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چکیده :ماهیت رقابتی غرب آسیا بهگونهای است که همۀ بازیگران اصلی منطقه میکوشند نظم جدید
را براساس منافع ملی خود تقویت کنند .در بحران سوریه عرصۀ رقابت بین دو بازیگر مهم منطقهای،
ایران و عربستان ،مبتنی بر ویژگیهای نوواقعگرایانه قابل فهم است .سوال اصلی پژوهش این است که
استراتژی ایران و عربستان دربارۀ بحران سوریه در قالب نظریۀ نوواقعگرایی چگونه قابل تبیین است؟
فرضیه بر این اساس است که استراتژی ایران در بحران سوریه ،موازنهسازی بر بقای بشاراسد و حفظ
وضع موجود ،حمایـت از جریـان مقاومـت اسـالمی و جبهـۀ اول مبـارزه بـا رژیـمصهیونیسـتی در
قالب نظریۀ نوواقع گرایی تدافعی است .عربستان هم با هدف حفظ منافع به کنار گذاشتن بشاراسد ،در
قالب نظریۀ نوواقعگرایی تهاجمی قابل فهم است .روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و گردآوری اطالعات
از منابع کتابخانهای است .یافتهها نشان میدهد ،ایران در بحران سوریه در چارچوب واقعگرایی تدافعی به
دنبال افزایش امنیت خود در برابر تهدیدات منطقه است؛ درحالی که سیاست خارجی عربستان ،با
هدف افزایش قدرت منطقهای ،از نوع محافظهکارانه به سیاست خارجی تهاجمی ،تغییر کرده است.
واژگان اصلی :بحران سوریه ،نوواقعگرایی تهاجمی ،نوواقعگرایی تدافعی ،ایران و عربستان.
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واقعیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیك محیط پیرامونی و جهانی و نظام بینالملل ،در امر
گزینش استراتژیهای سیاست تأثیر انکارناپذیری دارند .این واقعیتها اگر نادیده گرفته شوند،
در تأمین امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور خدشهای جبرانناپذیر وارد میکنند .رقابت
قدرتهای منطقهای برای مقابله و مهار رقیبان ،از مهمترین چالشهای پیش روی غرب آسیا
است .رقابتهایی که میتواند امنیت ملّی کشورها را در همۀ ابعاد آن مورد هدف قرار دهد .از
آنجا که در غرب آسیا بازی با حاصل جمع جبری صفر وجود دارد ،ازدیاد قدرت یك واحد
به منزلۀ کاهش قدرت واحد رقیب است .این امر ،تأثیر منفی بر امنیت ملّی واحدهای دیگر برجای
گذاشته و روندهای تقابلی و منازعات امنیتی را شکل میدهد (مرادی و شهرامنیا.)143 :1394 ،
دخالـت قدرتهای منطقهای ،مهمترین بُعد بحران سوریه بود .در واقع ،تداوم بحران
سوریه ناشی از رقابت بـین دو جریـان متضاد «مقاومت» و «محافظهکارعربی» در منطقه است.
سـوریه در محـور مقاومت از جایگاه ژئوپلیتیك و استراتژیك ویژهای برخوردار است .سوریه
حلقـۀ اتصـال بـین ایران و عراق با مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین است .ویژگی بحران
سـوریه ،دخالـتهای مستقیم و غیرمستقیم عوامل بیرونی است؛ بهگونـهای کـه بـا شـروع
اعتراضـات از مـارس  ،2011بازیگران مهم منطقهای تکلیف خود را در قبـال آن میدانسـتند.
از یـك سو اتحادیـۀ عـرب ،شورای همکاری خلیجفارس بهویژه عربستان و قطر ،به همـراه
ترکیـه و رژیم صهیونیستی ،حمایت خود را از معترضان داخلی و خارجی بشاراسد ،اعـالم و
بـه نفـوذ بیشـتر و مـدیریت اعتراضـات روی آوردند .از سوی دیگـر ،ایـران ،حـزباهلل،
دولت لبنان و عراق به حمایت از دولت بشاراسد و ثبـات حکومـت وی پرداختنـد (نیـاکویی
و بهمنش .)104 :1391 ،یکـی از اهـداف اصـلی عربسـتان در بحران سوریه ،تضعیف جمهوری
اسالمی ایران و محور مقاومت در منطقه است .این هدف بـا همراهـی ترکیه و قطر،
اصلیتـرین جریان دخیـل در بحران است که علیۀ دولت سوریه ،متحد استراتژیك ایران وارد
عمل شده است .آنها بـه صـورت مستقیم با فرستادن نیرو یا تشکیل گروههای شبهنظـامی،
گماشـتن مـزدوران ،دادن سـالح ،کمكهای مالی و پرداخت حقوق به معترضان و به صورت
غیرمستقیم با حمایـتهای رسـانهای ،تبلیغاتی و فشار سیاسی در مجامع بینالمللی و منطقهای،
علیۀ دولت سوریه وارد عمل شدند (آجورلو.)61 :1390 ،
سیاست خارجی ایران و عربستان ،معلول بستر ،بافت و شرایط اجتماعی ،فرهنگی،
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جغرافیایی و اقتصادی آنهاست .ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیك ،ویژگیهایی
محوریت در مناطق ژئوپلیتیك متداخلی و ،...را داراست .عربستان نیز از بازیگران فعال
منطقهای است .این کشور با ویژگیهایی چون در اختیار داشتن منابع هنگفت مالی برآمده از
نفت ،دارا بودنِ سرزمین وحی ،مبدأ تعریفی زبان عربی به منطقه ،مرکزیت سنتی جهان تسنن
با عملکرد هویتیِ دینی– مذهبی و ،...راهبرد فعالیتهای منطقهای خود را تعریف میکند.
بنابراین بحران سوریه میتواند راهبردهای سیاست خارجی کشورها را در رابطه با آن تعیین و
اولویتهای اساسی آنها را مشخص سازد .قواعد بازی پس از آغاز بحران سال  ،2011به
شدت دگرگون شـد .مفاهیم نوواقعگرایی ،قدرت نظامی ،تمایزهای ایدئولوژیکی و ائتالف
ژئوپلیتیکی ،محیط امنیتیِ سوریه را شکل داد .بر این اساس ،تحوالت داخلی متأثر از خیزش
عربی و بهویژه رقابت قدرتهای منطقهای ،باعث شد تا سوریه به عنوان یك کشور تأثیرگذار
در تحوالت منطقهای مطرح شود.
اهمّیت جغرافیایی سوریه و پیامدهای این بحران ،چالشهای فراوانی بر روابط ایران و
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چون قرار داشتن در کانون توجه قدرتهای بینالمللی ،برخورداری از موقعیت ژئواکونومیك،

عربستان ایجاد کرد .بحران سوریه ،روابط ایران و عربستان را که همواره رقابتهای عمیقی در
مسایل منطقهای و بینالمللی داشتند ،وارد مرحله تازهای کرد .هدف این پژوهش ،بررسی
راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریه نوواقعگرایی است .مقاله با روش
توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که استراتژی ایران و عربستان در
قبال بحران سوریه در قالب نظریۀ نوواقعگرایی چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه عبارت از این
است که رویکرد ایران در بحران سوریه برای موازنهسازی ،مبتنیبر حفظ بشاراسد و حفظ
وضع موجود در قالب نوواقعگرایی تدافعی است .استراتژی عربستان با هدف حفظ منافع و
امنیت ملی و کنار گذاشتن بشاراسد ،در قالب نوواقعگرایی تهاجمی قابل تبیین است.
پیشینۀ پژوهش
با توجه به اهمیت رقابت منطقهای ایران و عربستان در بحران سوریه ،آثار مهمی تاکنون
نوشته شده است .سید علی نجات ( ،)1396در کتاب «بحران سوریه و بازیگران منطقهای»،
نقش ایران ،عربستان ،قطر ،ترکیه و رژیمصهیونیستی را در بحران سوریه بررسی کرده است.
روحاهلل قاسمیان ( ،)1392در کتاب «کنکاشی در تحوالت سوریه؛ ریشهها ،بازیگران و



23

پیامدها» ،بحران سوریه را تصنعی و محصول مدیریت بازیگران خارجی و فتنۀ آنها میداند.
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،5شماره  ،3شماره پیاپی ( ،)19پاییز 1398

امین نواختیمقدم و نیکنام ببری ( ،)1398در مقالۀ «بحران سوریه؛ عرصۀ تقابل منطقهای ایران
با محور سهگانۀ آمریکا ،رژیم صهیونیستی و عربستان» ،نتیجهگیری کردهاند که محور سهگانۀ
آمریکا ،عربستان و رژیمصهیونیستی بر سر تضعیف موقعیت جمهوری اسالمی ایران در
سوریه ،همپوشانی کامل دارند .بنابراین ایران در سوریه ،به دنبال رفع تهدیدات منطقهای و
امنیتی خود از سوی این سه کشور است.
ابوالفتحی ،نادری و رستمی ( ،)1397در مقالهای با عنوان «مطالعۀ تطبیقی سیاست
خارجی عربستان سعودی و قطر در قبال بحران سوریه؛  ،»2011 -2017به این نتیجه رسیدند
که عربستان و قطر ،با وجود اختالفات ایدئولوژیکی ،برای افزایش جایگاه منطقهای خود و
حذف رقبا ،وارد بحران سوریه شدهاند .سیمبر ،پادروند و عزتی ( ،)1396در مقالۀ «سیاست
خارجی ایران در بحران سوریه با تأکید بر نظریۀ موازنۀ تهدید ( ،»)2011-2017نتیجهگیری
کردهاند که جمهوری اسالمی ایران و سوریه ،ائتالف چهارگانهای (ایران ،روسیه ،سوریه،
حزباهلل لبنان) را برای مقاومت در برابر تهدیدهای منطقهای و فرامنطقهای ایجاد و به دنبال
موازنه در برابر تهدیدها و حفظ منافع ملی خود هستند.
مبانی نظری
 )1نوواقعگرایی
نوواقعگرایی که به آن واقعگرایی ساختاری نیز اطالق میشود ،نخستینبار توسط کنت
والتز در سال  1979مطرح شد .وی در کتاب «نظریۀ سیاست بینالملل» ،به تبیین اصول
واقعگرایی ساختاری پرداخت .واقعگرایی ساختاری اصول پایهای واقعگرایی کالسیك مانند
دولتمحوری ،قدرتمحوری ،آنارشیك بودن نظام بینالملل ،یکپارچگی و عقالنیت کشورها
و توازن قوا را میپذیرد ،ولی از جهات مختلف ،متفاوت و مستقل از واقعگرایی کالسیك
است (دهقانیفیروزآبادی .)34 :1389 ،این نظریه برخالف واقعگرایی ،سرشت انسان را باعث
کشمکش میان دولتها و تالش آنها برای کسب قدرت نمیداند ،بلکه سطح تحلیل را نظام
بینالملل در نظر گرفته و ساختار آنارشیك سیستم بینالمللی را عامل وادارشدن دولتها در
تعقیب قدرت و تعیینکنندۀ نوع و قواعد بازی به حساب میآورد .والتز ساختار نظام بینالملل
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را متشکل از واحدهایی میداند که قواعد رفتاری معینی را به رفتار واحدها شکل میدهد.
میشود .اصل نظم دهنده نظامهای بینالمللی ،آنارشی است .یعنی نظام بینالملل از واحدهای
سیاسی مستقلی تشکیل شده که فاقد یك اقتدار مرکزی حاکم بر آنهاست و هیچکس ناگزیر
نیست اطاعت کند (والتز .)126:1394 ،این آنارشی باعث بیاعتمادی کشورها نسبت به
یکدیگر میگردد؛ چراکه در عرصۀ بینالملل سازوکاری به جز منافع خودپرستانه برای
مجازات متجاوز وجود ندارد .در نظام بینالملل ،هرکشوری باید به تنهایی امنیت خود را تأمین
کند و اتحادها و پیمانهای نظامی زودگذر هستند ( .)Ben-Itzhak, 2011: 316محور
اصلی فرایندهایی نظیر جنگ و صلح ناشی از چگونگی توازن قدرت بین بازیگرانی است که
در محیط منطقهای یا بینالمللی رقابت میکنند .توازن قوای منطقهای ،قادر به کنترل منازعات
و بحرانهای منطقهای است (والتز.)87 :1382 ،
امروزه دو برداشت عمده از نوواقعگرایی میشود« :واقعگرایی تهاجمی» و «واقعگرایی
تدافعی» .نوواقعگرایی ،نظریۀ واقعگرایی را به سمت امنیتی شدن سوق داد .تالش دولتها
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ساختار نظام بینالملل بهوسیلۀ اصل نظام بخش و توزیع مقدورات بین واحدها تعریف

برای کسب امنیت میتواند به تعارض با دیگران منجر شود و چون کسب قدرت دولتی به
معنای از دسترفتن قدرت دولت دیگر است ،درخواست قدرت نسبی ،دولتها را وادار به
بازی با حاصل جمع صفر میکند که نتیجه آن ،تضاد و کشمکش است (مشیرزاده،
 .)130:1390از دیدگاه نوواقعگرایی تهاجمی ،همۀ کشورها میزانی از توانایی نظامی تهاجمی
برای ضربه زدن به همسایگانش را دارند .این کشورها هرگز نمیتوانند از نیات کشورهای
دیگر مطمئن باشند؛ چون نیت کشورها و تصمیمگیرندگان آنها را نمیتوان به آسانی
تشخیص داد .از اینرو نمیتوان مطمئن بود که یك کشور طرفدار تغییر است یا وضع موجود.
ی خوبی باشد ( Mearsheimer,
پس اگر کشوری خواستار بقاست ،باید رئالیستِ تهاجم ِ
 .)2001: 12از منظر رئالیستهای تهاجمی ،ماهیت رقابتآمیز روابط بینالملل همواره
درحال تشدید است و کشورها باید همیشه در حال افزایش قدرت خود باشند تا مانع از حملۀ
دیگران به خود شوند.
توسعهطلبی و تجاوز ،یك وضعیت طبیعی است که سبب میشود کشورهای عاقل
قدرت ایجاد کنند .بیشینهسازی قدرت باهدف بهدستآوردن هژمونی ،بر مبنای عقالنیت است.
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توسعهطلبی تنها زمانی صورت میگیرد که منافع آن از خطرات آن بیشتر باشد .کشورها در
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صورت بایکوت شدن توسط دیگران ،از توسعهطلبی دست میکشند و در انتظار فرصت
مناسب مینشینند ( .)Mearsheimer,1990:13این مسایل ،باعث دغدغۀ کشورها برای
موازنۀ قوا و حفظ قدرت گردیده و انگیزۀ قوی برای بیشینهسازی قدرت فراهم میسازد .چون
کشورها از یکدیگر هراس دارند ،میتوانند برای تأمین امنیتشان به خود اتکا کنند .بهترین
راهبرد برای تأمین و تضمین بقا ،بیشینهسازی قدرت نسبی است .با این حال ،استفن والت 1از
نوواقعگرایان نظریۀ موازنۀ تهدید ،اعتقاد دارد که دولتها در برابر همۀ توانمندیهای خارجی
دست به موازنه نمیزنند بلکه در برابر تهدیدات ،موازنهسازی میکنند (برچیل و همکاران،
 .)69 :1391وی معتقد هست ،آنچه در روابط میان دولتها اهمیت دارد ،برداشت آنها از
یکدیگر به عنوان تهدید و نه میزان قدرت هر یك از آنهاست .دولتها در برابر کشورهایی
دست به موازنه میزنند که تهدیدی فوری نسبت به موجودیت یا منافع آنها داشته باشند.
امنیت در شرایطی افزایش مییابد که ایجاد موازنه به هنجار بدل شده و نقش بیگانه در
شکلگیری ائتالفها ضعیف باشد (متقیوسعیدی.)9 :1394 ،
واقعگرایان تدافعی استدالل میکنند ،کشورها تنها در پی کسب میزان معینی از قدرت هستند.
آنها معتقدند دولتها با توجّه به سیاست حفظ وضع موجود ،خواهان دستیابی به حدّاکثر امنیت
میباشند .اتّخاذ سیاست تهاجمی در اینجا ضرورتی ندارد .دولتها در پاسخ به تهدیدات نظام
بینالملل ،خواهان توازن در برابر دولت تهدیدکننده و در راستای حفظ وضع موجود هستند
(قاسمی .)105 :1393 ،ضرورتهای توازن منطقهای ایجاب میکند که دولتها بتوانند از
قابلیتهای خود برای ارتقای ثبات در شرایط رقابتی ،همکاریجویانه و منازعهآمیز استفاده
کنند .از نظر نوواقعگرایان ،مقتضیات ناشی از ساختار نظام بینالملل و نیز تمایل کشورها به
حفظ و تقویت موازنۀ قدرت و صعود در هرم قدرت منطقهای ،باعث میشود که آنها از
ابزارهای مختلف سیاست خارجی استفاده نمایند .یکی از مهمترین نظریههایی که میتواند در
مورد تبیین راهبرد جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در بحران سوریه مؤثّر واقع
شود ،نظریۀ نوواقعگرایی در قالب واقعگرایی تدافعی و تهاجمی است .در این بحران ،ایران به دنبال
حفظ وضع موجود با بهرهگیری از سیاست خارجی تدافعی منطبق با واقعگرایی تدافعی است .در
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مقابل ،عربستان به دنبال براندازی و تغییر وضع موجود از طریق حمایت از مخالفان بشاراسد و با

 )2بحران سوریه
تحوالت داخلی سوریه در اوایل سال  ،2011دیرتر از تحوالت دیگر کشورهای عربی
منطقه ،شروع شد .عامل اصلی شعلهور شدن اعتراضات مردمی علیۀ نظام سیاسی سوریه،
شکلگیری خیزشها و انقالبهای عربی در منطقه است .مخالفان داخلی و خارجی نظام
سیاسی سوریه با الهام گرفتن از این انقالبها ،دستیابی به خواستههای خود را ابتدا از طریق
مسالمتآمیز به صورت مقاومت مدنی و برپایی تظاهرات خیابانی دنبال نمودند (سلطانی و
خورشیدی .)953 :1392 ،نقطۀ آغاز بحران سیاسی سوریه ،مخالفت دولت این کشور با اصالحات
سیاسی -اقتصادی بود .شروع اعتراضات اجتماعی در مناطق پیرامونی و شهرهای کوچك سوریه
برای مبارزه با فساد ،انجام اصالحات و کسب آزادی با مخالفت شدید دولت سوریه مواجه شد .از
سوی دیگر شکافهای اجتماعی که متأثر از دستهبندیهای سیاسی ،نژادی و قومیتی است ،امکان
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بهرهگیری از سیاست خارجی تهاجمی منطبق با منطق نظری واقعگرایی تهاجمی است.

تشکیل جبهۀ واحد در برابر دولت این کشور را ناممکن ساخت .ترویج پانعربیسم توسط حزب
بعث طی نیم قرن گذشته و سرکوب اقوام کُرد و ترکمن و اقلیتهای دینی ،موجب گردید تا نوعی
برخورد قومی و نژادی در سوریه شکل بگیرد (پرچمدار.)21 :1392 ،
برای نمونه کُردهای سوریه خواهان تشکیل دولت فدرال و خودمختاری همانند
کُردهای عراق هستند .ترکمنها تمایل به پیوستن به دولت ترکیه را دارند .همچنین دیگر اقوام
و فرقه های مذهبی این کشور طی جنگ داخلی سوریه نشان دادند که به دنبال آزادی بیشترند.
بررسی دو شکاف قومی -نژادی و شکاف اجتماعی نشان میدهد که با شروع بحران در این
کشور ،جامعۀ مدنیِ الزم برای تأسیس و تثبیت قدرت مرکزی باثبات شکل نیافته است .به
همین دلیل گروههای تکفیری که ادعای پیگیری اهداف جامعۀ مدنی سوریه و دیگر کشورهای
اسالمی را دارند ،در این کشور ظهور یافتند .مسئلۀ دیگر اینکه مخالفان داخلی سوریه به
سمت تغییر رژیم حاکم هدفگذاری کردهاند ،اما از یك استراتژی سیاسی خاص پیروی
نمیکنند .دولت بشاراسد به گمان خود توان مدیریت بحران سیاسی را دارد و با سرکوب
مخالفان و گفتوگو با برخی از آنها موجبات شکست اتحاد در بین این گروهها را فراهم
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ساخته است (قربانی .)86 :1390 ،در ابتدای اعتراضات اجتماعی چهار گروه عمدۀ کردها،
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اخوانالمسلمین به رهبری علی صدرالدین البیانونی ،معارضان خارجی سوریه و جبهه تنسیق
ملی که در رأس آن ،حسن عبدالعظیم قرار داشت ،به مقابله با دولت مرکزی پرداختند .با
ظهور گروههای سلفی و القاعده ،شش گروه معارض و البته با ایدئولوژی و استراتژی متفاوت
در برابر بشاراسد صفآرایی کردند (یزدانپناه و دیگران.)54 :1392 ،
در بین عوامل داخلی بحران سوریه ،دولت بشاراسد و ارتش آزاد با بیشترین طرفدار
موافق حفظ یکپارچگی سرزمینی سوریه هستند .این دو رقیب نزاع خود را بر آیندۀ سوریه و نحوۀ
حکومتداری آن متمرکز ساختهاند .دولت بشاراسد طی پنج سال گذشته بر راهکار دیپلماتیك و
حفظ هویت ملی و وحدت سوریه تأکید داشته و از ابزار نظامی برای عملیاتی ساختن آن استفاده
کرده است .در این بین رهبری جبهۀ مقاومت ،حمایـت از جریان مقاومت در فلسطین و لبنان و
اتخاذ مواضع مبارزهجویانه و سرسـختانه علیـۀ سیاسـتهای توسعهطلبانۀ رژیمصهیونیستی،
همواره مشروعیت بشاراسد را در میـان مـردم سـوریه افـزایش داده و تا حدودی از حمایت
ملیگرایانه نیز بهره برده است (نیاکوئی و بهمنش .)111 :1391 ،در مقابل ،ارتش آزاد سوریه
به تغییرات سیاسی در این کشور بدون بشاراسد فکر میکند و با حمایتهای خارجی از طرف
ترکیه ،عربستان ،قطر و اردن ،به جنگ علیۀ دولت مرکزی مشغول است (آجورلو.)41 :1390 ،
نکتۀ مهم آنکه موازیسازی راهکار سیاسی و نظامی توسط دو طرف ،موجب ایجاد حیات
خلوتی برای گروههای تروریستی واگرا شد.
مطالبات معترضان داخلی بشاراسد عبارتاند از :ارتقای سطح رفاه عمومی و اقتصادی
مردم ،ریشهکنی فساد اقتصادی و سیستمی ،جلوگیری از هرگونه ارتشا و اختالس ،اتمام پروژه
و تأسیسات زیربنایی و عمرانی و آزادی و امنیت سیاسی .البته ،جوانان و طبقۀ متوسط و اقشار
تحصیل کردۀ سوری نیز افزونبر خواستهای یاد شده ،خواهان آزادی فعالیت احزاب ،حذف
نظام تكحزبی و انتخابات آزاد هستند (بشارتی .)31-32 :1392 ،از دیگر علل روی دادن این
تحوالت که بدون تردید سختترین چـالش داخلـی نظام بشاراسد تاکنون بوده ،میتوان به
نقش مهم منطقهای سـوریه و اهمیـت بـازیگری ایـن کشور در تحوالت منطقه ازجمله
فلسطین ،محـور مقاومـت ،مـذاکرات سـازش میان اعراب و رژیم صهیونیستی ،مسئلۀ عراق و
دیگر مسایل منطقـهای اشـاره کـرد (نیـاکویی .)147 –143 :1391 ،به منظور درك بهتر نقش
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سوریه در منطقه باید به اتحـاد اسـتراتژیك ایـن کشـور بـا ایـران توجهی خاص داشت؛
میرود (.)William Samii, 2008: 29
علت حضور بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در سوریه را باید در سه عامل جغرافیا،
قدرت و سیاست این کشور جستوجو کرد .سوریه قسمتی از سرزمین بزرگ شام است که
با کشورهای لبنان ،فلسطین اشغالی ،اردن ،عراق و ترکیه هم مرز است (زرنجك:1392 ،
 .)191سوریه سالها با دولت بعث عراق رقابت ایدئولوژیك و سیاسی داشت؛ با ترکیه بر سر
موضوع کُردها و عوامل جغرافیایی مناقشه داشت و از جمهوری اسالمی ایران در جنگ هشت
سالۀ تحمیلی حمایت نمود (نیاکویی .)32 :1391 ،مهمترین عارضۀ ژئوپلیتیك سوریه در کنار
مرزهای فلسطین اشغالی و کانون معادالت چند مجهولی این منطقه واقع شده است (زرنجك،
 .)194 :1392از آنجا که سوریه در محور مقاومت قرار دارد ،از گروههای جهادی فلسطین،
بهویژه حماس و جهاد اسالمی و همچنین حزباهلل لبنان ،در برابر رژیم صهیونیستی حمایت
میکند .با شروع اعتراضات سوریه ،بیشتر بازیگران مهم منطقهای و فرامنطقهای تکلیف خود را
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چراکه سوریه عامل پیوند بـا حـزباهلل و کانـال اصلی برای تقویت جبهۀ مقاومت به شمار

حذف دولت مستقر در این کشور و تأسیس نظام موافق با خود میدانستند .امریکا ،رژیم
صهیونیستی ،اتحادیۀ اروپا ،ترکیه ،شورای همکاری خلیجفارس ،بهویژه عربستان و قطر،
حمایت و رضایت خود را از معترضان اعالم کردند (شریفیان .)102:1391،از سوی دیگر
ایران ،حزباهلل و دولت لبنان ،عراق ،روسیه و چین به حمایت از دولت بشاراسد و ثبات
حکومت وی پرداختند .حضور این بازیگران در بحران سوریه دالیل خاصی دارد که موجب
استمرار بحران داخلی این کشور شده است.
کشورهایی چون رژیم صهیونیستی ،اردن و ترکیه به صورت غیرمستقیم از تجزیۀ سوریه
و تغییر مرزهای سیاسی آن حمایت میکنند .ترکیه به دنبال تسلط بیشتر بر کُردها و الحاق
ترکمن ها به کشور خود است .رژیم صهیونیستی از تجزیۀ سوریه و حل مشکل بلندیهای
جوالن نفع میبرد و اردن به دنبال بهبود موقعیت سرزمینی است (رجبی.)1334 :1391 ،
عربستان سعودی و قطر با حمایت از اندیشۀ سلفیگری ،به دنبال تأسیس حکومتی متمایل به
خود هستند .در واقع آنچه کشورهای ترکیه ،رژیم صهیونیستی ،اردن ،عربستان و قطر در
سوریه دنبال میکنند ،ایجاد حکومت با ایدئولوژی جدید و تجزیۀ این کشور است که ائتالفی
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ناهمخوان را پدید آورده است .نکته دیگر اینکه تجزیه سوریه در طرح غرب آسیا بزرگ
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آمریکا دنبال میشود (رجبی .)75 :1391 ،در مقابل ،جبهۀ مقاومت یعنی ایران ،عراق و
حزباهلل ،با حمایت از دولت فعلی سوریه از تمامیت ارضی این کشور حمایت میکند .دالیل
حمایت این طیف از سوریه بیشتر ایدئولوژیك و سیاسی است (.)El-Hokayem, 2007
حفظ سوریه برای ایران یعنی حفظ محور مقاومت علیۀ دخالت گستردۀ رژیم صهیونیستی و
آمریکا در منطقه و کاهش نفوذ عربستان و ترکیه در شامات و حمایت از جنبش حزباهلل لبنان
در برابر رژیم صهیونیستی (فرزندی .)23 :1391 ،به طورکلّی بحران سوریه به لحاظ توان
تأثیرگذاری و تعدد بازیگران درگیر در آن ،یکی از بحرانهای بزرگ جهان است .بازیگرانی که
به دو دستۀ طرفداران حفظ وضع موجود و طرفداران تغییر وضع موجود تقسیم میشوند.
ایران و روسیه به دنبال حفظ وضع موجود با به کارگیری سیاست حمایت از دولت و ملّت
سوریه برای اجرای اصالحات هستند .در مقابل ،عربستان در کنار متحدان غربی و ترکیه به
دنبال تغییر وضع موجود بودهاند.
 )3رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران سوریه
در شرایطی که منطقۀ غرب آسیا سازوکار مشخصی برای مسایل امنیتی ندارد و در
حالت آنارشی به سر میبرد ،ایران نمیتواند براساس اصل عدم اطمینان ،سیاست دفاعی و
امنیتی دو اصل خوداتّ کایی و اتّحاد را برای قدرتمندی ،بازدارندگی و دفع تهدیدات نادیده
بگیرد (سیمبر و قاسمیان .)150 :1393 ،بر این اساس ،جمهوری اسالمی ایران حامی سیاست
تغییر وضع موجود در نظامهای سیاسی عربی است و تأکید دارد که باید به خواستهای مردم
اهمّیت داده شود (هزاوهئی و باوریان .)181 :1395 ،با این حال ایران در بحران سوریه از این
سیاست پیروی نمیکند .سـوریه تنهـا هـمپیمـان منطقهای ایران اسـت .موقعیـت ژئوپلیتیـك
و ژئواسـتراتژیك ویژۀ سـوریه در غرب آسیا ،هـمسویی سیاستهای ضدآمریکایی و ضد
رژیم صهیونیستی دو کشور ،همسایگی سوریه بـا فلسـطین اشـغالی و لبنـان ،حمایـت از
جریـان مقاومـت اسـالمی و جبهـۀ اول مبـارزه بـا رژیـم صهیونیسـتی ،نقـش تأثیرگذار
سوریه در معادالت سیاسی لبنان ،از دالیل ایران است (آجورلو .)57 :1390 ،سوریه به منزلۀ
یکـی از ستونهای اصلی محـور مقاومـت و مـرز مشـترك بـا رژیم صهیونیستی ،در
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معـادالت راهبردی آمریکا در منطقه مانع بزرگی است .آمریکا با نابود کردن این پل
امنیـت رژیم صهیونیستی اسـت .چنانکه سوریه از توان و ظرفیـت بـاالیی برخـوردار باشـد،
میتواند تهدیدات محور مقاومت علیۀ رژیم صهیونیستی را عملی کند .امـا ضـعف ایـن
کشور نـه تنهـا تهدید رژیم صهیونیستی از جانب شمال را منتفی میکند ،بلکه حـزباهلل،
حماس و دیگر گروههای ضد رژیم صهیونیستی را نیز تضعیف میکند (مرادی و شهرامنیا،
.)141 :1394
میتوان گفت ،جمهوری اسالمی در مقام قـدرت بـزرگ منطقـهای ،بیم آن دارد که بـا
تغییـر رژیـم سیاسـی سـوریه ،حکومـت جـایگزین ،محـور مقاومـت اسالمی را از هم
بگسلد .ایـران دمشق را خاکریز نخست جبهۀ مقاومت اسالمی قلمداد میکند و در بحران
سوریه هیچگاه از راهکارهای نظامی و دخالـت سـایر کشـورها اعـم از منطقـهای و غربـی،
جهت حلوفصل بحران ایـن کشـور حمایـت ننمـود .دسـتگاه دیپلماسی ایران همواره معتقد
است که برای حل بحران سوریه فقـط یـك راه وجـود دارد و آن سیاسی است .ایران معتقد
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ژئـوپلیتیکی و از میان برداشتن رابطۀ میان ایران و صف اول مقاومت ،به دنبـال تضـمین

است ،عواملی خارجی در بحران سوریه نقش دارند که هدف آنها ضربه به مواضع مقاومت
در سوریه است .موضع ایران ،حمایت از دولت بشاراسد و حفظ وضع موجود است؛ زیرا
سرنگونی دولت اسد موجب تضعیف محور مقاومت ،انزوای جمهوری اسالمی ،عدم دسترسی
ایران به حزباهلل و حماس ،برتری یافتن عربستان و ترکیه در منطقه و کاهش ضریب امنیتی
ایران میشود (زادهعلی و میرحسینی .)171 :1396 ،جمهوری اسالمی ایران ،به عنوان یك
قدرت مهمّ منطقهای کوشیده تا در راستای حفظ منافع ملّی و منطقهای خود ،از حکومت
بشاراسد در قالب ،مشاوره و کمك مستشاری پشتیبانی نماید؛ چراکه رویکرد کشورهای رقیب
در جهت سرنگونی دولت بشاراسد ،همسو با تضعیف محور مقاومت ،تقویت امنیت رژیم
صهیونیستی و برهم خوردن موازنۀ قوا بر علیۀ ایران است.
بحران سوریه ،بزرگترین چالش ائتالف ایران و سوریه در دورۀ پس از انقالب اسالمی
است .اگر دولت اسد سرنگون شود ،میتواند یك شکست بزرگ برای ایران باشد؛ زیرا نفوذ
منطقهای ایران را محدود خواهد کرد (سلطانینژاد و همکاران .)112 :1395 ،در واقع سقوط
حکومت بشاراسد بسیاری از دستاوردهای منطقهای ایران را تحتالشّعاع خود قرار میدهد.
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پیروزی یا شکست در آن تعیینکنندۀ چشمانداز بلندمدّت حیات سیاسی سایر بازیگران جبهۀ
مقاومت است (سلیمی و شریعتی .)85 :1393 ،از دیدگاه واقعگرایانه ،آرایش سیاسی حکومت
سوریه ،برای ایران از لحاظ تقویت نقش منطقهای ،موازنۀ قدرت و تقویت جریان مقاومت
ب سیار مهم است .ایران از اصالحات در سوریه در چارچوب حکومت حاکم و تا جایی که
منجر به تضعیف قدرت سوریه در مبارزه با رژیم رژیم صهیونیستی نشود ،حمایت میکند و
در برابر مطالبات برخی از گروههای اجتماعی سوریه مبنیبر سقوط نظام سیاسی ،بر بازگشت
آرامش و عدم مداخله خارجی در امور داخلی سوریه تأکید میکند .در مجموع ،جلوگیری از
تغییر موازنۀ قوا به نفع کشورهایی همچون ترکیه ،عربستان و رژیم صهیونیستی ،جلوگیری از
تضعیف قدرت محور مقاومت و جلوگیری از تضعیف امنیت نظامی ،با از دست رفتن عمق
راهبردی در منطقۀ شامات از جمله اهدافی است که ایران دنبال میکند (عباسی.)96 :1394 ،

نمودارشمارۀ  :1رویکرد ایران در بحران سوریه

32

 )4سیاست خارجی عربستان در بحران سوریه
واگذاری وامی به ارزش  100میلیون دالر در سال  2011روشن است ( Todman, 2016:
 .)2از دید عربستان سقوط دولت اسد میتوانست منجر به بیثباتی منطقهای و برای منافع این
کشور خطرناك باشد .افزونبر آن ،سطح درگیریها چنان نبود که بتواند بهانهای برای عربستان
باشد تا از تغییر رژیم در سوریه حمایت کند .عربستان مایل بود که در بحران سوریه به عنوان
یك میانجی ایفای نقش کند؛ بنابراین از تضعیف بیشتر روابط دوجانبه با دمشق پرهیز میکرد
( .)Blanga, 2017: 51عربستان ،سـوریه را بـه خـاطر حمایت از جریان مقاومت و
حزباهلل ،باعـث کـاهش نفـوذش در لبنـان میدانـد .بنـابراین ایـن تحوالت فرصت مناسبی
در اختیار عربستان قرار داد تا بتواند از سوریه و در مرحلـۀ بعـد ،از ایـران انتقام بگیرد .از این
روی عربستان با تالش برای تغییر رژیـم سـوریه ،تغییـر اسـتراتژی در منطقه و نیز رقابتش با
ایران ،شروعکنندۀ جنگ نیـابتی تمـام عیـار در ایـن کشـور شـد (.)Harriet, 2012: 8
واقعیت آن است که غربیها و دول محافظـهکـار عربـی ،بحران سوریه را جنگ بین آزادی و
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با شروع بحران سوریه ،عربستان ابتدا از بقای دولت بشاراسد حمایت کرد .این امر با

دیکتاتوری معرفی میکنند؛ اما جنبش مردمی یا اسالمی مسـتقل علیۀ حکومت بشاراسد وجود
ندارد .ریشههای بحران سوریه منبعـث از اوجگیـری منازعۀ موازنۀ قدرت در منطقه ،بین
محور مقاومت و محور محافظهکار طرفدار غرب است کـه تحـت تأثیر شکلگیری بهار عربی
و جنبش بیداری اسالمی ،شاهد آن هستیم (صفوی.)102 :1391 ،
افزایش خشونت در سوریه ،شرایط الزم برای موضعگیری صریحتر عربستان را فراهم
کرد .سیاست عربستان در حمایت از دولت دمشق ،به انتقاد و فشار برای انجام اصالحات
حقیقی تغییر کرد و به رویکرد دیپلماسی فعال تبدیل شد .در این راستا ،عربستان طرح صلح
اتحادیۀ عرب را مطرح کرد .این طرح شامل آزادی فوری همۀ زندانیان سیاسی ،خارج کردن
نیروهای امنیتی و ارتش از مراکز غیرنظامی ،گفتوگو میان مخالفان و حکومت و استقرار
ناظرانی از اتحادیۀ عرب در سوریه میشد .در راستای این طرح ،عربستان نیروهای خود را در
کنار سایر نمایندگان اتحادیۀ عرب در سوریه مستقر کرد؛ اما زمان زیادی نگذشت که به بهانۀ
اینکه دمشق دو بار طرح صلح مذکور را نقض کرده ،نیروهای خود را از سوریه خارج کرد
( .)Chulov, 2012دیری نپایید که رویکرد دیپلماسی فعال عربستان سعودی ،به تشویق کشورها
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عربستان به مقامات اردن فشار آورد تا در برابر کمك اقتصادی به این کشور ،مرزهای خود را
به روی انتقال سالح به شورشیان بگشاید ( .)Maria, 2012حمایت تسلیحاتی از گروههایی
چون احرارالشام و جبههالنصره و حمایت مالی از فرستادن سالح به داخل سوریه ،از نمونه
تالشهای عربستان برای فشار به حکومت بشاراسد است (سیفیناجی و دیگران.)7 :1397 ،
کمکم عربستان از جایگاه حاشیهای خارج و با کنار زدن قطر ،حامی اصلی شورشیان شد.
همکاری اولیۀ دوحه و ریاض ،در ادامه به همکاری رقابتآمیز تبدیل شد .مبارزه با داعش و
دولت اسد ،همزمان به اولویتهای ریاض در پروندۀ سوریه تبدیل شد .البته توجه به داعش
فقط به دلیل فشارهای خارجی نبود ،بلکه تحوالت داخلی سوریه نیز در این امر تأثیر داشت.
در واقع ،رشد نفوذ داعش میان گروههای مسلح داخلی به نوعی زنگهای هشدار را برای
کنشگران خارجی به صدا درآورد ( .)Aljazeera, 2016سیاست ریاض در قبال تحوالت
سوریه پایدار نبود .تصمیمسازان سعودی تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی،
سیاستهای خود را تغییر میدادند .سیاست آنها در قبال سوریه از مرحلۀ مبارزۀ توأمان با
داعش و دمشق فراتر رفت .آغاز این تغییر به سال  2015برمیگردد .عربستان با پذیرش
واقعیتهای جدیدِ سوریه ،به بقای بشاراسد ،البته تحت شرایط خاصی تمایل پیدا کرد .این امر
را میتوان در اظهارات محمدبنسلمان مشاهده نمود که گفت :بشاراسد فعال در قدرت باقی
میماند .او تصریح کرد که رئیسجمهور سوریه بدون جنگ برکنار نمیشود و هیچکس هم
نمیخواهد چنین جنگی به راه بیندازد .همچنین گفت که به نفع رئیسجمهور سوریه است که
به ایران اجازه ندهد در میانمدت و بلندمدت هر کاری که میخواهد انجام دهد و برعکس،
بهتر است رژیم خود را تقویت کند .از گفتههای بنسلمان پیداست که ریاض میخواهد به
دمشق و مسکو این پیام را منتقل کند که نه تنها حضور بشاراسد در قدرت را میپذیرد ،بلکه
با نفوذ روسیه در سوریه نیز مشکلی ندارد؛ البته به این شرط که نفوذ ایران در سوریه کاهش
یابد (.)Schoeller, 2018
برای عربستان ،تحوالت سوریه دارای ارزش راهبردی است .آنها به تشدید بحران
سیاسی جاری سوریه از طریق مداخلههای مالی و نظامی تمایل دارند .به گمان سعودیها،
سقوط نظام اسد میتواند جایگاه و نقش سوریه را در حمایت از گروههای مقاومت در سطح
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منطقه کاهش دهد؛ موازنۀ بر هم خوردۀ منطقهای پس از تحوالت جهان عرب را متعادل کند
مقاومت اسالمی را به مرحلۀ فروپاشی بکشاند .عربستان میکوشد منافع سنیان منطقه را در
نظر بگیرد و یك نهاد سیاسی سنی را در سوریه بر سر کار آورد .در صورت سقوط بشاراسد و
روی کار آمدن یك دولت سنی میانهرو ،عربستان در منطقه وضعیت مساعدی پیدا خواهد کرد
و منطقه بیش از گذشته در جبهۀ سیاستهای محافظهکاری عربی قرار خواهد گرفت
(شهریاری و دیگران .)121 :1395 ،این امر ،باعث زیان راهبردی و عامل کاهش نفوذ ایران در
حوزۀ شرقی مدیترانه ،مسایل لبنان و فلسطین و حتی عراق میشود و حمایت از حزباهلل را
نیز کاهش میدهد (نجات .)651 :1393 ،در صورت ،بقای نظام سوریه ،هر چند تغییر
محسوسی در نوع ماهیت بازیگری عربستان مشاهده نخواهد شد ،سیاستهای دو کشور تقابل
بیشتری خواهند یافت .همچنین میتواند چالشی برای عربستان در حوزههای نفوذش در لبنان،
فلسطین و رقابتهای منطقهای با ایران را در پیداشته باشد (شهریاری و دیگران.)122 :1395 ،
در مجموع ،رویکرد اصلی عربستان براساس بیانیۀ ژنو  ،1برکناری بشاراسد و قائل نبودن
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(مددی)75 :1392 ،؛ از توان بازیگری جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه بکاهد و

نقش برای وی در دولت انتقالی است .کمكهای گستردۀ مالی ،نظامی و سیاسی به مخالفان
سوریه و اعمال فشار به آمریکا برای اقدام نظامی علیۀ سوریه ،تالشهای ریاض تا سال 2014
علیۀ سوریه بود .پررنگ شدن گروههای سلفی -تکفیری و قدرتگیری داعش ،توجه بینالمللی به
سمت مبارزه با تروریستها را به جای تمرکز بر سرنگونی اسد تغییر داد .این موارد نه تنها از
موفقیت ریاض برای تحقق هدف سرنگونی اسد جلوگیری کرد ،بلکه این کشور را مجبور به
تجدیدنظر در جهتگیریهای خود در قبال بحران سوریه نمود .افزونبر آن ،حمایت
همهجانبه ایران و روسیه در کنار حکومت سوریه ،نقشی اساسی در حفظ اسد در قدرت ایفا
نمود .بنابراین ،واقعیتهای داخلی و خارجی سوریه خود را بر سیاستهای عربستان تحمیل
و این کشور را مجبور به تغییر در موضعگیری خود نسبت به بحران سوریه کرد .البته پذیرش
اسد از سوی عربستان ،مشروط به این است که دمشق روابط خود با ایران را قطع کند.
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حمایت از گروههای مخالف

تغییر موازنه و خارج

دولتمرکزی سوریه و تالش

کردن ایران از سوریه

برای سقوط بشار اسد

نمودارشمارۀ  :2رویکرد عربستان سعودی در بحران سوریه
 )5بررسی مقایسهای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه
بحران سوریه برای دو کشور ایران و عربستان سعودی چالش جدیدی را ایجاد کرد که
بیشتر ناشی از رویکرد دو طرف به بحران سوریه بود .آنها خود را برای فرصتها و
تهدیدهای این بحران آماده میکردند .دیدگاه نظریۀ »رئالیسم تدافعی» ،1سیاست خارجی
کشورها را پاسخی به تهدیدهای خارجی میداند .به همین منظور جمهوری اسالمی ایران با
سیاست «تدافعی فعال» و از راه «حضورمؤثر» در منطقه میکوشد «امنیت نسبی» خود را در
ص افزایش ناامنی در فضای سیاسی -امنیتی باال ببرد (برزگر .)116 :1388 ،فروپاشی
شرایط خا ِ
ساختار ژئوپلیتیکی و شکلگیری نظم جدید منطقهای در غرب آسیا بعد از پیروزی انقالب
اسالمی سبب گردیده که ایران همیشه در منطقه با تهدیدهایی روبهرو شود .به همین دلیل
دورکردن تهدیدات منطقهای همواره یکی از اهداف ایران در منطقه است.
غرب آسیا بین دو جبهه تقسیم شده که ایران و عربستان در دو سوی آن قرار دارند .نبرد
برای برتری قدرت در منطقه ،به جنگهای نیابتی در یمن ،سوریه و عراق منجر شده است .در
حوزۀ داخلی نیز این دو کشور با مشکالت مشابه مواجه هستند .از منظر آنها کشورهای غرب
آسیا به لحاظ داخلی در حال تغییرند و هر کدام در این ستیزها یك طرف از گروهها را

Defensive Realism
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نمایندگی میکنند (کولب و همکاران .)2016 ،با شروع بحران سوریه ،دولت عربستان و
مخالفان دولت بشاراسد هستند که از سوی آلسعود حمایت میشوند ( Bilaly and Saab,
 .)2016تغییرات ژئوپلیتیك و تحوالت سیاسی ،در پی بحران سوریه ،ایران را وارد چالش
امنیتی جدیدی کرد .از نمونههای این چالش ،حضور نیروهای آمریکایی در اطراف مرزهای
ایران و تهدید نظامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است .همچنین شکلگیری نظم
جدید امنیتی و سیاسی در منطقه باعث شد که بازیگران منطقهای چون عربستان ،قطر و ترکیه
تالش کنند با استفاده از بحران سوریه ،جایگاه و نفوذ منطقهای ایران را به چالش بکشند و
نقش منطقهای ایران را تضعیف کنند (متقی و سعیدی .)10 :1394 ،با توجه به شرایط مذکور
دورکردن تهدیدات منطقهای و فرامنطقهای میتواند از اقدامات ژئوپلیتیك ایران جهت فراهم
کردن یك محیط امنیتی نسبی برای کشور باشد.
ایران از آغاز بحران ،سیاست حمایتگرایانه از بشاراسد و حفظ وضع موجود در این
کشور را دنبال نمود .ایران به دنبال حلّ بحران به صورت صلحآمیز با روشهای سیاسی و
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متحدانش درصدد ساقط کردن دولت سوریه برآمدند .در مقابل ،نیروهای ایران در درگیری با

دیپلماتیك و اصل قرار دادن خواست مردم سوریه در تعیین ساختار آیندۀ نظام سیاسی این
کشور است .از دید ایران ،سقوط دولت بشاراسد میتواند منجر به روی کار آمدن دولت
جدید در سوریه و تعامل بیشتر با آمریکا گردد .این میتواند باعث انزوای ایران در منطقه
شود .در بحران سوریه ایران با به کارگیری سیاست خارجی تدافعی ،مخالف هر نوع تغییر
سیاسی به نفع بازیگران منطقهای مانند عربستان و فرامنطقهای مانند آمریکا است .در این بین،
دولت ترامپ برای مقابله با نفوذ منطقهای ایران ،دست به تشکیل ائتالف با کشورهای عربی
منطقه از جمله عربستان زد که نشست ریاض نقطۀ شروع این ائتالف بود .هدف از تشکیل
این ائتالف ضمن تقویت عادیسازی روابط میان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ،محدود
کردن نفوذ ایران در منطقه و ساقط کردن داعش اعالم شد (سیمبر و دیگران.)26 :1396 ،
ایران برای حل مشکل امنیتی خود که عربستان و متحد فرامنطقهای آن آمریکا در منطقه
ایجاد کرده ،به دنبال همکاری صلحآمیز و ائتالف با نیروهای ضدهژمون چه در سطوح دولتی
و چه در سطوح غیردولتی است .ایران تالشهایش را برای ایجاد ائتالف ضد امپریالیستی در
جهان سوم و دنیای اسالم افزایش داده و دو راهبرد عمدۀ «سیاست نگاه به شرق» و «ائتالف



37

جنوب» را دنبال کرده است (دارابی .)48 :1394 ،راهبردهای سیاست خارجی ایران در این
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چارچوب بیشتر تدافعی و عملگرایانه است .ایران میکوشد چالشهای امنیتی ناشی از بروز
تحوالت جدید سیاسی و امنیتی را در منطقه از بین ببرد .باتوجه به این روش ،بهرهگیری از
سیاست ائتالف و اتحاد در سیاست خارجی ایران ،واکنشی تدافعی برای رفع تهدیدات امنیتی
ناشی از گروههای تروریستی در سوریه است که از سوی عربستان و غرب حمایت میشود .این
سیاست دو جنبه دارد :نخست ایجاد اتحاد و ائتالف با دولتهای منطقهای و فرامنطقهای مثل
روسیه یا گروههای سیاسی برای تضعیف منافع مشترك تهدیدهای امنیتی و دوم رفع این تهدیدات
از راه حضور مؤثر و فعال در مسایل سیاسی امنیتی منطقه (نظامیپور و همکاران 2 :1395 ،و .)3
با توجه به گستردگی انقالبهای عربی و سرایت سریع آن به کشورهای منطقه که با
عربستان ویژگیهای مشترکی داشتند ،سعودیها برای دور کردن تهدیدها به خارج از مرزهای
خود ،با ایجاد یك محیط امنیتی جدید به حضور تمام عیار در سوریه مبادرت ورزیدند؛ تا
حدی که با فراهم آوردن کمكهای گستردۀ مالی و تسلیحاتی به شبهنظامیان مخالف اسد ،به
دنبال تغییر ساختار سیاسی در سوریه بودند (نیاکویی .)118 :139 ،یکی از اهداف مهم
عربستان در بحران سوریه ،از بین بردن رابطۀ ایران و سوریه است .از این راه سعودیها
میخواهند محور مقاومت را تضعیف نمایند .پس برای ایران حیاتی است که در راستای دور
کردن تهدیدهای عربستان ،در بحران سوریه حضور فعال داشته باشد.
همسایگی سوریه با فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیه و عراق ،اهمیت ژئوپلیتیکی این کشور
را در مناسبات منطقهای و بینالمللی و همچنین پتانسیل دور کردن تهدید را برای ایران آشکار
میسازد .سوریه از گروههای فلسطینی مانند حماس حمایت و گفتوگو با رژیم صهیونیستی
را رد میکند .عربستان از دیگر گروه رقیب یعنی «الفتح» که خواهان مذاکرات صلح است
حمایت میکند .لذا سقوط سوریه میتواند افزونبر کاهش حمایت از گروههای مقاومت در
سطح منطقه ،نقش عربستان را در مسئلۀ فلسطین برجسته سازد .عربستان معتقد است در
صورت سقوط دولت سوریه و روی کار آمدن یك جریان همراه ،در سیاستهای منطقهای
میتوان گام جدی در تحقق زمینههای صلح و رسیدن به یك توافق نسبی میان کشورهای
عربی و رژیم صهیونیستی برداشت .در این معادله نقش عربستان اثرگذار خواهد بود (کوهکن
و تجری.)122 :1393 ،
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عربستان با به کارگیری سیاست خارجی تهاجمی بر اساس الگوی واقعگرایی تهاجمی به
بین ایران و سوریه است .در واقع فضای آنارشی در منطقه غرب آسیا سبب گردید تا عربستان
درپی بیشینهسازی قدرت نسبی خود و کاهش قدرت رقیبان منطقهای خود باشد .بر این اساس
هدف اصلی عربستان بقا و حفظ خویش است .آنها با توجه به افزایش قیامهای مردمی در
منطقه ،چاره را در این میبینند که در سیاست خارجی فعالتر عمل کند و سیاست
تهاجمیتری بهکار گیرند .سعودیها برای توجیه رویکرد تهاجمی خود تهدید منطقهای ایران
را مطرح کرده و از این موضوع برای ایجاد ائتالفی منطقهای علیه ایران استفاده میکند.
مهمترین مولفههای عربستان در تغییر ماهیت و پارادایم سیاست خارجی از نوع محافظهکارانه
و سنتی به سیاست خارجی فعال و تهاجمی عبارتند از:
 )1برخورداری از ظرفیتهای مالی ،نظامی ،رسانهای برای اداره جنگی گسترده؛
 )2نفوذ و تأثیر در بسیاری از کشورهای عربی و حوزۀ خلیجفارس برای همراهسازی آنان؛
 )3برخورداری از انگیزۀ کافی برای کسب قدرت اوّل در منطقه و کسب جایگاه الهامبخشی
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دنبال تغییر وضع موجود ،کاهش نفوذ ایران در منطقه ،گسترش نفوذ خود و برهمزدن موازنۀ

در جهان اسالم؛
 )4رقابت دیرینه با جمهوری اسالمی ایران در زمینههای مذهبی (شیعه و سنّی) ،اقتصادی
(نفت) و...؛
 )5برخورداری از مدیریت حرمین شریفین (مکه و مدینه) که ابزاری قدرتمند برای مدیریت
افکار مسلمانان است.
در واقع قدرت هژمونی عربستان در منطقه که سعودیها به آن باور دارند از سوی ایران
به چالش کشیده شده است .براساس رویکرد واقعگرایی تهاجمی ،چنین بازیگرانی انگیزۀ
برتری بر یکدیگر دارند .این کشور همواره خود را در یك فضای رقابت منطقهای با ایران
میبیند .رابطۀ دو کشور فاقد هرگونه فضای اعتمادساز است .عربستان با داشتن سیاست
محافظهکارانۀ حفظ وضع موجود ،با مجموعه تحوالتی که در دهۀ اخیر در غرب آسیا روی
داد ،سرانجام مجبور به تغییر سیاست خود به محافظهکارانۀ تهاجمی شد .از همینرو ،هدف
عربستان سعودی را باید جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه از جمله سوریه دانست .جلوگیری
از جایگاه ایران بهعنوان هژمون منطقهای ،بستگی به چگونگی موازنۀ قوا دارد .از آنجایی که
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ایران تالش میکند تا حوزۀ نفوذ خود را در جبهۀ مقاومت گسترش دهد ،بازیگران منطقهای
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از راهبرد محدودسازی قدرت ایران بهره میگیرند.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر درپی مقایسه رفتار سیاست خارجی دو کشور مهم منطقۀ غرب آسیا،
ایران و عربستان نسبت به تحوالت سوریه بود .رویکرد ایران در بحران سوریه جهت
موازنهسازی مبتنیبر حفظ بشاراسد و حفظ وضع موجود در قالب نوواقعگرایی تدافعی است.
استراتژی عربستان با هدف حفظ منافع و امنیت ملی با کنارگذاشتن بشاراسد در قالب
نوواقع گرایی تهاجمی قابل فهم است .ماهیت رقابتی و پرتحول غرب آسیا بهگونهای است که
همۀ بازیگران اصلی منطقه میکوشند نظم جدید را براساس منافع و امنیت ملی خود تقویت
کنند .ایران نیز در نقش یکی از دولتهای مهم منطقهای و دارای نگرانیهای امنیتی ،از این امر
مستثنی نیست .تالشهای ایران برای حمایت از گروهها و احزاب سیاسی دوست در سطح
منطقه و حمایت از نسل جدیدی از نخبگان در ساخت قدرت این کشورهاست .کسانی که
دیدگاههای غیردوستانه دربارۀ ایران نداشته و به راحتی وارد ائتالفهای ضدامنیت و منافع
ملی کشور نشوند .ایران تالش میکند با بهرهگیری از ابزارهای داخلی و خارجی حداکثر
منافع خود را با افزایش توانمندیهای نسبی از طریق ایجاد موازنۀ قدرت در منطقه تأمین کند.
سیاست خارجی ایران بر اساس رئالیسم تدافعی و اصل همکاری ،حل مسایل ناشی از
دورۀ بیثبات کنونی در نظام بینالملل از جمله ناامنی و بیثباتی ،ایجاد امنیت دستهجمعی،
تهدیدات امنیتی و ،...است .ایران با مقاومت در برابر رقبای منطقهای از طریق مقابله با
منزویسازی ،به موقعیت منطقهای خود بهبود بخشیده است .مهمترین منبع و عامل تعیینکنندۀ
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،جایگاه و موقعیت نسبی قدرت آن در ساختار
قدرت جهانی و منطقهای است .موقعیت قدرت نسبی ایران نیز معلول برآیند میزان سهم آن از
مجموع قدرت جهانی و منطقهای یعنی مقدورات و تواناییهای ملی آن و چگونگی توزیع
قدرت در این دو سطح ،یعنی قطبیت نظام بینالمللی و منطقهای است.
در چارچوب نظریۀ نوواقعگرایی تدافعی ،الگوی رفتاری غالب سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ،موازنهسازی است .ایران برپایه قدرت نسبی خود ،مجاورت جغرافیایی،
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نیات و موازنۀ دفاعـ تهاجم ،تهدیدات سایر کشورها نسبت به خود را برآورد و ارزیابی کرده
اسالمی با تکیهبر مقدورات ملی خود و به صورت یكجانبه درصدد افزایش قدرت و مقابله
با تهدید برمیآید (توجه به ارتقای توان موشکی) .در الگوی موازنهسازی برونگرا ،ایران با
اتخاذ راهبرد چندجانبهگرایی دست به ائتالفسازی و اتحادسازی زده و به موازنهسازی
میپردازد (شکل دادن به محور مقاومت) .همچنین برمبنای نوواقعگرایی ،الگوی غالب رفتاری
سیاست خارجی ایران ،بیش از موازنهسازی ،بیشینهسازی قدرت و امنیت از طریق استفاده از
فرصتهایی است که جایگاه نسبی قدرتش ایجاد میکند.
با توجه به نفوذ و ارتباط استراتژیك جمهوری اسالمی ایران با سوریه و نیز نقشی که
کشور سوریه در برقراری جریان مقاومت در منطقه ایفا مینماید ،بحران سوریه برای ایران
بسیار با اهمیت است .سیاست ایران در بحران سوریه در چارچوب واقعگرایی تدافعی به
دنبال افزایش امنیت نسبی خود در برابر تهدیدات منطقه قابل فهم است .با توجه به اینکـه
سـوریه تنهـا متحـد راهبـردی ایـران میـان کشـورهای عربی است و با سیاستهای
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و در برابر آن به موازنهسازی درونگرا و برونگرا میپردازد .برپایۀ موازنه درونگرا ،جمهوری

غربستیزی و ضـدیت بـا رژیـم صهیونیسـتیِ ایـران ،همسـویی بـاالیی دارد ،طبیعتا مواجه
شدن آن با هرگونه بحرانی بر امنیت و منافع ملی ایران نیز تأثیر مستقیم میگذارد .تضعیف
جایگاه و قدرت متحـد منطقـهای ایـران ،کـاهش قـدرت و نفوذ منطقهای ایران را به دنبال
خواهد داشت .همچنین ضربه زدن به حلقـۀ اصـلی محـور مقاومـت (سوریه) که در حمایت
و تقویت گـروه های مقاومـت اسـالمی نقـش حیـاتی دارد ،در راسـتای تضـعیف محور
مقاومت در منطقه خواهد بود.
باید گفت در وقوع بحران سوریه هرچند این بحران بیشتر محصول شرایط داخلی این
کشور بود ،اما نقش عوامل بیرونی را نیز نباید نادیده گرفت .موقعیت استراتژیکی سوریه در
معادالت منطقهای و بینالمللی شرایطی را فراهم ساخت تا جنگ داخلی آن کشور به فضایی
جهت وزنکشی نیروهای رقیب و مخاصم تبدیل گردد و کنشگران گوناگون منطقهای و
فرامنطقهای هر یك بر اساس اهداف و منافع خود در این بحران مداخله کنند .واقعیت آن است که
در بحران سوریه تنها با یك جنبش مردمی یا اسالمی مستقل علیۀ حکومت اسد روبهرو نیستیم،
بلکه ریشههای بحران منبعث از اوجگیری منازعۀ قدرت بین کشورهای منطقهای و فرامنطقهای
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ازجمله ایران و عربستان است؛ با این تفاوت که حضور عربستان در سوریه تاکتیکی ،اما
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حضور ایران راهبردی است .حضور عربستان کوتاهمدت و حضور ایران بلندمدت است .ایران
تجربۀ جنگ نیابتی غیرمستقیم را داراست؛ اما عربستان اینگونه نیست .از دیدگاه ایران ،این
یك راهبرد تدافعی و برای بقاست و نه یك راهبرد تهاجمی.
عربستان سعودی نیز به عنوان یك بازیگر محافظهکار سنتی ،در پی مهار تهدیدات و
حفظ امنیت خود است .این کشور میکوشد تا کمتر تحت تأثیر پتانسیلهای داخلی جهان
عرب مانند اصالحات سیاسی ،حقوق زنان ،نقش جوانان و ،...قرار گیرد .به واقع عربستان از
سرایت تحوالت عربی به درون مرزهای خود جلوگیری میکند .بر این مبنا ،سیاست مهار
ایران در منطقه و حضور فعال در بحران سوریه را با هدف افزایش امنیت خود پیگیری میکند.
از نظر ریاض ،تهران یك دشمن بالقوه و بالفعل است .در واقع ریاض ،تهران را یك تهدید
ماندگار تلقی میکند که در وقت مقتضی میتواند ضربات و آسیبهای خود را وارد کند .در
این شرایط عربستان در مسیر قدرتیابی ،متناسب با منافع و اهداف خود میاندیشد .بدیهی
است تفاوت در اندیشه و منافع ،آثار و پیامدهای متفاوتی بر سیاست خارجی این کشور بر
جای خواهد نهاد .از اینرو ،غرب آسیا به میدان تعامل و همکاری و تقابل و منازعه و کنش و
واکنش عربستان با رقبای آن تبدیل شده است.
به هم پیوسته شدن مسایل نوظهور ژئوپلیتیکی و سیاسی جدید در منطقه ،چالشها و
فرصتهای جدیدی را برای عربستان به همراه داشته است .دفع چالشهای امنیتی جدید و
بهرهگیری از فرصتهای فراهم شده ،نیازمند درجهای از حضور مؤثر عربستان در مسایل
سیاسی -امنیتی منطقه است .در سالهای گذشته ،حضور در بحرانها ،جنگها و تنشها در
منطقه ،برای عربستان پرهزینه و منبع بیثباتی بوده است .در نگاه ریاض چنین افزایش
حضوری بیشتر درچهارچوب سیاستهای رئالیستی و با بهرهگیری از فرصتها ،درجهت
پیشگیری از چالشها و تهدیدهای جدید امنیتی درحال ظهور منطقه است .به عبارت دیگر،
آنچه در عربستان افزایش قدرت منطقهای با ماهیتی تهاجمی درنظر گرفته میشود ،در واقع
تغییر ماهیت و پارادایم سیاست خارجی از نوع محافظهکارانه و سنتی به سیاست خارجی فعال
و تهاجمی است که تحت تأثیر تحوالت پس از سال  ،2011در منطقۀ غرب آسیا و با هدف
حفظ منافع و امنیت ملی از راه حضور مؤثر در منطقه شکل گرفته است.
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بر اساس رئالیسم تهاجمی ،عربستان از میزانی از تواناییهای نظامی ،اقتصادی و
نفس و انگیزه میدهد تا به همسایگانش ضربه بزند و یا معادالت پیشین را تغییر دهند .همین
موضوع ،باعث میشود باور و بینش نخبگان و سیاستمداران عربستان تغییر کند .از این رو،
ظرف چند سال اخیر سیاست خارجی عربستان نسبت به سوریه ،ماهیتی تهاجمی پیدا کرده
است .یعنی عربستان در پی استفادۀ بهینه از موقعیت قدرت خود و افزایش آزادی عمل در
منطقۀ غرب آسیا و بر هم زدن موازنۀ منطقهای به نفع خود است .لذا به نظر میرسد الگوی
رفتاری غالب در سیاست خارجی عربستان در حال نزدیك شدن به نظریۀ رئالیسم تهاجمی در
روابط بینالملل است که ویژگیهای فردی تصمیمگیرندگان و همچنین مختصات داخلی
(اقتصادی و نظامی) ،در شکلگیری آن بیاثر نیست .در بحران سوریه آنچه مسلم است ،هدف
عربستان ،اصالحطلبی و یا سرنگونی نظام دیکتاتوری نیست؛ بلکه هدف ،کنترل مستقیم
سوریه و آیندۀ آن از طریق فشار آوردن به بشاراسد است .در این میان ،عربستان همواره تالش
کرده تا به هر طریق ممکن ،نظام فعلی دمشق را از وابستگی به ایران دور کند.
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ایدئولوژیکی برخوردار است .انباشت این نوع از قدرت به رهبران آن توانمندی ،اعتماد به
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