دو كشور را تيره نمود        كشور او قابل قبول نيست و از اسد مي
گونه داشـته اسـت و        ها با سوريه كامالً جنبه رقابت       در واقع در طي چند دهه اخير، روابط سعودي

هـا و     را در سياسـت   ...  هاي عربستان در لبنان، مناطق فلسطيني و          عامل شكست بسياري از طرح 
ها ميان سوريه و عربستان بعد از سقوط صدام حـسين      تنش.  كند وجو مي هاي سوريه جست برنامه

گيري نيروهاي شيعي در عراق دوچندان شده و باعث گرديده است كه عربستان سياسـت   و قدرت
هـاي    رو عربـستان سـعودي از سـال         از ايـن  .  تضعيف نظام سـوريه را در دسـتور كـار قـرار دهـد              

 . اينك به اوج رسانده است هاي سوري پرداخته و آن را هم بعد، به حمايت از سلفي به1982 

 رويكرد سياست خارجي عربستان سعودي در قبال بحران سوريه .2 ـ4 
هـاي    رژيم سياسي عربستان به گفته بهجت كوراني، متخصص جهان عرب، در چارچوب نظام       

اين رژيم اقتدارگرا همـواره     )  81 ، 1390 كرمي، . (شود بندي مي اي طبقه اي سلسله استبدادي قبيله
، تاكنون توانسته است سلطه خود را ابقاء و         )السيف أو المنسف (  با تكيه بر سياست چماق و هويج 

اي براي انتقال قـدرت وجـود       گرا ، از آنجا كه سازوكار نهادينه شده هاي اقتدار در رژيم.  تحكيم كند
ندارد و سازگاري با تحوالت داخلي و خارجي براي رژيم ايـستا اغلـب دشـوار و حـتي غيرممكـن           

هـاي آن، از      نگرد و در تعامل با چـالش  است، چنين رژيمي همواره از دريچه امنيت به تحوالت مي
هايي براي غلبـه      گيرد؛ هرچند در كنار ابزارهاي امنيتي چه بسا از مشوق       ابزارهاي امنيتي بهره مي

گـيري اهـداف اعالنـي و اعمـالي سياسـت خـارجي عربـستان،                 در پي .  گيرد  ها بهره مي   بر چالش
شـدت متأثـر      هاي سياست خارجي عربستان به      اولويت.  شود  هاي كامالً مشخصي دنبال مي اولويت
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جزيره عربستان،    شبه:  ترتيب اهميت عبارتند از     ها به اين اولويت.  باشد نفت و حرمين شريفين مي از
ريـاض  )  79 ــ   80 ،  1390 احمـديان و زارع،     . (المللي جهان عرب، جهان اسالم و سپس عرصه بين

كنـد و حاضـر اسـت بـراي           تهديد عليه اين محورها را تهديد عليه امنيت ملي خـود قلمـداد مـي     
ارسال نيروهاي نظامي و امنيتي به بحرين براي سـركوب     .  گيري از آن به جنگ متوسل شود پيش
عربـستان  .  خوبي تاييدي بر اين موضـوع اسـت         هاي مردمي تحت عنوان نيروي سپر جزيره به نيرو

تواند سـقوط يكـي       دنبال سقوط متحدين خود از جمله تونس و مصر به هيچ وجه نمي    سعودي به
هاي سني در سطح منطقه را تحمل كند، در نتيجه بـرخالف سياسـت سـنتي و            ديگر از حكومت

كنـد    نظامي استفاده مـي  ـ هاي موجود حتي توسل به نيروهاي امنيتي رو خود، از تمامي ابزار ميانه
در سوريه شرايط كـامالً متفـاوتي حـاكم اسـت،           .  تا مانع از تغيير بيشتر شرايط به ضرر خود شود     

تواند توازن از دسـت رفتـه         براي مقامات سعودي واضح است كه سقوط بشار اسد تا چه ميزان مي  
در نتيجه اين امر، عربستان برخالف سياست سنتي خـود كـه            .  منطقه را به شرايط اول باز گرداند 

 .روي و حفظ وضع موجود بود، در سوريه سياست ديگري اتخاذ نموده است مبتني بر ميانه

 سازوكارهاي عربستان در بحران سوريه .3 ـ4 
توان گفت، در فرصت بهار عرب، ملك عبداهللا شـيپور     در ارزيابي اقدامات عربستان سعودي مي

اي غيرمنتظره گفـت كـه ادامـه كـشتار در             وي در بيانيه  .  تغيير در سوريه را به صدا درآورده است 
. كنـد   پوشـي نمـي     هاي سوريه براي عربستان غيرقابل قبـول اسـت و اسـالم از آن چـشم                خيابان
ها مايلند سوريه را سرنگون سازند و براي اين تصميم داليـل ژئوپليتيكـي و ايدئولوژيكـي             سعودي

عربستان سعودي براي پيـشبرد اهـداف خـود از          )  121 ، 1391 نياكوئي و بهمنش، . (فراواني دارند
هـا    كنـد، سـعودي     هاي مسلح و وابسته به القاعده حمايـت مـي       هاي سلفي قدرت سخت و از گروه

توانند طرفدار اصالحات يا انتخابات در سوريه باشند؛ چون در اين كشور انتخابـات آزاد هرگـز         نمي
همچنين آنها طرفدار تشكيل دولتي در سوريه هستند كه هم با منـافع خـود          .  وجود نداشته است

 . راستا باشد و هم از نفوذ ايران در منطقه جلوگيري به عمل آورد در منطقه هم
كنـد؛ ازجملـه      عربستان در راستاي رسيدن به هدف خود از سازوكارهاي مختلفي استفاده مي    
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هـاي مـالي و تـسليحاتي از          تـوان بـه حمايـت       سازوكارهاي عربستان براي مداخله در سوريه، مي      
كـارگيري    مخالفان نظام سوريه، همچنين تحريك اختالفات قومي و مذهبي در داخل سـوريه، بـه    

هاي مالي و معنـوي       حمايت. راه انداختن جنگ رواني اشاره كرد افزاري و تبليغاتي و به ابزارهاي نرم
عربستان از معارضين سوري امروزه ديگر امري پذيرفته شده است؛ در اين ميـان عربـستان نقـش      

عربستان، قطر و تركيه با حمايـت و        .  بيند  جديد و فعال خود را در ساقط كردن نظام بشار اسد مي
آمـيز بحـران و       وگو و حل مسالمت     هاي تروريستي، موجب بسته شدن افق گفت سازي گروه مسلح

 . اند واردشدن خسارات مادي و تلفات انساني به ملت سوريه شده
ها قصد دارند با بردن تحوالت سوريه به سـمت رويـارويي نظـامي و نوعـي از جنـگ               سعودي

ها و موانع مواجـه كننـد     اي از چالش هاي عربي را با مجموعه اي، روند انقالب داخلي و حتي منطقه
هـا و مطالبـات مردمـي در منطقـه را بـه               جنبـش     ها،  و با ايجاد الگويي جديد از تحوالت و بحران  

پـشتيباني مـالي و اختـصاص       .  تـر تبـديل نماينـد       ها و مسائل با اهميت در سطوحي پايين اولويت
كارهاي عمليـاتي بـه افـراد         دالرهاي عربستان براي تهيه سالح و ارسال به داخل سوريه و ارايه راه   

المللـي و ايجـاد فـشار         هـاي بيـن     كنندگان و مرتبط كردن آنها با رسانه        برجسته در ميان اعتراض 
ايـن  )  93 -94 ،  1390 كرمـي،   . (باشـد   هاي تحت حاكميت آن كشور مـي       اي از طريق رسانه رسانه

آفريني در اتحاديه عـرب سـبب تعليـق           كشور، عالوه بر حمايت مالي گسترده از مخالفان، با نقش     
هاي سلفي و تروريـستي،       همچنين، عالوه بر حمايت از گروه    .  عضويت سوريه در اتحاديه عرب شد

هـاي    هايي همچون شبكه تلوزيوني العربيه و روزنامـه    اي از مخالفان با رسانه حمايت گسترده رسانه
عربـستان  )  193 ،  1392 برزگـر، . (نيز از ساير اقدامات عربستان بوده اسـت  االوسط  الشرقو  الحيات

هاي سلفي و وهابي تندرو در منطقـه و جهـان بـوده            سعودي همواره پشتيبان فكري و مالي گروه
كند و نگاهي ايدئولوژيك بـه        ها جهت پيشبرد منافع خود استفاده مي    اين كشور از اين گروه.  است

هاي رسيده حاكي از نقـش عربـستان سـعودي و پـشتيباني          در همين راستا، گزارش.  منطقه دارد
نيـاكوئي و بهمنـش،     . (هاي سلفي راديكال اسـت   خصوص از گروه مالي مخالفان حكومت سوريه به

اهللا لبناني    در واقع پيروزي القصير توسط ارتش سوريه كه با همكاري نيروهاي حزب  )  121 ، 1391 
 . نيز همراه بود، موجب تغيير كفه موازنه نيروهاي داخلي به نفع ارتش سوريه شد
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شهر قصير كه در ده كيلومتري مرز سوريه با لبنان واقع است، اهميت راهبردي بسياري دارد؛          
كند و مـسير     زيرا بين محور دره بقاع در لبنان و شهر دهل در مرز سوريه با لبنان ارتباط برقرار مي

هـايي را     تواند جلوي كمك   كنترل ارتش سوريه بر اين شهر ضمن آنكه مي.  مبادالتي با لبنان است
اهللا لبنـان را      شود، سد كند، ارتباط دولت سوريه با حـزب          كه از لبنان به مخالفان دولت سوريه مي 

بنابراين در اختيار گرفتن كامل شهر قصير توسط ارتش        )  33 ، 1392 غراياق زندي،. (كند حفظ مي
هاي تكفيري از آن موجب شد كه عربستان به حمايت آشـكار از  ايـن           سوريه و بيرون راندن گروه

وقفه شاهزاده بندر بن سلطان بـراي سـرنگونگي       هاي بي تالش.   هاي سلفي و جهادي بپردازد گروه
بندر بن سلطان تالش فراوانـي بـراي اقنـاع مـسكو        . توان در اين راستا ارزيابي كرد بشار اسد را مي

وي در قبـال كوتـاه      .  براي جلوگيري از ارسال تجهيزات نظامي به ارتش سوريه انجـام داده اسـت          
آمدن روسيه از بشار اسد و عدم در اختيار گذاشتن تسليحات بـه نظـام سـوريه، پيـشنهاد خريـد           

عـالوه بـر    )  2013 الـشرقاوي،   . (ميليارد دالر را به مسكو داده است        15 تجهيزات نظامي به قيمت 
پيشنهاد هنگفت خريد تسليحاتي، رياض همچنين در صورت قبول مسكو در مورد عـدم حمايـت    

يـك از كـشورهاي عربـي خليـج فـارس بـا               كند كه هيچ  از بشار اسد در شوراي امنيت ، تعهد مي
 ) 2013 البستاني، . (صادرات گاز روسيه به اروپا رقابت نخواهند كرد

 داليل اتخاذ رويكرد تهاجمي عربستان در قبال تحوالت سوريه .4 ـ4 
تـرين كـشورهاي حـامي ادامـه          ها در سوريه، عربستان سعودي يكي از اصلي         از شروع ناآرامي 

هاي صورت گرفتـه      اين در حالي است كه در انقالب  .  بحران و كمك به معارضان سوري بوده است
كرد امـا در      در تونس، ليبي و مصر، عربستان در ابتدا با احتياط بيشتري با اين موضوع برخورد مي      

هاي مالي و نظامـي       گيري پرداخت و بعد از آن نيز به كمك      رابطه با سوريه از همان ابتدا به موضع
رويكرد تهاجمي عربستان در طرح براندازي و تغيـير رژيـم سـوريه را            .  مخالفان بشار اسد پرداخت

اي ـ    هـاي منطقـه     توان در وجود رقابت با ايران و تالش براي تغيير در موازنـه قـدرت، رقابـت               مي
 .المللي و اختالفات ايدئولوژيكي عربستان سعودي و سوريه مورد تحليل و بررسي قرار داد بين
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 اي  رقابت با ايران و تغيير در موازنه قدرت منطقه .الف
آنچـه از گذشـته     .  يكي از اختالفات عربستان با سوريه، ريشه در نزديكي ايـران و سـوريه دارد      

وجود داشته و امروز عربستان سعودي را در قبال سوريه بيش از پيش حساس كرده است، روابـط       
اي كه اين كـشور را بـه       گونه به.  حسنه و گسترده سوريه با جمهوري اسالمي ايران در منطقه است

تـرين داليـل      بر اين اسـاس يكـي از مهـم        .  يك مخالف جدي عليه نظام سوريه مبدل كرده است     
تصميم عربستان در ورود مستقيم به بحران سوريه، نگراني اين كشور از نزديكي راهبردي ايـران و       

هـاي    عربـستان سـعودي نزديكـي گـروه       .  اي با ايـران اسـت      سوريه و برقراري توازن قدرت منطقه
اي و تهديـدي      خصوص سوريه به ايران را به منزله برهم خوردن تعادل موازنـه منطقـه           مقاومت به

ها در سوريه و در همـاهنگي بـا طـرح          در همين راستا اين كشور با آغاز ناآرامي. داند عليه خود مي
هميـن دليـل عربـستان        به.  كند تا موقعيت ايران را در سوريه تضعيف كند  عربي تالش ميـ  غربي

اي از مخـالفين نظـام سـوريه و           براي محدودسازي قدرت ايران و ايجاد تغيـير در موازنـه منطقـه         
 .كند هاي جهادي حمايت مي سلفي
شـدت از     اي بـه    هاي گذشته در چارچوب رقابت ايران بر سر برتري منطقـه        عربستان در سال 

هالل «گسترش نفوذ جمهوري اسالمي در عراق و لبنان و بحرين و تشكيل آنچه كه تحت عنوان      
عربـستان  .  شود، نگران بوده و تالش كرده است كـه ايـن نفـوذ را مهـار كنـد                    ناميده مي » شيعي

عنوان تنها كشور عربي به صورت متحد راهـبردي ايـران درآمـده را نيـز            همچنين اينكه سوريه به
ها نقش دروازه ورود ايران به جهان         سوريه براي سال .  پيوسته با ناخشنودي و خشم نگريسته است

رو تـضعيف     از ايـن  .  عرب و اتصال راهبردي ايران به منطقه مديترانه و خاور نزديك را داشته است        
اي ايـران و      تواند باعث تضعيف محور مقاومت و كـاهش نفـوذ منطقـه       سوريه و سرنگوني اسد  مي

؛ از همين رو اين كـشور بـروز بحـران سياسـي در سـوريه را                  )264 ،  1392 برزگر،  (شود    مهار آن 
عبارت ديگر، از نگاه رياض سرنگوني رژيـم اسـد           به.  اي براي تسويه حساب با ايران يافته است بهانه

رياض اميـدوار   .  در دمشق ضربه سختي به امكانات ايران و تضعيف قدرت مانور آن در منطقه است 
هاي   سود سني   است كه با سقوط احتمالي رژيم اسد بتواند بر روندهاي سياسي در عراق و لبنان به    

ويـژه    به.  اين كشورها تاثير بيشتري بگذارد و شيعيان متحد ايران در اين كشورها را به حاشيه براند  
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كند و بـا انـواع     براي رقيب خود ايران تلقي مي  ماندن رژيم اسد در قدرت را پيروزي عربستان باقي 
هـا در سـوريه بـه ايـن           آل سعود با آغاز نـاآرامي     . كوشد كه اين رژيم برافتد ها و اقدامات مي تالش

اي براي تضعيف ايران در خاورميانه پيش آمـده و از ايـن        ديدگاه رسيدند كه اكنون فرصت طاليي
بنابرايـن  .  توانند به دستاوردي در برابر ايران در منطقه خليج فارس و خاورميانـه برسـند      طريق مي

 .كنند نوعي تضعيف ايران و تغيير در موازنه قدرت تلقي مي سقوط نظام سياسي سوريه را به
ـان عـرب در راسـتاي منافـع                  عربستان سعودي نظم منطقه اي شكل گرفته پس از تحوالت جه

ـاي خـود ارزيابـي        اي را در تقابل با نگاه و سياسـت          موجود را قبول ندارد و اين توازن قدرت منطقه  ه
هاي موجـود،     ها و فرصت  گيري از بحران به همين دليل آل سعود در پي آن هستند تا با بهره.  كند مي

ـاري   .  نفع خـود تغيـير دهنـد      اي را به نظم و توازن قدرت موجود منطقه نـشان   عربـستان  الگـوي رفت
ادامه پيدا كنـد و      اي ايران   دهد كه دولت آن كشور قصد ندارد اجازه بدهد كه تحول قدرت منطقه مي

. نمايـد   بنابراين از الگوي تهاجمي اسـتفاده مـي       .  به سكوت بگذرد   اي ايران  يا اينكه ارتقاء نقش منطقه
بـر  )  158 -160 ،  1390 ترابـي،   . (اي، ديپلماتيك و امنيتي اسـت     چنين الگوهايي داراي ماهيت رسانه

اين اساس، عربستان در تالش است با اقدامات مختلف سياسي، امنيتي و مالي و در هماهنگي با ساير  
ـات عربـستان سـعودي در       .  كشورهاي مخالف سوريه به تغيير رژيـم ايـن كـشور كمـك كنـد             مقام

خصوص اجالس موسوم به دوستان سوريه و اجالس اتحاديه عرب   هاي مختلف برگزار شده به اجالس
عربستان ضـمن تـالش     .  اند  نقشي فعال داشته و مواضعي راديكال براي تغيير رژيم سوريه اتخاذ كرده 

براي تغيير رژيم در سوريه، سعي دارد از اين موضوع اطمينان يابد كه پس از سـقوط دولـت حاكـم                  
 ) 158 ، 1391 اسدي،. (سوريه حكومتي دوست در اين كشور شكل خواهد گرفت

ـاري رژيـم           ـاي      مقامات سعودي بر اين باورند كه حمله آمريكا به افغانستان و عراق باعـث بركن ه
اين حمـالت بـه شـكلي       .  يابي جمهوري اسالمي ايران در اين دو كشور شده است        ضدايراني و قدرت

عراق و افغانستان را از موقعيت تهديد خارج و آنها را تبديل به فرصتي مناسب بـراي ايـران نمـوده و            
از سوي ديگر، با به   .  اي را به ضرر عربستان و ساير كشورهاي عربي تغيير داده است  توازن قواي منطقه

يابي ايران و شيعيان در         اهللا در لبنان، روند قدرت  هاي حزب   قدرت رسيدن شيعيان در عراق و موفقيت
ـا تحـوالت سـوريه داراي         بـراي سـعودي   )  229 ،  1392 برزگر،. (منطقه سرعت بيشتري يافته است ه
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ـاي    ارزش راهبردي است و سعي در تداوم يا تشديد بحران سياسي جاري سوريه از طريق مداخلـه          ه
نظر آنان، تغيير رژيم سوريه نقطه آغازي براي بـرهم زدن موازنـه         مالي و نظامي دارند؛ چرا كه از نقطه

دليل برخورداري از موقعيت ژئوپليتيكي و راهـبردي از     سوريه به. نفع عربستان است اي به قواي منطقه
توانـد تـوازن قـوا را در          در منطقه برخوردار است؛ به همين دليل آينده اين كـشور مـي         اهميتي ويژه

دنبال نفوذ در كـشور ديگـر و برقـراري          از همين رو عربستان به.  منطقه به شكل جديدي تعريف كند
ـان سـوري و دخالـت              . توازن قدرت در منطقه با ايران بوده است در واقع كمك عربـستان بـه معارض

 . پذيرد آشكار در امور داخلي اين كشور در چارچوب موازنه قدرت با ايران صورت مي

 المللي، عربستان و سوريه اي و بين هاي منطقه رقابت .ب
آميز بين ايـن      روابط رقابت  المللي عربستان و سوريه ريشه در      اي و بين منشأ اختالفات منطقه 

المللـي    اي و بين    سوريه و عربستان طي چند دهه اخير در بسياري از مسائل منطقه.  دو كشور دارد
هـاي امنيتـي      در طي جنگ سرد، عربـستان بـه يكـي از سـتون         .  اند در جبهه متضاد يكديگر بوده

در همين شـرايط سـوريه منافـع        .  خاورميانه در كنار بلوك غرب به رهبري آمريكا تبديل شده بود
خود را دقيقا در نقطه مقابل؛ يعني بلوك شرق تعريف و بر اساس آن كوشيد تا روابـط مـستحكم           

پس از فروپاشـي شـوروي      .  خود با مسكو و كشورهاي سوسياليستي را بيش از پيش تقويت نمايد     
عربستان همچنان وابـسته بـه غـرب باقـي          . نيز اختالفات عربستان با سوريه همچنان ادامه داشت

جنگ ميان عراق و ايـران      .  داد المللي خود را شكل مي ماند و بر اساس اين وابستگي، مناسبات بين
در مساله فلسطين نـيز، ريـاض و دمـشق در دو            .  اختالفات بين عربستان و سوريه را تشديد نمود  

سوي بحران قرار گرفته بودند، عربستان از حكومت خودگردان و جنبش فتـح حمايـت نمـود و از        
كارانه ايـن    توان در چارچوب سياست محافظه در واقع رويكرد عربستان را مي.  حماس فاصله گرفت
باشـد؛ ثبـات و       اين حكومت خواهان حفـظ وضـعيت موجـود منطقـه مـي         . حكومت تحليل نمود

همچنين به دليـل وابـستگي بـه آمريكـا، خواهـان            .  داند  پايداري حكومت خود را در اين نكته مي 
اين در حالي است كه سـوريه چنيـن نگـاهي بـه مناسـبات                .سازش فلسطينيان با اسراييل است   

با رويكرد مقاومت، با حماس و جهاد اسالمي مناسبات خاص خود را دارد و عدم       اي ندارد و منطقه
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در لبنـان نـيز عربـستان و        .  اي خود قرار داده است    سازش با اسراييل را در سرلوحه ديدگاه منطقه
اهللا لبنان داشـت و بيـشتر      اي از حزب سوريه حمايت گسترده.  سوريه در نقطه مقابل هم قرار دارند

هـاي    ها بيشتر به گروه چهارده مارس و گروه         پرداخت، ولي سعودي به حمايت از هشتم مارس مي
اصوالً عربستان با هر نوع حكومـت و يـا حزبـي كـه در                .  ضدمقاومت تمايل خود را نشان داده بود 

 .كند منطقه مدافع تغيير وضعيت موجود و خواهان نابودي اسراييل باشد، مخالفت مي

 كاري عربي تقابل مقاومت با محافظه :اختالفات ايدئولوژيكي .ج
. گـردد   هاي سوريه در منطقه برمي      هاي تقابل عربستان در برابر سوريه به سياست  يكي از جلوه

حكومت عربستان سعودي به طور كلي تالش كرده است تا از نظـر هويـتي و ايـدئولوژيك نوعـي           
در واقع گسترش اسالم وهابي و مخالفت با شـيعيان         . بنيادگرايي سني را در منطقه گسترش دهد

توان سركوب شيعيان     بر اين اساس مي .  شود اي عربستان محسوب مي از وجوه بارز سياست منطقه
ـلفي سـوريه در مقابـل رژيـم علـوي سـوريه را تبييـن نمـود                      بحرين و حمايت از گروه    در  ـاي س . ه

ـابي و پـرچم       )  166 ،  1391 نياكوئي،( ـار   دار كـشورهاي عـرب محافظـه       عربستان نماينده اسالم وه ك
اي   رو ناچار است عالوه بر موقعيت دولت و منافع ملي خود، به جهان سنيـ  در زمانـه      باشد؛ از اين مي

عربـستان امـروز وجدانـي      .  ـ نيز بينديشد   كه اسالم شيعي حسب برخي قراين در حال برآمدن است       
ـال بـر آمـدن اسـت           معذب دارد، اسالم ـايي،  . (گرايي شيعي به نحوي مداوم و البته ماليـم در ح طاه

ها، عربستان سعودي رقيب ديرينه ايران در منطقه بـسيار تمايـل          با توجه به اين واقعيت)  63 ، 1388 
ـار               دارد كه با ساقط شدن نظام علوي سوريه، نظامي متشكل از اكثريت سني در اين كشور بر سـر ك

  .آيد تا به اين وسيله از قدرت گرفتن هالل شيعي و نفوذ ايران بر منطقه جلوگيري كند
در واقع  اين امر به مداخله عربستان در اين كشور و تقويت جبهه مخالفان بشار اسـد، ترويـج           

در اينجا تقابل ايدئولوژيـك     .  انديشه سلفي و ايجاد حكومتي بر اساس اين انديشه منجر شده است    
سـعود    هر نوع حكومتي در منطقه به غير از شيعيان به قدرت برسد، مورد تاييد آل     .  آيد ميان مي به

ترين راهـبرد     بسط تفكرات سلفي در منطقه مهم     .  آنها از گسترش انديشه شيعه واهمه دارند.  است
آفرينـي    حفظ نظام سياسي اقتدارگرا و سنتي سعودي و زمينه مناسب جهت ارتقاي نفوذ و نقـش      
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هاي به اصطالح راديكـال دولـت       شود؛ نقشي كه با حذف سياست اي عربستان محسوب مي منطقه
امـري كـه حـاكي از       .  سوريه با حمايت از جريان تندروي سلفي در منطقه معنا پيدا خواهد نمـود    

هـاي    حمايـت .  گردد  تقابل ايدئولوژيكي است و به اقليت علوي حاكم در مقابل اكثريت سني برمي       
نمايد، همگي تالشي اسـت بـراي تقويـت و            مالي و تسليحاتي كه رياض از مخالفان در سوريه مي     

 . هايي كه در خالء قدرت همراهي خود را با عربستان نشان دهند روي كار آوردن سني
مقامات سعودي بر اين باورند كه سياست جديد آنها منافع عربستان را به شكل كامل تاميـن        

در     تواند وزن عربستان در خاورميانه      مقامات سعودي بر اين باورند كه اين سياست مي .  خواهد كرد
سود كشورهاي عربي با محوريت اهـل       حال تحول را افزايش دهد و به شكلي روند امور را دوباره به

به باور آنها تغيير در كشورهاي حامي ايران باعث تـضعيف محـور مقاومـت و            .  تسنن تقويت نمايد
 .كار با محوريت عربستان خواهد شد تقويت جريان محافظه

 نقش ايران در بحران سوريه . 5 
 روابط ايران و سوريه .1 ـ 5 

روابـط دو   .  برقرار گرديد   1946 مناسبات ميان دمشق و تهران به دنبال استقالل سوريه در سال 
دليل طبيعـت متفـاوت رژيـم جمهـوري          به  1950 و نيمه اول دهه    1940 كشور در نيمه دوم دهه 

گـيري    هاي سياسـي و جهـت       سوريه و نظام پادشاهي ايران در سطح پايين قرار داشت، تفاوت نظام 
در .  ترين علل سردي روابط دو كشور تا قبل از انقـالب اسـالمي بـوده اسـت                  خارجي متفاوت، مهم

رسـميت   حالي كه حكومت ايران سلطنتي و وابسته به غرب بـود و رژيـم صهيونيـستي را نـيز بـه                   
اين كشور داراي نظام جمهوري پارلماني     .  شناخت، دولت سوريه كامال در مقابل ايران قرار داشت مي

عالوه بر اين سوريه، رژيم صهيونيستي را دشـمن اصـلي خـود             .  تر بود   بوده و به بلوك شرق نزديك
به هر حال روابط ايران و سوريه پس از انقالب اسالمي ايـران      ) 162 ، 1391 نياكوئي، . (كرد تلقي مي

 . اند پيمانان راهبردي مبدل شده تدريج توسعه يافت و دو كشور عمال به هم به
مناسـبات  .  روابط ايران و سوريه در سه دهه گذشته روابطي مستحكم و رو به رشد بوده اسـت   

سال گذشته جمهوري اسالمي ايران و سوريه حكايت از رشد عميق روابط سياسي و امنيتـي              30 
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المللـي، ويژگـي رهـبران دو كـشور، دشـمنان و              اي و بيـن     تحوالت منطقه .  دو كشور مذكور دارد  
اي و نيازهاي داخلي دو كشور، موجبات نزديكي هرچه بيـشتر مناسـبات         دوستان مشترك منطقه

اي و وجـود دشـمنان        هـاي منطقـه     ايران و سوريه را پديد آورده است؛ جدا از تحـوالت و بحـران         
طور سلبي دو كشور ايران و سوريه را بـه هـم نزديـك كـرده اسـت؛ از آن جملـه                       مشترك كه به

امنيتي  تجاري، مناسبات فرهنگي ـ اجتماعي، مناسبات سياسي ـ     ـتوان به مناسبات اقتصادي  مي
ترين سطح روابـط يـك كـشور          سوريه عالي )  29 ،  1389 ايزدي، جهانبخش و اكبري،   . (اشاره كرد

هاي عربي به اندازه روابط تهران ـ دمشق         يك از پايتخت عربي با ايران را دارد و روابط تهران با هيچ
اي بـه متحـد       جانبـه   هـاي همـه     ايران در طي دوران بحران، كمك.  داراي پشتوانه و اهميت نيست

تهران، دمشق را خاكريز نخست جبهه مقاومت تلقـي         .  گسيل داشته است  )  سوريه(راهبردي خود 
گيري از نقش و موقعيت       هاي موجود در اين كشور را نوعي انتقام كرده و بر همين اساس، درگيري

از سوي ديگر، سوريه بـه   .  داند ايش مي برجسته سوريه در مقاومت عليه نظام سلطه و متحد منطقه
. با ايران تبديل شـده اسـت      )  تركيه و عربستان  (اي    نمايي ميان دو قدرت رقيب منطقه نقطه قدرت

در حقيقت، سوريه به منطقه اصلي درگيري نيابتي ميان منافع متضاد ايران بـا ديگـر كـشورهاي               
آنچه اين باور و احساس ايران در خصوص وجود يك طرح و نقشه      .  طرفدار غرب تبديل شده است

وگو و مذاكره با نظام سوريه از سـوي           براي سوريه را تقويت كرد، رد مستمر برگزاري هرگونه گفت 
اي براي خروج اين كشور از بحراني اسـت كـه             هاي منطقه هاي معارض سوري و ديگر طرف طرف

 .در آن گرفتار آمده و صرف تكيه بر گزينه مسلحانه براي سرنگوني نظام در سوريه است
هـاي مـسلح و تركيـه بـا هماهنگـي             به باور مقامات ايراني، عربستان با حمايت مالي از سلفي     

آمريكا، درصدد هستند تا حكومت سوريه را كه حلقه اساسي پيوند جمهوري اسـالمي و مقاومـت        
ساله تهـران ــ دمـشق بـه           30 در منطقه است، سرنگون ساخته تا به اين ترتيب ائتالف راهبردي  

در همين راستا با شروع بحران، روابط نظامي و امنيتي سوريه و ايران بيشتر شـده    .  آخر خط برسد
اهللا در ايـران محـسوب        تـرين و قدرتمنـدترين حـامي حـزب          سپاه پاسداران ايران، كه مهم    .  است
شود، حمايت خود از حكومت بشار اسد را افزايش داد، آنها نيروهاي نظامي و امنيـتي كليـدي          مي

 .سوريه را آموزش دادند و به اين كشور كمك كردند تا توانايي نظامي خود را گسترش دهد
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 داليل حمايت جمهوري اسالمي ايران از سوريه  .2 ـ 5 
 اي  حفظ موازنه قدرت منطقه .الف

هاي ايران در مورد سوريه از ابتداي انقالب اسالمي، مسائل سياسي و تـوازن قـدرت       يكي از اولويت
اي تبديل   هاي منطقه از شروع بحران سوريه، اين كشور به ميدان زورآزمايي قدرت.  اي بوده است منطقه

ـال مـي         .  شده است ايـن  .  شـود   بيشترين فشارها اكنون در سوريه از طرف عربستان، تركيه و قطـر اعم
هاي مخالف در سوريه هستند و اميد دارند كه        كشورها عمالً مشغول حمايت مالي و تسليحاتي از گروه

تنها ايران را     در عين حال، سقوط اسد نه .  تازي آنها در خاورميانه هموار سازد سقوط اسد، راه را براي يكه
عـالوه بـر    .  دهـد   عنوان حوزه نفوذ جديد ايران در خطر قرار مي  كند، بلكه عراق را به از لبنان محروم مي

ـاض        گذاري عربستان در عراق و گروه سرمايه هايي كه به شكل بالقوه آماده تحرك براي تامين منافع ري
ـا ايـران هـم         هستند، تركيه نيز در شمال عراق حضور دارد كه سياست       . خوانـي نـدارد     هايش چندان ب

ترتيب، سقوط سوريه مرزهاي غربي عراق را نيز در معرض فـشار حكومـت جديـد سـوريه قـرار               بدين
. پيونـدد  پيماني راهبردي با ايران را فسخ كرده و به محور عربستان مي دهد كه با تكيه بر شواهد، هم مي

پيمان قديمي و اداي دين بـه       در چنين شرايطي، بقاي حكومت اسد براي ايران تنها حمايت از يك هم
 .خاطر حمايتش از تهران در زمان جنگ با عراق نيست، بلكه موضوع حياتي است پيمان به اين هم

اي ايران همانند تركيـه و عربـستان          هاي رقيب منطقه    در جريان تحوالت بحران سوريه قدرت
در .  باشند  اي مي   سعودي نسبت به وضعيت موجود ناراضي و خواهان تغيير در موازنه قدرت منطقه 

ايـن بـازيگران    .  باشد  واقع، اتحاد اين بازيگران در مورد پرونده سوريه براي تضعيف اتحاد مقابل مي       
هـاي    سعي دارند سوريه را كه يكي از متحدان كليدي ايران در منطقه است و پل ارتباطي با گـروه  

سـود    اي را بـه     اهللا و حماس هم هست، از ايران جدا كنند و با اين كار موازنه منطقـه  مقاومت حزب
كند و    عنوان عمق راهبردي خود تعريف مي       جمهوري اسالمي ايران، سوريه را به  . خود تغيير دهند

حفظ وضع موجود در سوريه و يا پايان دادن به بحران آن با تثبيت حكومت بشار اسد، براي ايـران   
 .اهميت بسزايي دارد

با توجه به موارد فوق، ايران در قبال بحران سياسي اخير سوريه، قاطعانه از حكومت اسد حمايـت    
انـداز سـقوط دولـت اسـد بـراي جمهـوري اسـالمي ايـران                  بايد توجه داشت كه چـشم  .  كرده است
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دهـد؛ زيـرا هـر        باشد و عمالً سقوط دولت اسد، انزواي ايران در منطقه را افزايش مي         كننده مي نگران
حكومتي كه پس از اسد در سوريه به قدرت برسد، كمتر از اين رژيم ميل به همكاري با ايران خواهـد  

خوبي آگاهند كه عـالوه بـر         از طرفي ديگر مقامات ايراني از اين مساله به   (Hentov, 2011).  داشت
ـام وي يـك شكـست         .  باشد نظام سوريه، ايران نيز هدف بعدي مي عالوه بر آن سقوط بشار اسد و نظ

اين امر خود كاهش نفوذ ايـران درسـطح منطقـه را در پـي                .  شود  راهبردي براي تهران محسوب مي
ايران معتقد است اگر نظام سوريه بخواهـد تغيـير كنـد، ايـران يـك              )  2013 مرسي، . (خواهد داشت

وجود بياورد، از     توانسته آزادي عملي را در بخش غربي آسيا براي ايران به       متحد راهبردي خود كه مي
ـايي بـه كـساني خواهـد         دست خواهد داد؛ چون مدعيان زيادي خواهد داشت و آن نظام، وابستگي ه

ـاي    هاي مخالف كمك كردند يا براي حفظ قدرت خود مجبور هستند به قـدرت        داشت كه به گروه ه
در هر صورت تفوق مخالفان بر حكومـت فعلـي و دسـت بـه                .  اي وابسته شوند اي يا فرامنطقه منطقه

دست شدن قدرت در سوريه مترادف خواهد بود با يـك شـيفت كامـل سياسـي از تمايـل و رابطـه              
به تعبـير ديگـر تغييـر      .  پيمانان آن خواهد بود نزديك با ايران به سمت تركيه، عربستان سعودي و هم

اي ايران و از دست رفتن يك     قدرت در سوريه، معني افزايش يك حلقه ديگر به زنجيره رقباي منطقه
 . شود اي قلمداد مي پيمان راهبردي منطقه هم

 اهميت راهبردي سوريه براي ايران. ب
ها نقش دروازه ورود ايران به جهان عرب و اتصال راهبردي ايران به منطقـه            سوريه براي سال 

يـابي بـه مديترانـه        عنوان پلي براي دست     سوريه به .  مديترانه و خاور نزديك را برعهده داشته است 
مورد توجه ايران قرار گرفته است كه حفظ رابطه با دولت سوريه، و بهبود روابط بـا ايـن كـشور را           

حـال در سـطح بـازيگري و          تحوالت سـوريه بـر ژئوپليتيـك منطقـه و در عيـن            .  نمايد توجيه مي
همسايگي سوريه با فلسطين اشـغالي،      .  آفريني جمهوري اسالمي در منطقه تاثير زيادي دارد     نقش

ايـن  .  عنوان اجزاي مهم ژئوپليتيك منطقه از اهميت زيادي برخوردار اسـت    لبنان، تركيه و عراق به
در ساحل مديترانه، مـسير بـسيار مهمـي        » طرطوس«و » بانياس«تواند از طريق بنادر  كشور مي

 .اروپا باشد براي صادرات نفت و گاز ايران به 
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ترين متحد عربي با جمهوري اسالمي        هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، نزديك سوريه در سال
ـا جمهـوري اسـالمي ايـران                 ايران بوده است، نظام سوريه در جنگ تحميلي رژيم بعثي عليه ايران، ب

جايگاه سوريه چه از لحاظ ژئوپليتيكي و چه از لحاظ نوع حكومتي كه در آن قـدرت را       .  همراهي كرد
در دست دارد از يك طرف، و همچنين قرار داشتن سوريه در خط مقاومت و در جبهه ايران از طرف        

 )24 ، 1391 فرزندي، . ( اي ايران دارد هاي راهبردي و منطقه ديگر، اهميت بسيار زيادي براي سياست

 عنوان متحد راهبردي ايران در منطقه   سوريه به .ج
ترين متحد ايران در منطقه، از جايگاه خاصي در سياست خارجي اين كـشور    عنوان مهم  سوريه به
اين كشور در طول سه دهه گذشته تنها متحد راهبردي جمهوري اسالمي ايـران در             .  برخوردار است

مخالفت با  .  اند  دو كشور تعامالت و همكاري راهبردي مهمي تجربه كرده    .  منطقه خاورميانه بوده است
ـان و        حضور و نفوذ غرب در منطقه، اتخاذ رويكرد ضداسراييلي و حمايت از گروه هاي مقاومـت در لبن

رود كه دو كشور     شمار مي اي ايران و سوريه به هاي مشترك سياست منطقه ترين مؤلفه فلسطين، مهم
لحاظ راهـبردي بيـشترين اهميـت را بـراي            سوريه به.  اند را به ركن اصلي محور مقاومت تبديل كرده

آفرينـي    هاي مقاومـت، نقـش    اي مهم براي حمايت ايران از گروه جمهوري اسالمي ايران دارد و عرصه
بـر ايـن    .  شود  اي و گسترش توان بازدارندگي در مقابل رژيم صهيونيستي و غرب محسوب مي    منطقه

هـا را بـراي       بحران در اين كشور بيشترين نگراني     ها در سوريه و گسترش تشديد اساس آغاز ناآرامي
 ) 169 ، 1391 اسدي،. (جمهوري اسالمي ايران ايجاد كرده است

 گيري نتيجه
تالش براي تغيير موازنه قدرت و كسب حداكثر منافع ملـي از طريـق بحـران سـوريه باعـث                   

اي در دو جهت يكي حمايت از معارضين نظام و ديگـري حمايـت از           هاي منطقه آرايي قدرت صف
طـي  .  نظام سوريه شده، و اين خود موجب پيچيدگي، تشديد و تداوم بحران در سوريه شده اسـت 

اي در خاورميانه شكل گرفته كـه قـدرت و نفـوذ آنهـا در                  هاي قدرت منطقه   هاي اخير قطب سال
در اين  .  المللي با تغيير و تحول همراه بوده است        اي و بين طول زمان و بر اساس رويدادهاي منطقه
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توان به مثلث قدرت ايران، تركيه و عربستان اشاره كرد كه هريك از ايـن بـازيگران در               ارتباط، مي
پي آن هستند تا از اتفاقات پيش آمده در منطقه بهترين استفاده را نموده و تحوالت را به سمت و     

در جريان بحـران سـوريه، تركيـه و عربـستان بـه حمايـت و                .  سوي منافع ملي خود جهت دهند
پشتيباني از مخالفين نظام پرداختـه و خواهـان تغيـير نظـام سـوريه از طريـق دخالـت نظامـي                       

كنـد و     در طرف ديگر جمهوري اسالمي ايران قرار دارد كه از نظام سوريه حمايـت مـي        .  باشند مي
گـيري    به صـورت ديگـر، پـي      .  خواهان پايان دادن به بحران سوريه از طريق راه حل سياسي است   

منافع در سوريه براي تركيه و عربستان سعودي در تغيير رژيم بشار اسد و براي ايران در ابقاي آن         
اي اثرگـذار در بحـران سـوريه، بـازي بـا              هاي منطقه   اين تعارض منافع و رقابت ميان قدرت.  است

اين نوع نگاه مانع هرگونه سازش و راه حـل سياسـي      .  جمع جبري صفر را ايجاد كرده است حاصل
براي خروج از بحران سياسي در سوريه شده است؛ به اين معنا كه هـر مـيزان امتيـازي كـه يـك          
طرف به دست خواهد آورد، به همان ميزان طرف ديگر بايد امتياز از دست بدهـد؛ يعـني نتيجـه                

اين امر عالوه بر تـشديد و طوالنـي شـدن           .  براي يك بازيگر مثبت و براي بازيگر ديگر منفي باشد 
بحران در سوريه، منجر به كاهش تمايل همكاري و افزايش اختالف بين اين بـازيگران در بحـران            

توان گفت كه آينده نظام سياسي حاكم بر سوريه، تـا حـد زيـادي             در پايان مي.  سوريه شده است
كننـده در     در واقع سرنوشت بحران سوريه به عامل تعيين    .  آينده خاورميانه را مشخص خواهد كرد

بدون ترديد، الزمـه خـروج از بحـران سياسـي سـوريه             .  انداز آينده منطقه تبديل شده است  چشم
هـاي خـارجي در ايـن كـشور و            نخست، عدم دخالت  :  نيازمند قبول كردن دو عامل اساسي است      

وگو و كوتاه آمدن طرفين؛ و دوم، ضـرورت انجـام اصـالحات در           تاكيد برحل مساله از طريق گفت
 .باشد سازي و اعتمادسازي مطلوب مي نظام سياسي سوريه همراه با شفاف
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