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جستارگشایی
ادگیزه بقا در آدارشی هکواره دولتهیای خاورمیادیه را بیه سیکت اسیفراتژی اتحیاد و اتیف م در
راسفای تأمین و افزای

امنیت هدایت کرده است .ازدکله مییتیوان بیه اتحیاد محیوری اییران

سوریه و حزباهلل لبنان در منطقه اشاره کرد که با هدم مقابله با تهدیدهای مشیفر

در طیول

چندین دهه گذشفه شش گرففه و در کنار دفوذ ایران در عراق بعد از یدام از ابزارهیای دفیوذ و
قدرت منطقهای ایران در منطقه محسوب میشود .از طرم دیگر این افیزای

قیدرت از سیوی

شورای هکشاری خلیجفارس و بهخصوص عربسفان سعودی اسراتی و تا حدودی ترکیه بهعنوان
یک تهدید برداشتشده و این دولتها هکواره بهددبیال تی ش بیرای کیاه

قیدرت دکهیوری

اس می ایران در منطقه از طری گسست در مفحدان منطقهای و ایجاد معادالت ددید بر محور
ادزوای اسفراتژیک ایران بودهادد .در کنار ایین بیازیگران هکچنیین مییتیوان بیه دقی

کلییدی

ایاالتمفحده در معادالت منطقهای در رقابت با دکهوری اس می ایران اشاره کرد.
به ددبال این رقابتهیای اسیفراتژیک از میارس  2011کیه سیوریه در ییک دنیا داخلیی
فرورففه یک تقاب ددید در سطح منطقهای شش گرففه است .این تقاب را میتیوان بیه شیش
تقاب حامیان دولت سوریه یعنی ایران حزباهلل لبنان و دولت عیراق (بیا هژمیودی شییعیان در
ساخفار سیاسی) در مقاب حامیان مخالفان و شورشیها یعنی قطر عربسفان سیعودی و ترکییه
در منطقه ترسیم کرد .بحران سوریه هکچنین در کنیار بُعید منطقیهای بیا تقابی قیدرتهیای
فرامنطقهای دیز مواده بیوده اسیت .درواقیع ییک دنیا دییابفی شیام بیازیگران منطقیهای و
فرامنطقهای به وقوع پیوسفه است .ترکیه عربسفان سعودی و سایر دولتهای سنی خلیجفیارس
در راسفای مبارزه علیه دفوذ منطقهای ایران شروع به کککهای تسلیحاتی و مالی بیه مخالفیان
دولت در سوریه کرددد؛ دردفیجه ایران حزباهلل و دولت عراق احساس کرددد که بایید بیا تیوان
بیشفری از اسد حکایت کنند.
در سطح بینالکللی ,آمریشا و اتحادیه اروپا فشارهایی را در راسفای منیزویکیردن حشومیت
اسد وارد کردهادد .در دقطه مقاب

در شورای امنیت روسیه و چیین تی شهیای غیرب را بیرای

تنبیه سوریه خنثی کرده و مادع هرگوده فعالیفی که منجر به دخالت دظامی خاردی در راسیفای
حکایت از مخالفان در سوریه شود را گرففهادد

)2013: 26

 .(Goodarzi,از طیرم دیگیر مفیأثر از

بحران سوریه یک ادشقاق بین دیروهای دظامی در عراق و هکچنین بین سنیها و شیعیهیا بیه
ودود آمد که منجر به کشیدهشدن دایره منازعات به عراق شده است .بهطورکلی دگرادی دربیاره
بحران سوریه برای هکه هکسایهها ی این کشور ودود دارد .حفی اسراتی دیز با یک خطر ددی
برای مرزهای خود در منطقه بلندیهای دوالن که بهیورت دوفاکفو مورد شناسایی قرارگرففیه
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مواده بوده ) (Barnes-Dacey and Levy, 2013: 5-6و سعی در مدیریت دفیجه منازعات با توده به
اهدام اسفراتژیک منطقهای خود داشفه است .حال این پرس
الگویی میتوادد اهدام مفعارض و کشکش

اساسی قاب طرح است کیه چیه

بازیگران را در پوی های امنیفی منازعیات داخلیی

سوریه و عراق تبیین کند؟ فرضیهای که این پژوه

مطرح میکند چنیین اسیت :رویشردهیای

مفعارض بازیگران و اتف مها در منازعات داخلی سوریه و عراق بر مبنای الگیوی کی ن امنیفیی
کشکش

در راسفای موازده تهدید منطقهای قاب در

ددید کشکش

است .الگوی ک ن در پوی های امنیفیی

بازیگران و اتف مها بر سر حف موازده در مقاب تغییر موازده است.

پژوه ها و تحلی های مفعددی به زبیان فارسیی و التیین منیافع و رویشردهیای مفعیارض
بازیگران در منازعات سوریه و عراق را تبیین کردهادد .بعضی از پژوه ها سیعی دکیودهادید کیه
دامنه و ابعاد تحوالت اخیر بر مجکوعه امنیفی منطقهای را با احیای مفهوم مالشوم کر 1از دنا

سرد اعراب توضیح دهند .گریگوری گوس 2در اثری با عنوان« آن سوی فرقهگرایی دنا سیرد
ددید خاورمیاده» تحوالت ددید خاورمیادیه و ازدکلیه منازعیات داخلیی سیوریه و عیراق را در
چارچوب دنا سرد ددید مورد بررسیی قیرار مییدهید .از دییدگاه دویسینده در کنیار هیور
فرقهگرایی در منازعات ددید باید به رقابت بازیگران منطقیهای ازدکلیه اییران قطیر ترکییه و
عربسفان در کنار اهدام منطقهای آمریشا در منازعات اشاره

کرد).(Gause, 2014

مورتن ولبورن و آددره بادک 3ادعا میکنند کیه دنیا سیرد ددیید اعیراب دیهتنهیا شیام
مجکوعهای از دولتهای رقیب است بلشه شام تقاب دولتهای مسفبد و دامعه اسیت دیایی
که محدودیتهایی بر دامعه وارده شده و دردفیجه دیروهای ادفکاعی خواهان بیه دسیت آوردن
دق های بیشفری در این حشومتها هسفند .این مقاله به اهکیت بیازیگران غیردولفیی اسی می
عربی و هویتهای رقیب در خاورمیاده و اشیشال گودیاگون حاککییت در خاورمیادیه مییپیردازد
) .(Valbjorn and Bank, 2012کرتیس رایان 4دیز بر بعد فرقهگرایی (سنی علییه شییعه) منازعیات
سوریه در منطقه تأکید و اسفدالل میکند که تا حدود زیادی منازعیات اخییر مفیأثر از رهبیری
کشورهای قطیر و عربسیفان سیعودی بیه خیاطر تیرس از قیدرتییاففن شییعیان در دوره پسیا
ادق بهای خاورمیاده است .در این اثر به دناهای دیابفی و تعارضات هویفی و اییدتولوییشی در
دنا سرد ددید منطقه پرداخفه شده است ).(Ryan, 2012: 28-31
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دولین باردز -دیسی و دادی لوی 5در مجکوعه مقاالتی با عنوان «کشکش

منطقهای بیرای

سوریه» ابعاد و دامنه این منازعه را با توده به رویشرد هر کدام از بازیگران منطقیهای ازدکلیه
دولتهای خلیج فارس ایران عراق اردن اسراتی

کردها و ترکیه مورد بررسی قرار داده اسیت.

دویسندگان بر این دیدگاه هسفند که بحران داخلی سوریه تا حدود زیادی معادالت ددییدی بیر
محور رقابتهای اسفراتژیک ددید در خاورمیاده به ودود آورده است و سرایت بحران در سوریه
میتوادد دامنه کشورهای عراق لبنان و حفی ترکیه را بگیرد ).(Barnes and Levy, 2013

آرام درگویزیان 6دیز در پژوهشی با عنوان «کشکش

برای شیامات :منازعیات یتیوپلیفیشی و

ت ش برای ثبات» بر این دظر است که ایاالتمفحده و مفحداد
بیثبات شامات رقابت داشفهادد .این پژوه

هکیشه بیا اییران در منطقیه

بر این موضوع که این رقابت چگوده از شورشهیای

سیاسییی در خاورمیادییه فشییارهای دغرافیییایی و اقفصییادی کشییکش هییای فرقییهای دییژادی و
اخف فات قبلیهای تأثیر میپذیرد و چگوده این تکای ت منجر به شش گیری الگوهای ددیدی از
رقابت میشود تکرکز کرده است .از ایین منظیر دنیا داخلیی در سیوریه اخیف م اسیراتی -
فلسطین در غیزه و شیورشهیای داخلیی در مصیر اردن و لبنیان هکگیی باعی شیش گییری
کن های مفقاب ددیدی شده و بر رقابت بین ایران و اییاالتمفحیده در خاورمیادیه بیهییورت
ددی تأثیرگذار بوده است .درگویزیان در این اثر سعی کرده اسیت کیه سیطوح مخفلیق رقابیت
ایران و آمریشا و موازده منطقهای این دو بازیگر بهخصیوص در شیرق مدیفرادیه را تبییین کنید
).(Nerguizian, 2014
گذشفه از منابع ادگلیسی مطرحشده پژوه های فارسی دیز بحرانهای سوریه و عیراق را از
چند زاویه مخفلق مورد بررسی قرار دادهادد .بعضی از پیژوه هیا سیعی کیردهادید کیه رویشیرد
بازیگران خایی را در قبال بحران سوریه مورد بررسی قرار دهند که از این بین میتوان به مقاله

«تبیین راهبرد امنیفی ایران در قبال بحران سوریه» (دیاکوتی و دیگران « )1393واکاوی علی
حضور روسیه در بحران سوریه» (کیادی و خانمحکدی  )1392و «تأثیر بحران سوریه بر روابط
ایران و ترکیه» (احکدی و قربادی  )1393اشاره کرد .برخی پژوه ها دیز رویشردی ک نتر بیه
منازعات داشفهادد ازدکله پژوه هایی که به ددبال پیودد میان یتوپلیفیک و رقابت قدرتها در

این منازعات بودهادد .در این راسفا میتوان به مقاله «بازیگران معارض در بحران سوریه :اهیدام
و رویشردها» (دیاکوتی و بهکن

 )1391و «تسری رقابتهای یتوپلیفیشی به تضادهای هیویفی

در خاورمیاده» (مصلیدژاد  )1392اشاره کرد .در برخی پژوه ها دیز با بهیرهگییری از مباحی

5. Julien Barnes-Dacey and Daniel Levy
6. Aram Nerguizian
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دظری مطالعات امنیفی دهان سوم به بررسی چگودگی یورتبندی عوام داخلی و خیاردی در
بروز داامنی در سوریه و عراق پرداخفهشده است (دیاکوتی .)1392
آدچه این پژوه

را از پژوه های قبلی مفکایز میکند تأکید بر موازده تهدیید بیرای فهیم

الگوی ک ن رقابتهای منطقهای در منازعات و بررسی دامع هکه بازیگران در یک الگوی کی ن
امنیفی است .درواقع این پژوه

به ددبال اراته یک الگوی دامع از رقابتهای قدرت میان هکیه

بازیگران درگیر در پوی های امنیفی است .این تحقی بازیگران دخی در پوی های امنیفی را
در قالب سه محور -1 :تقاب دو اتف م منطقهای در کنار رقابتهای درون اتف فی  -2بیازیگران
منطقهای خارج از اتف م و  -3بازیگران فرامنطقهای یعنی روسیه و آمریشا میورد بررسیی قیرار
خواهد داد تا بفوادد الگوی دامعی از تقاب ها را اراته دهد .بیهطیورکلی تفیاوت رویشیرد دظیری و
هکچنین بررسی راهبرد امنیفی بازیگران مخفلیق از دولیتهیای منطقیهای گرففیه تیا اکیراد و
اسراتی و هکچنین راهبرد قدرتهای دهادی چون امریشا و روسیه دوآوری ایین پیژوه

را در

مقایسه با پژوه های ذکرشده دکایان میکند.

 .1چارچوب نظری؛ موازنه تهدید
برای تبیین راهبرد امنیفی کشورها در قالب اتحادها  7دظریه موازده قوا که یشیی از اییول مهیم
دظریه ساخفارگرای کنت والفز 8و هکچنین واقعگرایی سنفی 9محسوب میشیود اغلیب توسیط
پژوهشگران روابط بین الکل بهعنوان ابزار تجزیهوتحلی مورد اسففاده قرار میگیرد .البفه ایی
موازده قوا از طرم دظریهپردازان روابط بینالکل با ادفقادهایی هکراه بوده است بیهعنیوانمثیال
اسففان والت بهعنوان یک دوواقعگرایی تدافعی 10با اراته دظریه موازده تهدید ) (Walt, 1998سیعی
در ای ح و افزای
والت بح

کارایی دظریه موازده قدرت دارد.

خود را با این پرس

آغاز مییکنید کیه چیه موقیع دولیتهیا اتحادهیا را شیش

میدهند؟ و چه عنصری ادفخاب اتحادشان را تعیین میکند؟ آییا دولیتهیا تکایی داردید علییه
قدرتهای قیوی ییا تهدیدکننده با مفحدشدن علیه آدهیا موازدیه ادجیام دهنید ییا احفکیاالا بیا
مفحدشدن با قدرتکندترین یا تهدیدکنندهترین دولتها راهبردی ددبالهروی را ادفخیاب کننید؟
بنا به گففه واقعگرایی ساخفاری دولتهیا عکیدتاا دگیران امنییت خودشیان هسیفند امیا والیت
میپرسد امنیت علیه چه چیزی؟ او مدعی است که دولتها امنیت از تهدید را بهدای امنییت از
قدرت دسفجو میکنند؛ تکایز بیین قیدرت و تهدیید مهیم اسیت .بنیا بیه گففیه والیت قیدرت
7. Alliance
8. Kenneth Waltz
9. Classical Realism
10. Defensive Neo-Realist
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بهخودیخود خنثی است و پیامدهای

میتوادید هیم خیوشخییم و هیم مخیرب باشید .والیت

اسفدالل میکند که دظریه موازده قدرت تواداییها و عوامی دیگیری کیه دولیتمیردان هنگیام
بررسی گزینههای اتحاد در دظر داردد را دادیده میگیرد .تهدید و دیه قیدرت ثقی دگرادییهیای
امنیفی کشورها دریحنه دظام بینالکل است ) .(Walt, 1987: 21-22بنا بیه گففیه والیت دظرییه
موازده قدرت بهخوبی دکیتیوادد رففار مشاهدهشیده تششییی اتحادهیا را در سابقییه تیاریخی
توییق کنید هکچنین موازده قیوا دکیتوادد تیوضیح دهید که چییرا مییوازدههیا اغلیب دیاتوان
هسفند ) .(Walt 1988: 275-316دردفیجه با توده به ککبودها و کاسفیهای دظریه موازده قیدرت
اسففان والت مدعی است که دظریه موازده تهدید میتوادد یک تبیین بهفر اراتیه دهید .والیت در
ای ح دظریه موازده قدرت سطح تهدید را با توده به عوام زیر توییق میکند:
 -1قابلیت های کلیی(11شیاخ هیای قیدرت مثی دکعییت اقفصیاد و سیایر عوامی
یتوپلیفیک قدرت)؛  -2مجاورت( 12دزدیشی تهدید)؛  -3قابلیت تهادکی(13قابلیت هیای
دظامی)؛  -4دیات دریافتشده( 14برداشفی).
از دظر والت در شرایط مساوی دولتهای دزدیک خطردیا تیر از آدهیایی هسیفند کیه دور
واقعشدهادد .دولتهایی با قابلیتهای تهادکی زیاد (به معنای رفییت تهدیید آن کشیور علییه
حاککیت دولتهای دیگر) بیشفر از دولتهایی با قابلییت تیدافعی زییاد تهدیدکننیده محسیوب
میشودد .دولتهایی که دیات تهادکیتری داردد دسبت به دولیتهیایی کیه تنهیا حفی وضیع
مودود را ددبال میکنند تهدیدکنندهتر میباشند ) .(Walt, 1987: 5-22از دظر والیت اگیر رففیار
موازده یک هنجار باشد افزای

در هر یک از این عوام (قدرت مجاورت قابلیتهای تهیادکی

و دیات تهادکی) باید دولتهای دیگر را برای مفحدشدن علیه تهدیدکنندهترین قیدرت تشیوی
کند.
والت در اثبات فرضیه خوی

مثالهای تاریخی در سطح دظیام بیینالکلی اراتیه مییکنید.

مطالعات موردی که والت از منطقه خاورمیاده ادجام داده است دیز این مسئله را دشان میدهید.
اسففان والت در تحقیق

ت ش قاب م حظیهای بیر روی تعهیدات دودادبیه ییا چنددادبیهای

اتحادها ( 36بار) و تصکیکات ( 86دفر) بهوسیله دولتهای ملی ادجام داده است .والیت در ابفیدا
دفیجیه میگییرد که بیشفیر فرضییات ثابتشده دشان میدهید کیه دولتهیا معکییوالا اتحیاد را
بهمنظور میوازده علیه ددیترین تهدید ادفخیاب مییکننید .بیه عبیارتی موازدیه کیه بیهییورت
11. Overall Capabilities
12. Proximity
13. Offensive Capability
14. Perceived Intentions
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مفحدشدن با دیگران علیه تهدید غالب یورت میگیرد بسیار معکیول و راییجتیر از ددبالیهروی
است که در آن باید با دولت منبع خطر مفحد شود ) .(Walt, 1987: 11والت بدین ترتیب فرضییه
ایلی دظریه موازده قدرت را با گففن اینشه این قدرت دیست بلشه تهدید است که دولتها علییه
آن مفحد میشودد ای ح میکند (موازده تهدید در مقاب موازده قوا).
در دظر والت مفغیر ایدتولویی ککفر از مفغیر قدرت و تهدیید در شیش گییری اتحیاد بیرای
موازده تعیینکننده است .والت بسیاری از اتحادیههای اییدتولوییشی را شیشلی از رففیار موازدیه
تفسیر کرده است .یاففههای والت دشان میدهد که اهکیت تفاوتهای ایدتولوییشی هنگیامیکیه
سطح تهدید افزای

پیدا میکند کاه

مییابد و وقفییکیه عوامی اییدتولوییک و م حظیات

امنیفی هکدیگر را تقویت میکنند اسفحشام اتحاد بیشیفر بیوده اسیت .بیهطیور خ ییه والیت
اسفدالل میکند که دولتها بیشفر به موازده تکای داردد تا ددبالهروی و اییدتولویی ییک دقی
مهم اما در دهایت محدود در تششی اتحاد ایفا کرده است ) .(Walt, 1987: 38-39در پایان والیت
میگوید « :ککک خاردی و سیاسیی و هکچنیین دفیوذ اقفصیادی دقی
گزینههای اتحاد بهخودیخود ایفا کرده اما مکشن است یاریبخ
کشورهای هکسو باشد»

ککیی در شیش گییری

منافع مودود در مورد منافع

(.)Walt, 1987:41-8

از این چشمادداز ادگیزه بقا در آدارشی و معکای امنیت دولتهیای خاورمیادیه را بیهییورت
طبیعی برای ارتقا و حف امنیفشان بیه سیکت راهبیرد اتحیاد و اتیف م پیی

مییبیرد .اتحیاد

اسفراتژیک و دیرپای ایران سوریه و حزباهلل لبنان و هکچنین شیش گییری شیورای هکشیاری
خلیج فارس را میتوان در راسفای مقابله با تهدیدهای مشیفر

منطقیهای فیراروی دولیتهیای

مذکور بررسی کرد .از طرم دیگر ازآدجاییکه یشی از راهشارهای اساسی برای مقابله بیا افیزای
قدرت دولت تهدیدکننده راهبرد تفرقه در گروه مفحدان خصم است ت ش بیازیگرادی هکچیون
عربسفان سعودی برای ددایی سوریه از ایران قاب در

است .منازعات داخلیی سیوریه و عیراق

برای بازیگرادی که دفوذ منطقهای ایران را بهعنوان ییک تهدیید برداشیت مییکننید و دردفیجیه
خواهان مقابله بادفوذ منطقهای ایران هسفند فرییفی را فیراهم کیرده اسیت .منازعیات داخلیی
سوریه که هکگام با بحران سوریه از مارس  2011آغاز شد در سالهای  2012-2013به عیراق
دیز سرریز و دردفیجه دامنه منازعات و رقابتهای اسفراتژیک منطقهای به عراق دیز کشیده شید.
مفأثر از منازعات داخلی سوریه و عراق شاهد یک الگوی ددیدی از تقاب های منطقهای هسفیم
که میتوان آن را در قالب کشکش

بر سر حف و تغییر توازن قدرت منطقهای بررسی کرد .در

ادامه رویشرد بازیگران درگیر در پوی های امنیفیی در چیارچوب تقابی دو اتیف م منطقیهای

 124الگوی تقاب بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در منازعات داخلی سوریه و عراق...
حضور بازیگر منطقهای خارج از اتف م یعنی کردهیا و هکچنیین بیازیگران فرامنطقیهای یعنیی
آمریشا و روسیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 .2ائتالفهای منطقهای
 .1-2محور جمهوری اسالمی ایران ،حکومت سوریه ،حزباهلل لبنان و دولت عراق
بعد از شروع بحران در سوریه دکهوری اس می ایران حزباهلل لبنان و هکچنین دولیت عیراق
حکایت قاب تودهی از اسد در مقاب مخالفان داخلی و بازیگران منطقهای و فرامنطقهای کیه بیه
ددبال سقوط وی بودهادد ادجام داددد .این حکایت در مورد دکهوری اس می ایران و حزباهلل از
دکود بیشفری برخوردار است .حال این پرس

اساسی قاب طرح است که حکایت این اتیف م از

دولت اسد در مقاب مخالفان چگوده با اهدام و راهبیرد کی ن ایین بیازیگران در منطقیه پیودید
برقرار میکند؟ برای بررسی این مسئله ابفدا تاریخچه و ماهییت شیش گییری اتحیاد سیهدادبیه
ایران سوریه و حزباهلل لبنان در مقابله با تهدیدات امنیفی مشفر
در

منطقهای بررسیی و سیسس

این بازیگران از تأثیر دفایج احفکالی منازعات داخلی سیوریه و عیراق بیر تیوازن منطقیهای

مورد تجزیهوتحلی قرار خواهد گرفت.
 .1-1-2تاریخچه و ماهیت اتحاد سهجانبه ایران ،سوریه و حزباهلل
ریشههای محور اسفراتژیک ایران و سوریه به تحوالت اواخر دهیه هففیاد برمییگیردد .از زمیان
اسفق ل سوریه در سال  1946تیا پییروزی ادقی ب اسی می در سیال  1979روابیط دو کشیور
خصکاده بوده است )(Gelbart, 2010: 37؛ اما دشکنی بین دو کشور تقریباا بهطور قاب م حظیهای
با پیروزی ادق ب اس می به رهبری امام خکینی در سال  1979از بین رفت .حشومیت ادق بیی
ایران روابط دوسفاده شاه با آمریشا و اسراتی را به فراموشی سسرد و دردفیجه زمینه بیرای اتحیاد
اسفراتژیک ایران و سوریه فراهم شد ).(Ehteshami and Hinebusch, 1997: 89
بهطورکلی بعد از تغییر و تحول در حشومت ایران سوریه و ایران روابط دوسفاده خوی

را تا

سال  1982که مشارکت ددید بین این دو کشور تعریق میشود حف کرددد .سه رویداد مهیم
در سال  1982رخ داد که تأثیر بهسزایی بر رودد اتحاد اسفراتژیک ایران و سوریه داشیفه اسیت.
ابفدا سوریه به تنها دولت عربی تبدی شید کیه بیا قطیع خیط لولیه عکیده دفیت عیراق کیه از
سرزمین

میگذشت عک ا از ایران بهطور فعاالده در دنا با عراق حکایت کرد .دومین رویداد

در سال  1982تحول در مخایکات در لبنان بود که با حکله اسراتی به دنوب لبنان و در ادامه
ورود دیروهای چندملیفی حاف یلح با حکایت امریشا به لبنان شروع شد .در این بحران سیوریه
و ایران هر دو تصکیم گرففند از شبهدظامیان شیعه در لبنان (حزباهلل) حکایت کنند .سومین و
آخرین رویداد قاب توده در این سال حکایت ایران از سرکوب اخوانالکسلکین در شهر حکاه از
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سوی حشومت سوریه است .این حکایت بهطور قاب تودهی دشان داد که ایران یک دهتگییری
عک گرایاده در سیاست خاردی دارد و قادر است واقعیات یتوپلیفیشی را باالتر از ایدتولویی قیرار
دهد ) .(Ehteshami and Hinebusch, 1997: 89بهطورکلی این روابط اسفراتژیک سهدادبه تا قب از
سقوط یدام حسین در سال  2003هکچنان با فرازوفرودهایی ادامه داشیت .بیه هکیین دلیی
بعضی از تحلیلگران روابط ویژه اییران و سیوریه بیهخصیوص در دوره حیاف اسید را بیهعنیوان
یکشبه اتحاد تحلی میکنند تا اینشه آن را بهعنوان یک اتحاد کام در دظر بگیردد.
قب از سردگودی یدام تهدیدات مشفر

ایران و سوریه مفکرکز بر عراق آمریشا و اسیراتی

در منطقه بود که در هکین راسفا در سال  1982اییران و سیوریه دخسیفین قیرارداد دظیامی و
موافقتدامههای اقفصادی را امضا کرددد .این قرارداد پایههای یک اتحاد دزدیک را شش مییداد
که در وهله اول معطوم به کاه

دفوذ اسراتی در لبنان بود و در مرحلیه بعید بیه ییک اتحیاد

بازداردده در مقاب عراق دیز تبدی شد .این اتحاد باودود تغییرات یتوپلیفیشی بعد از دنا سرد
هکچنان دوام آورد ) .(Piotrowski, 2011: 596بعد از حکله آمریشا به افغادسیفان ( )2001و عیراق
( )2003معادالت اسفراتژیک در منطقه تغییر پیدا کرد و دردفیجیه اتحیاد اسیفراتژیک اییران و
سوریه با توده به تهدیدات و موضوعات ددید وارد مرحله ددییدی شید .در ایین دوره ییدام
بهعنوان دشکن و تهدید مشفر

ایران و سوریه سقوط کرد و از طرم دیگر رویشیرد آمریشیا در

این زمان دسبت به ایران و سوریه تغییر رییم بود

)2010: 209

ایران و سوریه از طرم آمریشا بهعنوان دولتهای سرک

 .(Hunter,بیه عبیارتی دیامگیذاری
ایین دو

هکچنین موقعییت خطردیا

کشور در مرز با عراق بهطور طبیعی ایران و سوریه را بهسوی هکدیگر سوق داد .سوریه و اییران
هیر دو هیدم مشفرکی داشفند که هدم بعیدی در راهبرد تهادکی آمریشا دباشند
) .2007ایران و سوریه به دلی تهدید مشفر
که این در

(Yacubian,

ددید پیوددهای اسفراتژیششان را تقوییت کرددید

از تهدید در پیکانها و موافقتدامههای دظامی سیالهیای  2004و  2006اییران و

سوریه مشهود است.
دردهایت اوج هکشاری اسفراتژیک محور ایران سیوریه و حیزباهلل لبنیان را در دنیاهیای
 2006اسراتی و حزباهلل و  2008-2009اسراتی و غزه مشاهده میکنیم .با حکله اسراتی بیه
دنییوب لبنییان دنییا  33روزه از  12دییوالی  2006تییا  14اوت  2006بییه طییول

ادجامییید.

محدودترین هدم اسراتی از حکله دوالی  2006حذم حزباهلل از دنوب لبنیان بیود .حیذم
حزباهلل دهتنها اسراتی را از حکله محافظت میکرد بلشه تنها دیرویی در لبنان که اسراتی را از
تسلط بر ک این کشور بازمیداشت را از بین میبیرد

)2008: 276

 .(Sniegoski,حیذم حیزباهلل

هکچنین میتوادست دفوذ منطقهای ایران که در مجاورت با مرزهای اسراتی بود را کاه

دهد.
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ادعا میشود کیه در خی ل درگییری دیوالی -اوت  2006اسیراتی  -حیزباهلل اعضیای سیساه
پاسداران بهطور مسفقیم در عکلیات رزمی درگیر بیوده و دوشیادوش دیروهیای حیزباهلل علییه
اسراتی میدنگیددد ) .(Alexander and Hoenig, 2008: 21هکچنین در  27دسامبر 2008

ارت

اسراتی یک عکلیات گسفرده دظامی با عنوان «سرب گداخفه» علیه گروه اس مگرای فلسطینی
حکاس در دوار غزه بهمنظور تضعیق حشومت حکاس در غزه شروع کرد
)Release, February 2, 2009:1

(WikiLeaks Document

اما دردهایت با حکایتهای ایران و سیوریه از حکیاس ایین گیروه

توادست از دنا  2008 -2009دان سالم به در برده و بهعنوان یشی از ابزارهای موازده قیدرت
منطقهای ایران در مقاب اسراتی حف شود .در پایان میتوان اسفدالل کرد که مهمترین عامی
شش گیری اتحاد اسفراتژیک ایران سوریه و حزباهلل در منطقه قب از منازعات داخلی سیوریه
تهدیدهای منطقهای مشفر
پی

بوده که این بازیگران را به سکت اسفراتژی توازن تهدید منطقهای

برد.

 .2-1-2رویکرد جمهوری اسالمی ایران
ایران بهیورت فزاینده به بحران سوریه بهمثابه بازی با حای دکع یفر میدگرد این ترس کیه
سقوط اسد منجر به هکوارشدن راهی شود که در آن رییم ددید و دظم منطقهای ددیید علییه
تهران باشد ودود دارد .ایران در یورت سقوط اسد دهتنها ییک مفحید مهیم عیرب خیود را از
دست خواهد داد بلشه تواداییهای

برای حکایت از حزباهلل و بهطور خ یه دفوذش در لبنیان

و مسئله اعراب -اسراتی را دیز از دست خواهد داد .هکچنین ایران مکشن اسیت بیا هیور ییک
ه ل سنی طرفدار غرب در منطقه که از ترکیه بیه سیوریه اردن عربسیفان سیعودی و امیارات
مفحده عربی امفداد مییابد مواده شود .ایران در حال حاضر به سوریه بهعنوان خیط اول دفیاع
علیه ت ش هکنوای دشکنان منطقهای و فرامنطقهای

خوی

که دهتنها بهددبال تغییر رییم در

سوریه و پایان اتحیادش با تهیران بلشه هکچنین به ددبیال منزویکردن و فروپاشیی دکهیوری
اس می اییران بهعنیوان بخشی از راهبرد بلندمدت خوی
)26-27

هسیفند دگیاه مییکنید

(Goodarzi,

 .2013:از طرم دیگر تغییر رییم در سوریه میتوادد پیامدهای امنیفی مسیفقیکی بیرای

عراق به بار آ ورد که بعد از سقوط یدام حسین از ارزش بیشفری دسیبت بیه دمشی برخیوردار
شده است .در هکین راسفا هکراه با هور داع
تسهیم مرزهای

تهران خود را یکباره در موادهه با چشمادداز

با یک دشکن ددید منطقهای مشاهده کرد

(Esfandiary and Tabatabai, 2015:

).3-4
در پایان میتیوان اسیفدالل کیرد کیه بیرای تهیران سیوریه ییک دبهیه اییلی در رقابیت
اسفراتژیک خود با ایاالتمفحده تقاب اسفراتژیک با عربسفان سعودی و دنا علییه سیلفیهیا
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وهابیها القاعده و گروههای وابسفهای است که دشکنیشان دسبت بهدظام سیاسی ایران دکاییان
بوده است .در این راسفا دکهوری اس می ایران حاضر است هزینه سینگینی بیرای تیداوم سیه
دهه اتحادش با سوریه بسردازد .تهران سوریه را بهعنوان پایه و اساس کرویدر  1600مایلی که از
هرات در افغادسفان به عراق و لبنان و سوریه کشیده شده است میبیند و آن در راسفای مقابله
با دفوذ منطقهای اسراتی

آمریشیا و عربسیفان ارزییابی مییکنید ) .(Milani, 2013: 88از دییدگاه

دکهوری اس می ایران سقوط اسد و تضعیق شیعیان در عراق میتوادد به شش اساسی راهبرد
موازدهبخ
چال

این کشور در قبال تهدیدات منطقهای آمریشا اسراتی و عربسفان سعودی را با یک

اساسی مواده کند؛ زیرا دردهایت منجر به ضعق کلی حزباهلل که یشیی از ارکیان اییلی

محور موازده تهدید دکهوری اس می ایران در شرق مدیفراده است خواهد شد.
 .3-1-2رویکرد حزباهلل لبنان
از آدجاییکه سردوشت سیاسی در لبنان به مدت طوالدی به سوریه وابسفه بوده است فرقهگرایی
و خشودت فعلی در سوریه دیز معادالت سیاسی در لبنان را تحت تأثیر قرار داده است .هکراه بیا
تداوم بحران در سوریه گروههای مخفلق در لبنان و ازدکله گروههای مسیلح لبنیان بیهییورت
مسفقیم سردوشت خوی

را در پیودد با بحران سوریه دیددد و دردفیجه رویشرد لبنان به بحیران

سوریه پیچیدهتر شد .در این راسفا میتوان به شیشام بیین دو گیروه اتیف م  14میارس کیه از
شورشیها در مقاب اسد حکایت میکرددد و حزباهلل لبنان کیه بیهعنیوان دنبشیی اسیت کیه
رهبری اتف م  8مارس را به عهده دارد و به پیروی از ایران از دولت اسد حکایت میکند اشاره
کرد .برای هر دو گروه بحران کنودی سوریه پیامدهای اسیفراتژیشی و یتیوپلیفیشی مهکیی دارد.
بهطورکلی رودد و فرایند آینده این بحران در سوریه میتوادد بر آینیده تیوازن قیدرت در لبنیان
تأثیرگذار باشد ) .(Dacey, 2013: 61-62در ابفدا حزباهلل یک درده از فایله با اسید را بیه خیاطر
ترس از فوران تن ها در لبنان حف کرد .درواقع حیزباهلل بیهطیور زیرکادیه از اسید حکاییت
میکرد اما بهتدریج که دامنه بحران گسفرش یافت و اسد بیشفر به کککهای خیاردی وابسیفه
شد حزباهلل با توان بیشفری به ککک اسد شفافت که میتوان ایین مسیئله را دردبیرد القصییر
مشییاهده کییرد .دیروهییای حییزباهلل در حییال حاضییر در خییط مقییدم در قالییب دفییاع از منییاط
اسفراتژیک روسفاهای شیعهدشین و مشانهای مقدس عک مییکنید و سیید حسین دصیراهلل از
الفزام و مشارکت در راسفای تضیکین پییروزی اسید حکاییت مییدکایید ).(Dacey, 2013: 62-63
بهطورکلی ادرا

حزباهلل از منازعات کنودی در دو بُعد ملی و منطقهای قاب در

ملی سقوط اسد و تضعیق دق

شیعیان در ساخفار سیاسی به دلیی افیزای

است .در بعد

دفیوذ منطقیهای

عربسفان سعودی باع قدرتگیری گروه رقیب حزباهلل یعنی اتف م  14مارس خواهد شد .در
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بُعد منطقهای دیز سقوط بشار اسد و کاه

دفوذ شیعیان در ساخفار سیاسی عراق منجیر بیه از

بین رففن حلقههای واسط اییران و حیزباهلل در منطقیه خواهید شید .دردفیجیه تیوازن قیدرت
منطقهای به ضرر حزباهلل تغییر خواهد یافت زیرا رییمهایی که تکای ت دوسفادهای با حزباهلل
دخواهند داشت؛ میتوادند تهدیدی برای حزباهلل محسوب شودد و در سوریه و عراق بر سر کیار
خواهند آمد.
 .4-1-2رویکرد دولت عراق
هرچند روابط سوریه و عراق در طی دهه گذشفه هکراه با فرازودشیبهیایی زییادی بیوده اسیت
بیداری عربی و بهخصوص دنا داخلی در سوریه و پیامدهای سیاسی فرقیهگراییی در منطقیه
مودب برادگیخفن روابط حسنه ددیدی بین دو کشور شده اسیت .هکیانطیور کیه پیی بینیی
میشد محیط امنیفی در عراق از زمان شروع خصومتها در سوریه بییثبیات شیده و دردفیجیه
مودی از فرقهگرایی در سال  2013در سرتاسر عراق گسفرش پیدا کرد .مبارزان مخالق سیوری
دیز که به گروههای وابسفه به القاعده دزدیک بوددد در یوتن  2014حک ت و تحرکیات خیود را
در غرب عراق گسیفرش داده و وارد منیاط غربیی ایین کشیور شیددد .ایین شیواهد دخسیفین
دشادههای سرایت بحران سوریه در عراق بود که در ادامه اسفی ی داع

بیر بخی

عظیکیی از

سرزمین عراق را رقم زد ).(Young and et.al, 2014: 36
به هکین دلی و باودود روابط تردیدآمیز دهه گذشفه عراق -سوریه شیش گییری حیواد
اخیر در سوریه مودب تجدیددظر در راهبرد دولت عراق در روابط خوی
(دخستوزیر ساب عراق) با در

با سوریه شید .میالشی

این مسئله که دنا داخلی سوریه و پیامدهیای آن مییتوادید

مودب قدرتگرففن گروههایی مث القاعده و سنیها شود سعی کیرد کیه از دولیت سیوریه در
مقاب مخالفین داخلی و خاردی حکایت کند .در هکان زمان بغداد تعیدادی از دیروهیای شییعه
خوی

را برای حکایت از حشومت سوریه گسی کرد .بیشفر این دیروها معفقد به پیودد خیوی

با ایران و حزباهلل لبنان هسفند .بهع وه مسادد شیعی عراقی بهیورت آششار مبارزادی را برای
ککک به دولت سوریه در مقاب شورشیان گسی داشفهادد .یک باور شایع ودود دارد که راهبرد
حکایت مالشی از رییم سوریه چندان مفأثر از تهران دیست بلشیه رویشیرد وی در قبیال بحیران
سوریه ترس مالشی از طغیان دیروهای سنی بهخصوص در اسفانهای هیمدیوار بیا سیوریه کیه
منجر به پایینآمدن او از قدرت خواهد شد را مینعشس مییکیرد ) .(al-Khoei, 2013: 34-37ایین
ترس در زمان دخستوزیر ددید حیدرالعبیادی دییز ودیود دارد .هیماکنیون دییز دولیت عیراق
مبارزادی را برای هکیاری به دیروهای اسد به سوریه گسی داشفه است و در پیشرویهای ارت
سوریه در اواخر سال  2015دیروهیای عراقیی دییز در کنیار ایرادییان و حیزباهلل لبنیان حضیور
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داشفهادد .بر اساس تخکینها بین پنج تا ده هزار شییعه عراقیی و هکچنیین برخیی از شییعیان
افغادی و مناط دیگر هماکنون در سوریه در حکایت از حشومت اسد مشغول مبیارزه مییباشیند
) .(Blancherd, Humud and Nikitin, 2015: 12الزم به ذکر است که مداخ ت ترکیه علییه دولیت
شیعی عراق و برقراری روابط دودادبه با اقلیم کردسفان خود به دگرادی دخبگیان سیاسیی عیراق
دامن زده است .هماکنون داع

و گروههای سنی تشفیری و دولتهای سنی منطقیه هکگیی در

اتف فی دادوشفه خواهان سقوط و تضعیق علویها در سوریه و شیعیان در عراق هسفند .در اینجا
دیز تهدید مشفر

زمینه هکگرایی دولتهای عیراق و سیوریه و هکشیاری آدهیا را فیراهم آورده

است .چندی است که اتاق عکلیات دظامی روسیه ایران عراق و سوریه در بغداد تششی شیده و
این اتاق که افسران سطوح باالی سفاد دیروهای مسلح چهیار کشیور بیاال در آن حضیور داردید
چگودگی هکشاری این کشورها و عکلیات دظیامی در سیوریه و عیراق علییه داعی

را میدیریت

میکنند.
بییهطییورکلی ادرا

دولییت عییراق از منازعییه داخلییی سییوریه در دو بعیید ملییی و منطقییهای

قاب بررسی است .در بعد داخلی دولت عراق با یک تهدید امنیفی ددی مواده بوده اسیت .ییک
ترس در حال رشد در بغداد ودود داشت که -این تخکین درست هم بود -شورشها در سیوریه
منجر به احیای ایدتولوییهای بعثی و سنی در عراق بهخصوص در میان دظامییان سیاب بعی
عراق ازدکله در اسفان االدبار در مرز عراق و سوریه میشود .در بُعد منطقهای دیز اسد در حیال
حاضر با یک سنگربندی از مفحدان منطقهای و داخلی سنی مذهب مواده است کیه در ییورت
پیروزی این مفحدان میتوادد پیامدهای منفی اسفراتژیک مهکی برای دولت عراق به ودود آورد.
درواقع مالشی به این دفیجه رسیده بود که عربسفان سعودی قطر و ترکیه درگذشیفه از رقیبیان
مالشی در عراق حکایت میکرددد .حکایت این دولتها از مخالفان اسد میتوادید دشیادهای باشید
که در مرحله بعد این دولتها از هکیین راهبیرد در بحیران احفکیالی در عیراق علییه خیودش
اسففاده کنند ) .(al-Khoei, 2013: 35-37چنین وضعیفی در دوره پس از میالشی دییز تیداوم دارد.
هماکنون دیز ششام شیعه -سنی در عراق بسیار پرردا بوده و گروههای مخفلیق سینی عکیدتاا
مورد حکایت عربسفان قرار داردد و البفه به رابطه ویژه ترکیه با اقلیم کردسیفان عیراق و حضیور
یدها دیروی دظامی تر

برای آموزش اکراد که باع دارضایفی دولیت عیراق و روسییه شیده و

زمینه گسفرش تن ها را فراهم آورده دیز باید اشاره کرد .بهطیورکلی برداشیت تهدیید از دفیایج
منازعات در دو بعد داخلی و منطقهای دولت عراق را بهیورت طبیعی به سکت اتحاد بیا اییران
هدایت کرده است.
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 .2-2محور عربستان ،سایر دولتهای عربی ،ترکیه و اسرائیل
عربسفان سعودی سایر دولتهیای عربیی ازدکلیه قطیر و امیارات و هکچنیین ترکییه ازدکلیه
بازیگرادی محسوب میشودد که بعد از شش گیری منازعات داخلی در سوریه و عیراق بیه شیش
ددی در پوی های امنیفی منطقه درگیر شدهادد .بهطورکلی فص مشفر
محور کاه
سوریه و کاه

اهدام بازیگران این

دفوذ منطقهای ایران است که سعی میکنند با اسففاده از ابزارهای تغییر ریییم در
دفوذ شیعیان در ساخفار سیاسی بدان دست یابند .از دیدگاه این دولتها دفیوذ

دکهوری اس می ایران در منطقه و بهخصوص بعد از سقوط یدام تهدیدهای امنیفیی را بیرای
این بازیگران افزای

داده است .هدم مشفر

این دولتها سیقوط بشیار اسید و کیاه

شیعیان در آینده ساخفار سیاسی عیراق اسیت (دییاکوتی و بهکین
دیدگاه این دولتها این فرایند میتوادد باع کاه

دقی

)97-102 :1391؛ زییرا از

دفوذ منطقهای ایران شود.

 .1-2-2رویکرد عربستان و سایر دولتهای عربی
عربسفان و سایر دولتهای عربی هکواره به ددبال دداکردن سوریه از اتحاد اسفراتژیک با اییران
بودهادد .به هکین دلی

ت شهای دیسلکاتیک مفعددی را از  2008تا  2011ادجام دادهادید کیه

دردهایت با ششست مواده شد .شروع بحران در مارس  2011فریفی را بیرای رسییدن بیه ایین
هدم با ابزار حکایت از مخالفان برای تغییر رییم در سوریه فیراهم آورد .هرچنید در چهیار میاه
ابفدای بحران رویشرد این بازیگران دسبت به رییم سوریه چندان خصکاده دبیود ولیی در ادامیه
هدم آدها به تغییر رییم در سیوریه تغیییر پییدا کیرد .در عیراق دییز هکیواره عربسیفان و سیایر
دولتهای عربی به ددبال تغییر موازده در رأس هرم قدرت به دفع خوی

و به هزینیه دکهیوری

اس می ایران بودهادد تا بفوادند از دفوذ ایران در عراق بشاهند (هراتیی و دیگیران )172 :1394
این مسئله در رویشرد دولتهای عربی در قبال منازعات کنودی در عراق مشهود است؛ دایی کیه
از دیدگاه این دولتها این منازعات دفیجه سیاستهای تبعیضآمیز دولت مالشی علیه سینیهیا
بوده است .بهطورکلی رویشرد فعلی دولتهای عربی دسبت به منازعات داخلی سوریه و عیراق در
قالب رقابتها و چال های ساخفاری خاورمیاده قاب تبیین است.
رابطه بین ایران و عربسفان بهخصیوص بعید از سیقوط دولیت ییدام مفیأثر از تین هیای
ساخفاری مودود در منطقه است .هرکدام از این دو بازیگر به ددبال چیدمان خاییی از دظیم در
منطقه بودهادد .درحالیکه برداشت ایران از عربسفان بهعنوان یک بازیگر وابسفه به آمریشا اسیت
که به ددبال به چال کشیدن برتری مشروع ایران در خلیجفارس و خاورمیادیه اسیت عربسیفان
سعودی در میورد قدرت و داهطلبیهای ایران در منطقه بهویژه افیزای

قیدرت اییران بعیید از

سقوط یدام و هکچنیین دناافزارهای هسفهای احفکالی ایران دگران

است (Wheary and et.al,
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ایران را بهعنوان یک تهدید فزاینده علیه خوی
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قیدرت و دفیوذ منطقیهای

برداشت میکرددد .این دگرادی هکیراه بیا دفیوذ

ایران در عراق بعد از یدام بیشفر دیز شده است.
از اوای  2005مفعاقب گسفرش روابط ایران و عراق کشورهای عیرب ادفقیادات خیود را از
رو به رشد ایران در عراق علنیتر کرددد .ا هارات مسئوالن عربسفان و اردن درباره هیور

دق

یک ه ل شیعی تحت سلطه ایران را از این منظر میتوان ارزیابی کیرد .از دییدگاه عربسیفان و
سایر دولتهای عربی سیاستهای آمریشا بهطور مؤثری باع تحوی عیراق بیه اییران شیده تیا
دایی که دفوذ ایران در عراق در هکه ابعاد ودود دارد .هکچنین دق

تهران در دزدیکتیرکیردن

سوریه و عراق پس از یدام و خطر ایجاد یک اتحاد سهدادبه میان آدها که میتوادست به دنوب
لبنان دیز گسفرش پیدا کند دگرادی دیگر این دولتها بوده اسیت .ازدظیر ایین دولیتهیا عیراق
ددید زمینه مناسبی بیرای اییران دهیت تعکیی حضیور و هکچنیین بهیرهگییری از موقعییت
یتوپلیفیشی بیدظیر این کشور برای گسفرش داهطلبیهای بیشفر به سکت غرب را فراهم کیرده
است.
بر این اساس دولتهای خلیجفارس ت ش میکنند که با اسففاده از بحران کنودی سوریه را
به سکت دوری از تهران و دردفیجه خارجکردن از یق مفحدان منطقهای اییران هیدایت کننید.
این ت ش میتوادد در محور ایران سوریه حزباهلل لبنان و حکاس در منطقه اخ ل ایجاد کرده
و موازده منطقهای را به ضرر ایران تغییر دهد .بهخصوص رهبران عربسفان سعودی و قطیر بیاور
داردد که رویکارآمدن یک رییم دوست در سوریه میتوادد قدرت شیعیان عراق را محدود کنید.
هکچنین تغییر رییم در سوریه میتوادد به تقویت پیودد دولتهای خلیجفارس با همپیکان خیود
در لبنان یعنی اتف م  14مارس که از دظر اقفصادی سیاسی و دظامی در مقاب محور حیزباهلل
لبنان و بشار اسد قرار داردد ککک کنند ) .(Hassan, 2013: 17-18محورهیای ایین تقابی شیام
گروههای مورد حکایت این بازیگران در فلسطین اشغالی یعنی حکایت ایران از حکیاس و دهیاد
اس می در مقاب حکایت عربسفان از ففح دیز میشیود .دفیایج ایین منازعیات بیر موقعییت ایین
گروهها تأثیرگذار خواهید بیود .ریییم عربسیفان بیهطیورکلی حکاییتهیای میالی تسیلیحاتی و
دیسلکاتیک از گروههای معارض در عراق و سوریه داشفه که معطوم به تضعیق ایران و مقابله بیا
شیعیان بوده است (دیاکوتی  )106-111 :1392هماکنون و مفعاقب حکلیه روسییه بیه مواضیع
مخالفان در سوریه عربسفان سعودی ت ش چشکگیری را در سازماندهی مخالفیان سیوری بیه
خرج داده است .این کشور با دعوت معارضان دزدیک به خود به ریاض و ت ش برای معرفی آدهیا
بهعنوان معارضان ایلی خشم روسیه را برادگیخفه و با این کشیور دچیار تین

شیده اسیت .در

 132الگوی تقاب بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در منازعات داخلی سوریه و عراق...
رابطه با ترکیب معارضان و هکچنین آینده بشار اسد اخف فات قاب تودهی بین اتف م حامییان
منطقهای رییم و مخالفان ودود دارد که در مذاکرات یدو  3دییز ایین معضی ت دکاییان شیده و
چال های زیادی را ایجاد کرده است ) .(http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1956133درمجکوع
باید عنوان کرد که هدم ایلی دولتهای عربی در بطن منازعات داخلی سوریه و عراق گسست
در محور موازده تهدید در راسفای کاه

قدرت منطقهای دکهوری اس می ایران است.

 .2-2-2رویکرد ترکیه
بعد از پایان دنا دهادی دوم ترکیه توده اییلی خیودش را بیر بهبیود پیودیدهای

بیا غیرب

مفکرکز کرد و بهدز یک دوره کوتاه در دیکه دهه  1950روابط با خاورمیاده دادیده ادگاشفه شد.
فروپاشی شوروی عق دیت شراکت امنیفی ترکیه -ایاالتمفحده را برچید و وابسفگی آدشیارا بیه
واشنگفن را کاه

داد .در هکین زمان فریتها و چشماددازهای ددیدی در منطقههیایی کیه

پی تر دادیده گرففه میشددد باز شد .ازدکله این مناط

خاورمیاده است که از دایگاه ویژهای

در سیاست خاردی ترکیه برخوردار شده است .در هکین راسیفا ترکییه خواسیفار بیهکیاربیردن
ادعطامپذیری دیسلکاتیک ددید و شش دهی به روابط ددید در این منطقه شد زییرا هکیراه بیا
پایان دنا سرد مشان هندسی تهدیدها و چال ها برای امنیت ترکییه تغیییر کیرده اسیت .در
طول دنا سرد مهمترین تهدید برای امنیت ترکیه از شکال یعنی از اتحیاد شیوروی مییآمید.
امروزه ترکیه با مجکوعه مفنوعتری از تهدیدهیا و چیال هیای امنیفیی موادیه اسیت ازدکلیه:
افزای

خشودت و فرقهگرایی در سوریه یعود ملییگراییی کیردی فرقیهگراییی در عیراق کیه

میتوادد سرریز شود امشان هور یک اییران مسیلح بیه سی ح هسیفهای در مجیاورت ترکییه و
هکچنین فروپاشی لبنان به سود گروههایی که پیوددهای دزدیشی با ایران و سوریه داردد .بهطیور
خ یه ترکیه بهیورت فزایندهای در خاورمیاده تق میکند؛ زیرا که مهمترین تهدییدهیا بیرای
امنیف

در این منطقه واقع شده است) .(Larrabee and Nader, 2013: 5بر این اسیاس آدشیارا در

طی دهه گذشفه با عزیکفی قاب توده از سنت ککالیسفی به یک بازیگر مهم و فعال در منطقه
تبییدی شییده اسییت

(2012: 127

 .)Taspinar,دولییت ترکیییه تییا قب ی از بهییار عربییی سیاسییت

بهیفررساددن مشش ت با هکسایگان را در دسفور کار خوی

قرار داده بود .قبی از تاخیتوتیاز

شورشیان در سوریه دولت حزب عدالت و توسعه تغییر روابط

با دمش را از لبه دنا به یک

رابطه دزدیک مدیریت کرده بود ) .(Yilmaz, 2013: 67ولی بعید از شیروع شیورشهیا در سیوریه
ترکیه با وضعیت ددیدی مواده شد که دیاز به بیازبینی روابطی
سوریه دچار بحران داشت.

بیا هکسیایگان و بیهخصیوص
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سیاست ترکیه در قبال سوریه را میتوان در قالب سه فاز مورد بررسی قرار داد .در روزهیای
دخست شورش در سوریه ترکیه امیدوار به حفی روابیط رو بیه رشید خیوی

بیا دمشی بیود

دریورتیکه ای حات تقویت و گففگو بین مخالفان و رییم سوریه ییورت گییرد .از میارس تیا
سسفامبر  2011ترکیه سعی کرد اسد را برای ادجام ای حات و اقدامات الزم که شاید این بحران
را ح کند مفقاعد دکاید .ولی با گسفرش و تعکی بحران ترکیه تغیییر ریییم در سیوریه را در
اولویت قرار داد .ترکیه عنایر مخالق دولت سوریه را تقوییت کیرد و بیه آدهیا ادیازه داد کیه در
ترکیه ساکن و دکع شودد .درواقع آ دشارا به این دفیجیه رسییده بیود کیه رفیفن اسید از قیدرت
مییتوادید منیافع اسیفراتژیک ترکییه در سیوریه را بیرآورده کنید )(Yilmaz, 2013: 67-68؛ زییرا
رهبرادشان بر این باور بوددد که اسد بیهییورت اساسیی بیا منیافع ترکییه و دیگیر تی شهیای
بینالکللی برای پایاندادن به خشیودت از راه ایی حات سیاسیی داهکاهنیا اسیت
)2012

(Sharp and

 .Blanchard,بهطورکلی میتوان اسفدالل کرد که ترکیه با راهبرد تغییر ریییم بیه ددبیال

شش گیری رییم ددیدی در سوریه است که از دظر پیوددهای اسفراتژیک و حکایتهای دظامی
سیاسی اقفصادی و دیسلکاتیک به ترکیه در مقایسه با ایران دزدیکتر باشد؛ زیرا ترکییه از ایین
طری میتوادد دفوذ ایران در شرق مدیفراده را موازده کند .تقاب ترکیه با ایران تنها بیه بحیران
سوریه محدود دکی شود بلشه ترکیه در بحران کنودی عراق دیز سعی بر افزای
خوی

در تقاب با ایران با ابزار ت ش برای کاه

دق

وزن اسیفراتژیک

شیعیان در ساخفار سیاسی عراق دارد.

در رابطه با عراق ترکیه مادعی بر سر راه بردامههای سیاسی ایران محسوب میشود .آدشارا به
هیچ وده مای دیست که عراق تبدی به یک دولیت تیابع بیرای اییران باشید لیذا دو کشیور از
بلو های سیاسی مخالق در طول ادفخابات پارلکادی گذشفه عراق حکاییت کیردهادید

(Larrabee

) .and Nader, 2013: 12-13آدشارا بعد از ت ش داموف برای دزدیشی به شیعیان در عراق رویشیرد
سختگیرادهتری را دسبت به گروههای سیاسی دزدیک به ایران ازدکله دیوریالکیالشی در پیی
گرفت .از طرم دیگر ت ش مالشی برای کوتاهکردن دفوذ کردها و سنیهیا در قیدرت روابیط بیا
آدشارا را تحت تأثیر قرار داد .این تصکیم با یادرکردن حشکی در دسامبر  2011برای دسفگیری
معاون رتیسدکهور طارق الهاشکی بهیورت ویژه برای ترکیه یک هشدار بود .ترس تر ها بیر
این بود که ت ش مالشی برای کاه

دفوذ کردها و سنیهیا مییتوادید خطیر بازگشیت دیوعی از

فرقهگرایی که در  2006و  2007اتفاق اففاده بود را به هکراه بییاورد .ایین فراینید مییتوادسیت
منجر به فروپاشی عراق هکراه با بهدست آ میدن اسیفق ل کامی کردهیا در شیکال عیراق شیود
).(Larrabee and Nader, 2013: 12-13

 134الگوی تقاب بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در منازعات داخلی سوریه و عراق...
در هکین راسفا و مفأثر از فرایندهای گذشفه میتوان رویشرد ترکییه را بعید از شیش گییری
منازعات در عراق در
افزای

کرد .رویشرد ترکیه در قبال این منازعیات در چیارچوب تیرس ترکییه از

قدرت ایران در منطقه از طری تقویت پیوددهای اسیفراتژیش

هکچنین دزدیشی اسفراتژیک با دولت شیعی عراق قاب در
ترکیه با دولتهای عربی با هدم مشفر

کاه

بیا سیوریه و حیزباهلل و

است .ترسی کیه منجیر بیه اتحیاد

دفوذ منطقهای ایران شده است .از طرم دیگیر

باید به این مسئله اشاره کرد که اتف م ترکیه با دولتهیای عربیی بیهادیدازه اتحیاد اسیفراتژیک
ایران سوریه و حزباهلل لبنان از عک و گسفردگی برخوردار دیست زیرا تنهیا تیرس از افیزای
قدرت و دفوذ منطقهای ایران این دولتها را به سکت یک اتف م پیی

بیرده اسیت .هکچنیین

برخ م محور ایران که فاقد رقابت دروناتف فی اسیت شیاهد ییک رقابیت دروناتف فیی مییان
عربسفان و ترکیه از یکسو و عربسفان و قطر از سوی دیگر هسفیم که دشاندهنیده شیشنندگی
این اتف م است .البفه تحوالت سوریه پس از سسفامبر  2015بسیار پراهکیت بوده و بر سیاسیت
تکام کشورهای مؤثر ازدکله ترکیه تأثیر گذارده است .تا اواسیط سیال  2015حشومیت سیوریه
مناط زیادی را از دست داده و شبح سقوط دمش را دیز تهدید میکرد .احفکاالا این وضیعیت
میدادی داگوار بر محاسبات مسشو تأثیر گذارده و محر

روسیه در دق آفرینی مسفقیم دظیامی

به دفع حشومت اسد بوده است ) .(Blancherd, Humud and Nikitin 2015: 11بااینحیال مفعاقیب
ورود دظامی روسیه به تحوالت سوریه و گسفرش دق

ایران بیهمیرور موازدیه قیدرت در سیطح

میدادی به دفع حشومت اسد تغییریاففه و تا یادویه و فوریه  2016بسیاری از منیاط اسیفراتژییک
توسط ارت

سوریه آزاد شد .این تحوالت دزدیشی ترکیه و عربسفان را بیشفر و عکی ترکیرده و

این دو کشور که بهشدت از دق آفرینی روسیه داراضیادد خواهان برکنیاری اسید در میذاکرات
یدو  3و توقق حک ت روسیه شدهادد .ساقطکردن دنگنده روسی توسط دیروی هوایی ترکییه را
دیز می توان دکادی از گسفرش بحران بین بیازیگران اییلی دو اتیف م تلقیی کیرد .البفیه عیدم
حکایت کام امریشا از مواضع ترکیه و عربسفان موضع این دو کشور را تا حدودی ضعیق کرده
است.
در پایان سیاست خاردی ترکیه درخصوص بهار عربی بهطورکلی و بحیران سیوریه بیهطیور
خاص با چال ها و داکامیهای قاب تودهی هکراه بوده است .ترکیه ده در مصر به اهیدام خیود
دست یاففه و ده در سوریه و هماکنون ترکیه در سوریه مصر لیبی اسراتی و یکن سفیر ددارد.
این امر یادرات ترکیه را آسیبپذیر میکند .بحران در روابط با روسیه مفعاقب سقوط هواپیکای
روسی دیز به یادرات و ینعت گردشگری این کشور ضربه زده است .برخی از محققان عل این
داکامی را در سه سطح بررسی کردهادد .در سطح فردی رویشرد عواماده و ادحصارگرایی اردوغیان
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و دداشفن راهبرد منسجم و بهرهگیری ابزاری از سیاست خاردی بیرای دیی بیه اهیدام داخلیی
خود؛ در سطح فراملی دداشفن رفیت اقفصادی و سیاسی برای رهبری منطقیه؛ و دردهاییت در
سطح فراملی رقابت با ایران و عربسفان و بهویژه عدمحکاییت کامی امریشیا و اروپیا از ترکییه را
میتوان مورد توده قرار داد

).(Kuru, 2015

 .3-2-2اسرائیل؛ استفاده ابزاری از منازعات در راستتای تعتفین نقت

منطقته ای

جمهوری اسالمی ایران
رییم یهیودیسفی بهطورکلی اهدافی در سیاست خاردی خود دارد که تصکیمگیران آن هکیواره
به ددبال آدها بودهادد .این اهدام دردفیجه ضعقهای یتیوپلیفیشی ایین ریییم هکچیون دداشیفن
عک اسفراتژیک و دکعیت داهکگن و دیز فقدان مشروعیت و عداوت افشار عکومی مردم منطقه
شش گرففهادد .مهمترین اهدام سیاسیت خیاردی اسیراتی در منطقیه خاورمیادیه عبارتنید از:
بیثباتی کشورهای منطقه عدمشش گیری ارت

توادکند در منطقیه گسیفرش اخیف م مییان

کشورهای منطقه ایجاد اخف مهای مذهبی در خاورمیاده رویکارآمدن دولتهای غیربگیرا و
تجزیه منطقه خاورمیاده و دردهایت مشروعیتیاففن رییم و گسست در دبهه مقاومیت (دهقیادی
فیروزآبادی و آدرلو .)1-16 :1392
در چنین پی زمینهای بهار عربی و منازعات داخلی سوریه و عراق دسفگاه سیاستگذاری
اسراتی را با وضعیت پیچیدهای مواده کرد .برای تجزیهوتحلی راهبرد اسراتی در قبال بحیران
سوریه با دو روایت مواده هسفیم .در تعبیر دخست اسراتی در چنید دهیه گذشیفه بیا دشیکن
شناخفهشدهای مواده بوده است که توادسفه مرزهای شکال شرقی اسراتی را محفوظ دگیاه دارد
(بلندیهای دوالن) ولی با تغییر در حشومت؛ یعنی آمدن دهادی و سیلفیهیا بیهعنیوان گیروه
مخالق این اطکینان از بین خواهد رفت .در تعبیر دوم تغیییر ریییم در سیوریه مییتوادید ایین
کشور را از یق مفحدان ایران و حزباهلل در منطقه خیارج کنید و در دفیجیه دفیوذ منطقییهای
اییران و حزباهلل را بهعنیوان دشکنان اسفراتژیک اسیراتی کیاه

خواهید داد

(Reider, 2013:

).41
بررسی دقی سیاست خاردی اسراتی حاکی از آن است کیه ایین کشیور رففیهرففیه دقی
پررداتری را علیه حشومت سوریه ایفا کرده است کیه ایین امیر مفیأثر از دقی

پرردیا دبهیه

مقاومت در آسیبرسادی به منافع رییم یهیودیسفی است .دهقیادی فیروزآبیادی و آدرلیو بیه دو
مرحله تصکیمگیری در سیاست خاردی اسراتی اشاره میکنند .در مرحله دخست شاهد اتخیاذ
سیاست تدافعی از سوی اسراتی بودیم؛ بهطوریکیه موضیع روشینی در برابیر تحیوالتر سیوریه
دگرفت ولی در عک به ددبال آن بود که هیچ کدام از طرفین به پیروزی درسند و ودیود دنیا
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داخلی را در آن کشور برای خود مطلوب میدادست .بااینحال رففهرففه رییم اسیراتی سیاسیت
تهادکیتری را اتخاذ کرده و بدترین سناریوی مودود برای این رییم بقای حشومت اسد اسیت.
این امر با توده به دق

دبهه مقاومت در تضیعیق امنییت ملیی اسیراتی قابی تبییین اسیت.

مهمترین اقدامات رییم یهیودیسفی برای تضعیق حشومت اسد شام موارد زیر است:
حکله هوایی به سوریه تهدید به حکله دظامی حضیور دظیامی اسیففاده مخالفیان از ادوات
ساخت رییم یهیودیسفی تهدید ایران و حزباهلل به حکله دظامی و تحرکات بیینالکللیی بیرای
عدم ارسال س ح به حشومت سوریه (دهقادی فیروزآبیادی و آدرلیو  )1-16 :1392گذشیفه از
اینها باید توده داشت که هکشیاریهیای دیسلکاتییک و اط عیاتی گسیفردهای مییان عربسیفان
سعودی و ترکیه با اسراتی آغاز شده که خود پیوددهای پنهان و آششار مییان اتحیاد منطقیهای
مخالق حشومت اسد را دکایانتر میکند.
بهطورکلی از دظر بسیاری از محققان داکامی رودید بییداری اسی می در کشیورهای منطقیه
باع شد که لحن مقامات اسراتیلی شدیدتر شده و سیاست خیاردی ایین کشیور مسیفق تیر و
تهادکیتر شود و حفی برخی بر حکایت پنهان این رییم از داع

برای تضعیق دبهه مقاومیت

تأکید کردهادد (دهشیری و مشفاقی  .)31 :1394بههرحال بحران سوریه و دزاع داخلیی در ایین
کشور فریتهایی را دیز در اخفیار سردمداران رییم اسراتی قرار داده اسیت .درواقیع وضیعیت
مودود میتوادد یشی از اهدام اسفراتژیک اسراتی در منطقه را دامیه عکی بسوشیادد ازدکلیه:
حزباهلل بهعنوان یشی از قدرتکندترین تهدیدهای هکسایه برای اسراتی

در ییک دیزاع خیودین

فرورففه است .ایران دیز در حال حاضر در سوریه با هزینههای مخفلیق میادی و معنیوی موادیه
بوده و به دلی ششامهای فرقهای در منطقه و حکایت از رییم علوی و هکچنین موج رسیادهای
غربی عربی با کاه

قدرت درم مواده شده است .از طرم دیگیر تودیه بیینالکللیی بیهییورت

فزایندهای به بحران سوریه معطوم شده و مسات غزه و کراده غربی به حاشیه توده بینالکللیی
رففه است ).(Reider, 2013: 41-42
از سوی دیگر دزاع ددی بین ارت

سوریه و دریادات تشفیری باع شده که ارت

سیوریه

که زمادی از قدرتکندترین و چال برادگیزترین ارت های دهان عرب بهحساب میآمد ضعیق و
فرومادده شده تا دایی که هماکنون از پس کنفرل مرزها و مبارزه با گروههیای شورشیی داخلیی
دیز بهخوبی بردکیآید .تضعیق ارت

سوریه و هکچنین تکرکز دریادات تشفیری دهان اس م به

مبارزه با ریییم سوریه و حیزباهلل و دریادیات شییعی درعکی باعی مصیونمادیدن اسیراتی و
گسفرش منازعات داخلی در درون دهان اس م شده که خود بر وف مراد سیردمداران تی آوییو
است.
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کشییدهشیدن

هژمودی شیعیان در ساخفار سیاسی عراق که از محورهای اساسی دفوذ منطقیهای اییران اسیت
مطلوب است اما هکادند سوریه احفکال به قدرترسیدن بنیادگراها و تهدیدهای احفکیالی آدهیا
سقوط اسد و

علیه اسراتی ودود دارد .در پایان میتوان دفیجهگیری کرد که از دیدگاه اسراتی

تضعیق شیعیان در عراق میتوادد موازده قدرت دکهوری اس می ایران علیه اسراتی در منطقیه
را با گسست مواده و تضعیق کند و هکچنین مودب تضعیق حزباهلل لبنان شود .بر این اساس
میتوان تحرکات دیسلکاتییک دظیامی و اط عیاتی ریییم یهیودیسیفی علییه محیور مقاومیت و
حشومت سوریه را تحلی کرد.
 .4-2-2ماهیت رقابتهای درون ائتالفی در محور عربستان سفودی ،سایر دولتهتای
عربی و ترکیه
محورهای تقاب در منازعات داخلی سوریه و عراق پیچیده بوده و دودادبه دیست .دولتهای این
قدرت دکهوری اس می ایران به افزای

اتف م ع وه بر دگرادی از افزای

حوزه دفیوذ و قیدرت

هکدیگر دیز حساس هسیفند .دردفیجیه شیاهد ییک رقابیت فزاینیده مییان ترکییه و عربسیفان
ازیکطرم و قطر و عربسفان دیز از طیرم دیگیر بیرای افیزای

دفیوذ منطقیهای بیا حکاییت از

گروههای سیاسی مخالق در دولتهای دچار بحیران هسیفیم .رقابیت بیازیگران ایین اتیف م در
سوریه در ادامه رقابتها ی ترکیه و عربسفان و هکچنین قطیر و عربسیفان در کشیورهایی مثی
مصر تودس و لیبی قاب در

است؛ زیرا هرکدام از این بازیگران بهددبال افزای

دفوذ خوی

حکایت از یک گروه سیاسی است .ازدکله این رقابتها میتوان به حکایت عربسفان از ارت

با
در

مصر در مقاب حکایت قطر و ترکیه از اخوانالکسلکین اشاره کرد.
ترکییه بهعنوان کشوری که ادعای دموکراسی و اس می دارد تحت دولیت حیزب عیدالت و
توسعه به ددبال دذب گیروههای اس مگرا در منطقیه به سکت میدل ترکییه است
)2013: 151

افزای

(Duran and

 Yilmaz,و این مسئله بهشدت حساسیت عربسفان را دسبت به دفوذ منطقهای ترکیه

داده است .در دقطه مقاب

یک قادون شرعی بی

دظم اس می عربسفان سعودی یک پادشیاهی سیلطنفی را بیا

از اددازه محافظهکار که در تعلیکات وهیابی ریشیه دارد بیا هیم ترکییب

میکند ) .(Unver Noi, 2014: 94عربسفان سعودی سعی دارد که با حکایت از گروههایی هکچون
النصره و دی االس م در سوریه دفوذ منطقهای خوی

را افزای

دهد .سرادجام بایید اسیفدالل

کرد که هرچند رقابتهای ایدتولوییک در این تقاب ها ودود دارد ولی دردهایت هدم ایلی این
دولتها در رقابتهای منطقهای افزای

قدرت و دفوذ منطقهای با ابزارهیای مخفلیق و ازدکلیه

ایدتولویی است .هکچنین رقابت قطر و عربسفان را میتوان در این چارچوب بررسی کیرد .قطیر
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در خیزشهای عربی  2011فریتهای سیاسی برای طرح خود بهعنوان یک بیازیگر منطقیهای
را دیده و سیاست خاردیاش بهیورت مشخصی دسبت به بحرین عربسفان سیعودی و امیارات
مففاوت بوده است و لذا کشکش های حاتز اهکیفی بین قطر و سیایر دولیتهیای سینی هیور
کرده است.
سیاست عربسفان و امارات بر اساس وحشت از یک دوّ منطقهای اسیت کیه در آن تیرس از
احاطهشدن بهوسیله اس م سیاسی عدم کنفرل قدرت ایران و چرخ
ودیود دارد .عیربسفان و امیارات به چییال

ایییران و دنیب

حکاییت اییاالتمفحیده

اسی مگییرایی در محیطیی کیه

رهبیری آمریشیا در آن غایب است بیا یک سییاست منسجم واکن

دشیان دادهادید

(Cook and

) .et.al, 2014: 9-10یشی از تهدیدها بدون شک گروه اخوانالکسلکین است که با توده به دیدگاه
ادفخابی و قادون اساسی گرای آدها میتوادد مشیروعیت ریییمهیای محافظیهکیار عربیی ازدکلیه
عربسفان و امارات مفحده را به چال

بششد.

قطر در ابفدا در همگامشدن با عربسفان سعودی با موضوعاتی که به سوریه مربوط مییشید
در پوی های امنیفی درگیر شد .این پادشاهی موضع خود را از تواف با رتییسدکهیور سیوریه
بشار اسد به پیگیری سقوط این ریییم در تابسیفان  2011تغیییر داد .چنید میاه بعید از شیروع
شورش در سوریه قطر شبیه عربسفان سعودی بر دایگزینی حشومت سوریه با ییک اپوزیسییون
که میتوادست با منافع

سازگارتر باشد قکار کرد و هرکدام بیه ددبیال پیرورش مجکوعیهای از

مفحدان سوری برای تضکین سرادجام تحوالت بوددد .اگرچه دردهای از هکشاری بین دو کشیور
خلیجفارس در پرودده سوریه بود سرادجام رقابت غلبه کرد و منجیر بیه گسیفرش ادشیقاقهیای
سیاسی در میان مخالفان شد

)2014: 7

 .(Khatib,دردهایت مییتیوان اسیفدالل کیرد کیه محیور

عربسفان سعودی سایر دولتهای عربی و ترکیه به هکان اددازه کیه دسیبت بیه افیزای
منطقهای ایران دگران هسفند از دفوذ و افزای

قیدرت

قدرت منطقهای یشدیگر در هراسیند .در دفیجیه

این فرایند منجر به پیچیدهترشدن معکای امنیت در بطن منازعیات کنیودی شیده اسیت .البفیه
هکانطور که اشاره کردیم ورود پرقدرت روسیه و ایران به تحوالت سوریه و چشمادیداز داکیامی
معارضان درعک رقابتهای دروناتف فی بهویژه بین ترکییه و عربسیفان را بیه حاشییه بیرده و
دسفور کار مشفرکی را برای این اتف م فراهم آورده است .تهدیدات مشفرکی مادند دق آفرینیی
قدرتکند روسیه میتوادد زمینه به حاشیهرادی اخف فیات دروناتف فیی را ایجیاد کنید .از سیوی
دیگر حصیول توافی هسیفهای بیین اییران و غیرب کیه مودیب گسیفرش دایگیاه اقفصیادی و
دیسلکاتیک ای ران شده و موازده قدرت را به ضرر رقبای منطقهای چون ترکیه و عربسیفان تغیییر
میدهد دیز در کنار عواملی چون اخف مدظر و بدبینی امریشا به عربسیفان و ترکییه بایید میورد
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توده قرار گیرد .هکه این تحوالت باع دزدیشی بیشفر این دو کشور شده است .به دظر میرسد
که تواف هسفهای با اییران و سیاسیت خیاردی دوپهلیوی اییاالتمفحیده زمینیه سییالشیدن
اتف مهای اولیه و گسفرش بیاعفکادی بین امریشا از یکسو و عربسفان و ترکیه از سوی دیگیر
را ایجاد کرده است .این اخف مدظرها در مذاکرات یدو دیز دکایان شده است.

 .3کردها؛ بازیگران منطقهای خارج از ائتالفها
دنا داخلی و ادفجار سوریه فریفی برای کردهای منطقه در راسفای دفاع از آرمان مشفرکشان
درخصوص خودمخفاری سیاسی به ودود آورد .هکگام با ضیعیقشیدن دولیت مرکیزی سیوریه
پرس

مهکی که کردها با آن مواده شددد این بیود کیه کیدامییک از مراکیز قیدرت کردهیا در

منطقه؛ یعنی حشومت منطقهای کردسفان ) (KRGدر شرق عراق ییا حیزب کیارگران کردسیفان
مییتوادسیت واکین

) (PKKرهبری را به دست خواهند گرفت .پاسخ این پرسی
منطقهای که از تقویت منطقهای کردها دگران بوددد را مشیخ
محفاط و هوشیار بود؛ گففگوهای یلح آدشیارا بیا . .

هکسیایگان

کنید .ترکییه بیهییورت ویییژه

دفیجیه مسیفقیم ایین دگرادیی بیود و

سردوشت این گففگوها در تعیین اینشه کردها چگوده در این منازعه هور خواهد کرد پراهکیت
خواهد بود.
سیاستهای کردی در سوریه دکیتوادد بدون دگاه وسیع بیه دو قیدرت مرکیزی منطقیهای؛
یعنی دولت منطقهای کردسفان و حزب کارگری کردسفان ادرا

شود .هر دو قدرت مرکزی در

زمان بحران سوریه به ددبال دفوذ در مناط کرددشین سوریه بوددد که کنفرل بشار اسید بیر آن
ضعیق شده است .رقابتهای بارزادی و طالبادی در اقلیم خودمخفار کردسفان به بحیران سیوریه
دیز سرایت کرد .به هکین دلی در مقاب حکایت بارزادی از شیورای ملیی کیردی حیزب واحید
دموکراتیییک توسییط مخییالق بییارزادی یعنییی طالبییادی مییورد حکایییت قرارگرففییه اسییت
) .(Bechev,2013:55-56تحوالت بعدی یعنی شش گیری دولت اس می در عراق و سوریه و تهدید
منافع و قلکرو کردها در منطقه کردها را بهعنوان یشی از بازیگران منطقهای دخی در منازعات
با معادالت ددیدی روبهرو ساخت که رقابتهای درودی آدها دیز از آن مفأثر شیدهادید .وقفییکیه
دیروهای هدایتشده دولت اس می بهطرم قلکرویی که بیهوسییله دیروهیای پیشیکرن کنفیرل
میشد در دزدیشی اوت پیشرویی کرددد دولیت منطقیهای کردسیفان بیا ییک چیال

و شیو

عظیکی مواده شد ).(Katzman and et.al, 2014: 4
به هکین دلی بعد از هور دولت اس می کردها سعی کرددد در قالب یک اتف م در مقاب
دولت اس می قرار بگیردد اتف فی که در خط مقدم دفاع آن دیروهای موسوم به پیشکرن قیرار
گرففهادد .هکچنین کردها سعی کردهادد برای از بینبردن تهدید داع

با بیازیگران منطقیهای و
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فرامنطقهای ازدکله آمریشا و ایران که منافع آدها را تأمین میکنند هکشیاری دکاینید .اوج ایین
هکشاری در دبرد کوبادی مشهود است .هیدم اییلی کردهیا بیرخ م اتیف م ترکییه عربسیفان
سعودی و اسراتی

مقابله با دفوذ منطقهای ایران دیست بلشه به ددبال موازده تهدیید داعی

در

منطقه با راهبرد اتحاد و اتف م با بازیگران مخفلق بیودهادید .بیهطیورکلی اکیراد هکیواره آرزوی
دیرینه خودمخفاری را ددبال میکنند و با مخالفتها و هکراهیهایی موادهند و رقابت در مییان
گروههای مخفلق کرد دیز به چشم میخیورد .اکیراد در شیرایط فعلیی عکیدتاا دیزء مفحیدان و
دیروهای مورد وثوق ایاالتمفحده میباشند و دق

بسیار پرردگی در مقابله با داع

ازدکلیه در

کوبادی ایفا کردهادد .برخی دریادات کرد مادنید اقلییم کردسیفان دییز بیه ترکییه دزدییک بیوده
درحالیکه تن

و درگیری ددی بین بسیاری از دریادات کرد سوری و حشومت ترکیه هکچنان

ودود دارد.

 .4بازیگران فرامنطقهای
منازعات داخلی سوریه و عراق باع ورود دو بازیگر فرامنطقهای روسییه بیهعنیوان ییک قیدرت
دهادی و ایاالتمفحده آمریشا بهعنوان ابرقدرت دهادی در پوی های امنیفی منطقه شده اسیت.
هرچند که بازیگران دیگری هکادند اتحادیه اروپا و چین دییز بیه ایین منازعیات واکین

دشیان

دادهادد اما به شش اساسی در پوی های امنیفی منازعات درگیر دشدهادد.
 .1-4ایاالتمتحده آمریکا
ادفقادها درباره داسازگاری سیاست خاردی کنودی ایاالتمفحده در خاورمیاده بهاددازه ادفقادها به
بیارادگی

در منطقه ودود دارد .ایاالتمفحده در پی ت ش برای محدودکردن دفیوذ اییران در

سوریه است اما در طرم مقاب با ایران در حال مذاکره بر سیر پرودیده هسیفهای اسیت .از ییک
طرم از اتحاد ایران و دولت عراق علییه شورشییان مسیلکان سینی کیه دقی

مهکیی را بیازی

میکنند حکایت می کند ولی از طیرم دیگیر مخیالق اتحیاد اییران بیا دولیت بشیار اسیت و از
شورشیان سنی علیه ایران حکایت میکند .از دموکراسی در مصر حکایت میدکاید امیا از فشیار
آوردن به کودتای دظامی خودداری میکند .به دظر میرسد که در

اسفراتژی ایاالتمفحیده در

قبال منازعات سوریه و عراق در قالب راهبرد ک ن این کشور در خاورمیاده قابی تبییین باشید.
بهطورکلی راهبرد ک ن و منافع کلیدی ایاالتمفحده در خاورمیاده را میتوان در چندین محیور
اساسی خ یه کرد .1 :حف مودودیت اسراتی و تشکی فرایند یلح خاورمیادیه؛  .2دسفرسیی
به دفت؛  .3دلوگیری از گسفرش تسلیحات با توان تخریبیی زییاد؛  .4ترفییع ایی ح سیاسیی و
اقفصادی از طری ثبات داخلی؛  .5سد تروریسم و  .6دلوگیری از هور یک هژمون در منطقیه
).(Lesser and et.al, 2005: 172-174
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با توده به محورهای باال باید عنوان کرد کیه دیوع دگیاه اییاالتمفحیده دسیب بیه منطقیه و
منازعات از منظر دنا سرد ددید خاورمیاده دیست .دریورتیکه آمریشا دگران توازن قیدرت در
منطقه است منافع آمریشا بهیورت ددی مربوط به منازعات ایران و عربسفان در منطقه دیست.
اینشه چه کسی بر سوریه حشومت میکند بهاددازه تهران و ریاض برای واشینگفن مهیم دیسیت.
تیم ادرایی اوباما ترتیبی از اهدام در خاورمیاده را ددبال میکند که فراتر از دنا سیرد ددیید
در منطقه است و دردفیجه این اهدام با هکدیگر هکاهنا میباشند ) .(Gause, 2014: 23یشیی از
ایول اساسی اسفراتژی آمریشا بر پایه دلوگیری از هور ییک هژمیون منطقیهای و بیه عبیارت
دقی تر یک هژمون منطقهای دشکن است .از این منظر آمریشا بیه ددبیال دلیوگیری از هیور
رقیبادی است که میتوادند ایاالتمفحده را با چال

مواده کند ) .(Lesser and et.al, 2005: 174از

آدجاییکه اتحاد اسفراتژیک ایران با سوریه منجر به افزای

دفوذ منطقهای اییران و بیهخصیوص

تأثیرگذاری ایران بر مسات شرق مدیفراده ازدکله مسئله فلسطین -اسراتی در پیودد با حکیاس
و هکچنین حزباهلل شده است منافع اسفراتژیک منطقهای آمریشا ایجاب میکند که این اتحیاد
اسفراتژیک بهوسیله تغییر رییم در سوریه دچیار فروپاشیی شیود و دردفیجیه موازدیه قیدرت در
منطقه به ضرر اتحاد دکهوری اس می ایران و حزباهلل لبنان تغییر کند.
از طرم دیگر حکایت بیدردا آمریشا از دولیت میالشی در مقابی داعی

در یوتین 2014

دشاندهنده خطر دهادیهای سلفی بهعنوان یک تقدم در منطقه اسیت؛ بنیابراین تعجیبادگییز
دیست که دولت آمریشا در مقایسه با عربسفان سعودی در برخورد با مخالفیان در سیوریه مادنید
القاعده و وابسفگاد

(دهاد النصره دولت اس می و )...محفاطتر باشید .عربسیفان سیعودی در

مقایسه با آمریشا با مسلکادان سنی مبارز راحتتر کنیار خواهید آمید هرچنید کیه ایین مسیئله
میتوادد در درازمدت به امنیت داخلی عربسفان ضربه وارد کند .واشنگفن تکای دارد که اسد از
قدرت برود اما به این مسئله توده دارد که منافع بلندمیدت منطقیهایی
سلفی در منطقه قرار دگیرد .به عبارتی واشنگفن تکای به کاه
ده به قیکت افزای

دق

تحیت تیأثیر عناییر

دفوذ منطقهای ایران دارد امیا

دهادیهای سلفی در قالیب دولیت اسی می )(Gause, 2014: 24؛ زییرا

دفییوذ بنیادگرایییان افراطییی میییتوادیید در درازمییدت یییک تهدییید دییدی در خاورمیادییه فییراروی
هژمودیگرایی ایاالتمفحده در منطقه باشد هکانطور که این دق

را القاعیده در  11سیسفامبر

 2001ایفا کرد .دردهایت هدم محوری آمریشا در منازعات داخلیی سیوریه و عیراق در مرحلیه
دخست مقابله با دفوذ منطقهای ایران با ابزار تغییر رییم در سیوریه اسیت؛ زییرا دفیوذ منطقیهای
ایران را بهعنوان یک چال

علیه منافع خود ارزیابی میکند .در مرحله دوم ایاالتمفحده سیعی

دارد از رشد تهدیدات منطقهای در قالب بنیادگرایی و تروریسم دلوگیری دکاید .بر ایین اسیاس
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از ابزارهای مخفلفی مادنید حکی ت هیوایی و تقوییت دیروهیای

دولت اوباما در برخورد با داع

عراقی و سوری محلی اسففاده کرده است ).(Blancherd and Humud, 2015: 30-31
البفه در بررسی سیاست خاردی آمریشا درخصوص سوریه باید مراحی مخفلفیی را در دظیر
گرفت .ایاالتمفحده تا سال  2014حکایت بیشیفری را از معارضیان سیوری ادجیام داده و لیزوم
سقوط اسد و پایان مشروعیت او شاهبیت سخنان دخبگان سیاسیی اییاالتمفحیده بیود .آمریشیا
عکدتاا ت ش میکرد تا از طری شورای امنیت و ابزارهای دیسلکاتیک زمینه سقوط حشومت اسد
را فراهم آورد .ت ش برای ادکاع و بهیرهگییری از دهادهیای بیینالکللیی بیهوضیوح در سیاسیت
خاردی اوباما در این رابطه مشهود بوده است با این حیال مقاومیت روسییه در مقابی آمریشیا و
سیاست موازده درم روسیه که در سه بار وتوی قطعنامه پیشنهادی امریشا دکیود میییابید عکی ا
ت شهای ایاالتمفحده را مخف کرد (هدایفی و پینشففسق .)68-74 :1394
در این میان گسفرش دق

دریادات تشفییری و دبیود دیایگزین مودیه در سیوریه توافی

هسفهای با ایران و دردهایت افول دایگاه خاورمیاده در سیاست خاردی امریشا و عدم تکایی بیه
پرداخت هزینه سنگین مداخله هکگی مودب شده که آمریشا از مداخلیه دیدی علییه حشومیت
اسد ادفناب ورزد و حفی به مقابله با تحرکات دظامی روسیه دیز دسردازد .مفیأثر از عوامی بیاال و
هکچنین مفغیرهای دیگر روابط آمریشا با ترکیه و عربسفان دیز هکراه بیا سیوء ن شیده اسیت.
اسففان والت اسفدالل میکند که روابط آمریشا با مفحدان سنفی خود در منطقه هیم اکنیون در
پایینترین سطح قرار دارد .ترکیه در دوران اردوغان به سکت اقفدارگرایی رففه و سیاسیتهیای
آن در مورد مبارزه با داع

و ح بحران سوریه با اولویتهای آمریشا تناسبی دیدارد .روابیط بیا

عربسفان دیز به خاطر تن زدایی میان واشنگفن و تهران اخف مدظیر در میورد دنیا داخلیی
سوریه و افزای

دگرادیها در مورد دق

عربسیفان در گسیفرش برداشیفی از اسی م کیه ریشیه

افراطیگری و غربسفیزی است تیرهوتار شده است

).(Walt, 2016

باید توده داشت که قدرتگیری روزافزون دریادات تشفییری در کنیار اقیدامات تروریسیفی
پاریس که دهان غرب را در شو

و وحشت فرو برد هکگی مبارزه با داع

و تشفیریهیا را بیه

اولویت ایلی دهان غرب تبدی و برخورد با حشومت اسد را به حاشیه رادده است .از سوی دیگر
موج مهادرت به اروپا دیز بحیران امنیفیی در ایین قیاره ایجیاد کیرده و سیاسیفکداران غربیی را
برادگیخفه تا به ددبال راه حلی برای بحران سوریه باشند .آغاز گففگوهیای ییلح در یدیو کیه بیه
مذاکرات یدو  3معروم است را از این منظر میتوان ارزیابی کرد .اگرچه بررسی سیاست خاردی
آمریشا در بحران سوریه و عوام مؤثر بر آن مجال دیگری را میطلبد و خود پیژوه

مسیفقلی

است ولی بدون شک این کشور در قبال اقدامات مفهوراده روسیه و ایران کیه موازدیه قیدرت در
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عریه میدادی را به دفع حشومت اسد سنگین دکوده عکدتاا با ادفعال عک کیرده کیه ایین خیود
باع دارضایفی شدید عربسفان و ترکیه شده و اتف م بازیگران حامی معارضان را تضعیق دکوده
است.
 .2-4روسیه
در بُ عد دهادی سیاست خاردی روسیه مفشش از دیدی مفکایز از دظم دهادی اسیت کیه تقریبیاا
میتوان آن را با پاسخ به دو پرس

اساسی زیر خ یه کرد :چیه کسیی در عرییه بیینالکللیی

تصکیمها را میگیرد؟ و چگوده این تصکیکات گرففه میشود؟ روسییه مییخواهید ییک دهیان
چندقطبی را شش دهد که به ششلی یکدادبه تحت سلطه آمریشا دباشد و در آن روسییه یشیی
از مراکز قدرت باشد ) .(Baydonas, 2012: 67روسیه مصکم است که یک دق
ایفا کند و اگر تنها دق
میدهد این دق

در دسفرس یک دق

در سیاست دهادی

منفی باشد (حکاییت از ریییم سیوریه) تیردیح

را ایفا کند تا اینشه خارج از بازی قدرت باقی بکادد.

از منظر دیگر دولت فعلی سوریه در حال حاضر یک کارویژه ایلی برای روسییه دارد و آن
پرسفیژ یک پایگاه دریایی در بنیدر طرطیوس اسیت کیه آخیرین پایگیاه روسییه ورای مرزهیای
شوروی پیشین است ) .(Galpin, 2012: 5دسفرسیی اسیفراتژیک روسییه بیه درییای مدیفرادیه از
اهکیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا روسیه به ددبال گشودن راهیی بیه سیکت اقییادوس هنید و
تأمین امنیت بیشفری برای دبهه دنوبی خود است .مسشو بیه دلیی احسیاس محاییرهشیدن
بهوسیله اعضای اتحاد طرفدارا ن غرب درون کشیورهای هیم سیود درییدد فیرار از محاییره و
پیداکردن مفحدادی در دنوب کشور خوی است ) .(Kervtz, 2010: 5پس سوریه میتوادید یشیی
از ابزارهای قدرت روسیه در یحنه دهادی باشد و سقوط اسد میتوادید یشیی از ابزارهیای دفیوذ
روسیه در تقاب با غرب و داتو را از بین ببرد.
در بعد اهدام منطقهای روسیه در پی این است که ییک بیازیگر مهیم در خاورمیادیه بیاقی
بکادد و دایگاه باید در منطقه بهحساب آورده شود .روسها معفقددد که رففن اسد منجیر بیه
مفحدشدن سوریه با ترکیه و غرب در منطقه یا رففن سوریه در آشوب و دنا طیوالدی خواهید
شد که در هر دو وضعیت روسیه یک مفحد قاب اتشا را در منطقه از دست خواهد داد .بهعی وه
آدها دگران فروپاشی محور رییمهای دوست خود یعنی ایران -سوریه در راسیفای موازدیه حضیور
غرب در منطقه هسفند ) .(Gorenbury, 2012: 3-4روسیه محاسبه کرده است سقوط اسد میتوادد
ایران را ضعیق و منزوی کند و باع آسیبپذیری بیشفر آن از سوی اسراتی ییا اییاالتمفحیده
شیود .پس سوریه بیه دظر میرسد ششست دیگیری در یک مفهیوم دمینیویی بییاشد کیه بعیید
به سکیت حیاشیه دنیوبی روسیه ادامه پیدا خواهد کرد ) .(Nizameddin, 2012: 7-8در بعد ملیی
حکایت عربسفان سعودی از مخالفان رییمهای مورد حکایت مسشیو در لیبی و بیهوییژه سیوریه
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تصویر قدیکی مسشو از عربسفان سعودی را بهعنوان حامی دییروهای اس مگرای سنیی دیهتنهیا
در خاورمیاده بلشه در داخ روسیه تقویت کرد ) .(Katz, 2013: 2-5به هکین دلی رتیسدکهور
اسد و رییم سشوالرش بهعنوان لنگرگاه ثبات علیه شورشیان افراطیون سنی تصیور مییشیودد و
کرملین مصکم است که مادع سردگودی رییم سوریه بهوسیله مداخله خیاردی شیود (Fix, 2012:
) .1سابقه فعالیت گروهای تروریسفی در روسیه و ترس از قیدرت گیرففن مسیلکادان سینی ایین
در را تقویت کرده است .البفه ع وه بیر مسیات اسفییراتژیک و هکچنیین تییرس از دفییوذ و
قدرتگیری تشفیریها در سوریه پوتین با دامنزدن به حس ملیگرایی و بهرهگیری از پرسیفیژ
قدرتی دهادی که دلوی زیادهخواهیهای غرب در سیوریه را گرففیه اسیت تی ش مییکنید تیا
مشروعیت داخلی خود را دیز گسفرش داده و بحرانهای داخلی روسیه را مدیریت کند .الزم بیه
ذکر است که کاه قیکت ادریی و هکچنین تحریمهیای اقفصیادی غیرب کیه پیس از بحیران
اوکراین شش گرففند عک ا آسیبپذیریهای اقفصادی روسیه را دوچندان کیرده اسیت .رقابیت
اسفراتژیک غرب و روسیه در بحران اوکراین و تأثیر کارت سوریه بر روابط این دو بلیو قیدرت
دیز موضوع پراهکیفی است.
روسیه در عک تا اواسط سال  2015به حکایت مالی و دیسلکاتیک و تسلیحاتی از رییم اسد
ادامه داد و ت ش های امریشا برای براددازی ریییم سوریه را از طری ابزار وتیو در شیورای امنییت
مخف کرد .با این حال با گسفرش قدرت دریادات معارض و امشیان سیقوط دمشی از سیسفامبر
 2015به حک ت هوایی وسیع به گروههای معارض مبادرت دکود ) (Kabalan, 2015بهطوریکیه
عک ا کفه ترازو در اکثر مناط سوریه به دفع حشومت اسد سینگین شیده و معارضیان تشفییری
مادند دی االس م و دبهه النصره هیماکنیون در اواخیر سیال  2015و اوایی  2016از برخیی
مناط عقبدشینی کردهادد .روسیه در مذاکرات بینالکللی با برکناری اسد و حضیور گیروههیای
افراطی اس مگرا در مذاکرات مخالق است .هماکنون تن بین روسیه بیا عربسیفان و ترکییه در
باالترین سطح است و در شرایطی که اتف م حامیان اسد مسفحشم و منسجمتر است در اتف م
بینالکللی معارضان ادشقاق به چشم میخورد .بااینحال عوام مخفلفیی مادنید کیاه قیکیت
دفت و آسیبپذیری اقفصاد روسیه و عربسفان گسفرش هکشاری در میان معارضیان سیوری در
اثر حکله و پیشروی دشکنان مشفر (اییران و روسییه) و ادفخابیات ریاسیتدکهیوری امریشیا
میتوادد بر اتف مها اتحادها و دفایج بحران سوریه مؤثر باشد .در دگاره زیر بهیورت مخفصر بیه
دکعبندی مهمترین بازیگران تحوالت عیراق و سیوریه و راهبیردهیای آدهیا و هکچنیین بیرآورد
وضعیت میدادی فعلی میپردازیم.
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نگاره شماره ( -)1مهمترین بازیگران تحوالت عراق و سوریه و راهبرد آنها
بازیگران

نق

بازیگر

راهبرد

نوع موازنه

برآورد وضفیت ففلی

منطقهای رهبر
اتف م منطقهای
حکایت از اسد و
دولت شیعی عراق
غیردولفی
منطقهای حضور
در اتف م به
رهبری ج.ا.ا

حف موازده قوا در
مقاب آمریشا
اسراتی و عربسفان

موازده سخت معطوم
به بهرهگیری از ابزار
دظامی

موفقیت دسبی در تغییر
موازده قدرت در سوریه و
عراق از  2015به بعد

حف موازده قوا در
مقاب آمریشا
اسراتی و عربسفان و
رقبای داخلی

موازده سخت معطوم
به بهرهگیری از ابزار
دظامی

موفقیت دسبی در تغییر
موازده قدرت در سوریه و
عراق از  2015به بعد

عراق

بازیگر منطقهای
درگیر در دنا
داخلی حضور در
اتف م به رهبری
ایران

اتف م با ایران برای
مقابله با دولت
اس می و سایر
معارضین و رقبای
منطقهای

درگیر دنا داخلی
حضور در اتف م ایران
و موازده سخت در
مقاب معارضین و
رقبای منطقهای

موفقیت دسبی در تغییر
موازده قدرت در عراق از
 2015به بعد

دولت اسد

بازیگر منطقهای
درگیر در دنا
داخلی حضور در
اتف م منطقهای به
رهبری ایران

اتف م با ایران برای
مقابله با معارضین
مسلح و رقبای
منطقه

درگیر دنا داخلی
حضور در اتف م ایران
و موازده سخت در
مقاب معارضان و
رقبای منطقهای

موفقیت دسبی در تغییر
موازده قدرت در سوریه از
 2015به بعد

ترکیه

بازیگر منطقهای
حضور در اتف م
ضدتفوقطلبی ایران

تغییر موازده
منطقهای به ضرر
ایران

عربسفان و
دولتهای
سنی عرب

بازیگران منطقهای
حضور در اتف م
ضدتفوقطلبی ایران

تغییر موازده
منطقهای به ضرر
ایران

عکدتاا موازده درم در
کنار حکایتهای
لجسفیشی دظامی و
مالی از معارضان
عکدتا موازده درم و
حکایتهای دظامی و
لجسفیشی و مالی از
معارضان

داکامی دسبی در دسفیابی
به اهدام اسفراتژیک و
ت ش برای درگیرکردن
بیشفر آمریشا در منازعات
داکامی دسبی در دستیابی
به اهدام اسفراتژیک و
ت ش برای درگیرکردن
بیشفر آمریشا در منازعات

عدم درگیری ددی
در پوی های امنیفی
منازعات

عدم درگیری ددی در
پوی های امنیفی منازعات

موازده سخت علیه
دولت اس می و
اتف مهای سیال

موفقیت دسبی در موازده
علیه دولت اس می و
گسفرش دفوذ و قلکروی
منطقهای

حکایت از موازده درم
علیه اسد و موازده
سخت علیه دولت
اس می در عراق

ادفعال و داکامی دسبی در
سوریه و موفقیت دسبی در
عراق عدم حضور تکامعیار
در منازعات

موازده سخت معطوم
به بهرهگیری از ابزار
دظامی در سوریه

موفقیت دسبی در تغییر
موازده قدرت در سوریه از
 2015به بعد

ایران

حزباهلل

اسراتی

بازیگر منطقهای
خارج از اتف م

کردها

بازیگر منطقهای
خارج از اتف م

آمریشا

بازیگر فرامنطقهای

روسیه

بازیگر فرامنطقهای

هکاهناسازی
اهدام با محور
ضدتفوقطلبی
ایرادی حفا ت از
مرزهای دوالن
هکاهناسازی
اهدام با محور
ضددولت اس می و
افزای دفوذ
منطقهای و
اتف مهای سیال
تغییر موازده قوا به
ضرر ایران و ت ش
برای دلوگیری از
تهدیدات ددید
حفا ت از موازده
منطقهای به دفع
رییمهای دوست
منطقهای
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فرجام
منازعات داخلی سوریه و عراق الگوی ددیدی از پوی های امنیفی در منطقه بهودود آورده کیه
در چارچوب کشکش
کشکش

بازیگران برای افزای

دفوذ منطقهای قاب تبیین اسیت .بیهییورت کلیی

این بازیگران را میتوان در قالب دو اتف م منطقهای با اهدام مفضاد در کنار بازیگران

منطقهای خارج از اتف م و بازیگران فرامنطقهای تبیین کرد .ازدکله این اتف مها اتف م محور
دکهوری اس می ایران سوریه حزباهلل لبنان و دولت عیراق بیا هژمیودی شییعیان در سیاخفار
سیاسی است که هدم مشفر

این محور حف وضیعیت قبی از منازعیات و دردفیجیه موازدیه

قدرت منطقهای است .بازیگران این محور و بهخصوص ایران و حزباهلل به این دفیجه رسیدهادید
که در یورت سقوط اسد و تضعیق شیعیان در ساخفار سیاسی محور موازده قیدرت منطقیهای
که قب از منازعات کنودی ودود داشفه به هزینه آدها و به دفیع رقیبیان منطقیهای آدهیا یعنیی
اسراتی
چال

عربسفان سعودی و هکچنین آمریشا بهعنیوان ییک بیازیگر فرامنطقیهای بیا گسسیت و
مواده خواهد شد .دردفیجه این محور برای دلوگیری از کاه

دفوذ منطقهای خیود در

طول منازعات سعی در تثبیت قدرت اسد و هکچنین دفوذ شیعیان در سیاخفار سیاسیی عیراق
داردد.
در دقطه مقاب ترکیه عربسفان سعودی و سایر دولتهای عربی به این دفیجه رسیدهادد کیه
با سقوط اسد و تضعیق شیعیان در ساخفار سیاسی عیراق مییتوادنید الگیوی ددییدی از دظیم
منطقهای را به ودود بیاوردد که در آن محور قدرت دکهوری اس می ایران بیا گسسیت موادیه
شود و دردفیجه قدرت و توان راهبرد ایران در منطقه کیاه
اتف م که کاه

دفوذ و قدرت منطقهای ایران است ریشه در تیرس ایین دولیتهیا از افیزای

قدرت ایران در منطقه بی
خوی

پییدا کنید .هیدم مشیفر

ایین

از یک دهه گذشفه دارد .اسراتی دییز در راسیفای افیزای

سعی کرده که بعضی از اهداف

امنییت

را بیا اهیدام منطقیهای بیازیگرادی هکچیون عربسیفان

سعودی قطر اردن و ترکیه که بهددبال مقابله با دفوذ منطقهای ایران هسفند مشفر

کنید .در

هکین راسفا از سقوط اسد و تضعیق دفوذ شیعیان در ساخفار سیاسی عراق که منجر به گسست
در محور موازده قدرت منطقهای ایران و حزباهلل میشود حکایت میکند؛ اما در کنار این هدم
مشفر

از آدجاییکه در یک دظام آدارشیک دولتها از افزای

این محور دیز به دفوذ یشدیگر واکن

قدرت یشدیگر دگرادند بیازیگران

دشان داده که در قالب رقابت عربسفان و ترکیه از یکسیو

و عربسفان و قطر از سوی دیگر برای افزای

دفوذ منطقهای بیا حکاییت از گیروههیای سیاسیی

خاص در بطن منازعات دکود پیدا کرده است .در کنار این دو اتیف م منطقیهای بایید بیه اکیراد
اشاره کرد که خارج از اتف مهای منطقهای قرار میگیردد .کردهیا دییز هرچنید کیه در مرحلیه
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حوزه دفوذ شده بوددد در ادامه بیا

مواده شددد و دردفیجه سعی کرددد که با هکدیگر اتف م و هکچنین بیا بعضیی از

بازیگران منطقهای و فرامنطقهای که علیه داع

در منطقه وارد عک شدهادد هکشاری کنند.

ازدکله بازیگران فرامنطقهای دیز که در پوی های امنیفی منازعات داخلیی سیوریه و عیراق
درگیر شدهادد آمریشا بهعنوان ابرقدرت و روسیه بهعنوان یک قدرت بزرن است .رویشرد آمریشا
در قبال منازعات را میتوان در چارچوب راهبرد ک ن اییاالتمفحیده در خاورمیادیه در

کیرد.

تأکید ایاالتمفحده بر دلوگیری از شش گیری یک هژمون منطقهای باعی تی ش ایین کشیور
برای ددایی سوریه از اتحاد بیا اییران شیده اسیت .هکچنیین تیرس از گسیفرش بنییادگرایی و
تروریسم زیربنای ت ش واشنگفن برای مبارزه با داع

در عراق را شش داده اسیت رویشیردی

که از دظر بعضی از تحلیلگران دشاندهنده تناقض در راهبرد آمریشیا در قبیال منازعیات کنیودی
است اما این تناقضها در چارچوب راهبرد ک ن ایاالتمفحده قاب در

است .در

روسیه دیز

بهعنوان یک قدرت دهادی از منازعات اخیر در سه بعد دهادی ملیی و منطقیهای قابی بررسیی
است .از دیدگاه روسیه در بعد ملی هور بنیادگرایی اس می میتوادد امنیت داخلیی روسییه را
با چال

مواده کند .در بُعد منطقهای سقوط اسد منجر به تضعیق رییمهای دوست در مقابی

دولتهای همپیکان غرب ازدکله ترکیه و عربسفان سعودی خواهید شید .در بعید دهیادی دییز
سقوط اسد منجر به افزای

دفوذ ایاالتمفحده و کاه

قدرت مادور روسیه در مدیفرادیه شیرقی

به دلی از دستدادن پایگاه دریایی طرطوس خواهد شد .پس منطقی است کیه روسییه از ایین
منازعات یک تهدید برداشت کند و بهددبال حکایت هکهدادبه از اسد در مقاب غرب و دریادیات
تشفیری باشد.
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دوازدهم .شکاره .29-50 :41
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