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چکیده
تغییر و تحوالت متعدد در ساختار خاورمیانه از آغاز شکلگیری تاکنون باعث شده که برخی این منطقه را اساساا «منطقاهای
ناتمام» تلقی کنند .وقوع خیزشهای عربی از سال  2011گرچه در بطن روندها و جریانهای تاریخی پیشین ریشه دارد؛ اماا دامناه
و گسترۀ آن به حدی بوده است که میتوان از آن بهعنوان شروع یک «فرایند تاریخی» جدید ،مشابه آنچه پا

از جنا

جهاانی

اول رخ داد ،یاد کرد .اثرات ناشی از این خیزشها ،در مسائل بسیار مهم و جدی همچون خشونت و افراط ،بهکارگیری تروریسم
برای اهداف سیاسی ،جن

های نیابتی منطقهای ،رقابتهای کالسیک و نوین قدرتهای بینالمللی و تالش بارای شاکلدادن باه

شرایط جدید سیاسی و استراتژیک توسط کشورهای مهم منطقه ،قابل مشاهده اسات .از میاان بحارانهاای متعاددی کاه از آغااز
تحوالت عربی در این منطقه شکل گرفته ،بحران سوریه بهعنوان هسته مرکزی و اهرم تعادلی مابین صفبندیهای قدیم و جدیاد
منطقه ،مطمح نظر است .اهمیت حیاتی سوریه به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسالمی ایران سبب شده که آیندۀ این کشاور
در رأس موضوعات حائز اهمیت برای ایران قرار گیرد .از اینرو هدف این مقاله درنظرگرفتن آیندههای احتماالی بحاران ساوریه
در قالب سناریوهای محتمل و ممکن و تبعات آن بر امنیت جمهاوریاساالمیایاران اسات .لا ا باا باهکاارگیری مفااهیم رویکارد
رئالیستی که به زعم نگارنده بهتر میتواند وضعیت خاورمیانه را به تصویر بکشد و با بهارهگیاری از روش سناریونویسای باه دنباال
تبیین مسئلۀ پژوهش میباشد.
واژگان کلیدی :بحران سوریه ،سناریوسازی ،گروههای معارض ،بازیگران منطقهای و فرامنطقهای ،امنیت ایران.
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Abstract
The Middle East is deemed as an “unfinished region” due to numerous changes in its
structure since its formation. Although Arabic uprisings, since 2011, derived from earlier
historical trends, their dimensions are big enough to be considered as the beginning of a
new “historical process” like what took place after the World War I. Their impacts on
important issues such as violence, extremism, politically motivated terrorism, regional
proxy wars, classical and modern competitions among international powers and attempts to
shape the new strategic politics by regional powers are easily discernible. Since Syria is
Iran’s strategic ally, its future matters to Iran. This paper aims to consider probable
outcomes of Syria conflict in the form of possible scenarios and its associated consequences
for the security of the Islamic Republic of Iran. In order to estimate possible scenarios, the
realist approach has been taken.
Keywords: Syria crisis, Scenario planning, opposing groups, Regional and Transregional
players, Security of Iran.

مقدمه

تاریخ روابط بینالملل همواره دربرگیرنده وقایع متعدد و متنوعی بوده است؛ اما تنها برخی از این وقایع
به جهت دامنه و گستردگی و همچنین قابلیت سرایت و فراگیر شدن آنها از این امکان برخاوردار شادهاناد
 بیشک وقوع خیزشهای عربی در خاورمیاناه و، اگر به این موضوع باور داشته باشیم.که تاریخ ساز شوند
 این رویداد عالوه بر فروپاشای برخای. در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است2011 شمال آفریقا در سال
 بار رواباط دیریناه برخای از کشاورها در ایان،از حکومتهای واقع در این منطقه و ایجاد آشوب و ناامنی
 امنیات و، سیاسات، اکنون ماهیت قادرت، ل ا این رویداد تاریخی.قلمرو نیز بهطور جدی اثر گ اشته است
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نقش بازیگران را در منطقه دگرگون کرده و به رقابت سیاسی و ایدئولوژیک همیشگی کشاورهای مهام و
قدرتمند منطقه دامن زده است .بحران سوریه نیز ،بهعنوان یکی از پرتنشترین این تحوالت در اواخر ساال
 2011نمود پیدا کرد و اکنون به مرحلهای رسیده است که میتوان گفت آینده این بحران میتواند تأثیرات
جدی در خاورمیانه داشته باشد.
پیش از وقوع تحوالت عربی ،دو جریان عماده در خاورمیاناه ،در حاال رقابات و عهادهدار تاوازن قاوا
بودند .یکی جریان موسوم به محور اعتدال عربی یا محورسازش ،که از کشورهای محافظهکار عرب متحاد
با غرب با محوریت عربستان سعودی ،مصر و اردن تشکیل میشد و موافق حضور و ایفای نقاش آمریکاا و
غرب در منطقه بودند و دیگری ،محور مقاومت متشکل از کشورهای جمهوری اساالمی ایاران و ساوریه و
گروههای مقاومت حماس و حزب اهلل که این ائتالف برخالف ائتالف نخست مخالف سیاستها و حضور
آمریکا و اسرائیل در سطح منطقه بوده است .ترکیه و قطر نیز به نوعی متعادلکنندۀ این دو جریاان بودناد و
بعضا در هرکدام از این دو جبهه خودنمایی میکردند .پ

از وقوع تحوالت در مصر و لیبای و باه قادرت

رسیدن اخوانالمسلمین در مصرو موفقیتهای چشمگیر دیگر گروههای نزدیک به این جماعات در برخای
کشورهای عربی ،بسیاری از شکلگیری «کمربند اخوانی» در خاورمیانه و شمال آفریقا سخن گفتند .ترکیه،
تون

و مصر با همراهی قطر در حال شکلدهی ائتالفی جدید در منطقه بودند ،ائتالفای کاه تاوازن قاوا در

خاورمیانه را به چالش میکشید .سقوط مبارک بهعنوان یکی از ستونهای اصلی محور سازش از یکسو و
قدرتیابی جریانهای نزدیک به اخوان در لیبی و تون

از سوی دیگر باعاث تضاعیف جریاان ساازش باه

رهبری عربستان شد .از سوی دیگر ناآرامیهای سوریه باعث شد تاا جریاان اخاوانی جبهاه جدیادی بارای
عرض اندام بیابد .حماس نیز به عنوان بخشی از جریان مقاومت تغییر مسیر داده و به سمت بارادران اخاوانی
خود در قاهره و آنکارا تمایل پیدا کرد.
تحوالت م کور باعث شد تا شاکلگیاری یاک گفتماان ساوم در منطقاه خاورمیاناه پایشبینای شاود.
گفتمانی که کانون مرکزی آن را ایدئولوژی اخوانالمسلمین شکل مایداد .باا ایان حاال باهزودی ساقوط
مرسی در مصر ،و دستبهدستشدن قدرت از شیخ حمد به شیخ تمیم در قطر تأثیری جدی بر جریانهاای
همسو با این تفکر در منطقه داشت .بنابراین اخوانیها نتوانستند در رویارویی با فرصت بهدستآمده در پای
افول دیکتاتورهایی چون مبارک ،بن علی و ق افی تجربهای موفق از خاود باه یادگاار بگ ارناد .هماۀ ایان
تحوالت به نوعی مسیر را برای جبهۀ مقاومت به رهبری ایران ،برای نقشآفرینی گستردهتر در منطقه فراهم
کرد؛ چراکه از طرفی جبهۀ سازش تضعیف شده بود و از سوی دیگر ایادۀ کمربناد اخاوانی در نطفاه خفاه
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شد .در این شرایط بود که بحران ساوریه بارای کشاورهای منطقاه جنباۀ حیااتی یافات .کشاورهایی چاون
عربستان و ترکیه ماندن رژیم اسد بر اریکۀ قدرت را برنمیتابند ،چراکه به زعم آنها سلطۀ کامال ایاران بار
منطقه را به دنبال دارد و از طرف دیگر سوریه برای ایران ،حلقۀ اتصال جبهۀ مقاومت محساوب مایشاود و
ایران نمیتواند هیچ سناریویی از آینده که به فروپاشی دولت دمشق بینجامد را بپ یرد.
شرایط در سوریه وقتی بحرانیتر ارزیابی میشود که بدانیم گروههای بایشاماری در ساوریه باهعناوان
گروههای معارض و مسلح فعالیت کردهاند؛ که میتوان از داعش ،جبهه النصره ،ارتاش آزاد ،احارار شاام،
اخوانالمسالمین ،انصاار و مجاهادین و برخای گاروههاای جهاادی ،کارد و تارک اشااره کارد .باازیگران
تأثیرگ ار منطقه همچون عربستان ،ترکیه و قطر با پشتیبانی غرب ،علیرغم تالش در جهت برکنااری اساد،
بر سر جانشین آینده این دولت اختالف نظر دارند و از اینرو حمایت آنها از فرقههاای گونااگون صاورت
میگیرد .در ادامۀ نبرد بر سر قدرت ،ح ف گروه تروریستی داعش از صحنۀ درگیری سوریه که با حمایت
همهجانبه محور مقاومت صورت گرفت ،نقشآفرینی هرچهبیشتر ایران و به تباع نگرانای ساایر دولاتهاای
منطقه را به همراه داشت.
رقابت برای بهدستآوردن سهم عمده از تحوالت سوریه کماکان وجاود دارد .در حاال حاضار رژیام
سوریه عمال به وزنۀ تعادل میان صفبندیهای منطقۀ خاورمیانه تبدیل شده است و همۀ طرفهای ذینفاع
نگران رقمخوردن آیندۀ این کشور به نفع رقیبان خود هستند .بنابراین ،تحوالت در سوریه ،آیندهای نامعلوم
و غیرقطعی دارد و همین امر لزوم درنظرگرفتن هرگونه احتمالی را گوشزد میکند و نیازمناد ایان امار مای
باشد که بدانیم سناریوهای محتمل درخصوص آیندۀ بحران سوریه کداماند و در صورت تحقق هریاک از
این سناریوها شرایط منطقهای ایران چگونه رقم خواهد خورد و به عبارتی چه تأثیری بار امنیات جمهاوری
اسالمی در منطقه خواهد داشت؟ در این راستا تبدیل بحران به جن

منطقاهای ،ساقوط بشاار اساد و روی

کارآمدن دوباره افراطگرایان ،تسلط کامل بشار اسد و تفوق بر بحران ،ادامهدارشدن بحران تا تجزیۀ سوریه
و راهحل سیاسی فراگیر؛ سناریوهای مفروض در این مقاله میباشد .فرض اصلی مقاله بر ایان اساتوار اسات
که امنیت جمهوری اسالمی تنها در صورت رسیدن به یک راهحل سیاسی فراگیر تأمین میشود.
-1چارچوب نظری-روشی

نظریه بهعنوان دریچهای است که از آن باه جهاان اجتمااعی و تحاوالت نگریساته مایشاود و درواقاع
محقق ،برای انجام تحقیق روشمند و اصولی نیازمند تکیه بر نظریهای بارای ملماوسکاردن محتاوای داناش
خود میباشد .اما در بررسی رخدادها و پدیدههای اجتماعی ،نمیتوان تنها یک نظریه را در تحلیل تمام پیچ
وخمهای موضوع توانا دانست .این مهم در رابطه با تحوالت خاورمیانه قابل لم تر است؛ چرا که شارایط
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کنونی خاورمیانه حاکی از عدم قطعیت و ابهامی است که تحلیل تمامی ابعاد آن در قالاب نظریاهای واحاد
نمیگنجد .بااینحال همواره مفاهیم و مفروضههای برخی نظریات نسابت باه ساایرین ،بساته باه موضاوع و
مؤلفههای مورد بررسی ،کارآمدتر است .در این پژوهش نیز با درنظرگرفتن برخی مؤلفههای هستیشناسای
و معرفتشناسی میتوان رد پای مفاهیم و مفروضههای رئالیستی را در جریانهای حاکم بر خاورمیانه دیاد.
برای مثال کنشگری دولتها ،تالش برای موازنۀ قدرت ،معمای امنیات ،ائاتالفهاا و اتحادهاای لارزان و
ناپایدار و مبتنی بر منافع ملی کشورها ،اهمیت بقا برای کشورها ،محیط مناقشهآمیز و فاقاد سلسالهمراتاب و
مواردی از این قبیل ،موضوعاتی است که در رویدادهای جاری در خاورمیانه و سیاست خاارجی کشاورها
مشاهده میشود .این مفاهیم و مفروضهها به کرّات در مباحث ارائهشده در بخشهاای مختلاف مقالاه قابال
ردیابی است.
بااینحال اتخاذ رویکرد رئالیستی ما را از کاستیهای این دیدگاه جهات تبیاین آنچاه در خاورمیاناه در
جریان است باز نمیدارد .آنچه درخصوص واقعگرایی بیان میشود و از نقدهای رایج بر این رویکارد مای
باشد این است که واقعگرایی نظریهای معطوف به ثبات است .به این معنی که وقوع مکرر الگوهاای معاین
در طول زمان بیش از تنوع تاریخی و فرهنگی انکارناپ یر کنشگران و تعاامالت در رواباط باینالملال بار
افکار واقعگرایان تأثیر مینهد .واقعگرایان نه بهطور اتفاقی بلکه برحساب انتخااب نظاری خودآگاهاناه بار
ثبات تأکید میکنند ( .)Moshir zadeh & Talebi Arani, 2014, p.77در آغاز اینگونه به نظار مایرساد
که تبیین تغییر و تحوالت در منطقۀ بحرانزدۀ خاورمیانه با نظریهای که معطوف باه ثباات اسات همخاوانی
ندارد؛ اما بهکارگیری مفاهیم این رویکرد در کنار روش برنامهریزی سناریو که درصدد تبیین «وضعیتهای
عدم قطعیت و ناپایدار» میباشد؛ میتواند ما را از بنبست گرفتاری در یک چارچوب نظری مضیق برهاناد.
باتوجه به سابقۀ کم کاربرد این روش در حوزۀ علوم سیاسی و رواباط باینالملال ،باه شار ایان روش مای
پردازیم.
برنامهریزی سناریو بهعنوان پرکاربردترین روش آیندهپژوهی عبارت است از شر رویدادهای آیندهای
که تحت شرایط معین ممکن است رخ دهند .سناریوها شاامل تصااویری از آینادههاای محتمال اسات کاه
هدف از بهکارگیری آنها مورد آزمایش قراردادن عملکرد سیاستها و استراتژیهای اتخااذ شاده در برابار
چالشهای موجود آینده با ایجاد و ترسیم فضایی از ممکنات است .بنابراین ساناریوها باا کشاف نظااممناد
چااالشهااا و فرصااتهااای پ ایش رو ،در خاادمت تاادوین اسااتراتژی قاارار م ایگی ارد ( & Makridakis
.)Wheelwright, 1989, p.215
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سناریوها همواره با اموری سروکار دارند که عدم قطعیت وجه بارز آنهاست .ناامعلومی و عادمقطعیات
میتواند گیجکننده و حتی موجب تضعیف روحیه باشد ،که در نهایت میتواند به انفعاال یاا فلاج تجزیاه و
تحلیل بهجای قاطعیت و عمل منجر شود .با این حال عدم قطعیتها را میتوان بهعنوان یک فرصت مشاهده
کرد .عدم قطعیتها میتواند الهامبخش این باشاد کاه آیناده در حاال حاضار در حاال ایجادشادن توساط
برنامهها و اعمال ماست و این ایدهها و برنامهها را میتوان به ایدههای ماؤثرتر و درساتتار تغییار داد .پا
عدم قطعیت بهنوعی به تحملکردن تشویق میکند ( .)R.carpenter, 2003, p.360برنامهریزی سناریو پیش
بینی نمیکند .فرض اساسی برنامهریزی سناریو این است که آینده غیر قابال پایشبینای اسات و پایشبینای
اغلب اشتباه است .استدالل آیندهپژوهان این است که یک آینده وجود ندارد ،اما چند آینده قابال قباول را
میتوان با تصمیمگیری و اتخاذ روش باز و انعطافپ یر برنامهریازی ساناریو مطار و آیناده جاایگزین را
کشف کرد (.)Sayres, 2010, p.21

وجه غالب استفاده از روش برنامهریزی سناریو در دهۀ  60میالدی ،در تحلیالهاای امنیتای و راهباردی
بوده است .نخستین بار بعد از جن

جهانی دوم برنامهریزی سناریو بهعناوان روشای بارای برناماهریازی در

بخشهای دفاعی و نظامی نیروی هوایی آمریکا و بهمنظور طراحای راهبردهاای جنگای مورداساتفاده قارار
گرفت .در سال  1967هرمان کان 1روش برنامهریزی سناریو را بهعنوان روش نوین برنامهریزی در مدیریت
و اقتصاد مورداستفاده قرار داد .در دهۀ  80میالدی پیر واگ 2ابعاد جدیدی به برنامهریزی سناریو افزود .وی
ضمن معرفی این روش به مدیران شرکت شل ،بخش جدیادی تحاتعناوان گاروه برناماهریازی باهمنظاور
بررسی حوادث ممکنالوقوع و تأثیرگ ار بر قیمت نفت تأسی

نمود .او و همکارانش دو ساناریو طراحای

کردند که در آن دستهای از داستانها به همراه قیمتهای احتمالی نفت نمایان شده بود .بعد از شوک نفتی
 1973و جن

یوم کیپور در خاورمیانه مدیران شرکت شل عک العمال مناساب و ساریع در برابار بحاران

نشان دادند که باعث جهش این شرکت نفتی در دنیای انرژی شد (.)Chahar soghi et al., 2012, p.6-7
بهطورکلی خاستگاه سناریو در جهان را میتوان در سه جریان ریشهیابی کرد .جریان اول آینادهگرایای
است که کاربرد سناریو در این رویکرد ،در پی پاسخدادن به این پرسش بنیادی بود که ،چه «چیازی اتفااق
میافتد؟» دومین مورداستفاده از سناریو از دهۀ  70در رویکردهای استراتژیک و راهبردگرایی ست و تالش
برای پاسخ به این پرسش که «چه بایاد کارد؟» و در نهایات باهکاارگیری آن در سانت یاادگیری و توساعۀ
________________________________________________________________

1. Herman Kahn
2. Pierre Vag
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سازمانی از دهۀ  90و پاسخ به اینکاه «چاه بایاد شاد؟» ( .)Lindgren & Bandhold, 2003, p.32از ایانرو
برنامهریزی سناریو از یک رویکرد صرفا توصیفی و منفعل باه رویکاردی فعاال و ساازنده در برناماهریازی
استراتژیک تبدیل شد.
مراحل مختلف طراحی سناریو در تقسیمبندیهای متعددی موردبررسی قرار گرفتاه اسات؛ در یکای از
این تقسیمبندیها 4 ،مرحله برای برنامهریزی ساناریو تعریاف شاده اسات .نخسات تعیاین عوامال محارک
طبیعی ،سپ

طراحی سناریوها با روشهای القایی و یا استنتاجی ،بعد از آن ارزیابی و بررسای ساناریوهای

طراحیشده و ح ف سناریوهای غیرقابلقبول و باورنکردنی و گام آخر نوشتن سناریو با جزئیات کامال از
طریق گرافها ،جدولها و یا توصیف تشریحی (.)Hanafi zadeh et al., 2006, p.142-143
در روش القایی میتوان از تیم طارا سااناریو اساتفاده کارد و بااا برگازاری جلساات متعادد «طوفاان
ماغزها» 1،وقاایع و اتفاقاات محتمال آیناده را ماورد بحاث قارار داده و عوامال باهوجودآورناده و عواقاب
رویدادها را بررسی کرده و سپ

سناریوها براسااس رویادادها شاکل مایگیرناد .در روش اساتنتاجی ،در

اولین گام دو مورد از مهمترین عوامل محرک تعیین میشوند و عدم قطعیت هرعامل تعیین میشود .عوامل
محرک مشخص شده ،دو محور عمود برهم را تشکیل مایدهناد .روی هار محاور مقاادیر یکای از عوامال
محرک از کمترین مقدار تا بیشترین مقدار مشخص میشود .شایان ذکر اساتکاه ایان دو محاور متعاماد و
عمود برهمدیگر ،هریک نشاندهندۀ ترکیب خاصی از دو عامل محرک یا نشاندهندۀ وجود یاک ساناریو
میباشد (.)Hanafi zadeh et al., 2006, pp.144-145
سناریوها معموال به دو دستۀ کلی تقسیم میشوند .الف) سناریوهای مرتبط باه آینادۀ احتماالی :در ایان
نوع سناریوپردازی تمام وضعیتهای احتمالی آینده موردبررسی قرار میگیرد ،بادون اینکاه جهاتگیاری
خاصی مدنظر باشد .ب) ساناریوهای مارتبط باا بادترین یاا بهتارین وضاعیتهاای آیناده :در ایان دساته از
سناریوها ،بدترین یا بهترین وضعیتهایی که در آینده ممکن است رخ دهاد ارزیاابی مایشاود .ایان مادل
بیشتر مبتنی بر نظریههای هنجاری ست .این سناریوها بیشتر به لحاظ مخاطرات و یا سودمندی بسیار زیادشان
طر میشوند (.)Abdollahkhani, 2011, p.402-404
در بررسی انواع سناریوها باید به سناریوی شگفتیساز اشاره کرد .شگفتی دربرگیرندۀ این معناست کاه
رویدادی احتمال وقوع کمی داشته باشد ولی در صورت وقوع تأثیرات فراوان و گسترده خواهاد داشات و
موجب غفلتزدگی میشود .سناریوی شگفتیساز در مقایسه با دیگر آیندههاای باورپا یر ،احتماال وقاوع
________________________________________________________________

1.Brain Storming
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کمتری دارند .آنچه در رابطه با یک سناریوی شگفتیساز اهمیت دارد میزان ناخوشایندی اسات کاه پیاماد
آن به همراه دارد .مثال مخاطرات ناشی از یک جن

هستهای .هرگونه برنامهریزی برای مقابله با پیامادهای

آن با وجود احتمال انادک وقاوع آن منطقای و ضاروری اسات .ریساکپا یری کاه برآیناد احتماالهاا و
پیامدهاست ،روشنترین راه انتخاب ساناریوی شاگفتیسااز اسات ( Khazai & Mahmoudzadeh, 2012,

.)p.200-210
تحوالت خاورمیانه و آنچه بهطور مشخص در بحران سوریه در جریان است؛ به دلیل پیچیدگی و تعدد
بازیگران و متغیرهای گوناگون ،از عادم قطعیات برخوردارناد و قابال پایشبینای نیساتند .هماین امار لازوم
درنظرگرفتن سناریوهای احتمالی و متعدد آینده را گوشزد میکند .سناریوسازی در رابطه با موضوع ماورد
بررسی ،مستلزم مشخصکردن عوامل مؤثر و دخیل در بحران میباشد .ایان عوامال در ساه ساطح داخلای،
منطقهای و بینالمللی قابل بحث است .در هریک از این سه سطح ما با بازیگرانی مواجهیم که منافع متفاوت
و متضادی را پیگیری میکنند؛ از اینرو نمیتوان آنها را به دو عامل تقلیال داد و از طارف دیگار ماهیات
تحوالت در روابط بینالملل کمیتپ یر نیستند و نمیتوان برای آنها مقدار مشخصی از قطعیات و یاا عادم
قطعیت در نظر گرفت .از اینرو روش استنتاجی صرف برای سناریوسازی در این پژوهش کاربرد ندارد .در
این مقاله ضمن بررسی عوامل محرک مختلف ،که هم در شکلگیاری و هام در تاداوم بحاران در ساوریه
نقش داشتهاند؛ از نظرات کارشناسان و اتاقهای فکری که در رابطه با آیندۀ سوریه شکل گرفتهاناد؛ بارای
ارائۀ سناریوها استفاده میشود.
 -2بحران سوریه

از گ شتههای دور ،سیاستهای سوریه در کشاکش رقابت گروههای محلی و قدرتهای بزرگ شکل
گرفته است .از زمان ایجاد آن بهعنوان یک دولت -ملت در سال  1919از خراباههاای امپراتاوری عثماانی،
سوریه اهرمی برای سیاستهای بینالمللی و منطقهای با تمرکز بر تاوازن قاوا باوده اسات .ساطح بااالیی از
مداخالت خارجی در درگیریهای حاضر ادامه این روند است .این کشور در واقع بهصورت ماوزاییکی از
گروههای کوچک و روابط محلیشان میباشد که فراتر از مرزهای قراردادی دولت مدرن گساترش یافتاه
است .در ایالتهای سوریهای امپراتوری عثمانی که بهعنوان بالد شام نیز شناخته میشدند؛ پیکربندی اداری
رسمی حکومت عثمانی در یک مجموعه مناطق محلی یکپارچه قرار داده شده بود .این مرزها باا خطاوط
ایالتیِ کشیدهشده توسط استانبول مرت بط نبودند .در عوض هر منطقه ،خودمختاری سیاسی نسابی داشات؛ و
بهوسیلۀ نخبگان محلی اداره میشد که با محل جغرافیایی خود بیش از شبکه گستردهتر ایالتهای سوریهای
یکپارچه بودند .برخی از این محلهای سیاسی ،شهرهای تأثیرگ ار دولتها بودند (دمشق ،حلب ،نابل ،
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عکا) و به کثرتگرایی قومی و فرقهای خود میبالیدند .موجودیت برخی دیگر بهوسیلۀ تسالط یاک یاا دو
جامعه مشخص شده بود؛ مانند مارونی جبل الشوف ،شیعۀ دوازده امامی جبل اماین و علاوی جبال نصایری
).)Slim & Trombetta, 2014, p.2
با سقوط امپراتوری عثمانی این فضای سوریه در داخل یک دولت ملت فشرده شد و با مرزهای جدیاد
انگلی

و فرانسه تعریف شد که توجه کمی به تقسیمبندی کشوری و یا روابط سیاسای گساتردۀ باالد شاام

داشتند .بر روی موزاییکهای قدیمی خطوط جدیدی نقاشی شده بود؛ اما هناوز اتصااالت مارزی سانتی و
هویت محلی در آن رونق داشت .همین امر در استقالل سوریه در  1946هم صادق بود .با وجود لفاظیهای
ملیگرایی دولت بعثی ،مناطق مختلف سوریه با کشورهای همساایه پیونادهای ارگانیاک ویاژهای داشاتند.
منطقۀ دمشق عمیقا به درۀ بقاع لبنان متصل میشود .حرمل در لبناان واقعاا بخشای از دشات حماص اسات.
منطقۀ درعا به طور طبیعی با شمال اردن ادغام شده است .منطقۀ دیرالزور و غرب االنباار ،باا عاراق ارتبااط
عمیق اجتماعی و سیاسی دارد .کرانههای شمالی حلب ،رقه و ادلب با جنوب آناتولی همپیوند است و استان
هاتای ترکیه با منطقه شمال الذقیه در ارتباط است .جن

کنونی سوریه به ناچار تحت تاأثیر سیاساتهاای

مرتبط ،خویشاوندی و اقتصاد لبنان ،عراق ،ترکیه و اردن است (.)Slim & Trombetta, 2014, p.3

بحران در سوریه معلول عوامل داخلی و خارجی متعادد مایباشاد .بایتردیاد فضاای داخلای ساوریه و
ساختار سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی این کشور در وقوع این بحران بیتأثیر نبوده است و از اینروسات کاه
ایران نیز ،ضمن حمایت از رژیم اسد خواهان اصالحاتی از سوی این دولت در مواجهاه باا معترضاان شاد.
غیررقابتی بودن فضای سیاسی و عدم انتخابات آزاد در این کشور ،فشارهای بیش از حاد سیساتم امنیتای باه
مردم و برخی از نخبگان م هبی ،فساد اقتصادی حاکم در بدنۀ نظام و وجود فقر در سطح کشور ،از عواملی
بود که شعله اعتراضات مردمی را در سوریه روشن کرد .عدهای معتقدند که شرایط جوی نیز بیتأثیر نبوده
است .برخی سیاستهای اقتصادی اشتباه دولت در پی خشکسالی  2006تا  ،2011به فقر و جاباهجااییهاای
عظیم جمعیت روستایی و نارضایتی گسترده بین جوامع وابسته به کشاورزی شد .بروز خشکساالی و تبعاات
حاصل از آن باعث شد دهها هزار سوری که زمینهای کشاورزی خود را از دست داده و گلههای خاود را
نابوده شده میدیدند ،فقیر و قحطیزده شده به دیگر شهرها روانه شوند و خشمگینانه برای هرگونه شورش
و اعتراض آمادگی داشته باشند ( .)Kerdouni, 2013در ادامه نیز برخورد نامناسب رژیم اساد در رابطاه باا
سرکوب اعتراضات مردمی موجب گسترده شدن و واردشدن عنصر خشونت باه ایان اعتراضاات شاد و در
ادامه زمینه را برای بهرهبرداری کشورهای منطقهای و فرامنطقهای از این بحران و دامنزدن به آن شد.
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صرف نظر از علل بروز بحران در سوریه ،آنچه اهمیت اساسی دارد؛ عواملی است که به ادامهدار شادن
داخلی این کشور منجر شده و مانع رسیدن به یک اجماع در رابطه با آینده ساوریه شاده اسات .ایان

جن

عوامل در سه سطح داخلی ،منطقهای و بینالمللی قابل ارزیابی است .نقش بازیگران این سه ساطح و نحاوه
تعامل آنها با سطو دیگر میتواند سناریوهای آینده سوریه را رقم بزند .بازیگران این سه سطح تحت تأثیر
شکاف استراتژیک «بقاء یا سرنگونی اساد» در قالاب دو گاروه از باازیگران رقیاب ،باه تقابال باا یکادیگر
برخاستهاند (.)Tarhomi, 2012
-

حاکمیت و ارتش سوریه (بقاء اسد) در برابر گروههای معارض سوری (سرنگونی اسد).

-

ایران ،عراق ،حزباهلل لبنان (بقاء اسد) در برابر عربستان ،ترکیه ،قطر ،اردن ،اسرائیل (سرنگونی یاا
تضعیف اسد).

-

روسیه و چین (طرفادار رژیام اساد) در برابار آمریکاا ،فرانساه و انگلای

(طرفادار سارنگونی یاا

تضعیف اسد).
-1-2بازیگران داخلی درگیر در بحران

کانون مدیریت سیاسی و امنیتی سوریه را علویان که در سوریه نصیریه نامیده میشوند؛ تشکیل میدهند
که حدود  15درصد مردم سوریه را تشکیل میدهند .نقش علویان سوریه در پشتیبانی از رژیم حااکم از دو
نظر حائز اهمیت است .از طرفی اغلب کادرهای کالن مدیریتی و پستهای کلیادی در ردههاای نظاامی و
امنیتی ،در اختیار این اقلیت است و از طرفی موقعیت جغرافیایی در خور توجهی را دارند؛ بدینصورت که
بیش از  90درصد علویان در استان ساحلی و استراتژیک الذقیه زندگی میکنند .بقیه جمعیت نیز در دمشق
و نقاط حساس شهری استقرار دارند .مسیحیان ارتدوک

با جمعیت حادود  10درصادی و نیاز دروزهاا و

یزیدیان که  4درصد مردم سوریه را در برمیگیرند؛ دومین سنگر دفاع از نظام کنونی سوریه را تشکیل مای
دهند .همچنین  15درصد از جمعیت استانهای حماته را شیعیان جعفری تشکیل میدهند و بایش از 10000
اسماعیلی مستقر در استان الذقیه نیز متمایل به حفظ نظام بعثی میباشاند؛ باا ایان اساتدالل کاه در صاورت
استقرار یک حکومت تندرو سلفی و بنیادگرای سنی ،امنیت خود را از دست میدهناد ( Movafaghian et

.)al., 2012, pp. 116-117
در مقابل ما با گروههای معارض متعددی روبهرو بودهایم که در جبهۀ مخالف بشار اسد برای سرنگونی
وی تالش میکنند .آنچه وزنۀ تعادلی میان اقلیت طرفدار بشار اسد و اکثریت معارضان ایجاد کارده عاالوه
بر موقعیت نظام سیاسی حاکم ،پراکندگی و اختالف نظر میان موج گروههای مسالح و معاارض مایباشاد.
گروههای مسلح بهشدت از یک تشتت و تنوع ایدئولوژیکی و حتی سااختاری رناج مایبرناد و هایچگوناه
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رهبری متمرکزی در میان آنها دیده نمیشود .البته باید توجه داشت که حضاور ایان گاروههاای مسالح در
صحنه نبرد مسلحانه در سوریه لزوما منبطق با نیروها و جریانات سیاسی معارض در سوریه نیستند و در موارد
زیادی ،گروههای سیاسی از همراهی با شورشیان مسلح به دالیل مختلف اجتنااب کردناد .نموناه باارز ایان
قضیه هم ،گروههای کرد سوری هستند که علیرغم مخالفت تاریخیشان با دولت مرکزی ،تالش کردهاند
که در این درگیریها سیاست مستقلی داشته باشند ( .)Ashouri, 2013به اعتقاد برخی ،کردهاا نقاش وزناۀ
تعادلی را در سوریه بازی میکنند .کردهای سوریه به لحاظ شاخصهای توسعه انساانی انساانی در بادترین
وضعیت به سر میبرند .گرچه واهمۀ کردها از تشکیل حکومتی بنیادگرا و عربی کمتر از دروزها ،یزیدیها
و مسیحیان است؛ ولی آنها هرگز به چنین حکومتی دل نبستهاند .آناان رژیمای ساکوالر را بارای حکاومتی
م هبی ترجیح میدهند .از سوی دیگر پشتیبانی ترکیه از اخوانالمسالمین ساوریه در امتنااع کردهاا از ایان
جنبش مؤثر است .آنها از تقویت نفوذ ترکیه و همپیماانی اساتراتژیک آنکاارا -دمشاق مایترساند .از ایان
روست که آنها را نوعی متعادلکننده میدانند که به هر طرف متمایل شوند؛ زمینۀ بارهمخاوردن تعاادل را
فراهم میکنند (.)Movafaghian et al., 2012, p. 118
در نگاه کلی گروههای فعال در صحنه نظامی سوریه که علیه ارتش این کشور دست به سال هستند از
لحاظ ایدئولوژیک به دو گروه اصلی تقسیم میشوند :یکی نیروهای موسوم به «ارتاش آزاد» کاه از لحااظ
فکری عموما مدعی تفکر سکوالر و لیبرال هستند و دیگری گروههای موسوم به «گروههاای جهاادی» کاه
عموما تفکرات بنیادگرایانه و افراطی سلفی دارند ( .)Ashouri, 2013از مهمترین گاروههاای جهاادی مای
توان به داعش اشاره کرد که به رغم پایانیافتن سیطره آن بر مناطقی از سوریه ،خسارتهاای زیاادی را بار
این کشور تحمیل کرد و کماکان خطر بازگشت آن از سناریوهای ممکن است.
 -2-2بازیگران منطقهای درگیر در بحران

در این سطح به شر مختصری از بازیگران مهم و تأثیرگ ار در بحران ساوریه مایپاردازیم .در طیاف
مخالفان ترکیه ،عربستان سعودی ،قطر ،اردن و اسرائیل مورد بررسی قرار میگیرند:
ترکیه که در قبال بحرانهای خاورمیانه یک موقعیت طرفدار تغییرات را در همه جا اتخاذ کرده بود؛ با
احتساب این امر که اخوان المسلمین برندگان ظاهری تحوالت هستند در رواباط خاود باا احازاب اخاوانی
سرمایهگ اری کرد .ترکیه خود را درگیر کمکهای فنی ،مشاوره سیاسی و کمکهاای اقتصاادی باه آنهاا
کرد .بااینحال جنبش در سوریه ،ترکیه را در یک موقعیت بسیار دشوار قارار داد .در ابتادا سیاسات ترکیاه
تالش برای متقاعدکردن بشار اسد به انجام اصالحات الزم بود .با این حال پا

از اینکاه رژیام شاروع باه

سرکوب مخالفان کرد؛ ترکیه به تدریج به حمایت از مخالفان برخاست .ترکیه دریافت که وضاعیت ساوریه
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از سایر کشورهای عربی که رهبران آنها سرنگون شدند؛ متفااوت اسات .بارخالف تاون

و مصار ،ارتاش

سوریه تا حد زیادی به رژیم وفادار است .برخالف انزوای رژیم لیبای ،رژیام ساوریه حامیاان مهمای چاون
روسیه و ایران دارد .از اینرو ترکیه شروع به حمایت از مخالفان سوریه کرد و اجازۀ سازماندهای آنهاا در
قلمرو خود ،زیر یک چتر به نام شورای ملی سوریه ) (SNCرا داد .بااینحال مخالفان سوریه در ادامه تقسیم
شدند و در عمل به یک دستور کار مشترک که شامل همۀ گروها بود شکست خوردند .ترکیه باهویاژه باه
حمایت نامتناسب از اخوان المسلمین سوریه متهم شاد .ایان موضاوع ساایر باازیگران را از شارکت در ایان
چارچوب بازداشت .ترکیه از طرف دیگر شروع باه میزباانی از ارتاش آزاد ( )FSAساوریه کارد کاه یاک
گروه نظامی مبارز با رژیم اسد کرد .این سیاست ترکیه را یک طرف در درگیری سوریه قرار داد .از دیگار
اقدامات ترکیه تالش برای تشکیل یک گروه دوستان سوریه شامل آمریکا ،چندین کشور اتحادیاه اروپاا و
کشورهای  GCCبود و بدین صورت به نوعی نقش وکیل مدافع مخالفان سوریه را بازی کرد ( Altunisik,

 .)2013, p.3-4باااینحال ،در ادامه نه آمریکا تمایل به مداخلۀ نظامی برای حل بحران از خود نشان داد و نه
سایر بازیگران در پیگیری منافع خود در سوریه با ترکیه همراستا بودند .بااینحال بحران سوریه پیامادهای
منفی زیادی را برای ترکیه به دنبال خواهد داشت .تأثیر بحران سوریه بر مسئلۀ کردهاا در ترکیاه ،موضاوع
پناهندگی بهعنوان یکی از پیامدهای تشدید بحران ،پیامدهای منطقهای و بینالمللی بحران برای ترکیه و باه
عبارتی افزایش تنش با کشورهای دیگر از جمله این پیامدهاست.
مجموع عوامل فوق باعث شد در ادامه دولت رجب طیب اردوغان به دنبال ایجاد منطقهای برآید که از
آن تحتعنوان منطقۀ امن در شمال سوریه یاد شده است .این هدف ترکیه را تاا انجاام عملیاات نظاامی در
منطقۀ عفرین واقع در شمال سوریه پیش برد .گرچه روسیه ،ترکیاه را باهعناوان یکای از طارفهاای مثلاث
پیشبرد روند سیاسی در جریان کنفران

آستانه مطر کرد؛ که بعد از پیروزی سوریه در حلب آغااز شاده

بود .بااینحال به نظر میرسد که ترکیه تفااهمهاای خاود را نادیاده گرفتاه و در تاالش اسات تاا شکسات
پروژههای پیشین خود برای سهم بردن از تحوالت سوریه را ،جبران کند .هدف روسیه از این اقدام جا ب
ترکیه به سمت تالشهایی برای توقف خشونت و مقدمهسازی بارای صالح در اراضای ساوریه در راساتای
حفظ وحدت و آزادی و استقالل و تمامیت ارضی سوریه بود (.(Tasnim: 2018/1/25

در کنار ترکیه ،عربستان سعودی امیدوار بود که ازدستدادن عراق به نفع ایاران را باا سارنگونی رژیام
سوریه ،شریک استراتژیک ایران جبران کند .عربستان سعودی به رویکارآمدن یاک دولات سانی تمایال
داشت؛ با وجود این ،رویکارآمدن یک دولت اخوانالمسلمین در دمشق را تهدیدی برای خودش قلماداد
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میکرد ( .)Mousavian, 2014, p.243تقویت جریان سالفی و وهاابی در ساوریه و حمایات هماهجانباه از
داعش و فعالسازی رسانههایی مانند شبکه العربیه و نشریاتی چون الشرق اوساط و الحیاات بارای تحریاک
افکار عمومی از جمله اقدامات دیگر عربستان بوده است .دولات عربساتان انگیازۀ سیاسای و ما هبی بسایار
زیادی برای این امر دارد .فشار بر دیگر رقبای منطقهای ،توسعه تفکر وهابیت و ضربهزدن به دیگر ما اهب
رقیب در منطقه و در رأس آن دورساختن ماوج تغییارات منطقاهای از تااج و تخات ریااض در چاارچوب
صدور بحران به دیگر نقاط منطقه میتوانند مهمترین انگیزههای عربستان در این چارچوب محسوب شوند.
این حمایت و حضور به حدی پررن

است که پوتین رئی جمهور روسیه را برآن داشت تا در واکنش به

تالشهای انجامگرفتۀ بینالملل برای سرکوب داعش اعالم کند برای پایاندادن به قدرت و حضور داعاش
نیازی به این همه صفآرایی نیست ،فقط کافی است کشورهای حامی این گروه ازجمله عربستان دست از
این حمایت خود بردارند (.)Eltiami nia, 2013, p.77
قطر نیز ،بعداز تحوالت عربی درپی ایجاد سیاست خارجی فعال برآمد که این سیاست از میانجیگاری
به الگوی مداخلۀ مستقیم منطقهای در سوریه ،جن

رسانهای بر ضد بشار اسد و حمایت مالی و تسالیحاتی

مخالفان دولت در حرکت است (.)Ebrahimi, 2012, p.145

کشور اردن همسایۀ سوریه است و یکی از مهمترین محورهای ورود اسلحه و نیروی نظامی به ساوریه
از طریق مخالفان ،بهویژه عربستان و قطر میباشد .اردن از ابتدای بحران در سوریه رویکردی دوگانه داشاته
است؛ از طرفی در ابتدای امر به دلیل مناسبات اقتصادی و مسائل امنیتی باا ساوریه ،باه یاک باازی دوگاناه
پرداخت چراکه به هر دو طرف نیاز داشت؛ ولی در ادامه و با گ شت  4سال از بحران ،اردن که باه لحااظ
سیاسی به مخالفان نزدیکتر بود به حمایت علنی از مخالفان مبادرت کرد .درواقع اردن به سابب وابساتگی
به کشورهای اروپایی و آمریکا و حمایت دولتهای عربی در محیط بیرونی از یکطرف ،شرایط داخلی و
حضور اخوانیهای مخالف اسد در اردن از طرف دیگر ،بهعنوان بزرگتارین شااهراه کماک باه مخالفاان
تبدیل شده است (.)Hosseini, 2014, p.51
پ

از وقوع بحرانهای عربی ،حلقههای امن جنوبی و غربی اسرائیل ،به دغدغۀ قبلی این کشور افزوده

شد .اسرائیل هم از تضعیف اسد حمایت میکند؛ اما نسبت به ظهور دولتی اسالمی در ساوریه پا

از اساد

نیز نگران است .به نظر میرسد یک اسد ضعیفشده اما باثباات در مقابال باهقادرترسایدن اساالمگرایاان
سلفی برای اسرائیل قابل قبولتر است .در این راستا ،با توجه به محیطی که توسط انقالبهای عربای ایجااد
شده است ،گرچه اسرائیل به دنبال کاهش نفوذ ایران در سوریه است ،اماا در ساوریۀ پا

از اساد نیاز کاه
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اسالمگرایان مرکز قدرت را به دست بگیرند ،آیندهای نگرانکننده میبیند ( .)Haji mineh, 2012آنچه در
رابطه با طیف مخالفان دولت سوری قابل ذکر میباشد؛ این نکته است که علیرغم منافع و اهداف متفاوتی
که توسط این کشورها دنبال میشود ،اکثر این بازیگران به دنباال کااهش نفاوذ منطقاهای ایاران و اخاتالل
ایجاد کردن در فرایند منطقهای هستند که به نفع ایران درحال رقمخوردن است.
در جبهۀ موافقان میتوان به ایران ،عراق و حزباهلل لبناان اشااره داشات .جمهووری اسویمی ایوران در
صف معدود کشورهای منطقه میباشد که به حمایت بی چون و چارا از رژیام اساد مباادرت کارده اسات.
حمایت ایران از این کشور ناشی از تعبیر متفاوتی است که از تحوالت سوریه دارد .ایران تحاوالت ساوریه
را بیش از اینکه منشأ داخلی داشته باشد؛ به توطئهای خارجی نسبت داده اسات .از دیادگاه ایاران اقادامات
رژیم بشار اسد در واقع تالش برای حفظ تمامیت ارضی کشورش در مقابله با گروههای مسلح افراط گرا و
تروریست است (.)Hassani, 2014, p.49
عراق در رابطه با سوریه دغدغههای امنیتی زیادی دارد .عراق پیش از آغاز درگیریها روابط تنگاتنگی
با این کشور داشت .عراق همچنین بهخاطر موقعیت جغرافیایی که میان ایاران و ساوریه قارار دارد ،درگیار
بحثهای مقاومتی هم هست .به همین دلیل یک نگاه نسبتا حمایتگرانه نسبت به سوریه دارد .البتاه عاراق
قصد ندارد دقیقا از بشار اسد حمایت کند بلکه درواقع از ایجاد ثبات در سوریه حمایت مایکناد .ایاران از
طریق مرزهای عراق به حمایت دولت بشار اسد میپردازد .سیاست عراق ایجاد ثبات و مخالفت باا دخالات
در مسائل داخلی سوریه است و از اصالحات حمایت میکند .البته همۀ اینها بدون دخالت خاارجی اسات.
چراکه عراق خود درگیر دخالتهای خارجی و بهویژه معضل داعش میباشد .بنابراین درگیریهای سوریه
تبعات بدی بر این کشور خواهد داشات ( .)Hassani, 2014, p.50ایان طیاف موافاق و مخاالف در ساطح
منطقهای با همپیمانان خود در سطح بینالمللی ارتباط مییابند.
 -3-2بازیگران بینالمللی درگیر در بحران

بازیگران موردبررسی در این سطح آمریکا ،فرانسه و انگلستان بهعنوان مخالفان و روسیه و چاین تحات
عنوان موافقان دولت سوریه میباشند.
رویکرد آمریکا در سوریه که در بیانیهای توسط اوباما توصیف شده است؛ حمایات از مخالفاانی اسات
که دستورکار گروههای تروریستی را نپ یرفتهاند باتالش برای برکناری اسد .این بیانیاه از سیاسات کساانی
که بهعنوان متحدان این کشاور (مثال عربساتان ساعودی ،قطار و ترکیاه) باهطاور مساتقیم و غیرمساتقیم باه
گروههای تروریستی کمک و پشتیبانی میکنند و مسئول ایان معضال خطرنااک در ساوریه هساتند؛ چشام
پوشی میکند .جالب است که اوباما در بیانیۀ خود بحران سوریه را یک جن

پروکسی بین ایران و حازب
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اهلل از یک سو و کشورهای عرب سنی از سوی دیگر میداند .برخای بار ایان اعتقادناد کاه بحاران ساوریه
توسط آمریکا با یک انگیزۀ قوی برای دستیابی به یک راهحل نهایی در خصوص برناماۀ هساتهای باا ایاران
فراهم شده است؛ که نشان دهد هر دو کشور هرچه سریعتر میتوانند از عهدۀ بحران سوریه در یاک شایوۀ
همکاریجویانه و هماهن

برآیند ( .)Mousavian, 2014, p.242اینگونه به نظر میرسد که آمریکا منفعت

خود را در ادامه بحران میبیند تا رویکارآمدن رادیکالها .واشنگتن برای پایاندادن باه داساتان تسالیحات
شیمیایی در این کشور با روسیه همراه شده و برای حفظ منافع خود و امنیت اسرائیل به معاملاه امحاای ایان
تسلیحات روی میآورد و نه گزینۀ نظامی و وزیر امور خارجه آمریکا هام از بشاار اساد بارای همراهای باا
نهادهای بینالمللی در این مسیر قدردانی میکند این بدان معنا است که کاخ سفید شاید در آینده بتواناد باا
بشار اسد در رأس قدرت سوریه هم کنار بیاید.
فرانسه پیشگام و مبتکر گروه «دوستان سوریه» 1بود .گروهای از دولاتهاا کاه حاامی مخاالفین ساوری
بودند .هدف این گروه آمادهسازی مخالفین سوری با کمکهای نظامی و مالی برای مبارزه باا دولات اساد
بود .فرانسه نخستین کشوری بود که ائتالف نیروهای مخالف سوری را بهعنوان تنها نماینادۀ مشاروع ماردم
سوریه به رسمیت شناخت .در  21اوت  ، 2013فرانسه باه هماراه بریتانیاا و آمریکاا ،خواساتار اقادام نظاامی
تنبیهی علیه حکومت بشار اسد شدند .فرانسه اعالم کرد آمادگی کامل دارد تا در حمالت موشکی و هوایی
علیه سوریه مشارکت داشته باشد و وزیر دفاع فرانسه از آمادگی نیروهای مسلح فرانسه برای اقدام نظاامی و
استقرار یک ناو ضدهوایی در شرق مدیترانه خبر داد .اما اقادام نظاامی باهدنباال رأی پارلماان بریتانیاا علیاه
مداخلۀ

نظامی در سوریه ،که بازتاب افکاار عماومی باود ،باا مشاکالت جادی روباهرو شاد ( Fars News

.)93.10.23:agency
تحوالت انقالبی در منطقۀ خاورمیانه ،انگلیس را بر آن داشات کاه از قافلاه عقاب نماناد و از وضاعیت
بحرانی که در منطقه به وجود آمده است استفادۀ الزم را برده و با اعمال نفوذ در منطقه ،سهمی بارای خاود
در نظم آیندۀ خاورمیانه تعریف کند .نفوذ در سوریه ،یکی از بهترین راهکارهای احیای این نقش در منطقه
است.
بهطورکلی ،انگلی

و فرانسه درراساتای رقابات باا آمریکاا ،کنتارل خاورمیاناه و دساتیابی باه اهاداف

منطقهای ،تالشهای بسیاری را پ

از شروع بحران در سوریه صاورت دادهاناد .متحادین اروپاایی دولات

آمریکا بسیار عالقهمند بودند تا وضعیت صحنه در سوریه را تغییر دهند ،بهطوریکه بتوانند ساوریه را ذیال
________________________________________________________________
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عنوان فصل هفتم منشور سازمان ملل تعریف کارده و از ایان طریاق مقادمات مداخلاه نظاامی ماورد تأییاد
سازمان ملل در سوری ه را فراهم نمایند .با این حال برداشت متفاوت آمریکا از شارایط ساوریه و نگرانای از
پیامدهای مداخله نظامی اروپا در سوریه -علیرغم آگاهی از موانع اقتصادی فراروی ایان اقادام در منطقاه
بحران زده یورو -موجب برخی ناهماهنگیها در جبهه غرب بر سر راهحل نهایی بحران سوریه شده اسات.

درعینحال کشورهای ما کور ،رایزنایهاای بسایاری را بارای حفاظ مخالفاان در صاحنه و ارائاۀ خادمات
اطالعاتی و عملیاتی به آنها انجام دادهاند .گزارشهای بسیاری حکایت از حضور نیروهای ویژه انگلیسی و
فرانسوی در منطقه دارند .همچنین در برخی نقاط ،نیروهای ویژه فرانسوی و بریتانیاایی ،در زمیناه آماوزش
نظامی به معارضان سوری کمک میکنند .تشدید تحریمها و گسترش دامنه محدودیتهای اقتصادی بارای
دولت سوریه از دیگر اقدامات کشورهای اروپایی در این بحران باوده اسات .بارای باازیگران اروپاایی نیاز
تحلیل توان ارتش سوریه و فرسایشیشدن جن

 ،امری مطلوب ارزیابی شده و توان مقاومت ،تکفیاریهاا،

حزب اهلل و ایران را به شکلی همزمان تضعیف خواهد کرد ( .)Tarahomi, 2012وزارت خارجه سوریه در
بیانیهای اعالم کرد« :سیاست هایی که فرانسه و انگلی

در قبال سوریه اتخاذ میکنناد ،اتحادیاه اروپاا را باه

ادامه دشمنی علیه این کشور و ریختهشدن خون ملت آن وادار میکند» (.)Press TV:2015/3/17
دوکشور چین و روسیه به عنوان حامیان رژیم سوریه ،باه صاورت علنای باا تغییار رژیام در ایان کشاور
مخالفت کردند .برخی بر این باورند که چین درصورتیکه رژیم سوریه سقوط کناد ولای ثباات منطقاهای
حفظ شود؛ چیزی برای ازدست دادن ندارد .چین یک خاورمیانه و سوریه باثبات برای رفاع نیازهاای رو باه
رشد اقتصادی خود مایخواهاد .وقاوع بحاران در ساوریه کاه مایتواناد وضاعیت را در ساایر دولاتهاای
خاورمیانه بیثبات کند ،چالشهای جدی را برای چین به وجود میآورد .خاورمیانه به عنوان یک منبع قابل
توجه صادرکنندۀ انرژی برای اقتصاد در حال گسترش چین ضروری است .عالوهبر این منطقهای است کاه
چین میتواند شأن بین المللی در حال افزایش خود را با اعمال نفوذ در این منطقه -که به طور سنتی تحات
نفوذ آمریکاست-؛ نشان دهد .جمهوری خلق چین خشونت در سوریه را محکاوم کارد و تماام احازاب را
برای بازگرداندن صلح فراخواند .چین همچناین از مصاوبههاای ( 2042اساتقرار نااظران غیرمسالح)2043 ،
(تأسی

مأموران نظارت سازمان ملل در سوریه )UNSMIS :و طر  6مادهای کوفیعنان حمایت کارد .باا

این حال چین بههمراه روسیه سه قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه را وتو کرد .به نظر میرسد دلیل وتاوی
چین تجربه لیبی باشد .در واقع چین ،این اقادام را باه معناای اساتفاده از شاعارهای حمایات از دموکراسای،
مخالفت با استبداد و احترام به حقوق بشار باه منظاور اساتفاده از نیاروی نظاامی بارای تغییار رژیام سیاسای
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موجودمیداند .بعد دیگر ،زیانهای اقتصادی است که در لیبی نهتنها ناشی از بای ثبااتی داخلای و دخالات
نظامی خارجی بلکه همچنین ناشی از ارتباط مشکل با مخالفان شکلدهندۀ دولت جدید بود .چین همچنین
نگران اثر دومینو در منطقه است .بهویژه در مورد ایران بهعنوان یکی از مهمترین تأمینکنندگان نفت چین.
همچنین استدالل میشود که وتوهای چین ممکن است بهعنوان یک سیگنال از مخالات چاین باا اقادامات
انجام شده توسط آمریکا و کشورهای اروپایی دیده شود .وضعیت سوریه میتواند اقادامات آمریکاا مبنای
بر مهار چین و استراتژی آسیا-پاسفیک که توسط اوباما اتخاذ شده را تضعیف کند (.)Szczudik, 2012
روسیه در مورد بحران سوریه بر «محترمشمردن حق حاکمیت دولتها» و اصل «عادم مداخلاه در اماور
داخلی دولتها» تأکید میکند .این امر به معنای مخالفات روسایه بارای تحمیال تحاریمهاای اقتصاادی یاا
استفاده از زور است .درواقع ،مخالفت روسیه ناشی از این مسئله است که اگر اصول مزبور بیشاتر تضاعیف
شوند ،متحدان نزدیک آن یعنی جمهوریهای شوروی سابق -که برخی از آنها دموکراتیاک نیساتند -نیاز
روزی ممکن است در معرض مداخله خارجی قرار گیرند .روسایه بارآن اسات کاه باهعناوان یاک قادرت
بزرگ اوراسیایی تلقی شود؛ به نحوی که اگرچه با غرب تعامل دارد ،اما اهداف سیاسی خاص خود را نیاز
دارد .از نگاه کرملین ،غرب به ویژه آمریکا باا اساتفاده از ظرفیات رونادها و حاوادث در بهاار عربای و نیاز
جهتدهی به آنها ،در پی ترسیم شکل جدیدی از نقشه ژئوپلیتیک ،سیاسای ،امنیتای و اقتصاادی در منطقاه
خاورمیانه است که در نتیجۀ آن ،فضای بازی روسیه در همۀ این حوزهها محدود خواهد شاد .نگرانای دوم
مسکو دربارۀ ظرفیت حوادث سوریه است؛ حوادثی که همچاون خشاونتهاای قاومی-ما هبی مایتوانناد
مجموعه پویااییهاای بایثباات را در منطقاۀ خاورمیاناه برانگیزانناد .بایتردیاد ،گساترش افاراطگرایای و
جن

های نیابتی در خاورمیانه موجب تحریک ظرفیتهای اسالمی جداییطلبی در روسایه و مرزهاای آن

خواهد شد .سومین الیه از موضع روسیه در قبال بحران سیاسی سوریه مربوط به مناافع ملای ایان کشاور در
خود سوریه است .در این الیه ،دالیل نظامی ،اقتصادی و نیز مسئلۀ وجود تعداد زیاادی از اتبااع روسای در
سوریه جای میگیرند .پایگاه دریایی طرطوس« ،اساس» دلیل نظامی روسیه در جهتگیری مساکو در قباال
سوریه است .دلیل اقتصادی مسکو نیز شاملبازار بزرگ تسلیحات و فرصتهای تجاری

است ( Ghorbani,

.)2013
بهطاورکلی دالیال حمایات روسایه از ساوریه را مایتاوان ایانگوناه برشامرد-1 :مناافع ژئاوپلیتیکی و
ژئواستراتژیکی روسیه در سوریه -2 ،قدرت نمایی و کساب پرساتیژ در ساطح جهاانی  -3مقابلاه باا برخای
طر های آمریکا و اروپا در قالب ناتو در مناطق پیرامونی روسیه (.)Hassani, 2014, p.52-52
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هریک از بازیگران سه سطح برحسب منافع و ایدئولوژهای خاود ،رویکردهاای متفااوتی را دنباال مای
کنند .نحوۀ اثر گ اری این بازیگران در سه سطح گفته شده میتواند سناریوهای زیر را رقم بزند.
 -3سناریوهای محتمل

همانگونه که گفته شد ،بحران سوریه تبدیل به بحرانی با ابعاد منطقهای و جهانی شده است .بدین معناا
بازیگران مختلف داخلی ،منطقهای و جهانی به اشکال و سطو مختلف در آن درگیرند .این درگیریها از
تالش برای تأثیرگ اری بر جبهههای مختلف درگیر در جن

داخلی گرفته تا مداخلۀ مستقیم نظامی نمایان

شده است .نقشۀ زیر نمای کلی از وضعیت نظامی سوریه جهت تبییت هرچه بهتر مسئله ارائه میدهد:
 -1وضعیت نظامی در سوریه :فوریه 2018

https://southfront.org/military-situation-in-syria-on-february-6-2018-map-update/

بر این اساس در هرگونه سناریوسازی باید به منافع و ارزشها و از آن مهمتر وزن و قدرت هر کدام از
ایاان بااازیگران توجااه نمااود تااا درک بهتااری از سااناریوهای احتمااالی پیاادا کاارد .بااا توجااه بااه بحااثهااای
صورتگرفته در بخش پیشین ،در ادامه سناریوهای زیر به عنوان سناریوهای محتمال باا درصادهای تحقاق
مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
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-1-3تبدیلشدن بحران به جنگ منطقهای :سناریوی شگفتیساز

گرچه احتمال وقوع این سناریو ناچیز است؛ از اینرو مطار مایشاود کاه در صاورت وقاوع ،تبعاات
خطرناکی را برای کل منطقه و میلیونها نفر دربر خواهد داشت .درگیریهای خونین در مرزها بهطور مؤثر
نظم منطقهای پ

از جن

جهانی اول در خاورمیانه را تغییر مایدهاد و قادرتهاای بازرگ را باه صاحنۀ

رقابت میکشاند ) .(Heydemann, 2013, p.1جن

میتواند از سوی باازیگران در ساطح منطقاهای و باین

المللی آغاز و با واکنش دیگر بازیگران در این دو سطح پاسخ داده شود .اگر توازن قوا در سطح داخلی به
نفع یکی از نیروهای موافق و مخالف رژیم به هم بخورد؛ به نحوی که امکان تسلط کامل آن گروه را فراهم
آورد؛ در این صورت بازیگری منطقهای و یا بین المللی میتواند آغازکنندۀ جنا

باشاد .مداخلاۀ نظاامی

ممکن است از سوی کشورهایی چون ترکیه و عربستان در سطح منطقهای صاورت گیارد .رئای

جمهاور

ترکیه گام هایی را برای نشان دادن آمادگی خود برای استقرار نیروی زمینی در سوریه اتخااذ کارده اسات.
عربستان سعودی نیز با برپایی جن

علیه کشور همساایه یمان ،آماادگی خاود را بارای مداخلاۀ نظاامی در

منطقه نشان داده است ( )Press Tv: 2016/4/13همچنین حمله جنگندههای نیروی هوایی اسرائیل ،به منطقه
«القلمون» در مرز سوریه و لبنان از این قبیل اقادامات اسات (  .)Iranian Diplomacy:2015/4/26حماالت
این کشورها برای پشتیبانی از گروههای مورد حمایتشان میتواند واکنش متحدان رژیم سوریه چون روسیه
و ایران را برانگیزد .برخی تکرار سناریوی صربستان را درخصوص سوریه مطار کاردهاناد و از آن تحات
عنوان بازگشت به آینده سخن گفتهاند .در اواخر  1990و در پی مخالفت کوزوو با بلگراد و مبارزه  1سااله
آنها در برابر دولت صرب ()99-1998؛ هنگاامی کاه وضاعیت انساانی و امنیتای رو باه وخامات گ اشات؛
آمریکا تحت لوای «ائتالف اراده» 1به مداخلاۀ نظاامی روی آورد؛ بادون اینکاه مجاوزی از ساوی شاورای
امنیت داشته باشد .بمباران آمریکا هفتادوهشت روز ادامه داشت و مداخلۀ ناتو به تجزیه کشور انجامید .این
تصمیم آمریکا مشروع قلمداد شد هرچند قانونی نبود ( .)Bishara, 2012ضامن اینکاه هرگوناه قطعناماهای
درخصوص مداخلۀ نظامی به سوریه با وتوی روسیه و چین همراه خواهد بود؛ به نظر میرساد اتخااذ چناین
تصمیمی از سوی آمریکا پای متحدان سوریه را به میدان نبرد کشیده و جن

منطقهای رخ خواهد داد.

بااینحال عواملی چند سبب میشود که تحقق این سناریو دور از ذهن به نظر رسد .یکی از این عوامل،
هممرزبودن اسرائیل با سوریه میباشد .این موضوع از دخالت نظامی آمریکا (که از اهداف عمدۀ آن تأمین
امنیت اسرائیل است) و میتواند شروع کنندهای بارای جنا

باشاد؛ خاودداری مایکناد .از طرفای تارس

________________________________________________________________
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کشورهای همسایه از سرایت این موضوع به مرزها و کشورهایشان عامال بازدارنادۀ دیگار اسات .متحادان
دولت سوریه همچون ایران و روسیه نیز از تبعات ناشی از یک جن

منطقهای هم برای خاود و هام بارای

کشور دوست و شریک استراتژیک خود آگاه هستند .از ایان رو درگیرشادن در جنا

بارای هرکادام از

کشورها مخاطرهآمیز خواهد بود.
-2-3سقوط بشار اسد ،رویکارآمدن مجدد گروههای افراطگرا

با وجود شکست داعش که با آزادسازی شهر بوکمال سوریه به اتمام رسید؛ دورنمای منطقاه روزهاای
باثبات و آرامی را نوید نمیدهد و منطقه آبستن رقابتهای خصومتآمیز و تانشآلاود اسات کاه برداشاته
شدن عامل داعش از تشادید آن نکاساته اسات .ایان رقاباتهاا مایتواناد باار دیگار ساوریه را در معارض
تهدیدهای گروههای تروریستی قرار دهد ).(the world of economy:2017/11/21
تحقق این سناریو در صورتی ممکن میشود که در سطح داخلی گروههای افراطگرا تحت یاک الگاو
به اجماع برسند و موفق به شکست نیروهای حکومتی در مناطق حساس شوند .در سطح منطقاهای حمایات
ایران و متحدان سوریه محدود شود و کفه ترازو به نفع مخالفان رژیم اسد سنگینی کند .کشاورهای حاامی
مخالفان افراط گرا همچون عربستان ،ترکیه ،قطر و اردن عالوهبر گسترش حمایت خود از مخالفان؛ به یک
ائتالف روی آورند و اختالفات خود مبنی بر آیندۀ دولت سوریه را کنار بگ ارند .در سطح بینالمللای نیاز
قدرتهای موافق همچون روسیه ،در برابر برهمخوردن توازن سکوت کرده و بازیگران مخالف به حمایت
خود از مخالفان رژیم ادامه دهند .با توجه به شمار اندک گروههای میانهرو در میان معترضان ،محتملتارین
سناریو در صورت سقوط رژیم اسد ،روی کارآمدن شورشیان افراطگرا میباشد .تحقق این سناریو به یک
مجازات گسترده و سفت و سخت گروههای افراطی از اقلیتهاایی چاون مسایحیان ارتدوکسای و علویاان
منجر میشود و عالوهبر تشدید خشونتها به ایجاد یک بحران پناهندگی دامن مایزناد (.)Kaplan, 2013
ضمن اینکه اقدامات افراطگرایان تاکنون نیز پناهندگان زیادی را به کشورهای همسایه تحمیل کرده است.
نمودار زیر آمار پناهندگان سوری به کشورهای همسایه را به تفکیک نشان میدهد.
سناریوی دوم به دلیل پراکندگی و عدم انسجام نیروهای معارض ،تسلط نیروهای موافق دولت بر نقااط
حساس و کلیدی در ساطح داخلای ،پشاتیبانی گساترده ایاران و روسایه در ساطح منطقاهای و فرامنطقاهای،
شکست داعش و محرومشدن این گروه از داشاتن «موجودیات نقشاهای و قلمرویای» از خاورمیاناه و جنباۀ
حیاتی سوریه برای طرفهای موافق حداقل در کوتاهمدت ،دور از ذهن به نظر میرسد.

73

سناریوهای پیشِ روی سوریه و امنیت ایران

 1-2تعداد پناهندگان سوری در کشورهای همسایه

)(Guerrero, 2015
-3-3تسلط مجدد و کامل بشار اسد

میتوان این سناریو را تاحدودی مشابه و یا تکرار سناریوی الجزایر در نظار گرفات .اینکاه رژیام اساد
امیدوار باشد؛ روسیه و چین یک پوششی مشابه حمایت صریح فرانسه و ضمنی آمریکا از الجزایر را برایش
فراهم آورند .در این صورت اسد با این چنین پشتوانهای به سارکوب شاورشهاا بارای پاکساازی مخالفاان
دست بزند و مانند ژنرال الجزایر مورد حمایت فرانسه ،تلفات غیرنظامی را خسارتهای ناخواسته تعبیر کند
( .)Bishara, 2012علیرغم توافق ضمنی طرفهای درگیر برای مقابلاه باا داعاش ،کماکاان رقابات میاان
قدرتها مانع از ثبات و امنیت و تسلط کامل دولت بر این کشور شده است .به عبارتی ،دو محاور ایاران و
روسیه از سویی و محور غرب و برخی کشورهای عربی منطقه به رهبری آمریکا تالش دارند در جغرافیاای
جدید در حال شکلگیری نقش و نفوذ خود را پررن

تر از گ شته کنند.

تحقق این سناریو باه سارکوب شورشایان در ساطح داخلای توساط ارتاش و حامیاان رژیام و حمایات
گسترده حامیان آن در سطح منطقهای و بینالمللی نیاز دارد .این سناریو در حاالی قابال حصاول اسات کاه
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مخالفین اسد همچون عربستان و ترکیه در سطح منطقهای و آمریکا در ساطح باینالمللای ،نسابت باه بارهم
خوردن توازن به نفع ایران سکوت کرده و از حجم پشتیبانی آنها برای مخالفت با اسد ،کاسته شود .سناریو
سوم به دالیل وزنۀ سنگین مخالفان و حمایت گسترده آنها از معارضین داخلی غیرممکن به نظر میرسد .به
طورکلی عمدهترین مانع تحقق سناریوهای دوم و سوم ،توازن قوا میان دو جبهۀ موافق و مخالف است.
-4-3ادامۀ جنگ داخلی تا تجزیۀ سوریه

این سناریو در صورت تداوم حمایتهاای لجساتیکی ،نظاامی ،ماالی و مشااورهای باازیگران دولتای و
غیردولتی منطقهای و فرامنطقهای احتماال وقاوع دارد .کنتارل دولات بار شاهرهای کلیادی و علاویهاا بار
پایگاههای ساحلی ،درحالیکه گروههای مخالف و ضد دولت بر نوارهای بزرگ سایر نقاط کشور کنتارل
دارند؛ (از جمله حلب ،دیرالزور ،حمص و ادلب) باعث شده است که ناوعی تاوازن قاوا باین دوطارف باه
وجود بیاید .این توازن قوا به طوالنیشدن جن
برای مبادرت به جن
این جن

داخلی میانجامد .زمانی که ظرفیت گروههای ضد دولتی

در پایتخت افزایش یابد؛ دمشق به یک میدان نبرد کلیدی تبدیل میشاود .عاالوهبار

در اطراف زیرساختهای مهم مانند انبارهاای ساال و پایگااههاای هاوایی و میادانهاای نفتای

گسترش مییابد .در ادامه قدرت به صاورت محلای متمرکاز مایشاود و جواماع خاود ساازمانده سیاسای و
اقتصادی شکل میگیرد .این جوامع گروههای نظامی را به عنوان مکانیسم دفاعی یا یک گروه برای کنتارل
منطقه ایجاد میکنند ( .)SNAP, 2013این روند میتواناد در اداماه باه تجزیاۀ ساوریه منجار شاود .در ایان
صورت بخشی از سوریه شامل دمشق و بسیاری از سواحل در کنترل دولت است که این امر به وسیله ایاران
و روسیه حمایت میشود .سنیها بر مقداری از زمین که از شمال غرب به مرز عراق کشایده شاده از جملاه
حلب کنترل مییابند ( اختالفات میان آنها باید برطرف شود) .دروزی در جنوب شرقی مسلط خواهاد شاد.
شمال شرق کردنشین ممکن است استقالل پیدا کند یا نوعی از اتحاد با کردساتان را باه دنباال داشاته باشاد
( .)Kaplan, 2013ادامه جن

میتواند موجب ویرانیهای بسیار و از بین رفتن تمام زیرساختهای کشاور

شود .مشکالت بهداشتی و دسترسی به آب و کمکهای بشردوساتانه را دوچنادان مایکناد .محتمالتارین
سناریوها معموال آنهایی هستند که ادامۀ خطی روندهای کنونی هستند .از آنجا که سوریه باه وزناه تعاادلی
میان کشورهای منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شده است ،به نظر میرسد؛ بتوان تطویل بحاران را باه عناوان
یک روند گریزناپ یر حداقل در کوتاهمدت در نظر گرفت.
 -5-3راهحل سیاسی

آنچه از روند موضعگیریهای دو جبهۀ موافق و مخالف در سطح منطقهای و فرامنطقهای برمیآید ،باه
نظر میرسد بتوان راهحل سیاسی را به عنوان یک سناریوی محتمال در آیناده در نظار گرفات .خطار روی
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کارآمدن مجدد گروههای تروریستی و ایجااد نااامنیهاای فراگیار منطقاهای کاه نتیجاۀ حتمای آن اسات؛
کشورهای قدرتمند را بر آن میدارد که راهحل سیاسی را در پیش گیرند .برای مثال مقامات آمریکایی و یا
ایرانی بارها اذعان داشتهاند که بحران سوریه راهحال سیاسای دارد .در صاورتی کاه کارشاکنی کشاورها و
گروههایی که نفع خود را در بیثباتی در سوریه میبینند؛ مدیریت شود و بتوان معارضان ساوری را باه میاز
م اکره کشاند؛ این سناریو قابل دستیابی است .ضمن اینکه اقداماتی نیز برای فراهم آوردن شارایط مسااعد
در جهت رسیدن به این هدف صورت گرفته است.
روندهایی که درحال حاضر دربارۀ آینده سوریه در جریان است ،شامل اجالس سوچی ،اجالس آستانه
و نشست سازمان ملل متحد در ژنو میباشد .دو اجالس اول توسط گروه پیروز در سوریه به رهبری روسایه
اداره میشود که در حال تنظیم معادله آیندۀ سوریه میباشد .نشست ژنو که علنیتر و رسمیتر ،ولی بادون
حضور ایران برگزار میشود ،شامل معارضان مورد حمایت عربستان میباشد که تالش مینمایاد باا دولات
سوریه روبهرو شده و م اکره نماید ،درحالیکه دولت سوریه به پشتوانه پیروزیهاای نظاامی و آزادساازی
قسمتهای مهمی از خاک این کشور ،از موضع باالتری برخوردار است و حاضر نیست باا جنااحی کاه باا
سال های عربستان با او جنگیده ،وارد م اکره و توافق شود (.)Ahmadian, 2017, p.2
این جن

و گریز سیاسی فعال بر نشست ژنو سایه افکنده و معارضاان ما کور دسات باه دامان روسایه

شدهاند تا با فشار سیاسی ،سوریه را وادار به شرکت در جلسه و م اکره با آنان بنماید .اینکه منافع روسایه و
قدرت و نفوذ این بازیگر اصلی صحنه سوریه تا چه اندازه ایجاب میکند که بر سوریه فشاار وارد آورد تاا
با معارضاان ماورد حمایات عربساتان وارد ما اکره شاود ،قابال پایشبینای اسات ،ولای روسایه هام تسالیم
خواستههای عربستان مبنی بر کنارگ اشتن بشار اسد نخواهد شد .همچنین اشتباه دیگر معارضان م کور دال
بر کنار گ اشتن ایران از م اکرات ژنو تاکنون نهتنها سودی برای آنان نداشته ،بلکه به حمایت قویتر ایران
از بشار اسد و آزادسازی سرزمینهای سوریه که در اشغال داعش و ساایر معارضاان باوده ،انجامیاده اسات
(.)Arman News: 2017/12/2
نوعی ارتباط و به هم پیوستگی در سه سطح داخلی منطقهای و بین المللی در رابطه با این بحران وجاود
دارد ،به نظر نمیرسد که روسها بدون درنظرگرفتن همکاری و نقاش ایاران ساعی کنناد باا آمریکاا وارد
م اکره برای حل بحران سوریه شوند .آمریکاا نیاز بادون مشاورت ترکیاه و عربساتان در ایان بحاران کاار
نمیکند ،از اینرو نمیتوان دو سطح منطقاهای و باینالمللای را از یکادیگر جادا کارد؛ چراکاه باازیگران
فرامنطقهای از طریق بازیگران منطقهای وارد بحران میشوند .بارای مثاال باا وجاود اینکاه روسایه از طریاق
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وتوی قعطنامه های شورای امنیت علیه سوریه و حمایت در صحنه بینالمللای نقاش مهمای دارد ولای ایاران
بازیگری کلیدی است؛ چون دارای تجربه و شناخت نیروهای منطقه اسات کاه روسایه مایتواناد از آن در
جهت مدیریت بحران بهره بگیرد .راهحل این بحران همانند دیگر حوادث در خاورمیانه همچون بحرانهای
عراق و افغانستان در تقویت نگاه منطقهای نهفته است .راهحل سیاسی باید منافع بازیگران اصالی درگیار در
سطح داخلی ،منطقهای و فرامنطقهای را در نظر بگیرد؛ هر چند ایجاد نوعی تعادل بین منافع هماه باازیگران
کار سختی است ولی تنها راه موجود و منطقی همین است .نقش پررن

سازمان ملل با تأکیاد بار رویکارد

منطقهای برای حل بحران میتواند کلیدی باشد .سازمان ملل شاید ابزارهای اجرایی الزم بارای حال نهاایی
بحران را نداشته باشد ،اما میتواند بهعنوان یک رابط که دارای مشروعیت بینالمللی است .منافع گروهها و
کشورهای درگیر در بحران را به یکدیگر نزدیک کند .اداماهدارشادن جنا

داخلای ،بارای نظام سیاسای

منطقه خطرناک است چراکه پایههای سیستم دولت در منطقه را به خطر میانادازد و باا بااال آوردن افاراط
گرایی که قابل سرایت به عراق ،ترکیه ،لبنان ،اردن ،عربستان و حتای مصار اسات؛ مایتواناد یاک بحاران
فراگیر ایجاد کند (.)Barzegar, 2012
 -4سناریوهای پیش روی سوریه و امنیت امنیت جمهوری اسیمی ایران

در رابطه با سناریوهای آینده سوریه و تأثیر آنها بر امنیت جمهوری اسالمی ،بی شک سناریوی جنا
منطقهای و سقوط بشار اسد ،نه تنها مطلوب ایران نیست بلکه خط قرمز ایران محسوب مایشاود .ساوریه از
منظر ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی برای ایران حائز اهمیت است .دالیال اهمیات ژئاوپلتیکی ساوریه بار ساه
عامل مهم استوار است .واقع شدن در منطقه استراتژیک خاورمیاناه ،قارار گارفتن بار کنااره شارقی دریاای
مدیترانه و برخورداری از  186کیلومتر ساحل و همسایگی با فلساطین اشاغالی ،لبناان ،ترکیاه و عاراق .ایان
کشور میتواند از طریق بنادر بانیاس و طرطوس در ساحل مدیترانه ،مسیر مهمی بارای انتقاال گااز ایاران و
عراق به اروپا باشد .مسیر سوریه وابستگی ایران به خلیج فارس ،کانال سوئز و حتی ترکیه را برای صادرات
انرژی تقلیل میدهد (.)Nejat & Jafari valdani, 2013, p.35
سوریه  2180کیلومتر مربع خاک خود را که در  30کیلومتری دمشق است؛ در اشغال اسرائیل مایبیناد.
سرزمینی که  60درصد از آب اسرائیل را تأمین میکناد و جاوالن باه خااطر بلناد باودن باه اسارائیل عماق
استراتژیک میدهد .سوریه در تالش برای آزاد کردن خاک کشورش به حمایت از مباارزین فلساطینی در
کنار ایدئولوژی قومگرایی عربی حزب بعاث حااکم در ساوریه مباادرت کارده اسات .حضاور در لبناان و
حمایت از مبارزانفلسطینی و تالش برای حفظ جبهه پایداری بخشای از ایان تاالش اسات .ساوریه در میاان
ایران و گروههای جهادی فلسطینی و لبنانی قرار گرفته است .سوریه نهتنها خود از این گروهها حمایت مای
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کند؛ بلکه قلمرو و مرز ژئوپلتیکی ایران یعنی دشمن اسرائیل را به کناره مرزهای این رژیم رسانده است .باا
نابود شدن این پل ژئو پلتیکی و از میان برداشاتن راباط میاان ایاران و صاف اول مقاومات ،امنیات اسارائیل
تضمین خواهد شد (.)Niakoui & Behmanesh, 2012, p.109-111
سقوط اسد نهتنها ایران را از لبنان محروم میکند بلکه عراق را بهعنوان حوزه نفوذ جدید ایران در خطر
قرار میدهد .عالوهبر سرمایهگ اری عربستان در عراق و گروههایی که بهصورت بالقوه آماده تحرک برای
تأمین منافع ریاض هستند؛ ترکیه نیز در شمال عراق حضور دارد و سیاستهایش چندان همخوانی باا ایاران
ندارد .بدین ترتیب سقوط سوریه مرزهای غربی عراق را نیز تحت فشار دولت جدید سوریه قارار مایدهاد
(که باه احتماال زیااد ،دیگار متحاد اساتراتژیک ایاران نیسات) (.)Nejat & Jafari valdani, 2012, p.43
بنابراین آنچه در سوریه در جریان است به شکل مساتقیم و غیرمساتقیم بار مناافع جمهاوری اساالمی ایاران
تأثیرگ ار است.
اما آنچه باید مد نظر قرار داد این نکته است که ادامه دار شدن این جن

چه تبعاتی را بارای ساوریه و

همپیمانانش خواهد داشت؟ توجه به این نکته ضروری است که ضرر ایران در ادامۀ کشمکشهای ساوریه
است .درحالیکه اسرائیل از این روند ،یک رژیام و کشاور ضاعیف و درگیار در جنگای داخلای را دنباال
مینماید ،آمریکا و عقبههای استراتژیک منطقهایاش نیز بر همین راهبرد اتکاء دارند .گروههای سالفی نیاز
نهتنها به دنبال براندازیاند؛ بلکه در درازمدت تخریب تمام زیرساختهای سوریه را به انجام میرسانند که
طبیعتا این چیزی نیست که حکومت ،مردم سوریه و دوستان این کشور بخواهند .جمهاوری اساالمی ایاران
ضعف ،درگیری و فرسایشیشدن بحران را در درون استراتژیکترین متحد منطقهای خود اماری غیار قابال
قبول میداند .دیدگاهی وجود دارد که معتقد است تحوالت سوریه محمل فشار بر ایران میباشاد .درسات
همان طور که ایران آمریکا را در باتالق عراق گرفتار کرد ،آمریکا نیز بهدنبال گرفتارکردن ایران در بااتالق
سوریه است .فرید زکریا ،تحلیلگر سیاسای مایگویاد« :ایان واقعیات کاه ایاران و حازباهلل شابهنظامیاان،
تسلیحات و پول خود را به سوریه میفرستند ،نشانۀ قدرت نیسات ،بلکاه نشاانۀ ایان اسات کاه آنهاا نگاران
سرنگونی رژیم سوریه هستند .تداوم درگیرسازی و فشار بر منابع آنها در سوریه مایتواناد آنهاا را باهطاور
جدی تضعیف کند.)Iran Bazgou:2014/7/1( ».
اما کنث پوالک ،تحلیلگر اطالعاتی سابق سازمان سیا و عضو شورای امنیات ملای آمریکاا باا نگااهی
دیگر به قضیه میگوید« :آمریکا کلیدی برای شرایط باهوجاود آماده توساط ایاران نادارد ...مایدانایم کاه
حمایت ایران برای اسد مهم است ،اما نمیتوانیم میزان آن را بسنجیم و از میزان حمایت نیز مطلاع نیساتیم...
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ایرانیها میتوانند میزان بسیاری تسلیحات سبک ارسال کنند و این مسئله بر ایران تأثیر منفی جدی ندارد...
حتی اگر ایرانیها چند صد یا حتی چندهزار نیرو به سوریه بفرستند ،فشاری بر ایران نیست ...جامعه آمریکا
برخالف جامعه ایران به تلفات بسیار حساس است و این مسئله به لحاظ سیاسی برای آمریکا پرهزیناه اسات
(.) Iran Bazgou: 2014/1/7
در هرصورت نتیجۀ تطویل جن
جن

جز یک کشور ضعیف و تخریب زیرساختهای سوریه نیست .ادامۀ

تبعات خطرناکی را برای مردم سوریه به همراه دارد .همانطور که جدول زیر میزان روبهافزایش نیاز

مردم این کشور به کمکهای بشردوستانه ،تعداد مردمی که فرار کرده و یا پناهنده شدهاند را نشان میدهد.
 -2-2مردم نیازمند به کمکهای انسان دوستانه در داخل سوریه

تطویل بحران به لحاظ اقتصادی نیز تحمیل کننده زیانهاای زیاادی بار ساوریه و متحادان آن از جملاه
ایران میباشد که خود را متعهد به همکاری در جهت بازسازی زیرساختهای این کشاور ،مایدانناد .طای
هفت سال گ شته به سبب اقدامات تروریستی ضربات و خسارتهای زیادی به اقتصاد سوریه وارد شد کاه
تأثیر منفی بر زندگی و معیشت شهروندان سوری گ اشته است .مردم از تورم شدید رنج میبرند به طاوری
که قیمت کاالها به  10برابر پیش از زمان آغاز بحران رسید .عالوهبر آن باید به کاهش صاادرات ،افازایش
هزینهها و تحریمهای برخی کشورها علیه سوریه اشاره کرد که همگی سبب وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی
سوریه شد .آمارها و برآوردها نشان میدهد که میزان خسارتها و زیاانهاای وارده باه بخاش اقتصاادی و
تخریب زیرساختهای این کشور در نتیجۀ سالهای جن

تروریستی ،حدود  300میلیارد برآورد میشاود

که بار سنگینی بر دوش دولت ایجاد کرده و دولت با چالش بازسازی اقتصاد از طریق طر هاا و پاروژههاا
روبهرو است ( .)Tasnim,2017/3/25مشکالت اقتصادی میتواند تأثیر عمدهای بر آیندۀ سوریه و به تبع بر
امنیت ملی ایران داشته باشد.
از دیگر چالشهای عمده امنیتی برای ایران میتاوان باه انازوای اساتراتژیک ایاران در منطقاه ،تشادید
رقابت ایاران باا ترکیاه ،عربساتان ساعودی و کشاورهای عربی؛ رشد ناسیونالیسم کردی در منطقاه و رشاد
افراطگرایی و سلفیگری در محیط پیرامونی ایران اشاره کرد (.)Karim khani, 2016, p.99
از اینرو ،ایران همواره از انجام اصالحات در ساوریه حمایات مایکناد و از رسایدن باه یاک راهحال
سیاسی برای حل این بحران حمایت میکند .ایران ضامن حمایات از راه حالهاای مسائلتآمیاز ،بار روی
دولتی اصرار دارد که دربرگیرندۀ علویها و عناصر دیگری باشد که روابط دوساتانه باا ایاران دارناد .آنهاا
همچنین اصرار دارند که نباید تغییرات اساسی در نیروهای نظامی و امنیتی سوریه که در ارتباط نزدیاک باا
ایران هستند رخ دهد .در واقع ایران با سناریویی از آیندۀ سوریه که در آن مشخص نباشد چاه کساانی سار
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کار میآیند مخالف است .علت این امر در این است که اگار نظاام ساوریه تغییار کناد ،ایاران یاک متحاد
راهبردی که توانسته بود آزادی عملی را در بخش غربی آسیا برایش بهوجود بیاورد از دسات خواهاد داد.
همچنین نظام جدید مدعیان زیادی خواهد داشت و برای حفظ قدرت خاود مجباور اسات باه قادرتهاای
منطقهای یا فرامنطقهای وابسته شود و این چیزی نیست که مورد قبول ایران باشد (.)Yaphe, 2013, p.4

)(Guerrero, 2015

نتیجهگیری

بحران سوریه به دنبال انقالبات و خشونتهاای گساترده متعادد در کشاورهای عربای و شامال آفریقاا
سر برآورد .به دالیلی چون وفاداری ارتش به رژیم این کشور ،تسلط حامیان رژیم اسد بار نقااط حسااس و
کلیدی و حمایتهای بازیگران مهمی چون ایران در سطح منطقاه و روسایه و چاین در ساطح باینالمللای،
دولت سوریه تاکنون قادر به حفظ خود بوده است .این درحالی اسات کاه بشاار اساد باا طیاف وسایعی از
معارضان داخلی و مخالفان خارجی روباهروسات کاه اغلاب معارضاین راههاای خشاونتآمیاز و اقادامات
تروریستی را برای نیل به خواستههایشان اتخاذ کردهاند .این امر موجب شده است که نوعی توازن قاوا باین
نیروهای موافق و مخالف چه در سطح داخلی و چه در سطو منطقهای و بینالمللی به وجود آیاد و هماین
امر به ادامهدار شدن جن

بیش از  7سال انجامیده است .سوریه تاکنون عمال به وزنۀ تعادلی باین نیروهاای

موافق و مخالف تبدیل شده است که رقمخوردن آینده آن به نفع هرطرف ،برای دیگری شکست محسوب
میشود .اهمیت آیندۀ سوریه به عنوان هم پیمانی استراتژیک برای جمهوری اسالمی ایران ،ضرورت بحث
در مورد سناریوهای پیش روی این کشور را مطر نمود .در این راستا ،جن

منطقهای ،سقوط بشار اسد و
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رویکارآمدن مجدد افراط گرایان ،تسلط مجدد و کامل بشار اسد بر کشور ،تطویل بحران تا تجزیه سوریه
و راهحل سیاسی سناریوهای پیشروی کشور سوریه را تشکیل میدهند .تبعات زیانبار ناشی از یک جن
منطقهای برای همه طرفها ،امکان وقوع سناریوی اول را تا حد زیادی از بین میبرد .بههرحال هیچکدام از
طرفها بهخصوص بازیگران منطقهای از چنین سناریویی نفعی نمیبرند .رویکارآمدن افراطیون ضدشایعه
و ضدجمهوری اسالمی ایران نیز میتواند موجب تشدید خشونتها در منطقه شود؛ از این رو سناریوی دوم
نیز نامطلوب میباشد .با این حال تداوم وضعیت کنونی امکان تحقق چنین سناریویی را افزایش خواهد داد.
ضمن اینکه ادامۀ جن

داخلی در نهایت میتواند به تجزیه سوریه بینجامد که این امر میتواناد پیامادهای

جدی در سطح منطقه داشته باشد .از اینرو به نظر میرسد که رسایدن باه یاک راهحال سیاسای فراگیار در
صورتی که اصول مورد نظر ایران درنظر گرفته شود؛ میتواند سناریوی مطلوب در آینده باشد .تحقق ایان
سناریو در گرو اراده جدی طیف مخالف و موافق رژیم اسد در هر سه سطح داخلی ،منطقهای و بین المللی
برای پایاندادن به بحران است .ضمن اینکه نقش سازمان ملل بهعنوان تعدیلکننده و گردهمآورندۀ دیدگاه
طرفهای ذینفع میتواند مثمر ثمر باشد .این توافق سیاسی فراگیر تنها در شرایطی رخ خواهد داد که منافع
حداقلی طرفهای دریگر بحران حفظ شود .ضمن اینکه حتی توافق سیاسی جامع نمایتواناد خیلای ساریع
مسائل و مشکالت گسترده و ساختاری سوریه را حلوفصل نماید .در نهایت باید گفت با توجه باه شاکاف
موجود در سطح منطقه بهخصوص بین ایران و عربستان ،چشمانداز توافق بر راهحل سیاسای چنادان روشان
نیست.
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