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تحلیلی بر حمایت ایران از محور مقاومت در بحران سوریه، با تکیه بر 
رویکرد آرمان گرایی و واقع گرایی

محمدتقی روستایی1

چکیده

کش���ور•راهبردی•در•خاورمیانه،•حداقل•پیش���ینهای•به• روابط•سیاس���ی•ایران•و•س���وریه•به•عنوان•دو•

کنون،•پژوهش•های•بس���یاری• بلن���دای•عمر•انقالب•اس���المی•ای���ران•دارد.•از•زمان•پی���روزی•انقالب•تا

کش���ور•انجام•ش���ده•اس���ت.•این•تعامالت•و•مناس���بات•با•ش���کل•گیری•بهار• درباره•ی•تعامالت•این•دو•

عربی•و•تشدید•بحران•در•سوریه•به•اوج•رسیده•و•پرسشی•با•مضمون•»دالیل•حمایت•ایران•از•محور•

گام•نخست،•به• کرده•است.•به•نظر•می•رس���د•ایران•در• مقاومت•در•بحران•س���وریه•چیس���ت؟«•ایجاد•

دنبال•اهداف•ایدئولوژیک•و•مذهبی•و•سپس•در•پی•حفظ•منافع•ملی•خویش•باشد.•این•پژوهش•به•

کاربردی•اهداف•و•رویکردهای•ایران•در•حمایت•از•»محور•مقاومت«•در•قبال• کاوی•دقیق•و• دنبال•وا

بحران•س���وریه•است•و•در•نظر•دارد•با•اس���تفاده•از•روش•توصیفی-•تحلیلی•به•این•هدف•دست•یازد.•

بررس���ی•های•پژوهش•نشان•می•دهد•جمهوری•اس���المی•ایران•با•ایجاد•توازن•بین•عناصر•آرمانگرایی•

و•واقع•گرایی•و•با•تلفیق•دو•رویکرد•ایده•آلیس���م•و•رئالیس���م،•به•دنبال•حفظ•محور•مقاومت•اس���المی،•

کاهش•نفوذ•امریکا•و•اسرائیل•در•منطقه،•مشارکت•فعال•در•تثبیت•نظم•سیاسی-•امنیتی•خاورمیانه•

و•سرانجام،•دفاع•از•امنیت•منافع•ملی•است.

کلیدی: ایران،•سوریه،•سیاست•خارجی،•محور•مقاومت،•آرمان•گرایی،•واقع•گرایی گان  واژ

.)mt.roostaei@gmail.com(•1.•دانشجوی•دکتری•علوم•سیاسی•دانشگاه•آزاد•اسالمی•قم
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مقدمه

با•ش���کل•گیری•بحران•سیاس���ی•در•س���وریه،•بازیگ���ران•منطق���ه•ای•و•بین•المللی•ذی•نف���ع•و•تأثیرگذار،•

که• کش���ور•اتخاذ•نموده•اند• گونی•درباره•ی•این• گونا براس���اس•منافع•و•عالیق•خود،•جهت•گیری•های•

گروهی•مانند•روسیه،•ایران،• از•اهمیت•ژئوپلیتیکی•و•ژئواس���تراتژیکی•در•منطقه•نیز•برخوردار•اس���ت.•

کید•بر•حل•منازعه•ی•سوریه•از•روش•های•مسالمت•آمیز،•خواهان•ایجاد• حزب•اهلل•لبنان•و•عراق،•با•تأ

گروه•دوم،•کشورهایی• گونه•مداخله•ی•نظامی•هستند.•در• اصالحات•اساسی•در•این•کشور،•بدون•هر•

مانند•امریکا،•اعضای•اروپایی•شورای•امنیت،•اسرائیل،•عربستان•و•قطر•به•همراهی•اتحادیه•ی•عرب•

کن���ار•هم•قرار•داده• ق���رار•دارند•و•هدفی•جز•برکناری•اس���د•در•س���ر•نمی•پرورانند•و•همی���ن•امر•آنها•را•در•

کانون•این• اس���ت.•همچنین•احس���اس•خطر•یا•تهدید•مشترک،•س���بب•نزدیکی•این•بازیگران•شده•و•

احساس•خطر،•متوجه•ایران•و•قدرت•منطقه•ای•آن•است.

که•مهم•ترین•حامی•منطقه•ای•س���وریه•به•ش���مار•م���ی•رود،•مالحظات• جمهوری•اس���المی•ایران،•

که•یک���ی•از•مهم•ترین•آنها،•اس���رائیل•و•محور• گون���ی•در•سیاس���تش•در•قبال•س���وریه•م���د•نظر•دارد• گونا

مقاومت•اس���ت.•با•این•حال،•اهمیت•روابط•ایران•و•س���وریه•فقط•در•س���طح•دوجانبه•و•ابعاد•امنیتی•

که•این•دو،•ی���ک•محور•را•تش���کیل•داده•اند؛•محوری• گف���ت• و•ضد•اس���رائیلی•نیس���ت،•بلکه•می•توان•

که•امریکا،•اس���رائیل،•اروپای•غربی•و•بیش���تر•جهان•عرب،•به•ویژه•عربس���تان•را•متوجه•خود•ساخته•و•

موس���وم•به•محور•مقاومت•اس���ت.•)متقی•و•سعیدی،•1394،•ص2(•به•همین•دلیل،•بازیگران•مذکور•

کردن•دس���ت•ایران،• کوتاه• کش���ور،•ضمن• می•کوش���ند•با•برداش���تن•بش���ار•اس���د•از•رأس•قدرت•در•این•

کنن���د.•ایران•نیز• تضعی���ف•و•تحت•فش���ار•ق���رار•دادن•حزب•اهلل•و•مقاوم���ت،•امنیت•خویش•را•تضمین•

برای•پیش•گیری•از•این•اتفاق،•به•حمایت•از•بش���ار•اس���د•و•نظام•وی•در•س���وریه•می•پردازد.•از•س���وی•

دیگ���ر،•بح���ث•نفوذ•و•ق���درت•ایران•در•منطق���ه•و•رقابت•با•عربس���تان•و•ترکیه،•از•دیگ���ر•دالیل•حمایت•

کلی•غرب•در•منطقه•و• کردن•نفوذ•امریکا•و•به•طور• ایران•از•نظام•سوریه•است.•افزون•بر•این،•محدود•

کار•آمدن•دولت•تحت•نفوذ•آنان•در•کشوری•که•متحد•ایران•است،•یکی•از•مهم•ترین• جلوگیری•از•روی•

گونه•انتقال•قدرت• دغدغه•های•ایران•درباره•ی•س���وریه•به•ش���مار•می•رود.•به•همین•دلیل،•ایران•هر•

که•خود•در•آن•نقش•داش���ته•باش���د•و•آینده•ی•حضورش•را•در• را•در•س���وریه،•تنها•در•صورتی•می•پذیرد•

کشور•تضمین•نماید. این•

گفتمان• کم•بر•نظام•جمهوری•اسالمی•ایران•و•تقابل•این• گفتمان•انقالبی-•شیعی•حا با•توجه•به•

با•دولت•های•اهل•س���نت•و•س���لفی•گری•در•منطقه،•از•سویی•و•مداخله•ی•قدرت•های•فرامنطقه•ای،•

کش���اورز،• از•س���وی•دیگر،•امنی���ت•ملی•ایران،•هم���واره،•با•چالش•هایی•روبه•رو•بوده•اس���ت.•)آدمی•و•
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گروه•های• 1394،•ص•1(•عملک���رد•امنیت���ی•ای���ران•در•تحوالت•ناش���ی•از•بیداری•اس���المی،•حمای���ت•از•

شیعی•در•یمن•و•بحرین•و•همچنین•حضور•فعاالنه•در•عراق•و•سوریه•با•هدف•حفظ•و•افزایش•قدرت•

که• مجموع���ه•ی•امنیت���ی••مح���ور•مقاومت•و•تأمین•امنیت•مل���ی•ایران،•این•پرس���ش•را•تداعی•می•کند•

مهم•ترین•علل•حمایت•ایران•از•دولت•بشار•اسد•در•بحران•سوریه•چیست؟•فرضیه•ی•مقاله•را•به•این•

کش���ور،•حفظ•جبهه•ی• صورت•در•نظر•می•گیریم:•حمایت•ایران•از•س���وریه•به•دلیل•هم•پیمانی•با•این•

که•بر•مبنای•آرمان•های•شیعی•در•منطقه• مقاومت•و•تأمین•منافع•ملی،•حمایت•ایدئولوژیکی•است•

پایه•گذاری•و•با•رویکرد•واقع•نگری•تلفیق•ش���ده•اس���ت.•روش•تحقیق•به•صورت•توصیفی-•تحلیلی•و•

کتابخانه•ای•و•اینترنتی•است. گردآوری•اطالعات•براساس•منابع•

پیشینه پژوهش

کتب•و•مقاالت•متعددی•در•زمینه•ی•سیاست•خارجی•جمهوری•اسالمی•ایران•و•مناسبات•سیاسی•

ایران•و•سوریه•وجود•دارد.•برخی•از•آنها•عبارت•است•از:

کتاب•سیاس���ت•خارجی•جمهوری•اس���المی•ایران،•به•بررس���ی• -•»دکت���ر•منوچه���ر•محم���دی«•در•

کشورمان•پرداخته•است. اصول،•اهداف•و•مسائل•جاری•سیاست•خارجی•

کتاب•الگ���و•و•روند•در•سیاس���ت•خارجی• -•»دکت���ر•زه���ره•پوس���تینچی«•و•»دکت���ر•ابراهیم•متق���ی«•در•

گون•سیاست•خارجی•و•منافع•ملی•ایران•را•مورد•مداقه•قرار•دادند. جمهوری•اسالمی•ایران،•فصول•گونا
کاو•در•ساختار•تاریخی،• کند•و• کتاب•سیاست•و•حکومت•در•سوریه،•به• -•»محمدعلی•امامی«•در•

اجتماعی،•سیاسی،•اقتصادی،•امنیتی•و•نظامی•در•سوریه•پرداخته•است.

-•»سیدشمسالدین•صادقی«•و•»کامران•لطفی«•در•مقاله•ی•تحلیل•مواضع•ایران•در•قبال•بحران•

س���وریه،•رویک���رد•واقع•گرایی•و•حفظ•منافع•ملی•را•اس���اس•سیاس���ت•خارجی•ایران•درباره•ی•س���وریه•
دانستند.

-•»مه���دی•نطاق•پ���ور«•و•»محمدرضا•بش���ارتی«•در•مقاله•ی•علل•همگرایی•بین•ایران•و•س���وریه•و•

تأثیر•آن•بر•امنیت•سیاس���ی•ایران،•ضمن•بررسی•علل•سیاسی،•دینی،•امنیتی،•اقتصادی،•به•ارائه•ی•
پیشنهاد•در•عرصه•ی•اجتماعی،•اقتصادی•و•سیاسی•مبادرت•ورزیدند.

کید•بر• راهبرد•سیاس���ت•خارجی•ایران•در•قبال•بحران•س���وریه•در•پژوهش•های•مذکور،•بیشتر•با•تأ

رویکرد•واقع•گرایی•انجام•ش���ده•و•مبانی•و•اهداف•ایدئولوژیک•ایران•در•حمایت•از•سوریه•مورد•غفلت•

که•منکر•اه���داف•رئالیس���م•و•واقع•گرایانه•جمهوری• گرفته•اس���ت.•پژوهش•حاض���ر•در•عین•حال• ق���رار•

اس���المی•ایران•در•همراهی•با•س���وریه•نیس���ت،•در•نظر•دارد•آرمان•های•انقالبی•و•اس���المی•ایران•را•در•
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زمینه•ی•حمایت•از•سوریه•نیز•مورد•مداقه•قرار•دهد.

چگونگی شکل گیری بحران سوریه

کیلومترمربع•و•جمعیتی•بی���ش•از•22/000/000•نفر• کوچک•با•مس���احت•185/180• کش���وری• س���وریه،•

اس���ت.•س���وریه•از•ش���مال•با•ترکیه،•از•ش���رق•با•عراق،•از•غرب•با•لبنان•و•دریای•مدیترانه•و•از•جنوب•با•

کشور•چهارده•اس���تان•دارد.•س���وریه•از•نظر•جغرافیایی•دارای• اردن•و•اس���رائیل•همس���ایه•است.•این•

کوچک•جهان• کش���ور• کارشناسان•سیاس���ی،•سوریه•را•بزرگ•ترین• اهمیت•بس���یار•است.•بس���یاری•از•

کوچک•اهمیت•فوق•العاده•ای•در•منطقه•ی•استراتژیک• کشور• که•این• نامیده•اند،•شاید•به•این•دلیل•

)1391 :yjc.ir(•.خاورمیانه•دارد

کش���ورهای•عربی•خاورمیانه•و•شمال•افریقا،•از•تونس•آغاز•شد•و•به•مصر،• آغاز•ناآرامی•و•خیزش•در•

کش���ورهای•دیگر•مانند•بحرین،• کرد.•همچنین•دامنه•ی•اعتراض•••و•خیزش،•به• لیبی•و•یمن•س���رایت•

کش���یده•ش���د.•در•ای���ران،•موج•خی���زش،•»بیداری• کش،•اردن•و•عربس���تان•س���عودی•نیز• س���وریه،•مرا

کشورهای•عربی،•»بهار•عربی«•نامیده•می•شود.•با•آغاز•بیداری•اسالمی• اس���المی«•و•در•جهان•غرب•و•

کم•مس���تبد•در• که•منجر•به•س���قوط•چندین•حا و•خی���زش•جنبش•ه���ای•رهایی•بخ���ش•خاورمیان���ه،•

گردید،•مردم•س���وریه•هم•از•این•حرک���ت•بی•نصیب•نماندند.•نقط���ه•ی•آغاز•بروز• کش���ورهای•اس���المی•

بحران•سیاس���ی•س���وریه،•سال•2011•و•به•راه•افتادن•تظاهراتی•به•شکل•عمده•در•مناطق•حاشیه•ای،••

کس���ب•آزادی•بود.• کوچک•س���وریه•ب���رای•مبارزه•با•فس���اد،•انجام•اصالحات•و• پیرامونی•و•ش���هرهای•

که•باید•اصالحات•را•انجام•دهد،•ولی•برخی• اعتراضات•مردم•س���بب•ش���د•نظام•به•این•نتیجه•برس���د•

گروه•های•مخالف•نظام•دس���ت•به•اس���لحه•بردند•و•اعتراض•ها•به•مرحله•ی•خون•بار•رسید.•)آجرلو،• از•

1390،•ص•50(•از•س���وی•دیگر،•حمایت•های•مالی•و•تس���لیحاتی•بازیگ���ران•منطقه•ای•و•بین•المللی•از•

نیروهای•داخلی•درگیر•در•سوریه،•سبب•تشدید•اعتراض•های•خشونت•آمیز•شد.

گروهی•از•تحلیلگران•این•تحوالت•را• گونی•وجود•دارد.• گونا درباره•ی•تحوالت•سوریه•دیدگاه•های•

گروه•های•اجتماعی•در•سوریه•می•دانند•و•اقتدارگرایی•سیاسی•دولت•سوریه•را•عامل•اصلی• ناش���ی•از•

بحران•برمی•ش���مارند.•به•همین•دلیل،•ناآرامی•ها•و•بحران•در•س���وریه•را•امتداد•جنبش•های•مردمی•

گروه•از•تحلیلگ���ران•معتقدند•مردم•برای•رهایی• در•خاورمیان���ه•و•ش���مال•افریقا•ارزیابی•می•کنند.•این•

از•مش���کالت•سیاس���ی،•اجتماعی•و•اقتصادی•موجود،•ب���ه•اعتراض•و•مبارزه•با•رژی���م•اقدام•نموده•اند•

که•س���وریه،•مرز• گروه•دیگ���ری•از•تحلیلگران•معتقدند• و•خواه���ان•حقوق•سیاس���ی•و•آزادی•هس���تند.•

ژئوپلیتیک���ی•رادیکالیس���م•سیاس���ی•محافظه•کاری•جهان•غرب•به•ش���مار•م���ی•رود؛•بنابراین،•امریکا•و•
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کش���ورهای•محافظ���ه•کار•غرب•درصددن���د•زمینه•ی•افول•ق���درت•دول•تهای•رادی���کال•را•فراهم•آورند.•

که•منشأ•داخلی•داشته• )متقی•و•سعیدی،•1394،•ص•9(•به•اعتقاد•آنان،•حوادث•سوریه•بیش•از•آن•

باش���د،•دارای•منبع•خارجی•اس���ت•و•مش���کالت•داخلی•س���وریه•را•فرصتی•برای•بهره•برداری•و•رقابت•

کلی،• کویی•و•بهمن���ش،•1391،•ص•99(•ب���ه•طور• بازیگ���ران•منطق���ه•ای•و•بین•الملل���ی•می•دانن���د.•)نیا

گروه•اول،•فاقد•نگاه•دقیق•و•راهبردی•به•تحوالت•و•ناآرامی•های•سوریه• گفت•سطح•تحلیل• می•توان•

کش���ور(• که•در•این•ن���وع•تحلیل،•فقط•متغیرهای•داخلی•)وضعیت•داخلی•این• اس���ت،•به•این•دلیل•

گر• مورد•بررس���ی•قرار•می•گیرد•و•به•عوامل•بیرونی•این•تحوالت•توجهی•نش���ده•است.•به•نظر•می•رسد•ا

چه•س���وریه•از•مش���کالت•فراوان•و•جدی•در•حوزه•های•سیاس���ی،•اجتماعی•و•اقتصادی•رنج•می•برد،•

ک���ه•از•نوع•خیزش•ه���ای•مردمی•و•بیداری•اس���المی•اس���ت،•تابعی•از• کش���ور•افزون•بر•آن• بح���ران•ای���ن•

رقابت•های•راهبردی•و•ژئوپلیتیکی•منطقه•ای•نیز•به•شمار•می•رود.

روابط ایران و سوریه

کشور• گردید.•روابط•دو• مناس���بات•دمش���ق•و•تهران•به•دنبال•استقالل•س���وریه•در•س���ال•1946•برقرار•

در•نیم���ه•ی•دوم•ده���ه•ی•1940•و•نیمه•ی•اول•دهه•ی•1950•به•دلیل•طبیعت•متفاوت•رژیم•جمهوری•

سوریه•و•نظام•پادشاهی•ایران•در•سطح•پایین•قرار•داشت،•ولی•در•آن•اثری•از•خصومت•و•تشنج•دیده•

نمی•شد.•در•مجموع،•پیش•از•انقالب•اسالمی،•روابط•سردی•بین•ایران•و•سوریه•برقرار•بود.•با•وقوع•

که•عماًل•به•هم•پیمانان• گس���ترش•یافت•تا•جایی• کش���ور•به•تدریج• انقالب•اس���المی•ایران،•روابط•دو•

راهبردی•مبدل•شده•اند.

که• کرد•و•این•در•ش���رایطی•بود• س���وریه•در•دوران•جن���گ•تحمیل���ی•از•ایران•در•برابر•ع���راق•حمایت•

کثر•توان،•به•پش���تیبانی•از•عراق•پرداخته•بودند.•)طاهایی،•1388،• کش���ورهای•عربی•با•حدا همه•ی•

که•نفت•شمال•عراق•را•به•ساحل•شرقی•دریای•مدیترانه• ص•134(•برای•نمونه،•با•بس���تن•لوله•هایی•

کش���ورهای• کش���ور،•باره���ا،•مانع•اجماع• کرد؛•این• میرس���اند،•ضرب���ه•ی•بزرگی•ب���ه•اقتصاد•ع���راق•وارد•

گذش���ته•از•اینها،•س���وریه•در•اوج•تحریم• عضو•اتحادیه•ی•عرب•بر•ضد•ایران•در•جنگ•تحمیلی•ش���د.•

تس���لیحاتی•ایران،•توانست•س���الح•های•پیش���رفته•دفاعی•را•در•اختیار•جمهوری•اس���المی•ایران•قرار•

کش���ورهای• دهد.•س���وریه•همچنین•خواس���تار•پایان•دادن•به•اختالفات•موروثی•از•زمان•ش���اه،•بین•

کش���ور• گفت•وگو•بود.•)الجعفری،•1987،•ص•228(•اهمیت•روابط•دو• عربی•و•ایران•از•طریق•تفاهم•و•

که•رهبر•انقالب)مدظله•العالی(•در•دیدار•بشار•اسد•در•سال•1385،••ایران•و•سوریه•را• گونه•ای•بوده•است• به•

که•این•روابط،•از•دیرینه•ترین•و•ممتازترین•روابط• کید•فرمودند• عمق•استراتژیک•یکدیگر•نامیدند•و•تأ
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کشورهای•منطقه•است.•)سعیدی،•1387،•ص•228(

کش���ورهای•عربی•را•به•جز•س���وریه،•به•صلح•و•حل• کنون،•امریکا•توانس���ته•اس���ت• از•س���ال•1973•تا

اختالفات•با•اس���رائیل•و•به•رس���میت•ش���ناختن•آن•و•نهایتًا•تعمیق•روابط•ترغیب•نماید،•)موس���وی،•

1388،•ص•12(•ول���ی•س���وریه•از•مواض���ع•ای���ران•در•مورد•ح���زب•اهلل•لبنان•و•جنبش•ه���ای•جهادی•در•

کرده•و•این•مبارزات•را•دفع•تجاوز•و•دفاع•و•نه•تحرکات• فلسطین•اشغالی•بر•ضد•رژیم•غاصب•حمایت•

که•در•مناسبات• تروریس���تی•برشمرده•و•تأیید•نموده•است؛•بنابراین،•س���وریه•تنها•بازیگر•عربی•است•

منطقه•ای•و•بین•المللی،•نقش•مس���تقلی•ایفا•می•کند•و•وابس���ته•به•غرب•نیس���ت.•ارتش•سوریه،•تنها•

که•می•توان���د•امنیت•رژیم•صهیونیس���تی•را•در•معرض•خط���ر•قرار•دهد.• کالس���یک•عربی•اس���ت• ارتش•

همس���ایگی•با•فلس���طین•اش���غالی،•ایفای•نقش•محور•مقاوم���ت،•نقش•آفرینی•در•معادالت•سیاس���ی•

لبنان،•سوریه•را•به•خط•استراتژیک•ضد•رژیم•صهیونیستی•در•منطقه•تبدیل•نموده•است؛•بنابراین،•

که•ایران•را•در•به•مخاطره• رابطه•ای•استراتژیک•بین•جمهوری•اسالمی•ایران•و•دولت•اسد•وجود•دارد•

کش���ور•افزون•بر• انداختن•امنیت•اس���رائیل•توانمند•می•س���ازد.•)متقی•و•س���عیدی،•1394،•ص•7(•دو•

کات•دینی،•مذهبی•و•اسالمی•شایان•توجهی•هستند.•)سعیدی،• منافع•ملی•مش���ترک،•دارای•اشترا

که•بین•سوریه•و• که•تنها•در•یک•مورد•اس���ت• کرده• گفت•وگویی•اذعان• 1387،•ص•98(•بش���ار•اس���د•در•

کند.•)نطاق•پور•و•بشارتی،• که•تهران•از•اسرائیل•حمایت• ایران•فاصله•می•افتد•و•آن•هم•زمانی•اس���ت•

1390،•ص•100(

جمهوری•اس���المی•ایران•یکی•از•بازیگران•مهم•حاضر•در•بحران•س���وریه•و•قدرتمندترین•پشتیبان•

که•دولت•بشار•اسد• منطقه•ای•س���وریه•به•ش���مار•می•رود.•حمایت•ایران•از•سوریه•موجب•شده•است•

کش���ورهای•عربی•و•سابقًا•ترکیه•مقاومت• بتواند•در•برابر•فش���ارهای•همه•جانبه•ی•غرب•و•بس���یاری•از•

که• کند.•این•حمایت،•به•دلیل•نقش•لجس���تیکی•و•مهم•سوریه•برای•حزب•اهلل•لبنان•و•حماس•است•

از•متحدان•سیاسی•ایران•به•شمار•می•رود.•سوریه•یکی•از•مهم•ترین•پله•ای•ارتباطی•ایران•و•حزب•اهلل•

اس���ت•و•س���الح•اس���تراتژیک•جمهوری•اس���المی•تلقی•می•گردد•و•می•تواند•نقش•جبهه•ی•ایرانی•را•بر•

ضد•اس���رائیل•ایفا•نماید.•)P ,2013 ,Sutherlin.3(•»ریچارد•ه���اس«•در•مقاله•ی•خاورمیانه•ی••جدید•

می•نویس���د:•با•تغییر•موازنه••ی•قدرت•در•خاورمیانه•و•خلیج•فارس•و•به•وجود•آمدن•عنصر•ش���یعی•در•

کش���ورهای•حوزه•ی• ع���راق•و•پیروزی•ح���زب•اهلل•در•لبنان،•افول•قدرت•امریکا•آغاز•ش���ده•و•این،•ترس•

خلی���ج•فارس•و•اقتدارگرایان•س���نی•ع���رب•را•برانگیخت���ه•اس���ت.•)P ,2008 ,Hass.5(•در•نتیجه،•تغییر•

حکومت•در•سوریه،•به•معنای•قطع•پل•ارتباطی•ایران•و•حزب•اهلل•است•و•زمینه•ی•سقوط•حزب•اهلل•

لبنان•را•فراهم•می•آورد•و•از•این•رو،•بقای•حکومت•بشار•اسد،•برای•حفظ•هر•چه•بهتر•این•ارتباط،•از•
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اهمیت•فراوانی•برای•جمهوری•اسالمی•ایران•برخوردار•است.

کشورهای•عربی•با•ایران• از•نظر•سیاس���ی•و•امنیتی،•سوریه•دارای•عالی•ترین•س���طح•روابط•یکی•از•

کشور،• اس���ت.•این•امر•به•دلیل•وجود•دوستان•و•دشمنان•مش���ترک•منطقه•ای،•نیازهای•داخلی•دو•

مس���لمان•بودن•این•دو•و•وجود•روابط•و•پیش���ینه•ی•تاریخی•با•هویت•های•مذهبی•در•ابعاد•تاریخی،•

کشورهای•عربی•منطقه،•سوریه،• مذهبی•و•فرهنگی•در•ایران•و•سوریه•است.•به•اعتقاد•غرب•و•دیگر•

که•بس���یار•نزدیک•به•ایران•اقدام•می•کند•و•در• متحد•اس���تراتژیک•با•منافع•اساس���ی•مش���ترک•اس���ت•

مجموعه•ی•امنیتی•مقاومت،•عنصری•قوی•به•شمار•می•رود.•با•آغاز•بحران•در•سوریه،•روابط•نظامی•

کشور•با•ایران•بیشتر•شده•است.• و•امنیتی•این•

رویکردهای سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه

سیاس���ت•خارجی1•عبارت•است•از•استراتژی•یا•رشته•اعمال•ازپیش•طراحی•شده•ی•تصمیم•گیرندگان•

که•مقصود•آن،•دس���تیابی•به•اهدافی•معین،•در•چارچوب•منافع•ایدئولوژیکی•و•ملی•و•در• حکومتی،•

کنش•آن•در•قبال• محیط•بین•المللی•اس���ت.•سیاس���ت•خارج���ی•می•تواند•ابتکار•عمل•هر•دولت•ی���ا•وا

کنش•دولت•های•دیگر•باش���د؛•)مقتدر،•1358،•ص•131(•به•بیانی•دیگر،•سیاس���ت•خارجی،•شیوه•ی•

نگرش•دولت•به•جامعه•ی•بین•المللی•است.•)خوشوقت،•1375،•ص•145(

موج•انقالب•در•سوریه•به•عنوان•متحد•منطقه•ای•ایران،•تأثیر•شایان•توجهی•بر•موقعیت•و•منافع•

راهبردی•منطقه•ای•ایران•خواهد•داش���ت.•با•آغاز•بحران•س���وریه،•سیاس���ت•ایران•در•قبال•سوریه•ی•

واحد،•وارد•مرحله•ی•حساس���ی•ش���ده•اس���ت.•تحوالت•درونی•س���وریه،•ابعاد•جهانی•یافته،•در•حالی•

کش���ور،•بس���یار•مهم•و•ت���ا•اندازه•ای• ک���ه•مواض���ع•جمهوری•اس���المی•ای���ران•در•قب���ال•رخدادهای•این•

گرفتن•ظرفیت•ه���ا•و•توانمندی•هایش،•راهبردهای•متنوعی•در• تعیین•کننده•اس���ت.•ایران•با•در•نظر•

کرده• کمک•های•اقتصادی•و•مستشاری•نظامی•خود•را•به•سوریه•آغاز• گرفته•و• قبال•سوریه•در•پیش•

است•تا•از•سقوط•دولت•اسد•جلوگیری•نماید.•)متقی•و•سعیدی،•1394،•ص26(•ایران•می•کوشد•به•

گام•برای•بازگرداندن•صلح• کش���ورهای•منطقه•و•فرامنطقه•نش���ان•دهد•مبارزه•با•تروریسم،•نخستین•

گفتار•دش���منان•ایران،•به•ویژه•امریکا•و•اسرائیل،• که•در•اذهان•و• و•امنیت•به•منطقه•اس���ت،•هر•چند•

ایران•حامی•تروریسم•معرفی•شده•است.

ک���ه•ایران•در•مورد•س���وریه• درب���اره•ی•حمای���ت•ای���ران•از•نظام•س���وریه،•مخالف���ان•ایران•مدعی•اند•

که•مبارزه•با•مستکبران•و•یاری•مستضعفان•است،•زیرا•در• کرده• برخالف•سیاست•خارجی•خود•رفتار•

Foreign•Policy•.1
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که•از•مردم•پشتیبانی•می•کرد،•در•سوریه• قبال•مس���ئله•س���وریه،•برخالف•انقالب•های•عربی•و•بحرین،•

از•رژیم•بش���ار•اس���د•حمایت•می•نماید•و•به•جای•توجه•به•اصول•سیاس���ت•خارجی،•پیرو•منافع•ملی•

و•راهبردی•اش•در•منطقه•بوده•اس���ت.•جمهوری•اس���المی•ایران•در•پاس���خ•به•انتقادات•یادشده،•به•

گفته•ی•دولت•ایران،•در•بحرین،•بیشتر• تفاوت•موجود•در•مس���ئله•سوریه•و•بحرین•اشاره•می•کند؛•به•

که•در• کش���ور•مخالف•اند•و•فقط•اقلیتی•ضعیف•از•دولت•حمایت•می••کنند،•در•حالی• مردم•با•رژیم•آن•

کاماًل•برعکس•است•و•بیشتر•مردم•از•دولت•سوریه•پشتیبانی•می•نمایند•و•جمعیت• س���وریه،•موضوع•

گرایش•های•س���لفی•تشکیل• گروه•هایی•مانند•القاعده•و•اخوان•المس���لمین،•با• مخالفین•را•اقلیتی•از•

که•در•ش���هرهای•مرزی•مس���تقر•بوده،•از•حمایت•مالی،•تس���لیحاتی•و•تبلیغاتی•قدرت•های• می•دهند•

خارجی•برخوردارند.

کنون،•عمق•اس���تراتژیک• که•ا اف���زون•ب���ر•آن،•از•نظ���ر•ژئوپلیتیک•نیز•به•این•نکته•اش���اره•می•ش���ود•

گس���ترش•و•در•غرب،•ت���ا•س���واحل•مدیترانه•امت���داد•یافته•اس���ت؛•بنابراین،•مرزه���ای•لبنان•و• ای���ران•

کشورهایی•مانند• گرفته•می•ش���ود.•به•همین•دلیل،• س���وریه•خط•مقدم•منطقه•ی•نفوذ•ایران•در•نظر•

ترکیه،•عربس���تان•س���عودی•و•قطر•با•تمام•توان،•س���عی•در•تش���دید•بحران•س���وریه•و•افزایش•فش���ار•بر•

کناره•گیری•یا•سرنگونی•وی•دارند.•مهم•ترین•انگیزه•ی•مشترک•جبهه•ی•قدرت•های• اس���د،•با•هدف•

منطق���ه•ای•مخالف•اس���د،•سیاس���ت•مه���ار•ای���ران•و•همچنی���ن•جلوگیری•از•ق���درت•روزاف���زون•محور•

کنون،• مقاومت•با•نقش•آفرینی•ایران،•س���وریه•و•حزب•اهلل•لبنان•اس���ت.•)برزگر،•1394،•ص•182(•هم•ا

همه•ی•فشارها•برای•شکستن•این•پل•ارتباطی،•یعنی•سوریه،•اعمال•می•شود•و•آنچه•در•پشت•پرده•

در•جریان•اس���ت،•در•حقیقت،•به•دلیل•روابط•نزدیک•س���وریه•با•ایران•بوده،•هدف•از•سرنگونی•رژیم•

کشور•نیز•با•امید•به•منزوی•ساختن•ایران•صورت•می•پذیرد. کنونی•در•آن•

کردن•دخالت•ه���ای•خارجی،•همواره،•بر•ضرورت• ایران•در•عین•حمایت•از•دولت•اس���د•و•محکوم•

کید• کشور•تأ گفت•وگوهای•ملی•دولت•و•مخالفان•و•همچنین•اصالحات•سیاسی•دموکراتیک•در•این•

که•ایران•می•توانس���ت•با•تعام���ل•بهتر•با•برخی• کارشناس���ان•بر•این•باورند• کرده•اس���ت.•البته•برخی•از•

گفت•وگوهای•ملی،•دیپلماسی•فعال•تری•در•پیش• جریانات•اپوزیس���یون•در•سوریه•و•تالش•در•ایجاد•

کویی•و•بهمنش،•1391،•ص•164( بگیرد.•)نیا

گرفته•است؛•برخی•آن•را•از•دیدگاه• گونی•درباره•ی•سیاست•خارجی•ایران•صورت• گونا ارزیابی•های•

کارآمد• کرده•اند•و•معتقدند•سیاس���ت•خارجی•ایران•پس•از•انق���الب،•ناموفق•و•نا واقع•گرای���ی•تحلی���ل•

کرده•و•موفقی���ت•و•مطلوبیت•را•به•آن• ب���وده•اس���ت.•برخی•دیگ���ر•آن•را•از•دیدگاه•ایدئولوژیکی•بررس���ی•

نس���بت•داده•ان���د.•رویکرد•س���وم،•تلفیق���ی•از•دو•رویک���رد•قبلی•اس���ت،•یعنی•سیاس���ت•خارجی•ایران•
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کش���ورهای•دیگر،•ترکیبی•از•موفقیت•و•شکس���ت•می•دانند.•)دهقان���ی•فیروزآبادی،•1387،• را•مانن���د•

کلی،•سه•دیدگاه•اساسی•درباره•ی•نوع•رویکرد•سیاست•خارجی•ایران•در•قبال•سوریه• ص••10(•به•طور•

بیان•شده•است:

که•حکومت•بش���ار•اس���د•و• ال���ف. دی���دگاه حقوق بش���ری: طرف���داران•این•دی���دگاه•بر•این•باورند•

کمیت•حزب•بعث•در•سوریه،•دارای•ساختار•غیردموکراتیک•و•ناعادالنه•است•و•در•جریان•تحوالت• حا

گس���ترده•ی•حقوق•بشر•پرداخته•است•و•جمهوری•اسالمی•نیز• اخیر•و•برخورد•با•معترضان،•به•نقض•

کش���ورهای•منطقه•ای،•مانند•ترکیه•و• کش���ورهای•غربی•و•برخی• باید•با•درک•این•موضوع،•همگام•با•

گرفته،•سرانجام،•در• کش���ورهای•عضو•اتحادیه•ی•عرب،•در•صف•تحریم•کنندگان•س���وریه•قرار• بیش���تر•

کند. مسیر•سقوط•حکومت•بشار•اسد•حرکت•

کنونی•س���وریه•در• که•حکومت• ب. دی���دگاه ایدئولوژیک:•معتقدین•به•این•دیدگاه•بر•این•باورند•

گروه•های• کش���ور•از•نظر•همجواری•با• صف•جریان•مقاومت•منطقه•بوده،•موقعیت•اس���تراتژیکی•این•

که•سقوط•بشار•اسد•در•صف•جریان• مقاومت•در•لبنان•و•فلسطین،•اهمیت•ویژهای•دارد•و•از•آن•جا•

کرد. مقاومت•خلل•ایجاد•می•کند،•باید•در•هر•شرایطی•از•سقوط•حکومت•سوریه•جلوگیری•

ج. دیدگاه ژئوپلیتیک:•معتقدین•به•این•دیدگاه•می•گویند•جمهوری•اسالمی،•قدرت•منطقه•ای•

کم•بر•این• به•ش���مار•می•رود•و•یکی•از•مؤلفه•های•برتری•قدرت•ایران،•س���اختار•سیاس���ی•و•امنیتی•حا

گروه•های•مقاومت•مانند•حزب•اهلل،•اتحاد•محکم• منطقه•است.•ساخت•قدرت•در•خاورمیانه،•وجود•

کش���ور•عربی•و•به���ار•عربی،• کنونی•س���وریه•با•جمهوری•اس���المی،•موقعی���ت•راهبردی•این• حکوم���ت•

موقعیت•برتر•جمهوری•اس���المی•را•تحکیم•بخش���یده•اس���ت•و•س���قوط•حکومت•س���وریه،•ب���ه•ویژه•با•

دخالت•خارجی،•معادالت•را•به•س���ود•رقبای•منطقه•ای•و•مخالفان•فرامنطقه•ای•جمهوری•اسالمی•

کنونی• متحول•خواهد•س���اخت؛•بنابراین،•راهبرد•جمهوری•اس���المی•باید•مبتن���ی•بر•حفظ•موقعیت•

سوریه•باشد.

کدام•از•این•دیدگاه•ها•به•تنهایی•نمی•تواند•ترسیم•کننده•ی• با•این•حال،•به•اعتقاد•نگارنده،•هیچ•

گرفتن• کنون���ی،•در•پیش• راهب���رد•سیاس���ت•خارجی•جمهوری•اس���المی•در•س���وریه•باش���د؛•در•اوضاع•

ک���ه•دربرگیرنده•ی• راهب���ردی•چندالیه•و•چندبعدی•در•دیپلماس���ی•ایران•در•قبال•تحوالت•س���وریه،•

گفت• گون•هر•س���ه•دیدگاه•یادش���ده•باش���د،•عقالنی•تر•اس���ت.•از•این•نظ���ر،•می•توان• گونا جنبه•ه���ای•

کشتار• سیاست•خارجی•ایران•درباره•ی•بحران•سوریه،•بر•چهار•محور•استوار•است:•توقف•خشونت•و•

در•س���وریه،•ممنوعیت•مداخله•ی•سیاس���ی•و•نظامی•بیگانگان،•حفظ•دولت•بش���ار•اسد•و•همچنین•

کشور. ضرورت•اصالحات•داخلی•و•رجوع•به•آرای•مردم•برای•تعیین•سرنوشت•آینده•ی•
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با•توجه•به•مطالب•طرح•شده،•به•نظر•می•رسد•رویکرد•ایران•درباره•ی•بحران•سوریه،•به•دو•دلیل•

مبتنی•بر•تعامل•با•جامعه•ی•جهانی•به•منظور•حل•بحران•و•اصل•قرار•دادن•خواست•مردم•سوریه•در•

گفتمانی• کش���ور•باشد:•نخست،•به•دلیل•وقوع•چرخه•ی• تعیین•س���اختار•آینده•ی•نظام•سیاسی•این•

کمیت•نوعی•از•آرمان•گرایی•واقع•نگر•بر•سیاس���ت•خارجی•ایران•و•دوم،•به• مورد•انتظار•در•دولت•و•حا

دلیل•تقویت•ُبعد•واقع•گرایی•به•منظور•ایجاد•توازن•و•تعادل•بین•عناصر•آرمان•گرایی•و•واقع•گرایی.

دالیل حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه

جمهوری•اس���المی•در•محاس���بات•منطقه•ای•و•جهان���ی،•اهمیت•دوچندان•یافته•اس���ت؛•از•این•رو،•

تبیین•این•موقعیت•برای•ایران•ضروری•است.•متعاقب•آغاز•بحران•داخلی•سوریه،•ایران•برای•حفظ•

امنیت•ملی•در•قبال•تهدیدهای•به••وجودآمده،•رویکرد•حمایت•همه•جانبه•اش•را•از•دولت•بشار•اسد•

گذاش���ته•و•در•این•باره،•اتحادی•با•روس���یه•و•چین،•برای•جلوگیری•از•س���لطه•ی•غرب•بر•این• به•اجرا•

کرده•اس���ت.•با•توجه•به•این• گرفته•و•سیاس���ت•خارجی•خود•را•در•این•زمینه•تنظیم• منطقه•در•پیش•

مالحظات،•مهم•ترین•ابعاد•اهمیت•اس���تراتژیک•س���وریه•را•برای•جمهوری•اسالمی•ایران•می•توان•در•

قالب•چهار•اصل•مورد•بررسی•و•تحلیل•قرار•داد:

1. سوریه؛ محور مقاومت در برابر نفوذ افسارگسیخته غرب در خاورمیانه

به•س���ه•دلیل،•س���وریه•برای•قدرت•های•منطقه•ای•و•بین•المللی•اهمیت•دارد:•1.•مرکزیت•س���وریه•از•

نظر•راهبردی•در•خاورمیانه؛•2.•پیوند•س���وریه•با•درگیری•های•اعراب•و•اس���رائیل؛•3.•احساس•خطر•از•

کشورهای•منطقه•و•روند•روزافزون•آن.• ناحیه•ی•اسالم•سیاسی•و•بنیادگرا•در•

پس•از•س���قوط•اتحاد•جماهیر•شوروی•در•سال•1991•م،•امریکا•خود•را•در•مقام•پلیس•بین•الملل•و•

گیر•شدن•ارزش•های•لیبرال•دموکراسی•در•جهان• هژمون•جهانی•معرفی•نمود•و•خواهان•بس���ط•و•فرا

گذش���ت•زمانی•اندک،•موقعیت•ممت���از•امریکا•در•عرصه•ی•بین•الملل•با•چالش���ی•جدی• ش���د،•ولی•با•

گذار•به•مرحله•ی•جهانی•ش���دن،•نیازمند•عبور•از• گش���ت.•امریکا•برای•رس���یدن•به•اهدافش•و• روبه•رو•

کم•بر•نظام•بین•المللی•بوده•است.•مهم•ترین• گفتمان•حا که•از•سال•1648م،• نظام•وس���تفالی•اس���ت•

کشوری•را• کمیت•هیچ• که•طبق•آن،•نمی•توان•حا کمیت«•است• قاعده•ی•نظام•وس���تفالی،•»اصل•حا

کرد.•با•این•حال،•حمله•ی•امریکا•و•ناتو•به•افغانس���تان•در•س���ال•2001م،•عراق•در•سال•2003م،• نقض•

گذار• کنون،•تالش•برای•حمله•به•سوریه،•حکایت•از•تالش•واشنگتن•برای• لیبی•در•سال•2011•م•و•هم•ا

کمی���ت«•و•عبور•از•نظام•وس���تفالی•دارد.•از•دیدگاه•غرب،•س���وریه•به•دلیل•تحوالت• ب���ه•دوران•»فراحا

اخیر•خاورمیانه،•موقعیت•ژئوپلیتیکی،•همسایگی•با•اردن،•اسرائیل،•لبنان،•ترکیه•و•عراق•و•همکاری•
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گس���ترده•ی•نظامی•با•روسیه،•وسیله•ای•برای•رسیدن•به•هدفی•بلندمدت•خواهد•بود.•با•این•حال،•

که•ای���ران•در•قالب•توافقی•پایدار•با•س���وریه•و•روس���یه،•به•دنب���ال•جلوگیری•از• اهمی���ت•اساس���ی•دارد•

دستیابی•غرب•به•اهدافش•در•منطقه،•به•ویژه•سوریه،•است.••

2. حفظ حلقه ارتباطی با حزب اهلل و خط تقابل با اسرائیل 

در•نگاه���ی•تاریخی،•حافظ•اس���د،•هم���واره،•موجودیت•اس���رائیل•را•رد•می•کند•و•ب���ه•هیچ•وجه•حاضر•

کره•شود.•این•دیدگاه،•یعنی•اعتقاد•به•نابودی•اسرائیل،•موجب•تقویت• نیست•با•این•رژیم•وارد•مذا

که•سیاس���ت• روابط•دمش���ق•با•جمهوری•اس���المی•ایران•ش���ده•اس���ت.•در•س���ال•های•پس•از•انقالب،•

گرفت،•نزدیکی•تهران•به• دشمنی•با•اسرائیل،•یکی•از•محورهای•اساسی•سیاست•خارجی•ایران•قرار•

که•سبب•شده• دمشق•به•باالترین•سطح•رسید.•افزون•بر•دشمنی•با•اسرائیل،•عامل•اساسی•دیگری•

که•همسو• کند،•حمایت•سوریه•از•حزب•اهلل•لبنان•است• است•ایران•روابط•خود•را•با•سوریه•مستحکم•

با•اصل•دشمنی•با•موجودیت•اسرائیل•صورت•می•گیرد.•

که•اتخاذ•سیاس���ت•خارجی•یکس���ان•در•برابر•اس���رائیل•و•همچنین• در•نتیجه،•می•توان•عنوان•نمود•

حمایت•از•حزب•اهلل•لبنان،•عامل•اصلی•نزدیکی•روابط•ایران•و•س���وریه•اس���ت.•نزدیکی•روابط•این•دو،•

که•در•این• همس���و•با•تأمین•امنیت•جمهوری•اسالمی•ایران•و•همچنین•س���وریه•در•برابر•اسرائیل•است•

کلیدی•در•سیاست•خارجی•ایران•و•سوریه•بازی• راهبردهای•ضد•صهیونیستی،•حزب•اهلل•لبنان•نقش•

کاری•-•خواه•از•نظر•سیاس���ی•و•خواه•از• می•کند•و•با•حمایت•ایران•و•س���وریه•توانس���ته•اس���ت•ضربه•های•

نظر•نظامی-•بر•اسرائیل•وارد•آورد.•رابطه•ی•ایران•و•سوریه•اساسًا•برای•هر•دو•طرف•از•نظر•امنیتی•حائز•

اهمیت•است•و•حفظ•محور•مقاومت•در•منطقه،•برای•ایران•اهمیت•فوق•العاده•ای•دارد.

3. سوریه؛ نقطه اتصال ناسیونالیسم عربی و هویت ایرانی– اسالمی

مل���ت،•ملی•گرای���ی•و•دولت•ملی•،•پدیده•ه���ای•نوظهوری•در•تاریخ•جوامع•اس���المی•هس���تند.•در•پی•

گرفت•و• کار•قرار• کردن•نظام•جهانی•در•دس���تور• س���لطه••ی•همه•جانبه•ی•اروپاییان•بر•جهان،•اروپایی•

کشورهای•عربی•خاورمیانه،•بخشی•از•این•جهان•مدرن•شدند.•در•این•باره،•مهم•ترین•مسئله•برای•

کم•بر•خاورمیانه•بوده•است. ایران،•ناهمخوانی•هویت•ملی•ایرانیان•با•موج•ناسیونالیسم•عربی•حا

که•عمدتًا•جزو•قشرهای•استثمارشده•و•مظلوم•جامعه•بود•ه•اند،•هرگز• با•این•حال،•علویان•سوریه،•

گیر•دیگر،•با•برادران•سنی•خود•پیوند•برقرار• نتوانسته•اند•بر•مبنای•ناسیونالیسم•عربی•یا•جریا•ن•های•فرا

سازند•و•همواره•همبستگی•دینی•آنها•بر•دیگر•احساساتشان•غلبه•داشته•است.•این•امر،•نقطه•ی•عطفی•

در•روابط•ایران•و•سوریه•ایجاد•کرد.•ایدئولوژی•ناسیونالیسم•عربی•موجود،•سبب•ناممکن•شدن•روابط•
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که•تا• دوجانبه•ی•عرب•ها•و•ایران•ش���ده•بود،•ولی•در•س���وریه،•پس•از•آغاز•حکومت•حافظ•اسد،•کشوری•

مدت•های•مدید•تحت•س���لطه•ی•پان•عربیس���م•بود،•به•حکومتی•س���کوالر•تبدیل•شد•و•سیاست•های•

گذاش���ت.•این•امر•وضعیت•راهبردی•بسیار•مناسبی•برای•جمهوری• کنار• پان•عربیس���می•حزب•بعث•را•

کرد•تا•بتوان���د•با•افزایش•نفوذ•در•س���وریه،•خط•اتصالی•بین•ناسیونالیس���م•عربی• اس���المی•ای���ران•ایجاد•

رقیق•ش���ده•را•در•س���وریه•و•هویت•ایرانی•اسالمی•ترس���یم•نماید.•این•امر•موجب•شد•موافقت•نامه•های•

گس���ترده•ی•اعراب• که•البته•با•مخالفت•های• کش���ور•ایجاد•ش���ود• سیاس���ی،•اقتصادی•و•نظامی•بین•دو•

روبه•رو•شد•و•بدین•ترتیب،•سوریه•به•مسئله•ای•امنیتی•برای•جمهوری•اسالمی•ایران•تبدیل•می•شود،•

که•موجب•نفوذ•س���رمایه•داری•غرب• کش���ورهای•عربی•با•غرب،• کنونی•منطقه•و•اتحاد• زی���را•با•وضعیت•

در•خاورمیانه•ش���ده•اس���ت،•س���وریه•با•حمایت•ایران•همچنان•می•تواند•س���دی•محکم•در•برابر•لیبرال•

دموکراسی•غرب•باشد•و•این•مسئله،•یکی•از•مسائل•اساسی•سیاست•خارجی•ایران•و•همچنین•یکی•از•

ارکان•ساختار•امنیتی•ایران•در•خاورمیانه•به•شمار•می•رود.

4. استراتژی دفاع - تهاجم ایدئولوژیک 

که•وضعیت•پای���داری•ایران•را•در•مداخله•ی• اس���تراتژی•دفاع•-•تهاجم•ایدئولوژیک،•راهبردی•اس���ت•

که•ایران• س���وریه•در•معرض•نمایش•می•گذارد•و•اساس���ًا•این•نکته•را•متوجه•نظ���ام•بین•الملل•می•کند•

که•حمایت• کارشناسان•و•تحلیلگران•معتقد•بودند• حضوری•دائمی•در•س���وریه•دارد،•زیرا•بس���یاری•از•

کاه���ش•خواهد•یاف���ت•و•ایران•موض���ع•خ���ود•را•حداقل•برای• ای���ران•از•دولت•بش���ار•اس���د،•ب���ه•تدریج•

داش���تن•جایگاهی•در•حکومت•جدید•س���وریه•تغیی���ر•خواهد•داد،•ولی•ایران•ن���ه•تنها•حمایت•خود•را•

گونه•ای• ک���رد،•به• ک���ه•با•حمایت•همه•جانبه•اش•همه•را•ش���گفت•زده• کاهش•نداده•اس���ت،• از•س���وریه•

کنونی•س���وریه•به•رهبری•بش���ار•اس���د•اس���ت.• که•حتی•درصدد•تغییر•معادالت•به•س���ودخود•و•دولت•

ایران•با•اس���تراتژی•دفاع-•تهاجم،•یعنی•با•به•کارگیری•همزمان•حالت•دفاعی•و•تهاجمی•در•س���وریه،•

می•توان���د•با•حفظ•حکومت•س���وریه،•امنیت•خود•را•نی���ز•بیمه•نماید.•در•این•ص���ورت،•ایران•از•اتخاذ•

دف���اع•همه•جانبه•و•منفع���ل•در•برابر•هجوم•س���خت•افزاری•و•نرم•افزاری•غرب•خ���ودداری•می•نماید•و•

کردن•س���وریه•به•س���د•دفاعی•محکم،•با•توجه•به• در•عوض،•همزمان•با•اتخاذ•حالت•دفاعی•و•تبدیل•

کار• موقعیت•ژئوپلیتیک•و•اس���تراتژیک•س���وریه،•سیاس���ت•های•تهاجمی•خود•را•نیز••غیرمس���تقیم•به•

)1394 :alwaght.com(•.می•بندد•تا•بتواند•از•هزینه•ی•سنگین•دفاعی•خویش•بکاهد

افزون•بر•موارد•یادشده•می•توانیم•به•دالیل•دیگری•مانند•دفاع•از•مقدسات،•معاهده•ی•نظامی،•

کنیم. لزوم•وفاداری•به•دوستان•و•وحدت•مسلمانان•نیز•اشاره•
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نتیجه گیری

ه���ر•چند•پیش•از•وقوع•انقالب•ش���کوهمند•اس���المی،•بین•ایران•و•س���وریه•رواب���ط•دیپلماتیک•وجود•

کشور• گسترش•روابط،•این•دو• داش���ت،••ولی•چش���م•گیر•نبود.•با•این•حال،•پس•از•پیروزی•انقالب•و•با•

که•سوریه•در•دوران•جنگ•تحمیلی،•تنها• گونه•ای• عماًل•به•هم•پیمانان•راهبردی•مبدل•شده•اند،•به•

کنون•ایران،•یک���ی•از•بازیگران•مهم•حاضر• کرد•و•ا که•از•ایران•در•برابر•ع���راق•حمایت• کش���ور•عرب���ی•بود•

کش���ور•به•ش���مار•می•رود•و•داعیه•ی•حمایت• در•بحران•س���وریه•و•قدرتمندترین•حامی•منطقه•ای•این•

کشور•بحران•زده•ی•سوریه•در•سر•می•پروراند. همه•جانبه•را•از•

گرفته• گونی•صورت• گونا در•خصوص•سیاست•خارجی•ایران•در•قبال•بحران•سوریه،•ارزیابی•های•

که•ناش���ی•از•دیدگاه•های•صرفًا•واقع•گرایانه•یا•صرفًا•آرمان•گرایانه•و•پژوهش���گران•است.•این•ارزیابی•ها•

مشتمل•بر•سه•دیدگاه•است:

که•به•نقض•حقوق•بشر•و•برخورد•سرکوبگرانه•ی•دولت•اسد•با•معترضین• -•دیدگاه•حقوق•بشری،•

اعتقاد•دارد•و•در•نتیجه،•مدعی•تحریم•سوریه•و•تالش•ایران•برای•سرنگونی•دولت•اسد•است؛

که•معتقد•به•حفظ•دولت•اس���د•اس���ت•تا•ش���رایط•الزم•ب���رای•حفظ•محور• -•دی���دگاه•ایدئولوژیک،•

کاهش•نفوذ• مقاوم���ت،•تحکی���م•پل•ارتباطی•با•حزب•اهلل•لبنان•و•حماس•در•فلس���طین•و•س���رانجام،•

اسرائیل•در•منطقه•فراهم•آید؛

-•دیدگاه•ژئوپلیتیکی،•که•مدعی•است•سقوط•دولت•سوریه،•موجب•کاهش•قدرت•ایران•در•منطقه،•

به•سود•رقبای•منطقه•ای•و•دشمنان•فرامنطقه•ای•و•سرانجام،•تهدید•امنیت•ملی•ایران•است.

که•دیپلماس���ی•ایران•درباره•ی•تحوالت•سوریه،•راهبرد•چندالیه•و•چندبعدی•است• واضح•اس���ت•

و•نمی•تواند•فقط•متکی•بر•یکی•از•رویکردهای•یاد•ش���ده•باش���د.•جمهوری•اس���المی•ایران•با•تلفیق•و•

که•ش���رایط•الزم•برای•حفظ• ترکیب•اهداف•آرمان•گرایانه•و•واقع•گرایانه،•از•س���ویی•به•دنبال•آن•اس���ت•

مح���ور•مقاوم���ت•و•تثبی���ت•حلقه•ی•ارتباط���ی•با•ح���زب•اهلل•لبنان•و•زمین���ه•ی•تضعیف•نظ���ام•غاصب•

اس���رائیل•را•فراهم•س���ازد•و•از•سوی•دیگر،•درصدد•تثبیت•نظم•سیاسی-•امنیتی•خاورمیانه•و•افزایش•

گفت•ایران•در• قدرت•خود•در•منطقه•و•دفاع•از•امنیت•منافع•ملی•خویش•است؛•به•بیان•دیگر،•باید•

که•اهداف•ایدئولوژیکی•را•مبنای•حمایت•از•دولت•اس���د•قرار•داده•است،•به•دنبال•تقویت• عین•حال•

بعد•واقع•گرایی•به•منظور•ایجاد•توازن•و•تعادل•بین•عناصر•آرمان•گرایی•و•واقع•گرایی•است.

که•ش���کل•گیری•بحران•در•س���وریه•و• براس���اس•ای���ن،•پژوهش•حاضر•تالش•داش���ت•نش���ان•ده���د•

کش���ورهای•مس���لمان•دیگر•مانند•فلس���طین،•عراق•و•یمن،•چه•فرصت•ها•و•تهدیدهای•ایدئولوژیکی•

کرده•و•راهبردهای•امنیتی•منطقه•دس���ت•خوش•چه• و•امنیتی•برای•جمهوری•اس���المی•ایران•ایجاد•
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که•سرنگونی•دولت•بشار•اسد•و•دولت•شیعی•عراق،• تغییراتی•شده•است•و•نهایتًا•به•این•نتیجه•رسید•

گفتمان•ش���یعه،•انزوای•جمهوری•اس���المی•ایران،•از•دس���ت•رفتن• موجب•تضعیف•محور•مقاومت•و•

جبهه•ی•س���وریه•و•دسترس���ی•نداش���تن•ایران•به•حزب•اهلل•لبنان•و•حماس،•برتری•یافتن•عربس���تان•

کاهش•ضریب•امنیتی•ایران•می•ش���ود؛•بنابراین،• و•دولت•ه���ای•معاند•ایران•در•منطقه•و•س���رانجام،•

گفت•حفظ•محور•مقاومت•و•تقابل•با•اسرائیل•و•هم•پیمانانش،•جزو•اصلی•دکترین•امنیتی• می•توان•

گره•خورده•است.• ایران•است،••زیرا•امنیت•ایران،•به•ثبات•امنیتی•در•محور•مقاومت•

که•الزمه•ی•خروج•از•بحران•سیاس���ی•سوریه،•پذیرش• کید•بر•این•نکته•ضروری•به•نظر•می•رس���د• تأ

کید•بر•حل•مسئله• کشور•و•تأ دو•عامل•اساس���ی•اس���ت:•1.•دخالت•نکردن•قدرت•های•خارجی•در•این•

کوت���اه•آمدن•طرفی���ن؛•2.•انجام•اصالحات•در•نظام•سیاس���ی•س���وریه،•همراه•با• گفت•وگ���و•و• از•طری���ق•

شفاف•سازی•و•اعتمادسازی•مطلوب.
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