پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بینالملل
سال  ،6شماره  ،2بهار و تابستان 1397

Iranian Research Letter of International Politics

Vol. 6, No. 2, Spring and Summer 2018
Pages: 161-192

صفحات161-192 :

رویکرد سیاست خارجی فرانسه و ایران در قبال بحران سوریه ()2011-2016
عنایتاهلل یزدانی

1

سیدسعید حسنزاده
مهناز گودرزی

2

3

چکیده
سیاست خارجی قدرت های بزرگ در روند تحوالت و مسائل بین المللی و منطقه ای از اهمیتت بستزایی برختوردار بتوده
است .کشور سوریه تقریبا بیش از پنج سال است که با معضلی به نتا تروریستد دستت بته اریبتان شتده استت .از ابتتدای شترو
منازعات ،قدرت های بزرگ هریک به نوعی نسبت به این بحران واکنش نشان دادند .ایران که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی
متحدی استراتژیک برای سوریه به حساب می آمد ،به طور علنی به حمایت از دولت بشار اسد برخاست و بتا انتوا کمتک هتای
مالی و نظامی ،حمایت همه جانبه خود را از دولت بشار اسد به جامعه جهانی نشان داد .از دیگتر ستو ،ستوریه بترای سرانسته یتک
کشور تاثیر اذار به حساب می آید و تحوالت سیاسی این کشور و آینده آن برای سرانسه مهتد بته شتمار متی رود .سرانسته اولتین
کشوری بود که ائتالف نیروهای مخالف سوری را تنها نماینده مشرو مرد سوریه به رسمیت شتناخت ،امتا ایتن مواتتد تنتد بته
دنبال حمالت تروریستی که در  13نوامبر  2015توسط اروه تروریستی داعش صورت پذیرست ،به نوعی تعدیل شد و باعث شتد
که سرانسه سیاست خارجی خود را در قبال سوربه تغییر دهد .این مقاله سعی دارد به این سوال بپردازد کته جهتت ایتری سیاستت
خارجی ایران و سرانسه در قبال بحران سوریه چگونه بوده است؟ مفروض مقالته ایتن استت کته سیاستت ختارجی ایتران در قبتال
تحوالت سوریه در مسیر حفظ وتد موجود (بقتای بشتار استدس استتوار استت و سرانسته در سیاستت ختارجی ختود در قبتال ایتن
تحوالت ،سیاست تهاجمی در قالب همگرایی محتاطانه با آمریکا را برازیده است.
واژگان کلیدی :سیاست خارجی ،تروریسد ،بحران سوریه ،جمهوری اسالمی ایران ،سرانسه.
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Abstract
Since the beginning of the Syrian crisis, the great powers have tried to play a role in it.
Since the beginning of the Islamic Revolution, Iran has been a strategic ally of Syria. Iran
has openly supported Bashar al-Assad government through financial and military aid. By
the way, the political developments in Syria and its country matters to the French
government. France was the first country to recognize the coalition of Syrian opposition
forces as the sole legitimate representative of the Syrian people. However, the 2015 Paris
terrorist attack by ISIS convinced the French to alter their policy. Accordingly, France
foreign policy towards Syria changed. This paper aims to study the foreign policy of Iran
and France towards the Syrian crisis. The paper argues that Iranian foreign policy towards
Syria is based on maintaining the status quo (the survival of Bashar al-Assad). Yet, France
foreign policy towards these developments is a conservative offensive one in the form of
convergence with the US.
Keywords: Foreign policy, Terrorism, Syria crisis, The Islamic Republic of Iran, France.

مقدمه

 شاهد بروز انقالب ها و تحوالتی سیاسی در مناطق مختلف دنیا بوده اید21 در سال های آغازین قرن
 یکتی از کشتور هتایی کته در. منطقه خاورمیانه از جمله مهد تترین ایتن منتاطق متی باشتد،که در این میان
 آغتاز بحتران سیاستی ستوریه در ستال. کشور سوریه متی باشتد،خاورمیانه با این تحوالت رو به رو اردید
 با انجا تظاهرات هایی به شکل عمده در مناطق حاشتیه ای و پیرامتونی و شتهرهای کوچتک شتکل2011
 این مسئله به ختوبی نمتود یاستته استت کته ایتن، با اذشت چند سال از آغاز نا آرامی ها در سوریه.ارست
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- Corresponding Author: eyazdan@ase.ui.ac.ir

رویکرد سیاست خارجی فرانسه و ایران در قبال بحران سوریه ()2011-2016

163

تحوالت امروزه تبدیل به میدان رقابت بازیگران منطقه ایی و سرا منطقه ایی شده است ،به همین منظور ستیر
رخدادها در سوریه به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی و استراتژیکی آن ،باعث اردیتده استت کته درعرصته بتین
المللی دوچندان نمایان شود و به صورت بحران بین المللی ظاهرشود .مقاله حاتر درنظر دارد ،برای بررسی
سیر تحوالت در سوریه تمن توجه به خود بحران ،ایران را به عنوان بازیگر منطقه ایی و سرانسته بته عنتوان
بازیگر سرامنطقه ایی مد نظر قراردهد .ازاین رو اهمیت کشور سوریه برای ایران ،در مسائلی مثل ایفای نقش
در محور مقاومت ،همسویی سوریه با سیاست هتای تتد استرائیلی و تتد آمریکتایی و نقتش یتک متحتد
استراتژیک ک ه برای ایران در منطقه بازی می کند ،باعث شده است که شاهد روابطی روبه رشتد و باثبتات
این دو کشور باشید ،به همین دلیل ایران از ابتدای ناآرامی ها در ستوریه ،حمایتت از خواستته هتای مترد ،
تاکید بر انجا اصالحات و لزو حفظ حاکمیت ملی را خواستار شد و با باال ارستن درایری و ورود ستایر
بازیگران به سوریه حمایت بی دریغی به سوریه روا داشت و بتا ورود داعتش بته ستوریه نیروهتای ختود را
تحت عنوان مداسعان حر به سوریه روانه داشت.
اارچه حمایت بی دریغ ایران از سوریه دالیل بسیاری دارد ولی یکتی ازمهتد تترین دالیتل حمایتت
ایران از سوریه ،این است ک ه سوریه می تواند به عنوان مهد ترین متحد عرب و پل ارتباطی به سمت حزب
اهلل لبنان و حماس سلسطین برای ایران باشد .از سوی دیگر محتور ستوریه – حتزب اهلل – حمتاس ایتران در
مقابل اسرائیل می تواند ایستادای داشته باشند .در همین راستا ایران در طی دوران بحران ،کمک های همه
جانبه ای به متحد راهبردی خود (سوریهس اسیل داشت .سرانسه هد به عنوان بازیگر سرامنطقه ایتی ،بته دلیتل
مناسعی خاص از جمله امنیت انرژی اروپا ،ارتقای موقعیت بین المللی و همچنین اسزایش روبه رشد جمعیت
مسلمان کشور خود وارد این بحران بین المللی شد .بحران سوریه از جمله بحران هایی است کته بتازیگران
خارجی متعددی در آن نقش داشته اند و دارند .کشور سوریه به دلیل اینکه برای ایران محتدی استراتژیک
به حساب می آید و در محور مقاومت قرار دارد ،از همان ابتدای شرو بحران ،متورد حمایتت ایتران قترار
ارست و ایران به عنوان یک بازیگر خارجی منطقه ای جهت حفظ وتد موجود که همان بقتای حکومتت
بشار اسد است ،وارد این بحران شد .از طرسی سرانسه هد در صدر کشورهای خارجی سرامنطقه ای بتود کته
نسبت به بحران سوریه موتد ارست و اروه مخالف حکومت بشار اسد را مورد حمایت قرار داد .بنتابراین
بررسی و مقایسه رویکرد سیاست ختارجی دو کشتور ایتران و سرانسته و همچنتین نقتار استترات و اشتترا
سیاست خارجی آن ها به عنوان دو کشور منطقه ای و سرامنطقه ای که از آغاز بحتران ستوریه دارای نقتش
بوده اند ،دارای اهمیت بسیاری است .اهمیت این موتو زمانی دو چندان می شتود کته بته مترور زمتان و
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آنگاه که سرانسه خود قربانی تروریسد می شود واروه تروریستی داعش که بزرگ ترین اتروه تروریستتی
در سوریه است ،مسئولیت حمالت تروریستی در خا

سرانسه را بر عهده می ایرد ،این کشور تغییر جهت

داده و رویکردی تهاجمی و مقابله نظامی علیه اتروه تروریستتی داعتش و نیروهتای اپوزیستیون در ختا
سوریه را ا تخاذ می کند .بررسی چرایی و چگونگی این تغییر رویکرد از سوی سرانسه مسئله ای مهتد استت
که نباید به آسانی از کنار آن اذشت .پس از وقو حمالت تروریستی داعتش در سرانسته ،طتی اظهتاراتی
سرانسوا اوالند 1اشاره به این مسئله کرد که راه ورود به روند سیاسی برای حل بحران کنارنرستن بشاراستد از
قدرت در حال حاتر است ،اما پس از پایان دوره بشاراسد نباید در آینده سیاسی سوریه نقشی داشته باشد؛
این سیاست سرانسه به "نه داعش ،نه اسد" معروف شد .وقو حمالت تروریستی در  13نوامبر  2015را متی
توان به نوعی ناکامی اهداف اولیه سرانسه در سوریه دانست و همین عامل ،یعنی ناکامی سرانسه در رسیدن به
اهداف و مناسد خود در بحران سوریه تا قبل از وقو حمالت تروریستی  13نوامبر سال  ،2015باعتث تغییتر
رویکرد سیاست خارجی سرانسه و اتخاذ رویکرد تهاجمی در قبال این بحران شد.
پیشینه پژوهش

بحران سوریه چندین سال است که در صدر اخبار رسانه ها و مطبوعات کشورهای دنیتا قترار ارستته
است ،به طوری که این بحران و مسائل مربور به آن ،در اولویت سیاست خارجی بعضی از کشورهای مهد
و تأثیراذار در معتادالت امنیتتی منطقته ای و سرامنطقته ای قترار ارستته استت .بنتابراین بتدیهی استت کته
پژوهشگران و محققان عرصه سیاست ،جهت واکاوی علل بروز ،تداو و تشدید این بحران و همچنین نقش
کشور های منطقه ای و سرامنطقه ای در این بحران ،به مطالعه وپژوهش بپردازند .قاسمیان با تألیف کتابی بتا
عنوان «کنکاشی در تحوالت سوریه؛ ریشه ها ،بازیگران و پیامدها» بتا ارائته چنتدین دلیتل اثبتات شتده کته
ت حوالت سوریه از جنس بیداری اسالمی نیست؛ بیان می کند که این کشور دچار جنگی تما عیار شده که
هدف اصلی آن نه تنها براندازی شخص بشار اسد و نظا سوریه بلکه تحریف و تخریب الگتوی دولتت در
سوریه است .وی همچنین بیان می کند که برای بحران سوریه دو سناریو وجود دارد ،یکی تداو و استمرار
بحران و دیگری شکست توطئه ها و بقای نظا سوریه در محور مقاومت که در آخر بته نظتر وی ستناریوی
دو بیشتر محتمل به نظر متی رستد ) .(Ghasemian, 2013جعفتری در کتتاب ختود بتا عنتوان «ستوریه در
بحران» در سه سصل تتمن ارائته کلیتاتی از بحتران ستوریه ،بته کلیتات ،تکتوین بحتران سیاستی ستوریه و
________________________________________________________________
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متغیرهای اثراذار در تدوا بحران سوریه را مورد تحلیتل قترار داده استت ) .(Jafari, 2015مقالته «بحتران
سوریه و تأثیر آن بر بازیگران و مسائل منطقه ای» تألیف اسدی ،پس از بررسی ابعاد و ویژای هتای بحتران
سوریه ،پیچیدای های قومی -سرقه ای ،توازن و بن بست سیاسی و نظامی بین دولت و مختالفین و تعتارض
مناسد و رویکرد بازیگران منطقه ای را از جمله این ویژای ها می داند و در آخر تأثیرات بحتران ستوریه را
بر شش بازیگر منطقه ای شتامل عربستتان ستعودی ،ترکیته ،عترات ،لبنتان ،رژیتد صهیونیستتی و جمهتوری
اسالمی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد ) .(Asadi, 2012نجات و جعفری ولدانی نیز در مقاله ای
با عنوان «بررسی نقش و جایگاه جمهوری اسالمی ایران در بحران سوریه» تمن بررسی تحوالت سوریه،
به جایگاه و اهمیت نقش ایران در بحران سوریه و همچنین دالیل حمایت ایران از دولت سوریه و چالش
ها و سرصت های ناشی از آن پرداخته اند ( .)Nejat & Jafari Weldani, 2013مقاالت متعتدد دیگتری نیتز
در مورد بحران سوریه به رشته تحریر درآمده است که از جمله آن هتا متی تتوان بته «تحلیلتی بتر جایگتاه
سوریه در حمایت از مقاومت» از آجرلو (2011س« ،منطق دواانه آمریکا در قبال بحران سوریه» از موسوی
(2012س و نیز «بررسی مواتد و اهداف روسیه در بحران سوریه» از منصوری (2013س ،اشاره کرد.
عالوه بر مطالعات داخلی ،در حوزه مطالعتات ختارجی نیتز پتژوهش هتایی در متورد بحتران ستوریه
صورت ارسته است که چند مورد از آن ها شامل «جنگ داخلی در سوریه» از ویمن 1و آسبرگ2012( 2س،
«در

نقش ایران در منازعات ستوریه» از بصتیری تبریتزی 3و پتانتوجی2016( 4س« ،ارتتش در همته زوایتا:

استراتژی مبارزاتی اسد در سوریه» از کوزا 2015( 5س« ،سیاست ختارجی سرانستوی در خاورمیانته :متورد
سوریه» از اولر2014( 6س و نیز «ایران و سوریه :پایان راه؟» از اودرزی (2015س ،می شود .تفاوت کتار ایتن
پژوهش با اکثر پژوهش های صورت ارسته در این می باشد که پژوهش های دیگر اکثترا بررستی ختود را
محدود به تحلیل بحران سوریه کرده اند و از نقش بازیگران متعددی که در این بحران حضور دارند ،غاسل
مانده اند یا صرسا نقش یک بازیگر را در بحران مورد نظر مورد تحلیل قرار داده انتد .پتژوهش هتای بستیار
کمی در مورد نقش سرانسه در بحران سوریه صورت ارسته است .درحالی که سرانسته در صتدر کشتورهای
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سرامنطقه ای بود که نسبت به این بحران واکنش نشتان داد و بعتد از متدتی بته صتورت عملتی وارد عرصته
مبارزه در این کشور شد .همچنین تا کنون هیچ پژوهشتی کته بته صتورت مقایسته ای سیاستت ختارجی دو
کشور ایران و سرانسه را در تحوالت سوریه مورد بررسی قرار دهد ،صورت نگرسته است و این مسئله همان
نکته ای است که این پژوهش درصدد واکاوی و تحلیل آن می باشد.
چارچوب نظری

تحلیل ارائه شتده در ایتن مقالته در چتارچوبی بتا نتا نظریته نئورئالیستد صتورت متی ایترد ..نظریته
نئورئالیسد از بطن نظریه رئالیسد کالسیک بیرون آمده که سرآغاز آن به تحوالت سیاست خارجی آمریکا
از سال  1941به بعد بر می اردد .نظریه پرداز اصلی نئورئالیسد ،کنت والتز 1می باشد کته در کتتاب نظریته
سیاست بین الملل خود بر اهمیت ساختار بین الملل و نقش آن به عنوان تعیین کننده اصلی رستار دولتت هتا
تأکید می کند؛ به عبارت دیگر در حالی که نئورئالیستد بستیاری از ویژاتی هتای نظریته رئالیستد از جملته
دولت به عنوان بازیگر اصلی عرصه بین المللی را همچنان پذیرسته و قدرت را به عنوان مبنای اصتلی حفتظ
نموده است ،اما عمدتاً توجهات را به جای واحد دولت به مختصات ساختاری نظتا بتین الملتل دولتت هتا
معطوف می نماید.
به عقیده کنت والتز این سشارهای ساختار است که رستار دولت ها را تعیین کرده و بر نتایج بین المللی
تأثیر می اذارد .در واقد نئو رئالیسد معتقد است که ساختار نظا بین الملل نو و قواعد بازی را تعیین متی
نماید وآنچه در درون دولت ها می اذرد اهمیتی ندارد« .نئورئالیسد اعتقاد دارد از آنجا که نظا بین الملل
ساقد اقتدار مرکزی است ،بنابراین سیاست انباشت قدرت برای بقا به دولت ها تحمیل می شتود؛ بته عبتارت
دیگر رئالیسد معت قد است که رقابت بر سر قدرت از سرشت بد انسان ناشی می شود ،ولی نئورئالیسد قدرت
و اسزایش آن را تامن بقای دولت ها در نظا

آنارشیک بین المللی می داند» (.)Qavam, 2011, pp.85-86

در تعریفی که والتز از آنارشی دارد ،آن را به معنای بی نظمی و هرج و مرج بتین المللتی بته صتورت یتک
جنگ آشکار نمی پذیرد ،بلکه آن را نوعی اصل نظا بخش و تنظید کننده می دانتد کته در آن نظتا بتین
الملتتل ،متشتتکل از واحتتد هتتای سیاستتی مستتتقل و ساقتتد یتتک اقتتتدار مرکتتزی حتتاکد بتتر آن هتتا استتت
( .)Mearsheimer, 1994, p.10این سؤال در مکتب نئورئالیسد که آیا هدف نهایی دولت ها ایجتاد امنیتت
است یا اسزایش قدرت ،سبب شکل ایری دو اروه شده استت؛ یعنتی رئالیستت هتای تتداسعی و تهتاجمی.
________________________________________________________________
Waltz
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رئالیست های تداسعی مانند والتز و جوزف اریکو 1اعتقاد دارند که امنیت هدف نهایی دولتت هتا استت و
بنابراین به دنبال میزانی از قدرت هستند که بقای آنان را تضمین کند .بر ایتن استاس دولتت هتا بتازیگرانی
دساعی هستند و دنبال به حداکثر رساندن قدرت خود نیستند ( .)Bilis & Smith, 2013, p.340واقد ارایی
تداسعی بر نقش موثر و کارآمد ساختار بتین الملتل در جهتت دهتی بته رستتار کشتورها تأکیتد بستیار دارد.
مفروتات این رویکرد بر وجود آنارشی ،عد اعتماد در مورد نیات کشور ها ،بقا و عقالنیت استوار استت
( .)Nguyen, 2013, p.22اما در رهیاست واقد ارایی تهاجمی این اونه تصور می شود که نظا بتین الملتل
به دلیل هرج و مرج اونه بودن باعث بروز جنگ می اردد؛ بنابراین صلح به ندرت تداو می یابد .به همین
علت دولت عقالنی دولتی است که راهبرد تهاجمی را برای کسب قدرت بیشتر مورد پیگیتری قترار دهتد.
رئالیست های تهاجمی در درجه اول از مبارزه به عنوان یتک نهتاد مستتقل ،اهتداف امنیتتی ماننتد تمامیتت
ارتی و استقالل سیاسی را جهت زنده ماندن در نظا بین الملل مورد توجه قرار می دهند .ایتن اهتداف بته
نوعی برای قدرت های بزرگ مخرب هد به حساب می آید ،چترا کته در شترایطی مجبتور تتربه زدن بته
یکدیگر جهت حفظ همین اهداف هستند ( .)Yongcheng, 2015, p.161این مقاله در نظر دارد تا بتر پایته
نظریه نئورئالیسد ،رویکردی را که دو کشور جمهوری اسالمی ایران و سرانسه در سیاست خارجی خود ،در
قبال بحران سوریه اتخاذ کرده اند (سیاست تداسعی یا تهاجمیس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
تحلیل بحران سوریه

جمهوری عربی سوریه دارای جمعیتی بالغ بر  22میلیون نفر و مساحتی حدود  185180کیلومتر مربتد
است .این کشور دارای  14استان است که شامل سویدا ،دیرالزور ،رقته ،طرطتوس ،حمتا ،الذقیته ،حمتص،
دمو ،دمشق ،حلب ،قطیره ،ادلب ،درعا و حسکه می شوند .ستوریه هشتتاد و هفتمتین کشتور جهتان از نظتر
وسعت ،مرکز بازراانی میان شرت و غرب و نقطه اتصال خاورمیانه نفت خیتز بتا اروپتای صتنعتی از طریتق
خط لوله نفت در بندر بانیاس 2است .سوریه از لحاظ اهمیت استراتژیک بزرگ ترین کشور کوچک جهان
است ( .)Rajabi, 2012, p.48شاید به این دلیل است که ایتن کشتور کوچتک اهمیتت ستوت العتاده ای در
منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد .ژئوپلیتیک سوریه به شکلی است که جایگاهی راهبردی بته ایتن کشتور
بخشیده است؛ زیرا سوریه در نقطه اتصال سه قاره آسیا ،اروپا و آسریقا قرار ارسته است .سوریه یک بازیگر
ژئوپلیتیک محور است که عواملی مانند واقد شدن در منطقه استراتژیک خاورمیانه ،قرار اترستن بتر کنتاره
________________________________________________________________
Joseph Grieco
Port of Banias
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شرقی دریای مهد مدیترانه و برخورداری از  186کیلومتر مربد ساحل و همسایگی با سلسطین ،لبنتان ،ترکیته
و عرات ،به وتوح اهمیت ژئوپلیتیک و نقش راهبردی این کشور را در مناستبات منطقته ای و بتین المللتی
نمایان می سازند ( .)Ajerloo, 2011, p.56سوریه در محور مقاومت قرارارسته است؛ بتدین منظتور کته از
اروه های جهادی سلسطین به ویژه حماس ،جهاد اسالمی سلسطین و حزب اهلل لبنان در برابر اسرائیل حمایت
مادی و معنوی می نماید .بحران سعلی سوریه از اعتراتات مارس  2010آغاز اردیتد و تتا بته امتروز ادامته
دارد ( .)Niakouei & Bahmanesh, 2012, p.104از  26ژانویه  2011هتزاران معتترض در چنتدین کتانون
شهری مهد در سوریه از جمله شهرهای حمص ،دمشق ،ادلب و دیگر شهرهای مهد سوریه ،پیتاپی در حتال
تظاهرات خیابانی بودند .جمعه عزت ،جمعه مقاومت ،جمعه شهدا ،جمعه مبارزه و جمعه آزاداان نا هتای
تظاهرات نماداونه ای بود که تقریبا هر جمعه در کانون های شهری علیه بشار استد و نظتا هتای بعثتی بته
وقو می پیوست .ولی در تما دوره های خ یزش ،مخالفین اسد نتوانستند سازه هتای بنیتادی نظتا را دچتار
اختالل کلی نموده و زمینه ساز از هد پاشیدای آن شوند؛ به عبارت دیگتر ،میتان رژیتد و مختالفین نتوعی
تعادل قوا به چشد می خورد؛ اارچه امروزه با ورود اروه تروریستی داعش به این سرزمین و شکل ایتری
یک بحران بین المل لی در این منطقه ،این بحران سراتر رسته و به نوعی در دید جهانیان محستوس تتر بته نظتر
می رسد

(.)Movafaghian; Ahmadi & Azimi, 2012, p.114

درباره بحران سوریه رویکردهای متفاوت و حتی متعارتی وجود دارد .اروهی علت بحتران ستوریه
را تنها ناشی از اروههای اجتماعی در سوریه می دانند و اقتدارارایی سیاسی دولت سوریه را عامل کلیدی
در شکل ایری بحران می دانند؛ اما عده ای دیگر معتقدند که سوریه مرز ژئتوپلیتیکی رادیکالیستد سیاستی
محاسظه کار عرب محسوب می شود ،بنابراین آمریکا و سایر کشورهای محاسظه کار عرب در تالش هستند
تا زمینه اسول دولت های رادیکال را سراهد آورند ( .)Mottaghi, 2011, p.9تحلیل ارانی مانند آسد

اغلو1

و رابینسون 2با شرو بهار عربی ،قدرت رژید ها را در منطقه خاورمیانه و باالخص کشور سوریه بته چتالش
کشیدند و ریشه های نارتایتی این کشور را در سقر دانستند .آن ها استدالل کردند که کشور های سقیتر بته
این دلیل سقیر هستند که حاکمان آن ها برای ملت سقر را انتخاب می کنند .این حاکمان با تمرکز قتدرت و
ثروت در دست عده ای خاص ،به رشد اقتصادی بلند مدت آسیب می رسانند .این تحلیل اران با تجزیته و
________________________________________________________________
Acemoglu
Robinson
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تحلیل سیاست های اقتصادی و سیاسی رژید بشار اسد ،ریشه های نارتتایتی را در عملکترد نادرستت نهتاد
های اقتصادی و سیاسی که باعث به وجود آمدن سقر استرده می شود ،می دانند (.)Wei,2015, pp.37-38

اارچه سوریه مانند بسیاری از دولت های خاورمیانه با مشکالت عدیده زیر ساختی در حوزه های سیاستی،
اجتماعی و اقتصادی مواجه بود؛ اما بی تردید می توان علت اصلی بحران امروز سوریه را معلول معادالت و
مناسبات منطقه ای و سرا منطقه ای دانست؛ لذا باید آن کشور را آوردااهی برای رقابتت هتای استتراتژیک
توصیف نمود؛ به همین منظور به یک بحران بین المللتی مبتدل اردیتده استت ( & Yazdanpanah Daroo
.)Namdari, 2013, p.105

درس طح منطقه ایی آنچه موجب تداو بحران سوریه شده است ،رقابت های منطقه ای میان دو محور
متضاد "مقاومت" و "محاسظه کار عربی" درمنطقه خاورمیانه است .حمایت های همه جانبه رسانه ای ،مالی
و تسلیحاتی به دامن زدن هرچه بیشتر بحران انجامیده است .از سوی دیگر در سطح بین المللی ،تأمین امنیت
انرژی و حفظ امنیت رژید صهیونیستی و تغییر جهت ستوریه ای کته از نظتر آمریکتا و غترب حلقته وصتل
محور مقاومت است ،به سوی جریان محاسظه کار می تواند سه هدف سوت را تأمین نماید ( Moradi, 2013,

 .)p.513بنابراین در این مدت ،کشورهای غربی با پناه دادن ،ساماندهی و کمک به تأمین مالی و تستلیحاتی
اروه های مخالف و معارض سوری و پشتیبانی از آنها از طریق تشدید سشار بین المللی بر سوریه و ترغیتب
اتحادیه ی عرب به تعلیق عضویت سوریه ،نقشی اساسی در تشدید نا آرامی ها بازی کرده انتد ( & Salimi

 (Shariati,2014,p.94از زمانی که نا آر امی های سوریه آغاز شد و اعتراتات تبدیل بته شتورش مستلحانه
شد ،جنبش های اسراطی در داخل و خارج از کشور برای به دست آوردن نفوذ در میان مخالفان و در نتیجه
اسزایش قدرت خود تالش بسیاری کرده اند .جنگجویان این اروه ها غالبا اسرادی هستند که از کشتورهای
دیگر به سوریه من تقل شده اند و به دنبال مکان جدیدی بترای محقتق ستاختن اهتداف ختود هستتند؛ بتدین
منظور حضور داعش در سوریه را می توان علتی از تدوا

نا آرامی هتا در ستوریه دانستت ( Kiaei, 2012,

 .)p.27کلید طول عمر دولت اسالمی و یا همان داعش ،تفاوت میتان اتروه هتایی استت کته در دو منطقته
شمال عرات و شمال سوریه علیه این اروه تروریستی مبارزه می کنند .چرا که این دو منطقه تحت تتأثیرات
مختلف و متفاوت خارجی است .در عرات مبارزه با دولت اسالمی عمدتأ توسط ایران و اروه هتای نظتامی
سرامرزی تحت حمایت ایران مانند حزب اهلل لبنان ،یک بخش از پناهنداان اسغان در ایران تحت عنتوانی بتا
نا اروه ساطمیون ،نیروهای امنیتی عرات و شبه نظامیان کرد صورت می ایرد؛ ولی در ستوریه مخالفتت بتا
دولت اسالمی ( داعشس توسط رژید بشار اسد با کمک روسیه و حمایت مستشاری ایران ،حزب اهلل ،ارتش
آزاد تحت حمایت غرب و بعضی از دولت های عربی خلیج سارس صورت می پتذیرد (.)Kfir, 2016, p.4
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از طرسی بررسی تحوالت سوریه بدون توجه به ساختار جمعیتی و سیاسی ایتن کشتور امتری نادرستت متی
باشد؛ به همین منظور اشاره ایی به وتعیت جمعیتی و سیاسی سوریه دارید .یکتی از مشخصتات ستوریه بته
ویژه پس از استقالل بی ثباتی سیاسی و رست وآمد سرید کابینه ها بود .به همین منظتور بته عنتوان سترزمین
کودتاها معروف اردید .بخشی از بی ثباتی سیاستی در ستوریه ریشته در باستت جمعیتتی ایتن کشتور دارد.
کشور سوریه حدود  22میلیون نفر جمعیت دارد کته  74درصتد ازآن هتا را مستلمانان ستنی 12 ،درصتد را
علویان (شیعه دوازده امامی و اسماعلییس 10 ،درصد را مسیحیان 3 ،درصد را دروزیها و  1درصد را پیتروان
دیگر ادیان تشکیل می دهد .از نظر قومی نیز  90درصد اعراب 9 ،درصد کردها و بقیه از اقلیت هایی ماننتد
آشوریها ،ارامنه ،ترکمن های سوری ،کلدانی ها و چرکس ها می باشد .پس همان اونه که اشاره شد ایتن
سرزمین د ارای تنو قومی و مذهبی بسیاری باالیی است .واتتح استت کته وجتود تبعتی

هتای بستیار در

حوزهای مختلف هر کشور ،شرایط را برای نا آرامی و تشنج مهیا می کند و ستوریه مستتثنی از ایتن قاعتده
نبود (.)Akhavan Kazemi & Veysi, 2012, p.27

درست است که آغاز نا آرامی های سوریه از اوایل ستال  2011شترو شتد ،امتا آغتاز تحتوالتی بتود کته
همچنان در سوریه ادامه دارد؛ تأمل در حوادث و رویدادهای سوریه بیانگر این امر است که نتاآرامی هتا و
اعتراتات در این کشور ریشه در عوامل داخلی و خارجی متعددی دارد .در تشریح عوامتل داخلتی همتان
اونه که در باال ذکر آن رست ،باست جمعیتی این کشور با ماهیت قومی و حکومت اقلیت علوی بتر جامعته
اکثریت سنی سبب بروز نارتایتی شده است .عالوه براین امر مانند بسیاری از کشورهای دیگر خاورمیانته،
رشد طبقه متوسط جدید و عد امکتان مشتارکت سیاستی در ستوریه ،رواج سستاد متالی و اداری همتراه بتا
حضور خانواده اسد در تمامی امور کلیدی و حساس ،ازجمله عوامل زمینه ساز اعتراتات در ستوریه بتوده
استت ( .)Masoudnia; Foroughi & Cholmaqani, 2012, p.97مخالفتان داخلتی ستوریه عبارتنتد از.1 :
شورای هماهنگی هیات تنسیق (شورای همبستگیس .2شورای ملتی ستوریه معتروف بته جماعتت غلیتون .3
شورای ملی کردها  .4جوانان اخوان  .5شخصیت های مستقل و روشتنفکر در ستوریه ( Besharati, 2013,

 . )p.92خواسته های مردمی در شکل ایری و تداو بحران سوریه نقش مهمی دارند ،اما با نگاهی به صتف
آرایی های منطقه ،نقش عوامل خارجی را در این اعتراتات نباید نادیده انگاشت .بتا شتکل ایتری بحتران
سیاسی در سوریه بازیگران داخلی ،منطقه ای و سرامنطقه ای ذی نفد و تأثیر اذار ،براساس منتاسد و عالیتق
خود جهت ایری مختلف و متفاوتی را در رابطه با ایتن کشتور کته از اهمیتت بستیار بتاالی ژئتوپلیتیکی و
ژئواستراتژیکی در منطقه برخوردار است ،اتخاذ نموده اند .در همین راستا هریک تالش می نمایند تا منتاسد
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حداکثری خود را در این شرایط تضمین نمایند .به همین دلیل یکی دیگر از علل تداو بحران سوریه را هد
می توان ناشی از رقابت و تعارض مناسد راهبتردی بتازیگران منطقته ای و سرامنطقته ای دانستت ( & Nejat

 .)Jafari Weldani (2), 2013, p.142حا ل برای بررسی بحران سوریه ،این مقاله در نظر دارد نقش ایران را
به عنوان یک بازیگر منطقه ایی و سرانسه را به عنوان یک بازیگر سرامنطقه ایی مورد بررستی و تحلیتل قترار
دهد .هر یک از بازیگران برای هدف خود نو خاصی از رستار را در بحران سوریه به نمایش اذاشتته انتد.
این رستارها در طیفی از رستارهای نر (اقدامات دیپلماتیکس تا سخت (حمایت تسلیحاتیس است .به صورتی
که رستار سرانسه شامل :حمایت های دیپلماتیک ،تبلیغات روانی ،حمایت لفاظی و دیپلماتیک از مختالفین و
تحرید های اقتصادی را در بر می ایرد که در سال  2015حمالت هوایی سرانسه و ورود نظامی ایتن کشتور
به بحران سوریه اتاسه شد .واکنش های ایتران در قبتال ایتن بحتران نیتز شتامل حمایتت هتای دیپلماتیتک،
حمایت های اقتصادی ،مشاوره های امنیتی و نظامی و عد

اجرای تحرید های اقتصادی می شود ( Abbasi,

.)2015, p.91
بازیگر منطقه ایی؛ رویکرد ایران نسبت به بحران سوریه

روابط ایران وسوریه در سه دهه اذشته روابطی با ثبات و رو به رشد بتوده استت .روابتط جمهتوری
اسالمی ایران در سی سال اذشته با سوریه نشان دهنتده رشتد عمیتق روابتط سیاستی و امنیتتی بتوده استت.
دوستان و دشمنان مشتر

منطقه ای و نیازهای داخلتی دو کشتور و اتاهی اوقتات حتتی ویژاتی رهبتران

دوکشور به نزدیکی این مناسبات کمک حتائز اهمیتتی نمتوده استت ( .)Izadi & Akbari, 2010, p.29در
اوایل سال های پیروزی انقالب اسالمی ایران ،سوریه نزدیک ترین متحد عربی ایران محسوب متی شتد ،از
سوی دیگر در جنگی که ایران با رژید بعثی عرات داشت ،حکومت سوریه با ایران همراهی کترد .ایتن امتر
نزدیکی بیشتر این دوکشور را به همراه داشت و امروزه سوریه جایگتاه بتاالیی در سیاستت هتای منطقته ای
ایران دارد ( .)Farzandi, 2012, p.24اهمیت سوریه برای ایران می تواند شامل این موارد باشد .1 :تنها هتد
پیمان و متحد واقعی منطقه ای ایران محسوب می شود .2 .هد سویی دولت بشار اسد با سیاستت هتای تتد
آمریکایی و تد صهوینیستی .3 .ژئوپلیتیک خاص سوریه در منطقه خاورمیانه .4 .حمایت دولت بشار استد
از مقاومت سلسطین .5 .اهمیت سوریه برای ایفای نقش در تحوالت لبنان .در همین راستا ستوریه بته عنتوان
حتامی جریتان مقاومتت لبنتان سعالیتت متی کنتد ( .)Ajerloo, 2011, p.57نتا آرامتی هتا و خیتزش هتا در
کشورهای عربی در سال های  2011تا  2016تأثیر قابل توجهی بر مناسد استراتژی ایران داشته است تا جایی
که ایران از آن ها به عنوان "بیداری اسالمی" یاد نمود .با این حال مهد ترین تتأثیر را متی تتوان در بحتران
سوریه جستجو کرد .سوریه برای سال ها نقش دروازه ورود ایران به جهان عرب و اتصال استراتژیکی ایران
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به منطقه مدیترانه و خاور نزدیک را برعهده داشته است .از این رو ایران از ابتدای شترو نتا آرامتی هتا در
سوریه ،تمن حمایت از خواسته های مرد  ،تأکید جدی بر انجا اصالحات و لزو حفظ حاکمیت ملی در
سوریه داشت .به نظر می رسد سوریه می تواند به عنوان مهد ترین متحد عرب و پل ارتباطی به سمت حزب
اهلل لبنان و حماس سلسطین برای ایران باشد؛ از ستوی دیگتر محتور ایتران  -ستوریه  -حتزب اهلل متی توانتد
اسرائیل را تحت سشار بسیار زیادی قرار دهد و عمال از نفوذ و عملکرد آن بکاهد و تا حد امکان جلوایری
کند ( . )Khan, 2012, P.69با سرکار آمدن دولتی شیعه در عرات ،این دولت و دولت علوی بشتار استد بته
مثابه پل میانجی مقاومت و ایران به عنوان توانمندترین حامی این جبهه ،نقتش اصتلی را در ارتبتار ایتن دو
پایگاه بازی می کن ند ،اما با حذف یا حداقل تضعیف دولت سوریه ارتبار ایران با جبهه مقاومتت و دریتای
مدیترانه قطد یا دشوارتر و سرایند تأثیراذاری ایران در منطقه کندتر خواهد شد (& Yazdanpanah Daroo

 .)Namdari, 2013, p.109به همین منظور یکی از محورهای سیاست خارجی اوباما در منطقه کاهش نفوذ
ایران در سوریه وتضعیف جبهه مقاومت می باشتد ( .)Niakouei & Bahmanesh, 2012, p.113در همتین
راستا ایران در طی دوران بحران ،کمک های همه جانبه ای به متحد راهبردی خود (سوریهس اسیل داشتت.
ایران درایری های موجود در این کشور را نوعی انتقا ایری سوریه در محور مقاومت علیه نظا ستلطه و
متحد منطقه ای آن می داند؛ چرا که نظا سلطه دمشق را خاکریز نخست جبهه مقاومت تلقتی متی کنتد .از
دیگر سو ،کشور سوریه به نقطه قدرت نمایی میان دو قدرت رقیب منطقه ای (ترکیته و عربستتانس بتا ایتران
تبدیل شده است .در واقد تحلیل اران در برداشت هایی اذعان دارند که سوریه به منطقه کلیدی درایتری
نیابتی میان مناسد متضاد ایران با دیگر کشورهای طرسدار غرب تبدیل شده است .بته بتاور ایتران ،رد مستتمر
برازاری هراونه افت و او و مذاکره با نظا سوریه از سوی طرف های معارض ستوری و دیگتر طترف
های منطقه ای برای خروج این کشور از بحران ،نشان دهنده وجود طرح و نقشه ای برای سوریه استت کته
صرف تکیه بر ازینه مسلحانه ،اوشزدی برای سترنگونی نظتا ستوریه استت؛ بته همتین منظتور جمهتوری
اسالمی ایران اعتراتات سوریه و ادامه وتعیت سعلی را یک جریان مردمی و اسالمی تلقتی نکترده استت،
بلکه بر نقش بازیگران خارجی از جمله عربستتان ستعودی ،قطتر ،ترکیته ،ایتاالت متحتده آمریکتا و رژیتد
صهیونیستی در برپایی آشوب های سوریه تاکید کرده است.
از این رو ایران با هر اقدامی که باعث از دست رستن متحد استراتژیک خود در منطقه شود ،مخالفتت
می کند .ایران مواتد عربستان سعودی و ترکیه به عنوان بازیگران منطقه ایی و در ادامه مواتد کشتورهای
غربی به عنوان بازیگران سرامنطقته ایتی در خصتوص ستوریه را یتک توطئته بتزرگ علیته ستوریه و محتور
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مقاومت می بیند .در نظر مقامات ایرانی ،عربستان سعودی با حمایت مالی از سلفی هتای مستلح و ترکیته بتا
هماهنگی آمریکا درصدد هستند تا حکومت سوریه که حلقه اساسی پیوند جمهوری اسالمی و مقاومت در
منطقه است را سترنگون ستازند ( .)Nejat & Jafari Weldani (1), 2013, p.42ایتران هتدف غترب را در
سوریه ،شکستن ارتبار و اتحاد میان سه کشور شیعی (ایتران ،ستوریه و عتراتس متی دانتد .در همتین راستتا
سروپاشی سوریه را تضعیف حزب اهلل و اروه های سلسطینی می داند؛ به همین دلیل رژید صهیونیستی سشتار
خود را به سلسطین و حزب اهلل بیشتر کرده است .اار اعراب حوزه خلیج سارس موستق شتوند سیاستت هتای
خود را به شیوه ایی که اکنون در مقابل سوریه اعمال می کنند کماکان به پیش ببرند ،ممکتن استت سضتای
تهاجمی تری را در منطقه خلیج سارس علیه ایران اتخاذ نمایند؛ بنابراین جمهوری اسالمی ایران به این مسئله
واقف است که اار بشاراسد سقور کند ،یکی از پایگاه های راهبردی مقاومتت سترو ریختته خواهتد شتد.
بدین ترتیب ایران طی سال های اذشته در اتحاد با سوریه جبهه نیرومندی برای توستعه اهتداف و سیاستت
های منطقه ای خود ایجاد کرده است .سقور حکومت بشار اسد موجتب از بتین رستتن بختش عمتده ای از
دستاوردهای راهبردی ایران می اردد و بی تفاوتی به بحران سوریه برابتر بتا خطتای راهبتردی بترای ایتران
محسوب می شود (.)Salimi & Shariati, 2014, pp. 83-85

از جهتی دیگر سوریه برای ایران یک کانال اصلی برای ارسال سالح به حتزب اهلل لبنتان استت؛ پتس
سقور بشار اسد نه تنها یعنی از دست دادن مهد ترین متحد عرب ایران ،بلکه شامل محتدود شتدن توانتایی
ایران در ارائه پشتیبانی از حزب اهلل لبنان و توان تأثیر اذاری در وتعیت لبنان و عرصته اعتراب و استرائیل
است .بنابراین این مسئله که حزب بعث سوریه به یک رژید بنیادارای ستنی تبتدیل شتود و متحتدی بترای
عربستان سعودی محسوب شود ،یک سناریوی کابوس برای ایران خواهتد بتود (.)Goodarzi, 2013, p.52
عالوه برآنچه که در باال ذکر اردید ،از دیگر دالیتل حمایتت ایتران از ستوریه را متی تتوان حفتظ موازنته
قدرت منطقه ای توصیف نمود؛ چرا که در جریان تحوالت ستوریه ،قتدرت هتای منطقته ای رقیتب ایتران
همچون ترکیه و عربستان سعودی نسبت به وتعیت موجود ،ناراتی و خواهان تغییر موازنته قتدرت منطقته
ای می باشند .در حقیقت اتحاد این بازیگران در مورد پرونده سوریه برای تضعیف اتحاد مقابتل متی باشتد.
زیرا سوریه از متحدان کلیدی ایران و از سوی دیگر پل ارتباطی با اروه مقاومت حتزب اهلل و حمتاس متی
باشد؛ درنتیجه با جدا کردن سوریه از ایران موازنه منطقه ای را به سود ختود تغییتر خواهنتد داد .جمهتوری
اسالمی ایران به این امر واقف است که اار نظا سعلی سوریه تغییر کند ،یک متحتد راهبتردی کته توانستته
است آزادی عملی در بخش غربی آسیا برای خود به وجود آورد را از دست خواهد داد ( Nejat & Jafari
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 . )Weldani (1), 2013, p.43برخی تحلیل اران اعتقاد دارند که ایتران تنهتا بتازیگری استت کته در میتان
بازیگران منطقه ای و سرامنطقه ای می تواند نقش ائتالف ساز را بازی کنتد .هتیچ کشتور دیگتری از جملته
ترکیه ،عربستان سعودی و حتی آمریکا نمی تواند همزمان این ویژای را داشته باشد کته بته تترمید روابتط
اربیل -عرات بپردازد ،اروه های مختلف شیعی را ترغیب به ماندن در ائتالف سیاسی شان بکند و بین اروه
های سنی متعادل با سایراروه ها ارتبار برقرار کند (.)Nejat, 2015, p.113

ایران

محور

محور تد

مقاومت

مقاومت

سوریه

حزب اهلل

نمودار( :)1محور مقاومت

اسرائیل

عربستان

ترکیه

نمودار( :)2محور ضد مقاومت

نمودار شماره یک ،نشان دهنده محور مقاومت در منطقه خاورمیانه استت .کشتور ستوریه در مرکتز محتور
مقاومت قرار دارد .در واقد سوریه کانون مرکزی محور مقاومت در حال حاتر استت .بتدین صتورت کته
ایران برای حمایت و ارتبار با حزب اهلل لبنتان ،از کشتور ستوریه کته ختود در محتور مقاومتت قترار دارد،
استفاده می کند .سروپاشی حکومت بشار اسد ،به منزله قطد راه ارتباطی ایران با حزب اهلل و به صورت کلی،
از بین رستن محور مقاومت سعلی است .پس اار کشور ایران در بحران سوریه وارد شده است و به حمایتت
از حکومت بشار اسد و مبارزه با اروه های تروریستی پرداخته استت ،یکتی از دالیتل مهتد آن حمایتت از
محور مقاومت است .در حال حاتر محور مقاومت با سه چالش عمده و عمیق جهت حفتظ نفتوذ ختود در
منط قه خاورمیانه روبه رو می باشد .اول از همه سروپاشی بالقوه حکومت سعلی سوریه است که باعث اسزایش
آسیب پذیری استراتژیک محور مقاومت خواهد شد .دو خروج حماس از این محتور و اشتتیات آن بترای
پیوستن به اتحاد منطقه ای جدید به واسطه ظهور جنبش های اسال ارا در کشورهای نظیر تونس ،مصتر و
لیبی و حتی یمن با رهبری ترکیه و یا قطر و سو اسزایش اهمیت مسائل داخلی در جهتان عترب کته باعتث
کاهش بخش مهمی از قدرت سیاسی و منطقه ای و همچنین انفعال آن ها در برابتر تحتوالت جهتان عترب
شده است ()Mohns & Bank, 2012, p.2
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نمودار شماره دو ،بیانگر محور تد مقاومت در منطقه خاورمیانه است که کشور عربستان سعودی در
مرکز این محور قرار دارد .محور تد مقاومت به راحتی بین کشور عربستان سعودی و اسرائیل و با حمایت
ترکیه با نفرت و بیزاری مشتر

از شیعه در منطقه خاورمیانه شکل ارست .کنار هد قرار ارستن دو کشتور

عربستان سعودی و استرائیل کته بتانی تشتکیل و آغتاز محتور تتد مقاومتت هستتند ،تنهتا بته دلیتل اتحتاد
استراتژیک زود اذر آنان نیست ،بلکه دلیل اصلی آن ،مفید واقد شدن این دو کشور برای تجاوز غرب در
منطقه است .چرا که هر دو کشور دارای ایدئولوژی بدخید تعصب و غلبه بته واستطه زور هستتند .وهابیتت
ستیزه جو در مورد عربستان سعودی و صهیونیسد جنگ طلتب در متورد استرائیل (.)Sanchez, 2016, p.2
ستوای مفتی سعودی نیز در همین راستا ،یعنی تضعیف محور مقاومت قابل توجیه است .مفتی سعودی شتیخ
عائ

القرنی از سایر علمای اهل سنت خواست که در ستواهایی هماهنگ با یکدیگر ،علیه رژید بشار استد

اعال جهاد کنند و اعال کنند که رژید بشار اسد با حمایتهای ایران و حزباهلل لبنان در تالش استت کته
برادران اهل سنت ما را قتل عا

نماید ،بنابراین جهاد در سوریه علیه آنها واجب است ( Solomon, 2013,

 .)p.1آمریکا و ترکیه پس از چند ماه مذاکرات در تاریخ  19سوریه  2015بته معاملته ای دستت یاستنتد کته
هدف آن آموزش و مسلح کردن شبه نظامیان تروریست بود .هدف آن ها از ایتن معاملته ،آمتوزش پتانزده
هزار شبه نظامی تروریست در طول سه سال در خا

ترکیته بته وستیله  120سترباز آمریکتایی بتوده استت

( .)Lapin & Wisdom, 2015, p.1طبق این توصیفات مشخص است که بین کشورهای آمریکا ،استرائیل،
ترکیه و عربستان سعودی بر سر مسئله مبارزه با محور مقاومت نقطه اشتراکی وجود دارد و عربستان سعودی
که دارای تفکر اسراطی مذهبی می باشد ،با حمایت اروه های تروریستی در منطقه توسط دالرهای نفتتی و
ارسال تجهیزات نظامی ،مر کزیت این محور را برعهده ارسته استت و بته صتورت ختاص عوامتل تتداو و
تشدید بحران سوریه را سراهد آورده است.
عوامل ورود ایران به بحران سوریه
مقابله با نفوذ آمریکا و اسرائیل

جمهوری اسالمی ایران با نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی ،پایته و نفتوذ قتدرتش را بتر استاس
حمایت از دولت ها و جریان های تد اسرائیلی و تد غربی در منطقه قترار داده استت .در واقتد استتحکا
رابطه ایران و سوریه در نتیجه حضور رو به اسزایش آمریکتا در منطقته استت ،زیترا ایتران و ستوریه هتر دو
کشورهایی هستند که هدسشان تخریب و محدود کردن نفوذ آمریکا است .هر دو کشتور ایتران و ستوریه
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اهداف مشترکی چون سرکوب قدرت آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه و همچنین استرش نفوذ در لبنتان
را دنبتال متی کننتد ( .)Simbar & Ghasemian, 2014, pp.155-156تتا دانیلتون ،1مشتاور امنیتت ملتی
آمریکا در دسامبر سال  2011صریحا اعال نمود «پایان رژید اسد موجب بزرگ ترین عقب نشینی ایران در
منطقه و برهد خوردن توازن قوای راهبردی و تغییر آن علیه ایران خواهد بود» .بتدین ستان در حتال حاتتر
همه سشارها برای شکستن این پل ارتباطی یعنی سوریه اعمال می شود و در حقیقت به علت روابط نزدیتک
ایران و سوریه ،سرنگونی رژید حاکد در سوریه متی توانتد منجتر بته منتزوی شتدن ایتران در منطقته شتود
( . )Saghafi Ameri, 2011, p.1به همین دلیل است که ایران در جنگ داخلی سوریه به ارائه کمتک هتای
امنیتی نظیر آموزش و هدایت نیروهای امنیتی رژید بشتار استد متی پتردازد و در کنتار آن حمایتت متالی و
تسلیحاتی استرده ای را به این کشور مبذول می دارد .همچنین با ساماندهی شبه نظامیان داخلی به استزایش
قدرت و تسلط رژید بشار اسد در خا

سوریه کمک شایانی کترده استت ( Fulton; Hollidy & Wyer,

.)2013, p.25
جلوگیری از به هم خوردن توازن قوای منطقه ای

خاورمیانه به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیک و دارا بودن ذخایر انرژی و منابد اقتصادی و حوزه هتای
تمدنی و ایدئولوژیکی ،همواره محل تالقی مناسد و منازعه میان قدرت های جهانی و منطقه ایی بوده است.
هریک از بازیگران ذی نفد تالش می کنند که قواعد بازی را به اونه ای مدیریت کنند که حتداکثر منتاسد
آن هتا در منطقته تضتمین شتود ( .)Mosalli Nejad, 2012, p.38موازنته منطقته ای تحتت تتأثیر تحتوالت
سیاسی ،داراونی های امنیتتی و الگوهتای جابجتایی قتدرت در ستاختار سیاستی کشتورهای مختلتف ،بتا
تغییرات و داراونی هایی مواجهه می شود .به میزانی که سرایند تغییر در موازنه منطقه ای ماهیت سراایتر و
استرده ای داشته باشد ،طبی عی است که از تأثیرات بیشتری نیز برخوردار باشتد .شتواهد موجتود نشتان متی
دهد که نشانه هایی از چند جانبه ارایی منطقه ای و بین المللی در تحتوالت خاورمیانته مشتاهده متی شتود
( . )Naghibzadeh, 2009, p.16به نظر تحلیل اران عرصه سیاست ،در طی بحران شکل ارسته سصلی نو در
دنیای عرب با نفوذ روبه رشد ایران به عنوان یک پدیده بی سابقه ژئوپلیتیکی در منطقه اشوده شده استت.
ایران با وجود وتعیت نامناسب در اوایل انقالب و در شرایطی که در اواختر قترن بیستت تحتت سشتارهای
زیادی قرار داشت ،امروزه موسق شده است با بهره برداری از مزیت های سرهنگی ،اقتصتادی و ژئتوپلیتیکی
________________________________________________________________
Tom Donilon
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 ،به سرعت رشد کند و نقش ژئوپلیتیکی حتائز اهمیتتی را در منطقته ایفتا نمایتد ( Venetis,

 .)2011, p.5ایران احساس می کنتد کته ستقور ستوریه حاشتیه هتای عمیتق استتراتژیک ایتران در منطقته
خاورمیانه را به شدت تضعیف می کند .به عبارتی سقور سوریه محتور مقاومتت در لبنتان و حمتاس را بته
شدت تضعیف می کند .لذا ایران تتا حتد امکتان از حتامی یتا شتریک استتراتژیک ختود یعنتی ستوریه در
خاورمیانه دسا

می کند (.)Karami, 2011, P.1

مقابله با به قدرت رسیدن گروه های غرب گرا در منطقه

نگرانی عمده ایران انحراف حرکت های انقالبی به ویژه در ستوریه از مستیر مردمتی و ملتی و ستوار
شدن اروه های تحت حمایت قدرت های غربی بر سرنوشت ملت سوریه است .در این مسیر غرب نیتز بته
شدت تالش می کند که نیروهای سکوالر و غرب ارا به قدرت برسند و سعی می کند که مدل حکتومتی
مناسب برای کشورهای خاورمیانه نظیر مدل حکومت ترکیه معرسی کند؛ چرا کته در یتک نگتاه نستبت بته
تحوالت خاورمیانه ،عده ای معتقدند که غرب بته ایتن نتیجته رستیده استت کته بحتران مشتروعیت جتدی
حاکمان عرب منطقه در بازیابی هویتی جدید مرد این کشورها امری است که دیگر دوا نخواهد آورد و
بایستی جایگزینی برای این حکومت ها پیدا شود .در این تئوری حاکمان سعلی با حفتظ رویته جتاری نمتی
توانند در آینده دوا بیابند؛ از ایتن جهتت حاکمتان جدیتد بایستتی زیتر عنتوان دموکراستی و حقتوت بشتر
حکومت کنند .از نظر غرب مهد این است که هژمونی غرب در منطقه حفظ شود و حاکمیت غیتر مستتقید
غرب در این کشورها دوباره بازسازی شود؛ خواه تحت لوای دیکتاتوری و خواه تحتت لتوای دموکراستی
باشد؛ چراکه در هر دو صورت برنده اصلی غرب خواهد بود (.)Maghsoodi & Heidari, 2011, p.43
مقابله با جریان های سلفی و تکفیری

تداو بحران در سوریه منجر به ورود داعش به این کشور شد و عد مقابله جدی بتا داعتش در ایتن
کشور می تواند نوید این امر باشد که اار داعش قدرت در سوریه را به دست بگیرد ،نخست تهدید بزرای
برای شیعیان منطقه محسوب می شود؛ به ویژه کشور شیعه نشین ایران و ثانیا تهدید بزرای در جهتت منتاسد
ملی و سراملی جمهوری اسالمی ایران تلقی خواهد شد .بنابراین ایران با تما وجود بته دنبتال آن استت کته
ماند از سعالیت سلفی ها شود و دامنه قدرت آنها را در خاورمیانه به شکل بازیگر سرو دولتی نگته دارد .چترا
که تأسیس حکومت مورد نظر بنیاداراها در هر جای خاورمیانه ،تبعات بسیار شدیدی به طور ختاص بترای
ایران و به طور عا برای خاورمیانه خواهد داشت (.)Heidari, 2009, p.78
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نقش استراتژیک سوریه برای ایران

سوریه به جز روابط دو جانبه استراتژیک با جمهوری اسالمی ایران ،سال هتای زیتادی نقتش دروازه
ورود ایران به جهان عرب را هد به عهده داشته است .ایران در مسئله سوریه بحث معادالت منطقه ای را در
محورهای لبنان ،حزب اهلل ،سلسطینی ها و حماس مورد توجه قرار می دهد .تحوالت سوریه می توانتد همته
این محورها را تحت تأثیر خود قرار دهد و قدرت مانور سیاسی محور مقاومتت را کتاهش دهتد .از ستوی
دیگر سوریه نقش حیاتی در اتصال استراتژیک ایران به منطقه مدیترانه و خاور نزدیک دارد؛ به همین دلیل
برخالف سایر نقار جهان عرب ،ایران با نگاهی متفاوت ،تحوالت سوریه را دنبتال متی کنتد ( Khademi,

.)2013, p.86
بازیگر فرامنطقهایی؛ رویکرد فرانسه نسبت به بحران سوریه

سابقه روابط سرانسته و ستوریه پتس از سروپاشتی امپراتتوری عثمتانی و بته دنبتال قترارداد مرستو بته
سایکس -پیکو ،1درسال  1923که قیمومیت سوریه از سوی جامعه ملل به سرانسه وااذار شد ،برمی اتردد.
در زمان دولت ژا

شیرا  ،2روابط بین دوکشور رو به سردی ارایید و رویکرد سرانسه به سوریه منفی تر

شد ،تا جایی که دولت شیرا

سوریه را متهد کرد که با دادن تستلیحات بته ستازمان هتای شتیعه بنیتان بته

خشونت دامن می زند .پس از دولت شیرا  ،دولت سارکوزی در ستال  2008بته منظتور درهتد شکستتن
هالل شیعه ،با دولت بشاراسد وارد تعامل شد تا دمشق را از تهران جداکند .البته پس از شرو نا آرامتی هتا
در سوریه دولت سارکوزی به حمایت قاطد از مخالفان دولت سوریه پرداخت و خواهان برکناری بشار اسد
شد .با روی کارآمدن سرانسوا اوالند در ماه مه سال  ،2012سیاست حمایت از مخالفان بشاراسد ادامه یاست،
سرانسه در نوامبر  " 2012ائتالف ملی سوریه" را به عنتوان تنهتا نماینتده مشترو مترد ستوریه بته رستمیت
شناخت و روابط دیپلماسی دو کشتور بته طتور ک امتل قطتد اردیتد .در برختی محاستل از دکترینتی بته نتا
"دکترین اوالند" یاد می شود ،به موجب این دکترین ،باید کمک های امنیتی و بشردوستتانه در چتارچوب
حمایت های جامعه بین المللی در اختیار مردمی قرار ا یترد کته تحتت سشتار یتک رز و جنگتی نامشترو
زندای می کنند و از نیروهای مخالفی حمایت شود که معتقد به ارزش هتای غربتی متی باشتند .بتا وجتود
مخالفت اسکار عمومی سرانسه ،این دکترین بر انجا اقدا نظتامی بترای برکنتاری بشتار استد مصتمد استت
(.)Izadi (1), 2015, P.2

________________________________________________________________
Sykes-Picot
Jacques Chirac
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به دنبال ناکامی سرانسه برای مداخله نظامی ،این کشور تالش نمود راه حل های سیاسی را بترای حتل
بحران سوریه ادامه دهد ،به همین منظور ،نشست ژنو  2در  22ژانویه  2014برازار شد کته بته دلیتل ساصتله
زیاد مواتد طرف های مقابل نتیجه ای حاصل نشد .به دنبال ظهور داعش در سوریه و تبعات نتامطلوب آن
به لحاظ امنیت داخلی و سرازیر شدن سیل پناهنداان به اروپا و باالخص سرانسته ،بستیاری از کمتک هتای
تسلیحاتی سرانسه (مسلسل های  7/12میلیمتری ،راکت انتداز ،تجهیتزات مختابراطیس بته اتروه هتای متورد
حمایت خود از جمله اروه های اسال ارای اسراطی مثتل داعتش تعلتق ارستت .در همتین راستتا بتا تغییتر
شرایط نبرد در سوریه و ظهور داعش ،سرانسه از سپتامبر  ،2014به ائتالف تد داعش پیوست و سرانسه اولین
حمله نظامی خود را علیه مواتد داعش در  27سپتامبر  2015انجا داد .رهبران سرانسته در پاستخ بته بحتران
پناهنداان و اسزایش نگرانی ها از حمالتی که ممکن بود از سوی داعش برنامه ریزی شود ،موقعیتت ختود
را در اوایل سپتامبر  2015تغییر دادند و ماموریت های شناستایی را ستوریه شترو کردنتد و در اواختر متاه
سپتامبر با استناد به حق دسا مشرو  ،نیروهای سرانسه حمالت هوایی را با تمرکز بر اردوااه های آموزشتی
علیه اهداف خود در سوریه به انجا

رساندند (.)Mclnnis, 2015, p.4

سرانسوا اوالند پس از وقو حمالت تروریستی  13نوامبر سال  2015در خا

کشورش ،به این مسئله

اشاره کرد که راه ورود به روند حل سیاسی بحران سوریه ابقای بشاراسد در قدرت به صورت موقت است،
اما پس از پایان دوره ،بشاراسد نباید در آ ینده سیاسی سوریه نقشی داشته باشد؛ این سیاست سرانسته بته "نته
داعش ،نه اسد" معتروف اردیتد ( .)Izadi (1), 2015, pp.3-4وقتو حمتالت تروریستتی در شتبانگاه 13
نوامبر  2015در پاریس که در تاریخ سرانسه از آن به عنتوان شتدیدترین حمتالت بته لحتاظ تلفتات و ابعتاد
حادثه یاد می شود ،ر ویکرد آتی سرانسه را در برخورد با تروریسد به شدت تحت تتأثیر قترار داد .اتزارش
هایی وجود دارد که علت وقو این حمالت را در ایجاد یک کمپین تروریستی توسط برخی اتبا سرانسه با
داعش دانسته اند .این کمپین با تبلیغات مخفی و جذب آشتنایان و استتخدا آن هتا ،زمینته را بترای انجتا
حمالت تروریستی سراهد می کند .بنابراین این مسئله سقط حاصل تروریست های داخلی نیست ،بلکه شامل
برخی از تروریست هایی با تابعیت سوری و اتبا سرانسوی خارج از کشور هد می شود .پس این کمپتین را
می توان ترکیبی از هر سه اتروه دانستت ) .(Jenkins, 2015, pp. 4-5سرانسته حمتالت هتوایی بته مواتتد
داعش در سوریه داشته است و از سوی دیگر ناو هواپیمابر شارل دوال را به خلیج سارس اعزا کرد .اما بتا
توجه به ظرسیت های محدود نظامی سرانسه ،این اقدامات چندان کارساز نبوده است ،بنابراین شتواهد نشتان
می هد که سیاست " نه اسد ،نه داعش" شکست خورده است ،در نتیجه سیاستت هتای سرانسته بته ویتژه در
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زمینه نحوه برخورد با بحران سوریه و نزدیکی بیش از اندازه با کشورهای محاسظه کار حتوزه خلتیج ستارس
که به نوعی عاملی در جهت تقویت داعش به حساب می آید ،باعث نق

آشکار سیاستت متورد نظرشتان

خواهد بود ( .)Izadi (2), 2015, pp.3-4نبرد حلب را می توان به عنوان نقطه عطفی در رویدادهای سوریه
یاد کرد .در اواخر ماه سپتامبر و اوایل اکتبر سال  ،2016عملیات نظامی در شهر حلب توسط ارتتش ستوریه
با هدف بیرون راندن باقیمانده پیکارجویان از بخش های شترقی و جنتوبی شتهر حلتب صتورت ارستت و
باعث شد که حلب از چنگال تروریست ها خارج شود؛ اما در این بین سران اتحادیه اروپا ،از جمله سرانسته
که از آزادی حلب خشمگین بودند ،خواهان انجا تحقیقات درباره حمله به "اهداف غیرنظتامی" در شتهر
حلب شدند .آنها ارتش سوریه ،روسیه و ایران را مسئول این حمالت دانستند .بدین ترتیب شورای امنیت با
هدف بررسی استقرار ناظران در حلب تشکیل جلسه داد و نستبت بته براتزاری نشستت ستوتالعتاده مجمتد
عمومی سازمان ملل در صورت لزو تاکید شد .سرانسوا دالتر ،سفیر سرانسه در سازمان ملل در جلسه اظهتار
داشت" :هدف از پیشنویس اعزا و استقرار ناظران بینالمللی در حلب و اطراف آن در ستریدتترین زمتان
ممکن است تا از پایداری آتشبس ،روند خروج ساکنان و ارسال کمک های بشر دوستانه اطمینان حاصتل
شود .دالتر همچنین اتاسه کرد که سرانسه امیدوار است ناظران از کادر سازمان ملل در ستوریه باشتد ،چترا
که مسئله ای بسیار تروری است .وی همچنین مدعی شد این پیشنویس تضمین حمایت از بیمارستانها و
کادر پزشکی را هدف قرار داده است .)Online Iran, 2016, p.1(".به نظر می رسد سرانسه در نظتر دارد از
طریق استقرار ناظران بین المللی ،بحران سوریه را در زیر لوای ستازمان ملتل قترار دهتد و از ایتن طریتق بته
بازپس ایری قدرت از دست بشار اسد مبادرت کند .سرانسوا اوالند و هیأت پارلمانی سرانسه در اواخر ستال
 2016به منطقه خاورمیانه سفرهای جدااانه ای داشتند که این مسئله به نظر می رسد از انگیتزه هتای مجتدد
سرانسه برای حضور پر رنگ تر در منطقه خاورمیانه و حل بحران های منطقه به ویتژه بحتران ستوریه استت.
ولی به هر حال سرانسه که خواستار حفظ مرکزیت خود در خاورمیانه است ،تاکنون آن چنان که باید به این
هدف نرسیده است (.)Jalal Zadeh, 2016, p.15
عوامل ورود فرانسه به بحران سوریه

 .1می توان رویکرد اروپا و در ذیل آن کشور سرانسه را در خصتوص کشتور ستوریه ،براستاس جنبته
های اقتصادی بحران ،مورد توجه قرار داد .براساس تحلیل ارائه شده توسط دیمیتری مینین 1متی تتوان ایتن
________________________________________________________________
Dmitry Minin

1-
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اونه اذعان داشت که در شرایط سعلی اتاز بته عنتوان مهتد تترین حامتل انترژی و از جایگتاهی راهبتردی
برخوردار است ( .)Minin, 2013, p.36در نتیجته انتقتال و مصترف آن ،کتانون توجته استتراتژیک غترب
محسوب می شود .به افته اف ویلیا انگدال 1یکی از پژوهشگران صاحب نا حتوزه انترژی ،اتاز طبیعتی
یکی از عوامل براسروخته شدن جنگ ها و بحران های منطقه ای در دنیای امروز است که باعث باال ارستن
آتش و زد وخوردهای متعدی شده است .در این جنگ داخلی مشخص خواهد شد که ختط لولته صتدور
ااز به اروپا از شرت به غرب و از ایران و عرات می اذرد و به سواحل مدیترانه ای سوریه خواهد رسید و یا
با جریانی از جنوب به شمال ،از قطر و عربستان سعودی شرو و به سوریه و ترکیه خواهد رسید .بایتد ایتن
نکته مد نظر قرارایرد که خط لوله در آستانه ساخت نابوکو 2و مجموعه خطور لوله ستاوث استترید 3تنهتا
منبد تأمین ااز خود را به میادین اازی آذربایجان محدود نموده اند .اما این ذخایر هراز قابل رقابت با ااز
طبیعی عرته شده روسیه به بازارهای اروپایی نیست .از دیگر سو اروپایی ها با سرآسیمگی به دنبال ساخت
خط لوله ساوث استرید هستند تا ااز طبیعی خلیج سارس را در کوتاه ترین زمان جایگزین اتاز خریتداری
شده از روس ها نمایند .در این زنجیره سوریه از موقعیتی کلیتدی برختوردار استت .امتا از ستویی نزدیکتی
رهبران سوریه به ایران و روسیه ،این امکان را نامحتمل جلوه می دهتد .بته همتین دلیتل از نظتر کارشناستان
سیاسی ،رهبران غرب مدت ها پیش طرح سترنگونی رژیتد ستوریه را کلیتد زده انتد ،چترا کته همزمتان بتا
شورش ،امضای تواسق نامه ساخت خط لوله مرسو به خط لوله اسالمی بسته شده بود .بی تردید جنگ علیه
کشور سوریه با هدف پیش بردن طرح های توسعه بازارهای صادرات ااز قطر و لغو تواسق موسو به ختط
لوله اسالمی است .در نتیجه از این منظر جنگ داخلی سوریه که آن را می توان بتازی قتدرت هتای غربتی
برای راه اندازی مسیر جدید صدور ااز به اروپا دانست ،همچنان ادامه دارد (.)Minin, 2013, pp.36-37

حال این نکته حائز اهمیت است که در حال حاتر توجه کشورهای اروپایی ،از همه مهد تر سرانسه به
خاورمیانه و کشورهای عربی معطوف است .چرا که وجود منابد عظید نفتی و اازی در این مناطق و رونتد
رو به اسزایش مصرف نفت برای سرانسه بسیار با اهمیت شمرده می شود و این کشتور بته شتدت بته واردات
نفت از کشورهای عربی وابسته است .بنابراین می توان یکی از سیاستت هتای سرانسته در خصتوص بحتران
سوریه را تأمین نیازهتای نفتتی ایتن کشتور دانستت ( Dehghani Firoozabadi & Noei Baqban, 2011,

________________________________________________________________
1-

Engdahl
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 . )p.143جدا از اینکه اوالند ،داعش را در سوریه یک تهدید جدی علیه امنیت ملی ختود تلقتی متی کنتد،
سیاست قاطعانه ای را نیز نسبت ب ه خاورمیانه جهت اسزایش و تقویت جایگاه خود به عنوان یک منبد عمتده
سالح برای متحدان منطقه ای خود اتخاذ کرده است .در طول چند سال اذشته سرانسه به طور قابل توجهی
سروش تسلیحات نظامی خود به مصر و کشور های عربی حوزه خلیج سارس که متحتدان ستنتی آمریکتا بته
حساب می آیند ر ا اسزایش داده است که این امر باعث نارتایتی در سیاست های منطقه ای ایاالت متحتده
آمریکا شده است (.)Neubauer, 2016, p.3

 . 2همچنین می توان علت توجه سرانسه به بحران سوریه را سراایر شدن ایتن بحتران و سترایت آن بته
کشور سرانسه دانست ،چرا که از منظرااه جمعیت شناختی ،سرانسه بعتد از جنتگ جهتانی دو دچتار تغییتر
جمعیتی در باست جمعیتی خود روبرو شده است ،به اونته ای کته امتروز حتداقل 10 ،درصتد جمعیتت 60
میلیونی سرانسه ،مسلمانان می باشند .از جمله ویژای های این جمعیتت مستلمان ،میتزان بتاالی نترل موالیتد
نسبت به دیگر شهروندان سرانسه است .بر این اساس تخمتین زده شتده استت کته تتا ستال  ،2030جمعیتت
مسلمان سرانسه حداقل به  25درصد کل جمعیت آن برسد .عالوه بر رشتد جمعیتت در طتول دهته اذشتته،
سرهنگ اسالمی در میان مسلمانان بستیار رشتد یاستته استت ( Dehghani Firoozabadi & Noei Baqban,

 .)2011, p.144بنابراین می توان اذعان داشت که دخالت سرانسه در بحتران ستوریه بترای کنتترل جمعیتت
مسلمان نشین این کشور نیز می باشد .از سوی دیگر به نظر می رسد بحران هویتی در میان مسلمانان مهتاجر
اروپا بسیار رشد یاسته است که همانا این مسئله ،خود می تواند عاملی در جهت جتذب مستلمانان در اتروه
های تروریستی نظ یر داعش باشد که در آینده کوتاه مدت تهدیدی برای اروپا محسوب می شوند.
 . 3از دیگر عوامل ورود سرانسه در بحران سوریه را می توان آغتاز شتدن سصتل جدیتدی در سیاستت
خارجی سرانسه پس از روی کار آمدن سارکوزی و پس از او ،با روی کار آمدن اوالند دانست که همچنان
ادامه دارد .ای ن سصل جدید حکایت از بازسازی موقعیت بین المللی سرانسه در حل بحران هتای بتین المللتی
دارد که پس از پایان جنگ سرد شاهد تنزیل این موقعیتت بتوده ایتد .بنتابراین ارتقتای جایگتاه و موقعیتت
سرانسه به عنوان بازیگری جهانی ،نیازمند به کارایری تاکنیک ها و مانورهای متناسب با اوتا جدید بتین
المللی است .در نتیجه سیاست خارجی سرانسه در چرخشی آشکار ماهیتی آمریکاارا پیدا کترد و بته جتای
اینکه مانعی در برابر سیاست های آمریکا باشد ،در حل بحران های بتین المللتی بتا آمریکتا همستو اردیتد
( .)Khaluzadeh, 2013, p.332سرانسه تالش نمود تا از طریق پیگیری سیاست کسب اعتبار و انجا سعالیت
در سطح سازمان های بین المللی در جهان تک قطبی ،به تقویت قدرت و محبوبیت خود در سضایی نتابرابر
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بپردازد که به دلیل مواجهه با مناسد آمریکا ناکا ماند .این ناکامی باعث توقف در پیشبرد سیاستت استزایش
قدرت و ارتقای جایگاه سرانسه در صحنه بین المللتی اردیتد .بته همتین دلیتل جانشتینان شتیرا

سیاستت

همراهی با آمریکا و عمل ارایی بر مبنای پذیرش وتد موجود را جانشین سیاست ستابق کردنتد تتا از ایتن
طریق به دو هدف برسند .اول اینکه بتوانند از طریق همراهی با آمریکا ،تتاثیر اتذاری بیشتتری در سیاستت
خارجی آمریکا داشته باشند و نقش بیشتری در صحنه بین المللتی ایفتا کننتد و دو بته اهتداف مربتور بته
اسزایش قدرت ملی و کسب دستاورد های بیشتر در سیاست خارجی و نیز کاهش هزینه های آن نایل آینتد
(.)Taeb & Mollah Ghadimi, 2008, p.68

بسیاری از مقامات ایاالت متحده آمریکا و سرانسه بر این باور هستند که همکتاری دوجانبته میتان آمریکتا و
سرانسه در تالش برای اجرای قانون مبارزه با تروریسد بعد از یازده سپتامبر بسیار قوی بوده است .سرانسته در
جهت مبارزه با تروریسد ،یک سیستد متمرکز محکد و یک شبکه اطالعاتی استرده جمد آوری اطالعات
در رابطه با شناسایی و مبارزه با اروه هتای اسراطتی تشتکیل داده استت ( .)Melkin, 2011, p.19همکتاری
سرانسه با آمریکا باعث تغییر در اولویت سیاست خارجی سرانسه شد ،از این جهت که سرانسه تمرکز خود را
بر کشور های جنوب صحرای آسریقا برداشت و نگاه خود را روی منطقه خاورمیانه و خلیج سارس متمرکتز
نمود ،به طوری که پایگاه نظامی خود را در سنگال تعطیل کرد و یک پایگتاه نظتامی در ابتوظبی بتاز کترد
( .)Rowdybush & Chamorel, 2012, p.170ناافته نماند که اوالند رئیس جمهور سرانسه به طور سزاینده
ای خواستار این است که سرانسه نقش پررنگی را در خط مقد سوریه ایفا کند .در نظرسنجی که حکومت
سرانسه در مورد مداخله نظامی سرانسه در بحران ستوریه انجتا داد ،اکثریتت مترد سرانسته ،یعنتی  64تتا 68
درصد مرد حاتر به هر نو

مداخله نظامی در سوریه بودند (.)Murkocinski & Sasnal, 2013, p.2

روابط استراتژیک ایران و سوریه و مخالفت آمریکا با هر دو کشور و همچنتین تمایتل سرانسته بترای
حفظ نفوذ سنتی و تاریخی خود بر سوریه ،این کشور را به این نتیجه رسانده استت کته رهیاستت همگرایتی
محتاطانه با آمریکا ،امکان بازاذاشتن راه همکاری با آمریکا را در موتوعات بین المللی بازاذاشته استت
و از این طریق می تواند عد

همکاری با آمریکا را در جنگ عرات جبتران نمایتد ( Poorhashemi, 2007,

 .)p.33بنابراین می توان این اونه اذعان داشت که در حال حاتر سرانسه در حل بحتران ستوریه نستبت بته
سایر بازیگران اروپایی نقش سعال تری را ایفا می کند و این ایفای نقش اارچه در بسیاری موارد همستو بتا
آمریکا است ،ولی حل بح ران بین المللی سوریه و مبارزه با اسرار ارایی و یا تروریسد به طور خاص بترای
ارتقای موقعیت سعلی سرانسه در نظا بین الملل محسوب می شود.
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تحلیل مقایسه ای دیپلماسی سیاست خارجی بازیگران براساس نظریه نئورئالیسم

آنچه در خصوص بحران سوریه و رویکرد سیاست خارجی ایران و سرانسه بیان شد ،بیانگر این مستئله
است که تداو و تشدید بحران سوریه بیش از آن که ناشی شده از شرایط داخلی این کشور باشد ،حکایت
از یک بحران بین المللی دارد که بازیگران بین المللی ،چه منطقه ایی و چه بین المللی به آن ورود یاسته اند.
ورود و بازی بازیگران متعارض در سوریه نشان از برازیدن سیاست تهاجمی به جای سیاست تداسعی است.
عواملی که ایران و سرانسه را وارد بحران سوریه می کند ،در درجه اول موقعیت ژئوپلیتیکی کشتور ستوریه
است که هد برای ایران و هد سرانسه و هر بازیگر بین المللی دیگری حائز اهمیت است؛ بدین ترتیتب بترای
ایران نزدیکی سوریه به سلسطین و اتحاد استراتژیک این دو کشور بترای محتور مقاومتت بستیار بتا اهمیتت
است .اار با دیدی ژئوپلیتیک به این بحران نگاه کنید ،سوریه برای انتقال ااز ایران و تأمین نمودن امنیتت
انرژی بیشتر ،برای ایران بسیار قابل توجه است و حمایت از سوریه برای ایران برابر با حمایت از مناسد ملی و
سراملی است .به همین دلیل ایران به درایری سرا ملی رجو می کند و نیروهای نظامی خود را تحت عنتوان
مداسعان حر به سوریه اعزا می دارد .از سوی دیگر عد اعتمتاد بته نظتا بتین الملتل کته ریشته در تفکتر
رئالیستی دارد ،منجر شده است که حداکثر رساندن قدرت جزء مهد تترین اهتداف ایتران باشتد ،چترا کته
سقور بشاراسد یعنی تغییر وتد موجود در منطقه و تغییر وتد موجود ،سقور قدرت منطقه ای ایران را بته
همراه خواهد داشت .همین طور طبق نظریه رئالیسد تهاجمی هیچ تضمینی وجود ندارد که دولتت دیگتری
در آینده ابزارهایی را بر ای غلبه بر مواند به کار برد و استرش دهد .با توجه به این عد اطمینان ،دولت هتا
به ندرت می توانند از امنیت خود اطمینان حاصل کنند و باید با اسزایش قدرت خود ،دولت هتای دیگتر را
با دیده

شک بنگرند (.)Smith; Emilia & Dan, 2012, p.73

سرانسه به دالیلی همچون اسزایش سع الیت بین المللی در جهت ارتقای پرستیژ بین المللی و همچنین بته
واسطه امنیت انرژی و ااه تغییر باست شناسی جمعیت خود ،نسبت به سایر بازیگران اتحادیه اروپا نقش سعال
تری را در بحران سوریه ایفا می نماید .بعد از حمالت انتحاری  13نوامبر در پاریس ،ما شاهد نقش پررنگ
تر و حمالت هوایی به سوریه از جانب سرانسه بوده ایتد .موتتد سرانسته طتی اظهتارات اوالنتد بعتد از ایتن
حمالت انتحاری« ،نه داعش نه اسد» اعال شده است و این کشور سعی بر این داشته است که سیاست های
خود را در جهتی تدوین نماید که در عین مبارزه با تروریسد ،در انتها خواهان سوریه ای باشد که بشار اسد
درآن جایی نداشته باشد؛ بنابراین می توان این اونه اظهار نمود که اار به جای سیاست تهاجمی ،سیاستت
تداسعی حاکد بود ،ما هیچ ااه شتاهد ورود ستایر بازیکنتان در جریتان ایتن بحتران نبتودید .سرانسته بعتد از
حمالت پاریس عد احساس امنیت را در کشور خود به واقد در

کرد و از آنجایی که داعش مستئولیت
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این حمالت را برعهده ارست ،با جدیت تما سیاست تهاجمی را اتخاذ کرد و حمالت هتوایی ختود را در
قالب ائتالف علیه اروه تروریستی داعش پی ارست .اار بازیگران سیاست تداسعی را در سیاستت ختارجی
خود مد نظر قرار داشته باشند ،همواره سعی خواهند کرد که یک بحران را بر اساس قواعد و نر هتای بتین
المللی حل نمایند و بدون دخالت در یک بحران داخلی ،شترایط را بترای شتکل ایتری یتک بحتران بتین
المللی سراهد نکنند .اعزا ناو هواپیما بر شارل دوال ،بمباران شتدید مواتتد اتروه تروریستتی داعتش در
سوریه ،نشان از اتخاذ استراتژی تهاجمی از سوی کشور سرانسه دارد .حمالت تروریستی  13نوامبر که اولین
عملیات انتحاری در تاریخ سرانسه و در خا

این کشور بود ،برایش همچون شوکی بود که او را از خواب

غفلت بیدار کرد و معنای واقعی تروریسد و قربانی تروریسد شدن را به آن سهمانتد .کشتور سرانسته بته ایتن
نتیجه رسید که تروریسد برای رسیدن به اهداف خود ،مرزی نمی شناسد و قربانی برایش سرقی ندارد .پتس
دستیابی به امنیت سقط در حفاظت از مرزها تعبیر نمی شود .ااهی برای حفظ امنیت باید سرای مرزها رستت
و با آنچه که جهانیان تروریسد می خوانند ،به مبارزه پرداخت.
سرانسه در کل  2500نیتروی نظتامی ویتژه دارد کته از ایتن تعتداد 150 ،نفتر از ایتن نیروهتا در اقلتید
کردستان عرات مستقر هستند ،اما در سال  2016این کشور اعال کرد که تعتدادی دیگتر از نیروهتای ویتژه
نظامی خود را در شمال سوریه مستقر نموده و دلیل این امر هد تستهیل در عملیتات هتای نظتامی و مشتاوره
است ( .)Mehrnews, 2016, p.1تعداد نیروهای نظامی در حال مبارزه ایران نیز در حتال حاتتر در ستوریه
حدود  700نفر است که بیش از  1000نفتر نستبت بته تعتداد تخمینتی اذشتته کتاهش یاستته استت .اعتزا
کماندوها و تک تیراندازهای اردان های واکنش سرید از تیت

 65نیتروی زمینتی ارتتش ،اولتین متورد از

حضتتور رستتمی نیروهتتای ایرانتتی پتتس از جنتتگ  8ستتاله بتتا عتترات در ماموریتتت هتتای سرامتترزی استتت
( .)Jamnews,2016, P.1اار سیاست خارجی کشور جمهوری اسالمی ایتران و سرانسته را در قبتال بحتران
سوریه با هد مقایسه کنید ،وجوه تشابه و تفاوت رویکرد سیاست خارجی این دو کشتور نمایتان متی شتود.
اولین نقطه مشتر

و در عین حال متفاوت سیاست خارجی ایران و سرانسه در بحران ستوریه ،همتان اتختاذ

سیاست تهاجمی در قبال این بحران است .نقطه مشتر

از این منظر که هر دو کشور نسبت به ایتن بحتران

سیاستی تهاجمی برازیدند که تاکنون هد این سیاست پابرجاستت و متفتاوت از ایتن منظتر کته سرانسته در
ابتدای بحران سوریه ،صرسا در دستگاه سیاست خارجی خود به این بحران واکنش نشتان متی داد و موتتد
منفی در قبال حکومت بشار اسد اتخاذ کرده بود .به این صورت که با حمایت لفظی از اروه های مختالف
حکومت بشار اسد ،خواهان کناره ایری بشار اسد از قدرت بود؛ ولی در سال  2015که آثار و تبعتات ایتن
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بحران به خا

سرانسه رسید و این کشور مورد هجو حمالت انتحاری اروه تروریستی داعش کته دستت

برتر را میان اروه های تروریستی در سوریه دارد ،قرار ارست ،ایتن سیاستت را کنتار اذاشتت و بتا اتختاذ
سیاست تهاجمی ،نیروهای نظامی خود را وارد خا

سوریه کترد و بته مبتارزه بتا تروریستد پرداختت؛ امتا

جمهوری اسالمی ایران از ابتدای بحران ،به صورت صریح حمایتت ختود را از حکومتت بشتار استد ابتراز
داشت و نیروهای نظامی خود را در قالب های مختلف و البته با رتایت حکومت سوریه ،جهتت مبتارزه بتا
تروریسد روانه خا

ای ن کشور کرد .پس مسئله ای که سیاستت ختارجی ایتران و سرانسته در قبتال بحتران

سوریه را متفاوت می کند ،این است که رویکرد تهاجمی از همان ابتدا ،در دستگاه سیاست ختارجی ایتران
اتخاذ شده بود ،اما این رویکرد در سیاست خارجی سرانسه در دو نوبت اتخاذ شد.
از دیگر وجوه تشابه سیاس ت ختارجی ایتران و سرانسته در قبتال بحتران ستوریه ،موقعیتت ژئتوپلیتیکی
خاص کشور سوریه است که برای هر دو کشور ایران و سرانسه بسیار با اهمیت شمرده می شتود و از جملته
عوامل مهد ورود این دو کشور به این بحران است .مسئله دیگر در بررستی نقتار استترات سیاستت ختارجی
ایران و سرانسه در بحران سوریه ،متفاوت بودن ایدئولوژی حاکد بر دو کشور ایتران و سرانسته و بته تبتد آن
تفاوت در نو نگاه دو کشور نسبت به این بحران است .جمهوری اسالمی ایران به دلیل ایدئولوژی ختاص
اسالمی و انقالبی که بر آن حاکد است ،نستبت بته بحتران ستوریه نگتاهی ارزشتی دارد .ایتران حمایتت از
شیعیان جهان را جزء آرمان های انقالبی خود می داند .در سوریه هد به دلیل حاکد بودن حکتومتی شتیعه،
ایران وظیفه خود می داند که شیعیان این کشور را مورد حمایت قرار دهد .همچنتین وجتود حتر حضترت
زینب در این کشور و اقدا ایران در نا اذاری نیروهای نظامی خود تحت عنوان متداسعان حتر  ،نشتان از
حاکد بودن این نگاه ارزشی در سیاست خارجی ایران در قبال این بحران است .پس می توان افت که این
نگاه ارزشی دستگاه سیاست خارجی ایران در قبال بحران بین المللی سوریه ،بر اتختاذ رویکترد تهتاجمی از
سوی ایران بی تأثیر نبوده است .در حالی که سیاست خارجی سرانسه ،تغییر موتد از سیاست واقد ارایی به
سیاست عملگرایانته ارزش محتور در قبتال تعامتل بتا حکومتت بشتار استد استت و شتامل هتیچ اونته بعتد
ایدئولوژیکی نیست .ورود و تداو نقش سرانسه در سوریه به ژانوس دو چهرهای شبیه بود که سعی می کرد
بین نگاه و مناسد بروکسل و پاریس پیوندی برقرار کند .تاکید بر وجه منطقهای ،چندجانبه ارایانته و ارزش
محور بیشتر مدنظر بروکسل و ایفای نقش رهبری منطقهای در اروپا و شکل دادن به آینده خاورمیانه مدنظر
پاریس بود .تالش برای پیوند این دو نگاه محدویتهای قدرت سرانسته را در برختورد بتا تحتوالت منطقته
جبران می کرد .سرانسه دیگر چندان راغب نیست همچون بحران های دیگر در خاورمیانه صرسا نقش صحه
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اذاشتن به اقدامات آمریکا را ایفا کند .بنابراین سرانسه درصتدد استت بته متوازات کشتمکش قتدرتهتای
منطقهای و سرامنطقهای بر سر قدرت در خاورمیانه ،بتا اتختاذ رویکترد عمتل ارایانته ارزش محتور ،موتتد
کلیدی تری در مسائل مهد خاورمیانه مثل صتلح خاورمیانته ،انترژی و موتتوعات دیگتر بته دستت بیتاورد
( .)Parsaei, 2012, p.5نکته ای د یگر در متفاوت بودن نگاه دو کشور ایران و سرانسه به بحران ستوریه کته
می توان ازآن نا برد ،بهره ایری سرانسه از این بحران برای احیای مجدد حوزه نفوذ سنتی خود در ستوریه
است .در نهایت با مقایسه سیاست خارجی دو کشور ایران و سرانسه در قبال بحران سوریه ،می توان این ادعا
را داشت که اارچه سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه منطبق با نظریه نئورئالیسد و اصول و قواعد
آن است ،اما تمامی عوامل ورود ایران به بحران سوریه حول دال مرکزی مسئله ایدئولوژی خاص حاکد بر
ایران و همان نگاه ارزشی می چرخد؛ مسئله ای که رویکرد سیاست تهتاجمی اتختاذ شتده از ستوی هتر دو
کشور نسبت به بحران سوریه را متفاوت می کند.
بحث و نتیجهگیری

ایران به عنوان بازیگر اصلی منطقه ایی با وجود پیشینه روابط دوستانه با بشار اسد ،به دالیل متفاوت از
جمله تامین امنیت محور مقاومت ،ژئوپلتیک حائز اهمیت ستوریه ،دستا از علویتان ستوریه ،حفتظ موازنته
قدرت در منطقه و دیگر دالیل ذکر شده در این پژوهش به حمایت از بشار اسد پرداخته استت و خواستتار
عد دخالت بیگانگان در حل بحران سوریه استت .سرانسته بته دلیتل آنکته در ستوریه منتاسد ویتژهای دارد،
احساس میکند که باید در این مورد تا اندازهای جلوتر از سایر کشورهای اروپایی قد بردارد .با روی کار
آمدن سرانسوا اوالند از حزب سوسیالیست در ماه مه  ،2012هیچ تغییری در سیاست سرانسه نسبت به ستوریه
ایجاد نشد .اوالند از هنگا روی کار آمدن ،رویکتردی تهتاجمی در عرصتهی سیاستت ختارجی در پتیش
ارست که پشتیبانی آشکار و مستقید از تروریستهای مسلح در سوریه ،از مظاهر عمدهی آن است .به دلیل
ناکامی های اوالند در عرصهی اقتصادی ،اوالند با کاهش سزایندهی محبوبیت روبهرو شد و به همین دلیتل،
وی تالش کرد تا با اتخاذ موتتد شتدیدتری دربتاره ی مستائل سیاستت ختارجی از جملته بحتران ستوریه،
محبوبیت ازدست رستهاش را احیا کند .همچنین سرانسه برای رسیدن به اهداف خود و ایجاد موقعیت مناسب
جهت مانور در سضای بین الملل کنونی ،اقدامات خود را در راستای سیاست های مد نظر آمریکا قترار داده
است تا به نوعی به اقدامات خود مشروعیت بخشد .بنابراین جمهتوری استالمی ایتران و سرانسته بتا سیاستت
تهاجمی وارد بحران سوریه شده اند .چرا که هریک براساس مناسد خود و عد اعتماد از شترایط موجتود و
حفظ امنیت خود دست به دخالت در این بحران زده اند .این سیاست تهاجمی را می توان در آمار مربور به
حضور نیروهای نظامی دو کشور در بحران سوریه نیز مشاهده کرد .اما باید در نظر داشت که دالیتل اتختاذ
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سیاست تهاجمی از سوی ایران با توجه به ایدئولوژی ختاص حتاکد بتر آن ،بته نتوعی متفتاوت بتا سیاستت
تهاجمی اتخاذ شده از سوی سرانسه است .نهایتا برای حل بحران سوریه به نظر می رسد که ابتدای امتر بایتد
دیدااه مسلط بر سیاست خارجی ک شورهای منطقه ایی و بین المللی نسبت به بحتران تغییتر نمایتد و درجته
دخالت خود را در امور مربور به یک کشور خارجی کاهش دهند .چه آن کشور سوریه باشد چته ستوریه
نباشد .دو می توان اذعان داشت به دلیل تشدید و تداو بیش از پیش این بحران ،تنها می تتوان بتر استاس
انتخاباتی آز اد و دموکراتیک توسط سازمان ملل ،با رعایت و حفظ اصل بتی طرستی و همچنتین بتا حضتور
نماینداان آن ،بحران چندین ساله سوریه را کاهش و در صورت امکان پایان داد .ایجاد یتک ائتتالف بتین
المللی زیر نظر سازمان ملل و با حضور تمامی کشورهایی که نیت واقعی آن ها ریشه کن کتردن تروریستد
است هد می تواند از استرش این بحران جلوایری کرده و بته حتل و سصتل آن کمتک نمایتد .در نهایتت
بدون شک سرنوشت مرد سوریه باید به دست خود آنها و در چارچوب حفظ تمامیتت ارتتی ،استتقالل،
حاکمیت و وحدت ملی تعیین اردد و کشتورهای منطقته نیتز بایتد از طریتق بکتارایری کلیته امکانتات و
ظرسیت های موجود و هد اندیشی پایدار تحقق این روند را تضمین نمایند.
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