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 چکیده

بسیياری از بیازیاران  توجّهو  شدهتبدیلالملل موضوعات بين ترینمهمه به یکي از امروزه بحران سوری

سه کشیور منافع و  بررسي رویکردن، اياین مدر ای را به خود معطوف کرده است. ای و فرامنطقهمنطقه

 ایمنطقه دهي به معادلات و نظمشکل برای این بحران و تلاش هر یک نسبت به ایران، ترکيه و عربستان

سیاال الیلي است.  فراوان اهمّيّتحائز ای پيمانان منطقهو هممطلوب در راستای اهداف و منافع خود 

و منیافعي را  رویکیردچه  تحولات سوریهدر قبال  ایران، ترکيه و عربستان کشور سه مقاله این است که

ود در منطقیه ایران برای حفظ و افیزایش نفیور راهبیردی خی مقاله این است که ةکنند؟ فرضيّدنبال مي

ا رویکیرد ترکيیه اررچیه در ابتیداز طرفي،  .، به حمایت از بشار اسد برخاسته استلبنان ویژهبهشامات 

ود ناشیي از تحولیات منطقیه ناراني از امنيت و ثبات سياسي خا به خاطر کرد؛ امبراندازانه را اتخار مي

و برای  را در پيش ررفتهبا ایران و روسيه  و همراهي همکاریسياست اکنون هم ه،نشين سوریکردستان

با  عربستان برای مقابلههمچنين کند. حل دیپلماتيک را دنبال مياین کشور، راه حل بحران سوریه و آیندة

برای  .کندسياست براندازی اسد را دنبال ميهمچنان ، رریو رسترش رفتمان سلفيای ایران نفور منطقه

 .است شده استفاده کيفي تحليلِ روش از هاداده تحليل

 .رئاليسم ،بحران سوریه ترکيه، ،عربستان، ایران کلیدی: هایواژه
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 مهمقدّ. 1 

دولیت سیوریه وارد دوران جدییدی از  ،ميلیادی 0211به دنبال تظاهرات ضد دولتي در دُرعا از سال 

و خارجي بیا های آن تشکيل ائتلافي از نيروهای داخلي شاخصه ترینمهمي خود رردید که از حيات سياس

ای نقیش اسد بود. از ميان کشورهای منطقه ای برای سرناوني دولتای و فرامنطقهحمایت بازیاران منطقه

موضیو  از ایین نظیر بیرای اییران بیود. تر برجستهعربستان در قبال این تحولات  ترکيه و سه کشور ایران،

داشت که دولت سوریه متحد استراتژیک این کشور در منطقه و پُل ارتباطي با جنبش مقاومت بود.  اهمّيّت

بیا نفیور رری درلدد ساقط کردن دولت علوی سوریه و مقابلیه سلفيدر مقابل، عربستان بر اساس تفکر 

سیو بیا در ابتیدا هم ثانيیاًدرلدد رسترش تفکرات اخواني بود و  اولاًترکيه  اما يب خود یعني ایران بود؛رق

 نایاه اکنون کشور این اسد، دولیت سیقوط در ترکيه ناکامي از پس غرب درلدد سرناوني اسد بود؛ ولي

 هایتنش شدّت از که ایرونهبه دارد،های اوليه بحران سال بیا مقایسیه در مزبور بحران بیه نیسبت متفاوتي

 ترغيیب ازپيشبيش را ترکيه دولت و شده کاسته بسيار سوریه بحران بیه نسیبت ترکيه و ایران ميان آغازین

 کند. شرکت سوریه بحران حل برای -غیربي راهیکارهای نیه و -ایمینطقه هایهیمکاری در اسیت کرده

های بیزر  ژئوپليتيک و استراتژیک این کشور سبب رردید تا پای قدرتبحران سوریه به جهت موقعيت 

ی اخيیر آنهاای به این کشور باز شود. این بحران هرچند در ابتدای امر همانند دیار بحرای و فرامنطقهمنطقه

؛ آمد به وجودهای اقتصادی، اجتماعي، قوميتي و ... های داخلي ناشي از شکافجهان عرب بر اثر نارضایتي

 اندازچشیمبحران سوریه و  المللي تبدیل رشت.پس از مدتي با دخالت بازیاران خارجي به بحران بين اما

اییران، ترکيیه و عربسیتان های مختلف بر سياست خارجي و منافع ژئوپليتيکي سه کشیور آینده آن از جنبه

ای در قبیال سه بازیار عمدة منطقیهرویکرد و منافع ژئوپليتيکي این ، ضرورت دارد روینازارذارد، تأثير مي

و ابعاد استراتژیکي در منطقه غرب آسيا برخوردار است، مورد بحث و بررسیي  اهمّيّتبحران سوریه که از 

ای مطلیوب را در که سه کشور مذکور در تلاش هسیتند تیا معادلیات و نظیم منطقیه ایرونهبهواقع شود؛ 

ود در غرب آسیيا شیکل دهنید و از ایجیاد موازنیه قیوای های خراستای تأمين و تضمين منافع و سياست

ای ممانعت ورزند. علاوه بر این، نبایید ایین نکتیه پيمانان منطقهای به ضرر اهداف و منافع خود و هممنطقه

هیایي، ایران، ترکيه و عربستان هر یک بیر اسیاس مالفیه اسلامي جمهورینادیده ررفته شود که سه کشور 

. اسیتها، نو  برداشیت از اسیلام آن مالفه ترینمهمنه و جهان اسلام را دارند که از ادعای رهبری خاورميا

ایران مروج اسیلام  جمهوری اسلاميررایانه دارد، ترکيه مروج تفکر اخواني است و عربستان برداشت سلفي
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دار است. در خصوص منافع سه کشور نيز باید رفت؛ منافع ایران ستيز و حمایت از مظلومان را عهدهغرب

رقم بخورد که منافع راهبردی ایران حفیظ شیود و سیوریه  ایرونهبهدر این است که تحولات آتي سوریه 

رقم  ایرونهبهعمق استراتژیک ایران باقي بماند. منافع ترکيه نيز در این است که در سوریه تحولات  عنوانبه

در حوزه کردها به خطر نيافتد. از سویي، عربستان نيز منافع خیود را در  خصوصبهکه منافع امنيتي بخورد 

-خاتمه پيدا کند که یک شکست کامل برای عربستان نباشد و رروه ایرونهبهبيند که بحران سوریه این مي

 اندازیچشیمن پيشیينه و بیه چنیي توجّهکامل از بين نروند. لذا با  لورتبههای سلفي طرفدار این کشور 

تبيين و تشریح عملکرد و منافع سه دولت ایران، ترکيه و عربستان در قبال تحولات سوریه مبنای پژوهشیي 

 قرار ررفته است.

 مناقشیه و سیوریه بحیران» مقالیة از جملیه؛ به رشته تحریر درآمده است. هایيپژوهش، رابطهدر این 

 عربستان و ترکيه کشور دو هایتلاش به که (Sadeghi & others, 2016) «ایمنطقه هایقدرت ژئوپلتيکي

 منافع و تضاد ایدئولوژیکي که اعتقادند این بر و دارند اشاره سوریه داخلي آشفتة شرایط از برداریبهره برای

 و داخلیي منظر از ردهاحذف کُ برای ترکيه تلاش ایران و جمهوری اسلاميبا  سعودی عربستان استراتژیک

 قبیال در تهاجمي رویکرد عربستان و ترکيه تا رردید موجب خارجي بُعد در ایمنطقه هژموني به دستيابي

 مقالیة بايرنید. پیيش در منطقیه خاورميانیه در جایااهشیان ارتقای و نسبي قدرت افزایش سوریه با هدف

 توازن ای،رقهف-قومي هایريپيچيد (،Asadi, 2012) «ایمنطقه مسائل و بازیاران بر آن تأثير و بحران سوریه»

 جملیه از را ایمنطقیه بازیاران رویکرد و تعارض منافع و مخالفين و دولت بين نظامي و سياسي بستبن و

-منطقیه بازیار شش را بر سوریه بحران تأثيرات نهایت در و کندقلمداد مي سوریه بحران هایريویژ و ابعاد

 میورد بحیث و ایران جمهوری اسلامي و لهيونيستي رژیم لبنان، عراق، ترکيه، سعودی، عربستان ؛شامل ای

 & Niakooi) «رویکردهیا و اهیداف: سیوریه بحیران در معیارض بیازیاران»مقالیة  دهید.مي قرار بررسي

Behmanesh,2013) و کرده بررسي را و عربستان ترکيه آمریکا، سه کشور هایانايزه که در آن نویسندران 

 راکشیور  سیه هر مشترك ةانايز و داشته بالایيپوشاني هم سوریه در کشور سه این منافع که اندنموده کيدتأ

 طیي، ((Haran, 2016 «سوریه بحران در هایریشه» مقالة .اندمنطقه دانسته در ایران یابيقدرت از جلوريری

 سیوریه در بحیران هیایریشیه واکاوی به خارجي وضعيت و داخلي تحت عنوان وضعيت يکلّ بخش دو

 ترکيه، قطر، ،سعودی عربستان غربي، مواضع کشورهای ،خارجي وضعيت بخش در نویسنده. پرداخته است

 وی معتقید اسیت. نمیوده بيان سوریه تحولات در دررير بازیاران ترینمهم عنوانبه را ایران و چين روسيه،
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 هیم ؛ لیذااست شده هسوری جمعيت از از نيمي بيش آوارري باعث سوریه بحران کهاین به توجّه با که است

 عمیل بیه 0210 دسیامبر قطعنامیه اجرای راستای در را خود تلاش باید تمامي مخالفين هم و سوریه دولت

-کاهش میي را خشونت سطح تنهانه امر این چراکهکه للح و ثبات بر سوریه حاکم شود؛  ایرونهبه ،آورند

 «بيینش اسیتراتژیک ترکيیه بیه سیوریه» در مقالیة .کرد خواهد منزوی نيز را داعش افراطي رروه بلکه دهد،

(Taspinar, 2012،) دیدراه امنيیت جایبهون در ترکيه تاکن 0229که از سال  به این نکته اشاره شده است-

است به لفر يشد، سد سوریه ميجویانه با برخي از همسایاان ماننمحور که در مواردی باعث روابط ستيزه

 وقیو بیا  امیارساندن مشکلات و همکاری دیپلماتيک با کشورهای همسایه در دستور کار خود قرار دارد؛ 

ترکيه به وجود آمید و ایین کشیور، سياسیت حماییت از  سياست خارجيچرخشي در  بحران در سوریه،

یک ميدان نبیرد جهیاني،  عنوانبهسوریه »عنوان  با ي دیارپژوهشدر  الفان بشار اسد را در پيش ررفت.مخ

ایین سیاال کیه  طیر  بیانویسینده  (،Kassab, 2016) «علاقه بيشتر بازیاران، مشکلات بيشتر برای سوریه

در ادامة بحران سوریه چه اندازه ماثر اسیت؛ بیه  آنهایه چه کشورهایي هستند و منافع بازیاران جنگ سور

ين بازیاران غيردولتیي؛ عربستان و ترکيه و همچن کشورهای روسيه، آمریکا، ایران،بررسي رویکرد و منافع 

را در  آنهیاد و منیافع و اهیداف پردازمخالف بشار اسد ميای شورشي الله لبنان، داعش و نيروهمانند حزب

 دیمتعدّ هایپژوهش تاکنون هرچند؛ رفت توان، ميروازاین داند.طولاني شدن و کنترل این جنگ ماثر مي

 لیورت سه کشور ایران، ترکيه و عربستان نسبت به بحران سوریه خارجيسياست رویکرد  خصوص در

سیه کشیوری را کیه داعيیة رهبیری و منیافع رویکرد  که است آن در حاضر مقالة نوآوری اما؛ است ررفته

در این راستا؛  یابي کرده است.در قبال بحران سوریه ریشهخاورميانه و جهان اسلام را دارند؛ از منظر تطبيقي 

سه کشور اییران، ترکيیه و عربسیتان در رویکرد و منافع ژئوپليتيکي  وتحليلتجزیهپژوهش حاضر درلدد 

 برآمده است.قبال تحولات سوریه 

 تحقیق روش. 2

 میورد نو  موضو  و تماهيّ به توجّه با و بوده تحليلي-يفيلتو ت،ماهيّ و روش لحاظ به پژوهش این

 از مختلیف منیابع از اسیتفاده و یاانهکتابخ مطالعات اساس بر لاعات آن،اطّ و هاداده رردآوری شيوةمطالعه، 

 در جسیتجو و اینترنیت جهیاني شبکة رسمي، ونمتو  اسناد ،تخصصي هایفصلنامه و مجلات کتب، جمله

 طوربه آنها وتحليلتجزیه لاعات،اطّ بندیطبقه و . پس از رردآوریاستموضو   با مرتبط لاعاتياطّ هایبانک

 است. ررفته لورت استدلال و منطق تفکر، بر و مبتني تبيين و تحليل توليف، طریق از عمده
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 پژوهش نظری ارچوبهچ. 1. 2

 رئالیسم ۀنظریّ. 1. 1. 2 

المللي دانسته و معتقد است بدون ترین انايزة رفتار بينرا اللي ءرویکرد رئاليستيِ سياست خارجي، بقا

الملیل ي در عرلة سياست بیيندولتي جهت افزودن توان ملّها، هيچ در رفتار دولت ءموجودیت عنصر بقا

سیازی قیدرت جهیت ي زمينیه را بیرای حداک رهدیدات ملّرام بر نخواهد داشت. بر این اساس، افزایش ت

دولیت بیازیاری خیردورز و (. Waltz, 1979: 112) کنیدحفظ امنيت و بقای سياسي فراهم ميليانت از 

الملیل بیوده و آید. بقاء انايیزة الیلي در سياسیت بیينلملل به شمار مياترین بازیار در روابط بيناللي

-مرجوک است، لذا در این ساختارِ هرجالملل آنارشيبر خلاف ساختار داخلي، ساختار نظام بين کهازآنجایي

رویکرد رئاليستي در . (Doherty & Faltzgraf, 2017:144) استترین قاعدة عمل خودیاری ضروریآميز، 

 تدافعي و تهاجمي است. شاخةشامل دو  کشورها سياست خارجي

 رئالیسم تهاجمی .2. 1. 2

نفور( نسبي خیود ) قدرتسازد ها را وادار ميد که آنارشي دولتکنرئاليسم تهاجمي چنين استدلال مي

بیا بیه کوشند ها ميالملل هررز قطعي نيست و دولتامنيت و بقاء در درون نظام بينرا به حداقل برسانند. 

ها همواره درريیر حداک ر رساندن قدرت و نفور خود، امنيت خویش را به حداک ر برسانند. البته اک ر دولت

-های آن باشد، به آن مبادرت ميررایي نامحدود نيستند و در مواردی که منافع این امر بيش از هزینهتوسعه

زیادی  های نسبي تا حدِّظر است که توانایيتهاجمي بر این ن رئاليسم (.Mushirzadeh, 2019: 130) نمایند

کوشد نفور خود را افزایش دهید شود، ميدولتي قدرتمندتر مي کههنااميدهند. ها شکل ميبه نيات دولت

ريرنیدران ها در مواردی کیه تصیميمبنابراین دولت ؛المللي را کنترل نمایدو به حداک ر برساند و محيط بين

سازی توانمندی نسبي کشور بيشتر شده است، راهبردهای تهاجمي را با هدف بيشينهر کنند تصوّ آنهااللي 

یابد، این دولیت بنابراین هر اندازه که قدرت یک دولت افزایش مي ؛قدرت و نفور خود دنبال خواهند کرد

در ایین  (.Taliaferro,2001: 143) آوردتری روی ميطلبانهررایانه و توسعههای خارجي تجاوزبه سياست

ها به دنبال حفظ تماميت ارضیي و اسیتقلال دولت کهاین ویژهبهرویکرد، بقاء هدف بنيادین کشورها است، 

یابي به دیایر اهیداف شرطي برای موفقيت و دستدر نظام سياسي داخلي خود هستند. در واقع، بقاء پيش

محیيط پيرامونشیان آریاه و دربیارة اند کیه از المللست بينها بازیاران عقلایي در لحنة سيااست؛ دولت

نظیم نظیام ت بیيساختار غيرمتمرکز و ماهيّ .اندیشنداستراتژیک مي لورتبهچاوناي بقاء در این محيط 
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شود تا شرایط را مهيا کند که به معما یا معضیل امنيیت و خودیاری را موجب مي اعتمادیبيالملل جو بين

رلید کیرده و از خیود  سختيبهبپردازد. در واقع، در شرایط آنارشي و معضل امنيت، کشورها همدیار را 

العمیل تلاش یک کشور جهت افزایش قدرت خیود بیا عکیس هررونه کهنحویبهدهند؛ واکنش نشان مي

 (.Jahanbin & Partoo, 2012: 122-123) شوددفاعي دیاران مواجه مي

 عیرئالیسم تداف .3. 1 .2

 از سیوی هادولت رفتار و سویک از المللبين نظام ملزومات و آنارشي ميان رابطة تدافعي بهررایي واقع

 احسیاس دیار جانب کشورهای از که شرایطي در تنها بينند.مي ترپيچيده را رابطه این اما دارند، توجّه دیار،

تهدید  کشور بازداشتن و موازنه سطح معمولاً در آنان هایواکنش و دهندمي نشان واکنش خود از کنند تهدید

-نمیي امنيت به منجر هميشه طلبيتوسعه معتقدند و طلبي ندارندتوسعه برای ایبرنامه هيچ آنان است. کننده

تواننید از طرییق ایجیاد ا ميهدولت ،تدافعيدر رئاليسم (. Ghasemi Aliabadi & others,2018: 60) شود

هیای در شرایط ترسیناك ییا از طرییق دولیتتهدیدهای خارجي برآیند. تنها  ةعمد ةقدرت از عهد ةموازن

شود. بیر ایین اسیاس از منظیر رئاليسیم المللي خشونت ایجاد ميشرور غيرعقلاني است که در محيط بين

 شیودآميیز بیه عوامیل سيسیتمي تشیکيل میيهای مسیالمتها از واکنشتدافعي سياست خارجي دولت

(Rose,1998:153.)  ،نایاه دیارعبارتبیهسیت. تیرین مسیأله ااساسي« دغدغة امنيت»در رئاليسم تدافعي ،

الملیل را امنيتي است و در کنار رئاليسم تهاجمي، مطالعات روابط بين های تدافعي نيز نااهي کاملاًرئاليست

پاسخ به معمای امنيت در نظام آنارشيک  درلددبه سمت امنيتي شدن سوق داده و در واقع این دو رویکرد 

-ها این است که چه مقدار از قدرت برای دولت. ساال اللي برای این رروه از رئاليستبرآمدندالمللي بين

هایي . پاسخآورندرویسازی قدرت به بيشينه ها چه زماني بایستيدولت الولاًها لازم و یا کافي است؟ و یا 

رابیرت (. Kirshner, 2010: 4) اندکه به این پرسش داده شده است، این دو نحلة رئاليستي را متمایز ساخته

-ها بدون کاهش امنيت دیاران ميدولت»روید: مي ،پردازان اللي رئاليسم تدافعيهیکي از نظریّ 1،جرویس

ي در پيش ررفتن سياست تدافعي، بر اتخار سياست تهاجمي آنیان تیرجيح و حتّ توانند خود را حفظ کنند

ها را کاهش داده و در ها فقط مقدار ناچيزی از امنيت سایر دولتي افزایش اساسي در امنيت دولتیابد؛ حتّ

؛ توانند از درجة بالای امنيت برخوردار رردنیدمي ،وضع موجود حفظ های خواهاناین شرایط، همة قدرت

                                                           
1. Robert Jervis 
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ي در ، از توسعة نفور خود در خارج از مرزهیای ملّیشدهفراهمهای ها با رضایت از فرلتبنابراین، دولت

 (.Jervis, 1978: 178) پوشندچشم ميهایي برای امنيت خویش قبال دستيابي به ضمانت

-در سوریه، دخالیت ميلادی 0211 ا در فوریةهاز زمان وقو  درريریتوان رفت در این چارچوب مي

ان در قبال بحران در خصوص سياست ایر ای و جهاني در این بحران به اوج خود رسيده است.های منطقه

مدیترانه و شیامات را  صال استراتژیک ایران به منطقةسوریه نقش حياتي در اتّ کهازآنجایي سوریه باید رفت

ود در این منطقه، اقدام به حمایت از اسد نمیوده دارد؛ به همين دليل ایران با هدف حفظ نفور و موقعيت خ

جلوريری از سرریز شیدن من آفریني در تحولات سوریه، ضاز سویي، ترکيه در تلاش است با نقشاست. 

نظیم و  ريیریرا در راستای شیکل، تحولات سياسي این کشور سوریه به قلمروی داخلي خودهای ناامني

 ريری اسد از اریکةدر طيف مخالفان بشار اسد بود و بر کناره که ابتدا ترکيه بخشد.الاوی اخواني خود معنا 

نشیين ردکُ طقیةتحرکیات منامنيتي و سرزميني ناشي از بروز تهدیدات  به در ادامهکرد، قدرت پافشاری مي

برای حفظ حاکميت و تماميیت ارضیي خیود و از طرفیي اکنون آنکارا در این راستا؛ همدلب مواجه شد. اِ

همکاری با ایران و روسيه برآمده و در این رابطه  یبراسوریه در تلاش  د در آیندةوتضمين و تأمين منافع خ

جهت  این در حالي است که عربستان در کند.بحران سوریه دنبال مي وفصلحلحل دیپلماتيک را برای راه

ن طرییق ضیمن درلدد سرناوني اسد برآمده؛ تیا از ایی ،در منطقه ایرانتضعيف محور مقاومت و انزوای 

رییاض و  ها و منافعسياست ای را در جهتزنه منطقهرری در منطقه شامات، مواحاکم نمودن تفکر سلفي

 .رقم بزندای متحدان منطقه

 های تحقیقیافته. 3

 خاورمیانهژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سوریه در  اهمّیّت. 1. 3

. است نفر ميليون 00 بربالغ جمعيتي و مربع کيلومتر 110112 حدود مساحتي با سوریه عربي جمهوری

 واقع غربي آسيای منطقة در سوریه. شودمي محسوب وسعت نظر از جهان کشور هفتمينوهفتاد کشور نیا

 مرکیز دیربیاز از کشیور ایین. شیودمي شناخته آفریقا و اروپا آسيا، ةقارّ سه ارتباطات مرکز عنوانبه و شده

قلیب جهیان  عنوانبیهسوریه برای اعیراب  (.Rajabi, 2013: 126) است بوده غرب و شرق ميان بازرراني

 اسیتشود و طي منازعات چند سال اخير، ثابت شده است کیه سيسیتم عصیبي منطقیه عرب شناخته مي

(Kodmani, 2015: 1.) فالیل  آسيا، آفریقا و اروپا و حدِّ ةصال سه قارّاتّ سوریه در آسيای غربي و در نقطة

قرار دارد. واقع شدن سیوریه در منطقیه راهبیردی خاورميانیه و نقیش  خيزنفتاروپای غربي و خاورميانه 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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رميانه، حمله عراق بیه مانند جنگ ایران و عراق، للح خاو ایمنطقه یهانابحرمحوری این کشور در اک ر 

و نقیش  اهمّيّیتاستراتژیک و ژئوپليتيک این کشیور در خاورميانیه اسیت.  اهمّيّت، رواهي بر کویت و ...

بیدون مصیر  توانندنمياعراب : »رویدمياست که هنری کسينجر  ایاندازهتا  سوریه در معادلات خاورميانه

 بازیار یک سوریه همچنين (.Ahmadi Arkami & Nami, 2019: 21) «ریه للح کنندبجناند و بدون سو

 کنیارة بیر ریرفتن قیرار خاورميانیه، استراتژیک منطقة در شدن واقع عاملِ سه با که است محور ژئوپليتيک

. دارد ارتباط منطقه این حاشية کشورهای با ساحل کيلومتر 111 از برخورداری و مدیترانه مهم دریای شرقي

مي، بر لامقاومت اس حامي دولت عنوانبهت سياسي لبنان و قرار ررفتن دمشق لاادآفریني سوریه در معنقش

به دليیل ، روازاین(. Ghasemi Aliabadi & others,2018: 68-69) استاستراتژیک سوریه افزوده  اهمّيّت

 کشیور تیرینبزر  را سوریه» الملل،بين روابط کارشناسان از بسياری ،و نقش راهبردی این کشور اهمّيّت

سوریه کشوری بسيار مهم از لحاظ جغرافيیایي  (.William Samii, 2008: 42) اندلقب داده «جهان کوچک

 110شیود. آفریقا، اروپا و آسيا محسوب مي ةو استراتژیک است. از نظر موقعيت جغرافيایي، سرپُل سه قارّ

کيلومتر مرز آبي با مدیترانه باعث شده تا دسترسي به اروپیا و شیمال آفریقیا  112هزار کيلومتر مساحت و 

کيلیومتر میرز مشیترك بیا رژییم  02فراهم رردد. از حيث جغرافيای سياسي نيیز  آسانيبهبرای این کشور 

ر موقعيت ممتیازی در ایین منطقیه کيلومتر مرز مشترك با لبنان باعث شده تا این کشو 902لهيونيستي و 

 (.Esmailpour Roshan, 2017: 232) باشدداشته 

 

 
 موقعیت جغرافیایی سوریه .1نقشۀ 

(Young Journalist Club, April 2, 2015) 
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فیارس خلیي  اروپا و مراکز توليد نفیت در منطقیةصال مراکز لنعتي و بازرراني اتّ کشور سوریه نقطة

های نفت و راز برای لیادرات تواند محل عبور لولهلورت بهبود وضعيت عراق، این کشور ميدر است. 

آهن این سه کشیور نيیز صال راهطور که اتّهمانانرژی ایران و عراق به اروپا از طریق دریای مدیترانه باشد. 

توانید ضیمن تسیریع امیور، بازرراني سوریه را افزایش دهد. تجارت از ایین طرییق میي اهمّيّتتواند مي

قرار ررفتن سوریه در مسير مخازن نفت کانال سوئز را از دوش واردکنندران نفت بر دارد.  پرداخت ماليات

کنندران انرژی مانند عربستان، قطیر، اییران، عیراق و رقابت ميان لادرفارس و بازار مصرف اروپا و خلي 

جایااه سوریه  اهمّيّتدهد. دسترسي بسيار مهم جلوه ميسوریه، این کشور را از لحاظ ژئوپليتيک انرژی و 

ای از ییک جنیگ نفتیي ییا توان جلوهاست که جنگ در سوریه را مي یااندازهبهدر موضو  انتقال انرژی، 

، اسیتدلال «سوریه: جنگ خط لوله دیایر»عنوان ای با جنگ خط لوله به شمار آورد. رابرت کندی، در مقاله

ميلادی، آغاز نشد، بلکه از تصميم اوبامیا  0211آميز ، از اعتراضات مسالمتبشار اسد کند که جنگ عليهمي

به پيشنهادی قطر را با هزینة ده ميليارد دلاری  ، شرو  شد که دولت سوریه، خط لولةميلادی 0223در سال 

 (.Ahmadi Arkami & Nami, 2019: 21-22کرد )اروپا منتقل مي

 ای در بحران سوریهمنطقههای الگوی رفتاری قدرت. 2. 3

 رویارویی و زورآزمایی ایران و عربستان ان سوریه: میدان اصلیِحرّ. ب1. 2. 3

 در الیلي رقيیب دو عنوانبیه دیرباز از ایمنطقه قدرت دو عنوانبه سعودی عربستان ایران و اسلامي جمهوری

 جدید ابعاد شده و ترپيچيده بسيار کشور دو این ميان روابط اخير هایسال طي اما شدند،مي شناخته خاورميانه منطقة

 تیرپيچيیده را کشیور دو این تيره ميان روابط اخير هایسال در که مسائلي از یکي ميان، این در است. ررفته خود به

ای در ایین کشیور هیای منطقیهقدرت زورآزمایي منزلةبهبحران سوریه که  با شرو  .است سوریه بحران است، کرده

مشیغول عملیاً طرف عربستان، ترکيه و قطر بر سوریه اعمال شید. ایین کشیورها  بيشترین فشارها از ،شدقلمداد مي

تیازی خیود در هسید، راه را بیرای یکّیا های مخالف در سوریه بودند تا با سیقوطحمایت مالي و تسليحاتي از رروه

 عیاملي لبنیان، و مقاومیت محور از سوریه قبلي هایحمایت (.salloukh,2013: 4- 7) کنندخاورميانه هموار 

 را فرلییت اییین سییوریه 0211 سییال تلییاتحو لییذا .بییود بنییانل در عربسییتان نفییور کییاهش جهییت در

 کیاهش جهت در اسد سقوط برای شلات و سوریه در دخالت با بتواند تا داد قرار سعود آل رژیم اختيار در

سیوریه،  در رژیم تغيير برای شلات باعربستان  .کند عمل مقاومت محور بردن بين از و ایران ایمنطقه نقش

 ایین تلیاتحو در عيیارتمام نيابتي جنگ ةکنندشرو  ایران، با رقابتش و قبال منطقه در خود استراتژی تغيير
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 عنوانبهترین بازیاری که ریاض آن را اللي عنوانبهایران (. Abolfathi & others, 2018: 310) شد کشور

حضور و نفور بالایي داشیته باشید  های مختلف منطقةکند، توانسته در حوزهلي تلقي ميرقيب و تهدید ال

عراق، سوریه، یمن و لبنان هستند. این نفور رسترده تلاش عربستان برای مهیار اییران را  آنها ترینمهمکه از 

سازی در برابر این کشیور تلاش است تا به ائتلافدر دشوار و پيچيده کرده است. عربستان برای مهار ایران 

طیر و ترکيیه و ط رییاض بیا قناکام مانده است. سردی روابی عمدتاًمبادرت کند، اما این سياست عربستان 

سوریه از جملیه دلاییل ایین  تان در سطح منطقه از جمله در حوزةهای همکاری قاهره با عربسمحدودیت

سازی در برابر ایران بیه سیمت همکیاری و ه این شرایط عربستان برای موازنهب توجّهبوده است. با  ناکامي

 (.Asadi, 2018: 47-48) استنزدیکي با اسرائيل متمایل شده 

سياسیت  اعمیال بیا و کیرده تلقیيامنيت خیود  ةرا تهدیدی علي مردمي هایخيزش سعودی عربستان

 تیوازنريیری شیکل نيیز خود و مرزهای به تلاتحو موج ورود از کند تامي شلات منطقه در الفعّ دخالت

 ایییییران و عربسییییتان لییییذا د؛جلییییوريری نماییییی خییییود ضییییرر بییییه ایمنطقییییه قییییدرت

کشیور  دوایین  بيشیترتینش  بیر یمن و سوریه بحران که دارند قرار یکدیار با رقابتيکاملاً  فضای یک در

، تهییاجمي رئاليسییم منطییق طبییق بییر لییذا (.Abolfathi & others, 2018: 307) اسییته افییزود

 کیه معنیا بیدین ؛برخوردارنید یکیدیار بیر برتیری انايزه از همواره رقابتي منطقه فضای این در بازیاران

-مي منطقه بازیار مهمترین عنوانبه ایران با رقابت ةلحن یک در را خود تاکنون رذشته از همواره عربستان

 ريرنییدرانتصییميم .اسییت بییوده متقابییل اعتمییاد فاقیید و زاتیینش همییواره کشییور دو روابییط و بينیید

 هیایریروه ازحماییت در سیوریه  نقیشو  جایایاهتوانید میياسید نظیام سیقوط کیه معتقدند سعودی 

 بییر پایییاني توانییدمییي اینکییه ضییمن ،ميییان ایییندر و  دهیید کییاهشمنطقییه را  سییطحدر  مقاومییت

 پس ایمنطقه خوردهبرهم ةموازنباشد، عربستان حياتي ق مناط عنوانبهفلسطين و لبنان در سوریه ت لامداخ

عربسیتان بیا حماییت از  (.Abolfathi & others, 2018: 314) کنید متعیادل نيز را عرب جهان تلاتحو از

 بر آمیده برای سرناوني بشار اسد تلاش اش درایمنطقهای و فرابا متحدان منطقهاتحاد معارضان اسد و در 

ثيررذاری اییران در أمحور مقاومت، نقش و ت ایمنطقهو انزوای  این طریق ضمن کاهش قدرتاست تا از 

ای منطقیه ريیری معادلیات و نظیمشکلتوان بازیاری آن در  این طریق از به حداقل برساند و از را منطقه

ررایانیه تقابلت ررفته از رویکرد أنااه ریاض به مسائل سوریه نش ،تردیدبي .(ÓCathail: 2011: 7) بکاهد

سوریه تنها متحد اسیتراتژیک اییران در منطقیه و محیور مقاومیت عليیه  چراکهآن با ایران در منطقه است، 
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اییران، از دست  ضمن خارج نمودن بر  برندهتواند اندازی نظام سوریه مياسرائيل است. لذا تضعيف و بر

عربسیتان  ،ایین اسیاس بیر تغيير دهید. ای آنپيمانان منطقهعربستان سعودی و همقدرت را به نفع  ةموازن

لدد بوده است که سوریه را از اتحاد با ایران خارج کرده، به درون دنيای عرب بکشیاند، زییرا سعودی در

داند که کليد طر  قیدرت و نفیور تهیران در ترین متحد ایران در حوزه شرقي مدیترانه ميسوریه را کليدی

 (.Dorj & Imam Jomehzadeh, 2017: 98-99) این حوزه است

و  روابیط سياسیي قطیر عربستان در قضية سوریه نيز با قطر دچار اختلاف شد. اینکه اهمّيّتنکتة حائز 

بیر اتحیاد و  سنه و مبتنیيهای جغرافيایي و مرزی، همواره حَوجود بعضي چالش رغمبهعربستان سعودی 

منطقیه ميیان  راجع به مسیائلمي به بعد، نوعي شکاف سياسي لابيداری اس وقو  از اماوحدت بوده است. 

از  ؛ریشیه دارد اساسيألة مس چنددر  اختلافاین  ؛رسدبه نظر ميقطر و عربستان سعودی پدید آمده است. 

همچون سوریه، عراق و یمن نوعي وحیدت اسیتراتژیکي  یيهانابحرسعودی در  ، قطر و عربستانسویک

 المسلمين و دشمني عربسیتان سیعودی از اییندر برخي موارد همچون حمایت قطر از اخوان اما اند،داشته

مسیائل بر سر  نزدیکي قطر به ایران ها از این رابطه،ترکيه و نارضایتي سعودی-راهبردی قطرجنبش، روابط 

 نیوار دوحیه در رستردة هایهزینه لرف وها های عميق سعودیارانيقطر و ن های اخيرطلبيجاه ،منطقه

قطر که در نهایت منجیر  سوی از محض اطاعت برای عربستان تمایلو  افغانستان و لبنان عراق، سوریه، غزه،

 و اقتصیادی هیایتحریم اعمال و (هرچند مقطعي) قطر با آن ایمنطقه پيمانانهمعربستان و  روابط به قطع

 بیرای قطیر که این خود ریشه در تلیاش( Alishahi & others, 2017: 68) سياسي عليه این کشور رردید

دچیار تینش و منازعیات سياسیي از عربستان دارد که روابط دو کشور را  مستقل سياست خارجي پيايری

 تقوییت باعیث ادامیهدر  توانیدمیي امیر ایین یابیدادامیه  قطر و سعودی عربستان ميان تخالم ارر .نمود

 مشیییترك تهدیییید خیییاطر بیییه تیییاکنون کیییه محیییوری ؛شیییود تهیییران -آنکیییارا محیییور

 درروسییيه  بییا و یکییدیار بییا آنهییا تییاکتيکي همکییاریو  1)پ.ك.ك( کردسییتان کییاررران حییزب

 طرییق از توانیدمي تهران حاضر حال در است. توسعه و رشد حال در قزاقستان آستانه در سوریه مذاکرات

 نظیم و پسالدام خاورميانه یک در منطقه در ایجادشدهلأ خ از یمن و سوریه عراق، در خود الفعّ اقدامات

 توسیعة به ایجادشدهفضای  این و در( Abolfathi & others, 2018: 325-326) کند استفاده شکننده عربي

                                                           
1. Partiya Karkeren Kurdistane(PKK) 
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خود ای به نفع و توازن منطقه ريری معادلات سياسيشکلای خود در راستای قلمروی نفور و قدرت منطقه

 ورزد.ای مبادرت ميمنطقهپيمانان همو 

 رویکرد خود در قبال بحران سوریه های مداوم درترکیه و چرخش. 2. 2. 3

، ریرددبرميماعي و جغرافيایي این کشور جایااه ژئوپليتيک سوریه که به شرایط تاریخي، فرهناي، اجت

در  حولیات سياسیيبیا شیرو  تای برای ورود ترکيه به جهان عرب تبدیل کرده است. سوریه را به دروازه

هیای است. سياسیت ترکيیه در چیرخش سوریه، موضع ترکيه نيز به موضوعي پيچيده و متغير تبدیل شده

رکشیي و تهدیید بیه جنیگ کمدیریت مخالفان تا لش امکانات و مهياکردند از ميانجياری و داوری به متعدّ

طرفیدار  تیرینمهمبیه تبیدیل  ترکيیه ،سیوریهدر  هاريری شورشبا اوجدر این راستا؛ . شده استمتمایل 

سياست ترکيه برای ساقط کردن رژیم  عربي همراه کرد.-ا با روند غربيخود رو  براندازی دولت سوریه شد

-بشار اسد در نااه اوليه در تعارض با رویکرد جدید ترکيه در سياست خارجي خود موسوم بیه نوع میاني

رسید عوامیل بود. بیه نظیر میي «به لفر رساندن تنش با همسایاان دکترین»رری بود که ستون اللي آن 

توان نارانیي از مي آنها ترینمهمنقش داشته است که از مختلفي در رویکرد حمایتي ترکيه از بحران سوریه 

رژییم سیوریه،  ، نامعلوم بودن آیندة«اسکندرون»یا  «هاتای»ردها، زنده شدن موضو  ایالت موضو  کُ آیندة

موضیو  اخیوان و تلیاش  ،آن ترینمهمشاید  امااختلاف دو کشور بر سر موضو  آب رودخانه فرات بود؛ 

ترکيه برای رهبری مجدد جهان اسلام بود. واقعيت این است که ترکيه پس از ناکامي در پيوستن به اتحادییه 

رری را بررزیید کیه یکیي از اهیداف الیلي آن احيیای نفیور ترکيیه در محیدودة اروپا رویکرد نوع ماني

به  توجّهو در نهایت رهبری مجدد جهان اسلام با امپراطوری ع ماني سابق با استفاده از توان اقتصادی خود 

های اخواني در تحولات کشورهای عربي و بیه . حضور رروهاستت اخواني حزب عدالت و توسعه ماهيّ

در برخي کشورها مانند مصر و تونس این اميد را در ترکيه ایجاد کرد که در لورت بیه  آنهاقدرت رسيدن 

ق بخشد. البته رؤیای خود را در رهبری جهان اسلام تحقّ تدری بهند تواقدرت رسيدن اخوان در سوریه مي

 و نیابودی جبهیة آنهیاترکيه در این مقطع همسویي با غرب را نيز مدنظر داشت تا از طرییق همکیاری بیا 

 & Dorj) بايیرداروپیا را  از آنکیارا بیرای پيوسیتن بیه اتحادییةمقاومت، امتياز حیداقلي یعنیي حماییت 

Massoudnia, 2018: 97). ترکيه بخشي از ساختار نیاتو اسیت، در  اینکه هواپيماهای جناي ترکيه به بهانة

ن عرب، یعني سوریه، دژ ضد اسرائيلي جها ترینمهماختيار غرب قرار ررفت و ترکيه به پای ثابت تخریب 

و  «پ.ك.ك»هیای مشیترك ميیان از سویي، برپیایي اردوریاه .(sharifian, 2016: 106-107) رردیدتبدیل 
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را به خیاطر اتخیار  ،ترکيه جمهوررئيس، اردوغانرجب طيب سياسي  تواند آیندةردهای شمال سوریه ميکُ

از مخالفیان  کیردن زیرا اردوغیان بیا پشیتيباني ؛های نادرست در قبال دمشق با چالش مواجه سازدسياست

توانید کشور مهيا کرد و این امر ميرد در هر دو فضای مساعدی برای اتحاد احزاب مخالف کُ سوریه، عملاً

ردهیا مخالفت احزاب داخلي را عليه اردوغان برانايزد. به همين دليل اردوغیان بیرای کنتیرل کُ ازپيشبيش

 (.Cook, 2014: 2) ناچار به تغيير مواضع خود در قبال سوریه شده است

بیه لحیاظ  جدا شدن ترکيه از آمریکیاله کردهای سوریه و أبعد از تقابل ميان آمریکا و ترکيه بر سر مس

و به سمت ایران در سیطح  المللبه سمت شرق به مرکزیت روسيه در سطح بين ازپيشبيشسياسي، ترکيه 

مذاکرات آستانه را کیه در تقابیل بیا میذاکراتي در کنار ایران و روسيه،  در این راستا؛ ای متمایل شد ومنطقه

نزدیکي ترکيیه  های بيشترِ. این امر زمينهکند، دنبال ميبرده پيش ميمذاکرات ژنو ب است که آمریکا در قالب

ترکيیه از ابتیدای (. Qasemian & others, 2018: 179-180) آمریکا را ایجاد کیرد به ایران و تقابل بيشتر با

از پیس  امیا .ادحذف رژیم سوریه و تضعيف دولت عراق را در دستور کار خود قیرار د ،در سوریهبحران 

-له همهأاردوغان و مسليه ع ی امنيتي روسيه و ایران با سران این کشور و وقو  کودتا رایزني مقامات سياسي

و همچنیين  در نیوار شیمالي سیوریه ردهیاکُ روزافیزون ییابيل منطقه کردستان عراق، قدرتلارسي استقپُ

ای خیود جهیت الاوی منطقههای تهاجميِ قبلي مبني بر پيشبرد تضعيف داعش، نارزیر شد که از سياست

 Javadi Fathi) نماییدنشيني های مرکزی سوریه و عراق عقبرخنه در دولت یابي بيشتر از رهاذرقدرت

& others, 2018: 46-47)قیدرت ؛باید به دو عنصیردر قبال بحران سوریه آنکارا  ةدر تغيير رویّبنابراین،  ؛-

این امر شید  توجّهها متبه این شکل که ترکيه بعد از مدّ ؛ردهای سوریه اشاره کردريری نيروهای اسد و کُ

و  تیربزر یه، بیه تهدییدی قادر به تضعيف دولت اسد نشده، بلکیه بیا تیداوم بحیران در سیور تنهانهکه 

 :Navakhti Moghadam & Babri, 2018) استمواجه شده  -های سوریهردخودمختاری کُ- ترخطرآفرین

بست رسيده است و این کشور در به بن نوعيبهدر ارتباط با بحران سوریه  اکنونهم، دیپلماسي ترکيه روازاین(. 123

بحران سياسي سوریه به مرزهای داخلي خیود، دسیت از حماییت از معارضیان سیوری  سدکردنتلاش است برای 

 را قطع نماید.دولت بشار اسد ضد  های تندروی مذهبيجستيکي از رروهپشتيباني مالي و لُبکشد و 
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 منافع ژئوپلیتیکی ایران، ترکیه و عربستان در بحران سوریهاهداف و . 3. 3

 جمهوری اسلامی ایران. 1. 3. 3

ورود ایران بیه  های زیادی نقش دروازةژیک با جمهوری اسلامي ایران، سالسوریه به جزء روابط دوجانبه استرات

-حزبای را در محورهای لبنان، سوریه بحث معادلات منطقه لةه عهده داشته است. ایران در مسأجهان عرب را هم ب

تواند همه این محورها را تحیت تیأثير خیود دهد. تحولات سوریه ميقرار مي توجّهها و حماس مورد الله، فلسطيني

نااه راهبردی ایران بیه  (.Khademi, 2013: 86) دهیدسياسي محور مقاومت را کاهش  قرار دهد و قدرت مانور

عاملي برای  منزلةبهیکي از دلایل حمایت تهران از دمشق در تحولات اخير است. برای ایران سوریه  ،سوریه

 رير استراتژیک و ابزاری برای پروژه قدرت و نفیور خیود دردر منطقه، یک سپر و ضربه جلوروبهحرکت 

ید برای بشار اسد به شرایط منطقه، هر جایازین جد توجّهشود. با آسيای جنوب غربي محسوب مي منطقة

مذهب است، همکاری و پيمیان  سنّيبه اک ریت جمعيت اهل تسنن در سوریه،  توجّهبا  ؛توان رفتکه مي

اندازد. بیه همیين دليیل سیوریه را به مخاطره مي حياتي دارد ایران و سوریه که برای ایران جنبةاستراتژیک 

-تواند جغرافيای سياسي منطقه و اتحادها و ائتلافشاید تنها کشور در تحولات بيداری اسلامي است که مي

ای را درررون کند. به همين جهت، بحران سوریه یک تهدید بزر  برای موقعيیت اسیتراتژیک های منطقه

و سیوریه، تیوازن منطقه که با قطع اتحاد اییران  سنّيایران در منطقه و یک فرلت طلایي برای کشورهای 

داند که از دسیت مي خوبيبهزیرا ایران  ؛(Chubin,2012: 30-31) دهندغيير ای را به نفع خود تقوای منطقه

دادن سوریه موجب کاهش عمق ژئوپليتيک ایران در خاورميانه و کیاهش نفیور آن در محیيط ژئوپليتيیک 

منطقه در و در مقابل، بر قلمروی نفور و توان بازیاری عربستان سعودی و متحدان آن  مدیترانه خواهد شد

ای را بیه سیود رقبیای اییران در تواند معادلات قدرت و نظم منطقهکه این وضعيت مي افزوده خواهد شد

در رابطه با چرایي راهبرد ایران به حفظ تماميت ارضي و نظام سياسي استراتژیک خاورميانه رقم زند.  حوزة

خاص دستااه دیپلماسي ایران بیه بحیران در  توجّهسوریه محاسبات پيچيده و دشواری وجود دارد. دلایل 

ممکن است اقليت علوی ییا بقاییای  -1جو کرد: وتوان جستآن را در موارد زیر مي اهمّيّتاین کشور و 

این احتمال وجود دارد که تداوم جنگ داخلیي در  -0حزب بعث قدرت را در این کشور به دست ريرند 

 سینّياحتمیال اینکیه اک رییت  -9نژادی شیود -ی مذهبي و قوميهاسوریه منجر به تشدید نزا  ميان رروه

بحران از فرلت استفاده کرده، خود را برای رسيدن به قدرت تقوییت و تجهيیز  مذهب بتوانند در بحبوحة

ایران با تداوم حمایت خود، چندین هدف حياتي دیایر  مچنين،ه .(Zaborowski, 2011: 595- 596) کنند
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نفیور رژییم اسیرائيل در  اورميانه با هدف جلوريری از توسعةحوادث مشابه در خنظير جلوريری از وقو  

 ,Bartell & Gray)کنید منطقه، حفظ ائتلاف شيعي و حفظ تعیادل ژئیوپليتيکي منطقیه را نيیز دنبیال میي

هیای طلیایي آن های محور مقاومت در منطقه که سیوریه یکیي از حلقیهتا از پاره شدن حلقه (2012:142

 نعت ورزد.مما ،است

الله لبنان است؛ پس سیقوط بشیار اسید ال اللي برای ارسال سلا  به حزبسوریه برای ایران یک کان

ن در ارائیه متحد عرب ایران، بلکه شامل محدود شدن توانیایي اییرا ترینمهماز دست دادن  به معنای تنهانه

ایین  ،بنیابراین؛ و اسرائيل اسیت اعراب ةعرلرذاری در وضعيت لبنان و الله و توان تأثيرپشتيباني از حزب

تبدیل شود و متحدی بیرای عربسیتان سیعودی  سنّيله که حزب بعث سوریه به یک رژیم بنيادررای أمس

برکنیاری (. Yazdani & others, 2018: 173) بودیوی کابوس برای ایران خواهد محسوب شود، یک سنار

تضیعيف بعید،  لةدست رفتن مسيرها و در مرح عنای ازلورت حذف نظام اسد، به م در خصوصبه اسد،

ایران در منطقه منجیر  به تضعيف جایااه تنهانهسو در منطقه است. شکست این راهبرد امنيتي های همرروه

 ,Attar & Saeedi Rad) باشید نيز داشیتهای ي و منطقهداخل امنيتيِ های ضدتواند بازتاببلکه مي ؛شودمي

ایران، سوریه و  هدف غرب را در سوریه، شکستن ارتباط و اتحاد ميان سه کشور شيعيِ ایران(. 162 :2018

همچنیين و  هیای فلسیطينيالله و ریروهفروپاشي سوریه را تضعيف حزب ؛داند. در همين راستاعراق مي

دانید؛ بیه همیين دليیل رژییم میي خاورميانیه ای عميق استراتژیک اییران در منطقیةهحاشيه محدود شدن

فیق فیارس موخلي  ر کرده است. ارر اعراب حوزةالله بيشتفلسطين و حزب رفشار خود را ب ،ستيلهيوني

پیيش ببرنید، کننید، کماکیان بیه ه اکنون در مقابل سوریه اعمال ميای کهای خود را به شيوهشوند سياست

نیابراین اییران بیه ایین فارس عليه ایران اتخار نماینید؛ بتری را در منطقه خلي ممکن است فضای تهاجمي

اهید خو فروریختیههای راهبردی مقاومیت یکي از پایااه سقوط کند،له واقف است که ارر بشار اسد مسأ

اهیداف و  رومنیدی بیرای توسیعةني های رذشته در اتحاد با سوریه جبهةایران طي سال ،شد. بدین ترتيب

-اسد موجب از بين رفتن بخش عمدهر ای خود ایجاد کرده است. سقوط حکومت بشاهای منطقهسياست

طای راهبردی برای اییران با ختفاوتي به بحران سوریه برابر د و بيشواز دستاوردهای راهبردی ایران مي ای

و تضیعيف ضمن کاهش قلمروی نفیور که این خود  (Salimi & Shariati, 2014: 84) شودمحسوب مي

 محور مقاومت در منطقه کمک کند. ارتباطي هایفروپاشي حلقهبه ند تواميي ایران امنيت ملّ
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 عربستان سعودی

 بیییا تیییا دارد تماییییل منطقیییه در اییییران ةدیرینییی رقيیییب عنوانبیییه سیییعودی عربسیییتان

 تیا آیید کیار سیر بیر کشیور ایین در سینّي اک رییت از متشیکل نظیامي سیوریه علوی نظام شدن ساقط

ران سوریه تنها به منافع در بح عربستان .کند جلوريری منطقه در شيعيان نفور و ررفتن قدرت از وسيلهبدین

برکناری بشار اسد از قیدرت  قدرت است تا در سایةريری بشار اسد از اندیشد و خواهان کنارهخودش مي

 & Yazdani) یابیدای خود از جمله کاهش نقش ایران در سوریه، عیراق و لبنیان دسیت به اهداف منطقه

others, 2017: 180.)  ةجبهی مخالفیان تقوییتو سیوریه در  رسیترده تلامیداخ بیرای عربستانیل لاداز 

 کییه امییری اسییت. رییریسییلفي اندیشییه بییا منطقییه در جانشییيني نظییم الاییوی ةارائیی ،اسیید بشییار

 سییینّي اک رییییت مقابییل در حیییاکم علیییوی اقليییت بیییه و اسیییت ایییدئولوژیکي تقابیییل از حییاکي

 تریملام القاعده به نسبت البته که هستند افراطي ررایيملااس رفتمان حامل هاسلفي اخير مقطع در .ررددبرمي

 میذهبي تینش نیوعي بسترسیاز ایجیاد توانیدمي ،رفتمان این حامل عربستانِ ،واقع در شوند.مي محسوب

 از حماییت و سینّي-شیيعي تقابیل دادن نشیان بیا تیا اسیت شلات در امر این از استفاده با عربستان باشد.

 از را خییود حمایییت ،آنهییا ميییان همبسییتاي حفییظ و داخلییي مخالفییان مهییار ضییمن ،سیینّي اک ریییت

مشخص سوریه  طوربه عربستان (.Abolfathi & others, 2018: 313) آورد عمل به سوریه دولت مخالفان

کند و در واقع برای مهار کردن الاوی نفور انقلاب اسلامي نااه مي ای با ایرانهای منطقهرقابت دریچةرا از 

. عربسیتان دارديبرمشيعي مطر  شده بود، در مقابل نظام اسد رام  در دنيای عرب که زماني در قالب هلال

-بيند و نزدیکیي ریروهتر ميای خود را بعد از بيداری اسلامي رستردهتهدیدات بر ضد جایااه منطقه دامنة

ای و بیه حاشیيه رفیتن هم خوردن تعیادل منطقیه بر ةمنزلبهسوریه به ایران را  خصوصبههای مقاومت و 

عربي تلاش دارد تا موقعيت -ستان در هماهناي با رویکرد غربيبنابراین، عرب؛ داندهای سعودی ميسياست

آفریني اییران را در تواند حضور و نقشکه این خود مي (Miller, 2012: 5) دهدایران در سوریه را کاهش 

ی به نفع عربسیتان اريری توازن قدرت منطقهو زمينه شکل دتضعيف کنمعادلات قدرت در دنيای مقاومت 

 .ای آن را فراهم کندو متحدان منطقه

 تسینّ اهیل سیلطة تحت دولت یک با اسد جایازیني ،مخالف هایرروه حمایت از ازعربستان  هدف

 اللیهحزب به کمک زميني مسير هم اقدام این با تا پرداخت آنها تسليحاتي مالي، حمایت دليل به این به است؛

 دوست در رژیم یک که معتقدند هاسعودی د.بزن ضربه لبنان در ایران جایااه و موقعيتبه  هم و ندک را قطع
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ریاض (. Alipoor, 2018: 165) شودمي ایران نفور کاهش و شامات منطقه در آنها نفور افزایش باعث سوریه

تغيير و سرناوني حکومت علوی اسد را ییک داده اساسیي بیرای سياسیت خیارجي خیود و پيوسیتاي 

 اسلامي انقلاب نفور با مقابله به دنبال سوریه در رژیم تغيير استراتژی با عربستان دانند.مي عربستانژئوپليتيک 

 در ،لاوّة مرحلی در ؛اسیت توجّیهقابیل  اساسیي زاوییة دو از راهبرد این که است اسلامي خاورميانه پهنة در

 تضیعيف زمينة تواندمي عربستان النصره، همچون به عربستان وابسته هایرروه وسيلةبه اسد حذف لورت

 هیایریروه تأثيرریذارترین از کیه را اللهحزب خصوصبه و جهاد اسلامي حماس، جمله از مقاومت محور

 مسیائل ةپهنی در خیویش وییژة دیدراه نتيجه در و کند فراهم ،هستند اسلامي ایران انقلاب رفتمان به وابسته

 بیا توانیدمیي عربستان ،دیار طرف از ببرد. جلو به را )سازش( فلسطين– اسرائيل لهمسأ خصوصبه اسلامي

همچنیين  و لبنان در «مارس14 » ائتلاف جمله از خودش به وابسته هایرروه تقویت و هارروه تضعيف این

 خیویش کیه الیلي اهیداف بیه اسیت نزدیک سعودی عربستان هایدیدراه به که فلسطين در فتح جنبش

 :Niakoei & Sotoudeh, 2016) برسید ،اسیت اسلام جهان مسائل پهنة در اسلامي انقلاب رفتمان سدکردن

106.) 

ایم کیه عربسیتان در کشیورهای شاهد بوده وضو به خاورميانه، در اخير دهةت چند لابه تحو توجّهبا 

لدد با دامن زدن به بحران سوریه، در این کشور ؛روازاینعراق، لبنان و سوریه قافيه را به ایران باخته است. 

اعتراضیات مردمیي خواهیان  از حماییت نةچالش بکشد و به بهادر منطقه به  این است که قدرت ایران را

و  توان عنوان نمود که هدف عربستان از دامن زدن به بحیران سیوریه. در نهایت مياست سقوط بشار اسد

هیای و جنبش ل ارتباطي بين ایرانقدیمي با رهبران عرب، از بين بردن پُ هایحسابتسویهدخالت در آن، 

منطقه از طرییق روی کیار  و حماس در منطقه و همچنين رسترش نفور خود در سطح للهامقاومت حزب

ربسیتان ع ،يطورکلّبه (.Qasemian & others, 2018: 174-175) نشانده استدست سنّيهای آمدن دولت

های مختلف در سوریه سعي دارد تا محور مقاومت را تضیعيف کیرده و بیا سعودی با اقدامات و سياست

-تعادل کند. عربستان فکر میيای را با ایران ممنطقه ای سوریه، موازنةطقهضمن حذف نقش منتضعيف آن 

توانید جلیوی نفیور آید و ميای ایران وارد ميمنطقهپيمانان هم سرناوني اسد یک ضربه به همةا کند که ب

 های حياتي خیود،قدرت ایران در حوزه سدکردن طریقکه از  ایرونهبه؛ روزافزون ایران را در منطقه بايرد

آن شکل بخشد و به  ایداف و منافع ریاض و متحدان منطقهقدرت را در سطح منطقه در راستای اه توازن

 سلفي در منطقه غرب آسيا نایل آید.یعني حاکم کردن نظم و الاوی  خود ترهدف راهبردی
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 ترکیه

ای و از جملیه منطقه بله با نفور بازیاران عمدةغربي و مقاتلاش برای توسعه و نفور در آسيای جنوب 

 ال ترکيه به عرلةایران و تغيير توازن منطقه مطابق با الاوی مورد نظر خود، یکي از اهداف اللي ورود فعّ

 رهبیری بیه ترکيیه( Phillips,2012: 8) بحران سوریه بوده اسیت ویژهبهتحولات سياسي اخير در منطقه و 

 اسلام اجتماعي جهان هایتوده بين در خاورميانه در مقاومت رفتمان که است رسيده نتيجه اینبه  اردوغان

 چیالش بیا را مقاومیت رفتمان ایران در محوریت کندمي تلاش دليل، همين به. دارد ريریچشم طرفداران

-حیزب لهيونيستي ضد -اسلامي مقاومت اللي ایران حامي ترکيه، دولت نظر از ،عبارتي به. کند روروبه

 عراق، تا ایران از که را شيعي ژئوپليتيک و است خاورميانه منطقة در رفتمان مقاومت کل، در و حماس الله،

 ترکيیه دليل، به همين. کندمي هدایت است، تأثيررذار خاورميانه حوادث روی و ررفتهشکل لبنان سوریه و

 جایایاه تضعيف منظوربه ایترکيه ارائه الاویي با مقاومت زبان تغيير نيز و سوریه تضعيف درلدد زمانهم

هدف اللي ترکيه در سوریه در حیال حاضیر  (.Ahmadian & others, 2017: 159) است ایران ایمنطقه

بنابراین، مقابلیه بیا  ؛ردی استريری دولت کُسوریه و شکل و جلوريری از تجزیة ردهای این کشورمهار کُ

ردهیای سياست خارجي ترکيه در قبال سوریه است. ترکيه هررونه اقیدام کُردهای سوریه چراغ راهنمای کُ

مسیتقل  کند. ایجاد منطقةتهدیدی عليه امنيت خود قلمداد ميسوریه در راستای اعلام استقلال این مناطق را 

 ميیان قیدرت افزاید و موازنیةدها از غرب سوریه تا شرق عراق ميردر شمال سوریه بر عمق استراتژیک کُ

ریه را ردی در سیوترکيه هررونه خودمختاری و فدراليسم کُ ،بنابراین ؛زندلت ترکيه و کردها را بر هم ميدو

 اسیتردهیا در شیمال سیوریه دسیت بیه اقیدام نظیامي زده به همين جهت عليه کُ ؛کندنفي مي شدّتبه

(Yazdani & others, 2017: 180.) 

ردهیا کُ ر  برندةتوانند از بجمعيت کرد دارد و رقبای آن ميقه ترکيه بيش از هر کشور دیاری در منط

آن،  سیوریه و احتمیال تجزییةقومي و مذهبي  ثباتي ترکيه استفاده کنند. ترکيب پيچيدةبرای تضعيف یا بي

تشیکيل ییک اقلیيم خودمختیار( در ) عراقريری وضعيتي مشابه کردستان رهبران ترکيه را در مورد شکل

کلات امنيتي ترکيه شود و مشردهای ترکيه ميسبب تحریک بيشتر کُست. این موضو  سوریه ناران کرده ا

 ایین نيیل منظوربیه ترکيه در امنيتي و سياسي ريرانلذا، تصميم(. Walker, 2012:1- 2) کندمي دوچندانرا 

 خیود کیار دستور در را «ك.ك.پ» مانور قدرت سياست محدودسازی ي خود،منافع ملّ و اهداف به کشور

ایین موضیو  . ورزندمبادرت مي ي ترکيهحاکميت و امنيت ملّ و ت بيت حفظبه  و از این طریق اندداده قرار
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خیود را در درون  ةوانند به خودمختاری برسند و منطقیهمانند اقليم کردستان عراق، بت ردهای سوریه،که کُ

 ردنشیين در عیراق وخودمختیار کُ ةبي برای ترکيه است. وجود دو منطقاداره کنند، سناریوی نامطلو سوریه

بيشیتری  رد دارد، تشدید خواهد کرد تا به اعطیای حقیوقميليون کُ 10سوریه، فشار بر ترکيه را که بيش از 

در کنیار  رددین ترتيب، برای ترکيه، وجود یک ایالیت خودمختیار کُی. برد مبادرت ورزدبرای شهروندان کُ

هیای شلیات ةدامنی توانید بیرزیرا وجود چنين ایالتي میي بار است؛مرزهای جنوبي آن، یک کابوس فاجعه

در . و یا خودمختاری بيفزایید للابرای استق -در قالب حزب کاررران کردستان یا پ.ك.ك-ردهای ترکيه کُ

ل یا خودمختاری در ترکيه در حیال لاتاکنون، در راستای دستيابي به استقميلادی  1301از  «پ.ك.ك»واقع، 

این در حالي اسیت کیه حکومیت ترکيیه،  (.Akhavan Kazemi & others, 2017: 27) مبارزه بوده است

در مواضعش نسبت به اسد، همچنان الرار دارد که اسد در آینیدة سیوریه جیای  فرازوفرودهاهمة  رغمبه

تهدیدی امنيتیي و  توانديمکه این خود  ردها استتضعيف اسد هم به معنای تقویت کُ ،ندارد. از نظر ترکيه

برکناری اسد را شرط پایان عمليات نظامي خود در خاك این لذا ترکيه  .دزميني را برای ترکيه ایجاد نمایسر

توانید بیه است که ایین امیر میي برآمدهالاوی نظم اخواني در سوریه  داند و در تلاش برای ارائةمي کشور

يیه منجیر شیود و از بیرای ترکردنشين شمال سیوریه کُ حاکميتي ناشي از منطقةکاهش تهدیدات امنيتي و 

 ای آنکارا در غرب آسيا کمک نماید.نفور و قدرت منطقهطرفي به ارتقای 

ارتقیای  موجیب، کشیور ایین درروی کار آمدن دولت متحد ترکيیه  و سوریه رژیم تغيير این، بر علاوه

نکیرده  ءالي ایفیامدیترانه نقش فعّ . ترکيه تاکنون در حوزةشودميای ها در موازنه قدرت منطقهجایااه ترك

تواند ضمن کاهش نقیش اییران و محیور تغيير رژیم در سوریه مي در نتيجةاست؛ بنابراین، رسترش نفور 

هیا در ای نیوین و مهمیي بیرای تیركر منطقه بينجامد که جایایاه منطقیهمقاومت به افزایش نقش ترکيه د

ترکيه به دنبیال ایفیای نقیش مرجیع در  (.Chegnizadeh & others, 2013: 82) خاورميانه رقم خواهد زد

 را بیر بیرعکسمنطقه است و رهبران آن اعتقاد دارند که این کشور مدیریت منافع غرب در جهان اسلام و 

بيشیترین  رغیم داشیتنبنیابراین، ترکيیه علیي ؛تمدني برای خود قائل است عهده داشته و حس مسئوليتِ

تیا  مطر  شود؛ در خاورميانه برای غرب اعتناقابلو  بازیاری مهم عنوانبهکند تا زندانيان سياسي، سعي مي

 رد. (Heshmati Jadid & others, 2015: 195-196) سازداروپا را هم ميسر  از این طریق الحاق به اتحادیة

ة دهنیدنظم ییک عنوانبیه خاورميانیه در را خود ژئوپليتيک شخصيت دارد، سعي ترکيه رفت، توانمي پایان

 ترکيیه و حیاکم حیزب نزدییک روابط که شد یادآور باید البته بخشد. بهبود ایران و روسيه همانند ایمنطقه
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 در سیایر ترکيیه اليتفعّ از باشند؛ ناشيمي سوریه اپوزسييون هایرروه ترینمهم از یکي که المسلميناخوان

-است با مداخله و نقیش درلددآنکارا  است. سوریه در نفوراعمال برای دیپلماسية زمين در ویژهبه هاحوزه

ای را با ارائه الاوی اخواني به نفیع خیود تغييیر دهید و نظیم آفریني در بحران سوریه، موازنه و نظم منطقه

ای خود تا از این طریق بتواند به اهداف و منافع منطقه انقلابي و شيعي مورد نظر ایران را در حاشيه ناه دارد

 د.ای خود در غرب آسيا دست یابپيمانان منطقهو هم
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 وتحلیلتجزیه. 4

، بیر اسیاس يررذارتأثنفع و ای ریالمللي و منطقهريری بحران سياسي در سوریه، بازیاران بينبا شکل

ژئوپليتيکي و ژئواستراتژیکي  اهمّيّتريری مختلفي را در رابطه با این کشور که از منافع و علایق خود جهت

 عنوانبیهسه کشور اییران، عربسیتان و ترکيیه ، رابطهدر این اند. در منطقه نيز برخوردار است، اتخار نموده

 خیارجي سياسیت بیر حیاکمرئاليستي  هایآموزه از تبعيت با سوریه بحران در حاضر ایمنطقه هایقدرت

 از وجودی رونارون ابعاد در خویش يملّ منافع حداک ری تأمين آن تبعبه و بيشتر برداریبهره درلدد خویش

پيايری این منافع برای برخي در براندازی رژیم بشار اسد و برای  .ندابوده سوریه بحران در مشارکت طریق

جمهوری اسلامي ایران که همیواره در پیي ارتبیاط نزدییک و در این ميان، . برخي دیار در ابقای آن است

ي یکي از اهیداف مهیم در رویکیرد سياسیت با کشورهای منطقه است و حتّ چندجانبهسازندة دو جانبه و 

ای تعریف نموده است، نسبت بیه بحیران ای و فرامنطقههای منطقهتخارجي خود را تعامل سازنده با قدر

 اساسیي ةحلقی و اییران اسیلامي جمهیوری راهبردی متحد سوریه دارد.خالي را مبذول مي توجّهسوریه 

 شیود،نمیي محسوب ایران اسلامي جمهوری راهبردی عمق تنها کشور این .است منطقه در اسلامي مقاومت

 نقیش نيیز اسیلامي جمهیوری يملّ منافع و خاورميانه ةمنطق ةآیند معادلات در دمشق، در حکومت نو  بلکه

 حمایت ضمن ایران اسلامي جمهوری سوریه، در سياسي بحران ريریشکل ابتدای از لذا .دارد ایکنندهتعيين

 حمایت سوری،-سوری وروهایرفت برقراری و سوریه در يملّ حاکميت حفظ لزوم مردم، هایخواسته از

در جهت حفظ معادلیات  و در این راستا است کرده اعلام رسمي لورتبه سوریه نظام از را خود جانبههمه

را به ضرر بیازیاران ای قدرت منطقه تا از این طریق موازنة داردبرمي رام سياست سوریه قدرت در لحنة

توانید الایو و نظیم که این خیود میي عربستان سعودی شکل دهد خصوصبهغرب آسيا  رقيب در منطقة

از ت بيیت نمایید.  در منطقیه به رهبری ایران بازیاران محور مقاومتای را در راستای اهداف و منافع منطقه

 از سیعودی عربسیتان و لهيونيستي رژیم جمله از منطقه، در آن استتراتژیک متحدین و آمریکا ،دیار طرفي

 زیرا کنند،مي حمایت لبنان اللهحزب و سوریه ایران، اتحاد محور قطع نتيجه در و اسد بشار دولت سرناوني

 عربستان .هستند ایران اسلامي جمهوری ضرر به منطقه در استراتژیک هایائتلاف و اتحادها تغيير خواهان آنها

 و اسیت ناخشینود شیدّتبه عراق، در شيعه دولت آمدن کار روی از پس منطقه در قوا موازنه زدن هم بر از

 تلاش تحليل این مبنای بر ریاض .اندزده دامن ایران و شيعه از عربستان ترس به نيز اسرائيل و آمریکا رهبران

 شيعه محور مقابل بتواند که کند ایجاد منطقه مذهبي در و سياسي قوای از جدیدی توازن الامکانيحتّ تا دارد
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 بیا عربسیتان .کنید ایسیتادري است، شده تقویت شدّتبه سقوط لدام از پس عربستان اعتقاد به که ایران و

 از جلیوريری کیه کنیدمیي دنبال سوریه بحران در خود برای را منافعي دارد،هویتش  از که تعریفي به توجّه

 منیافع و اهداف راستای در توانمي را منطقه در ایران رهبری به مقاومت محور قلمروی ژئوپليتيکي رسترش

تیوان مي نيز نسبت به بحران سوریه ترکيهو منافع ژئوپليتيکي  رویکرد در خصوص .کرد قلمداد این کشور

سياست ترکيیه در  .به موضوعي پيچيده و متغير تبدیل شد موضع این کشور در قبال تحولات سوریه رفت

رکشي و تهدید کمخالفان تا لش امکانات و مدیریت مهياکردند از ميانجياری و داوری به های متعدّچرخش

وار بیود مشیکلات از در آغاز تحولات سوریه موضعي نرم اتخار کرد و اميید ترکيه. به جنگ متمایل رردید

بیا المللي از سوی کشورهای غربیي عليیه سیوریه، بين با افزایش فشارهای امارردد؛  برطرفطریق رایزني 

های مالي و تسليحاتي به مخالفين بر رویکیرد تغييیر رژییم در های مخالف و انتقال کمکحمایت از رروه

 سیوریهتحولیات در  یوسیوسمتاند کیه به این باور رسيده ترکيهرهبران  هامروز اما سوریه پافشاری کرد.

خود مبنیي بیر  ةناکامي ترکيه در هدف اولي شان حرکت کرده است.يات استراتژیکدرست در نقطه مقابل ن

 و های امنيتيچالشایجاد ناراني از ، ارضياسد و سقوط دولت داعش به لحاظ  سياسي ساقط کردن رژیم

بروز شکاف در روابط ترکيه با غیرب  و در شمال سوریه دنشينرکُ يريری حکومتسرزميني ناشي از شکل

این کشور را بدین نتيجه رساند تا با کنیار ریذاردن سياسیت  ،ای خود بخصوص عربستانمتحدان منطقهو 

، در دیایر طرفو از  ممانعت ورزیدهاز شکست کامل خود  طرفازیکجنگ و اتخار رویکرد دیپلماسي 

ترکيه برای جلیوريری لذا  .از نظر اقتصادی را تأمين کند ویژهبهرژیم سوریه بتواند حداقل منافع خود  آیندة

حفیظ همچنیين و قلمروی داخلي خیود به در شمال غرب سوریه  دلباِ منطقةهای يامناز سرریز شدن نا

 بیا در تلاش برای همکاریو از طرفي مشارکت در بازسازی آیندة سوریه  حاکميت و تماميت ارضي خود

اسیت و  برآمده سوریه آینده برای قزاقستان آستانه در ایدوره مذاکرات در و ایران روسيه یعني خود متحدین

ریام منیافع امنيتیي و اقتصیادی  خصیوصبهای خیود در این راستا، در جهت تأمين اهداف و منافع منطقه

 .داردبرمي

 گیرینتیجه. 5

خیود ای بر اساس منافع و علایق ای و فرامنطقهسياسي در سوریه، بازیاران منطقه ريری بحرانبا شکل

 طقیةي در منژئوپليتيیک و اسیتراتژیک خالیّ  اهمّيّیتکه از  لفي را در رابطه با این کشورريری مختتجه

اهداف و به  توجّها ای ایران، ترکيه و عربستان بسه قدرت منطقهاند. ، اتخار نمودهبرخوردار استخاورميانه 

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/
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خصوص رویکرد اییران در قبیال بحیران در اند. که دارند، نقش خود را در این بحران تعریف کرده يمنافع

 اسیتراتژیک اتصیال در حيیاتي نقیش که است جملة کشورهایي از سوریه ازآنجاکهتوان رفت؛ سوریه مي

 در اسید بشار از حکومت حمایتي مواضع اتخار به دارد، ایران اقدام نزدیک خاور و مدیترانه منطقة به ایران

هیای جهیادی اللیه و ریروهای ایران، تداوم تماس با حیزبنفور منطقه حفظ و توسعةنموده است.  سوریه

ريیری از فلسطين، دور کردن تهدید امنيتي رژیم اشغالار قدس و تمرکز تهدید در کنار مرزهیای آن، بهیره

 جمهوری اسیلاميهمه تداوم قدرت نرم  تر ازدیپلماتيک و مهم ی در لحنةانهاپشتو عنوانبهای نفور منطقه

ایران در تلاش اسیت  ،لذا .استایران در منطقه منوط به بقای رژیم سوریه و تداوم نفور ایران در این کشور 

منافع امنيتي خود را تضمين و تیأمين  ویژهبهمنافع راهبردی که  بايردشکل  ایرونهبهسوریه  لات آیندةتحو

 در سیطح منطقیه با رقبیای خیود ایمنطقه زنةدر مواکارتي بسيار قوی  عنوانبهاز آن  در این راستانماید و 

خیود را از  تيدر مقابل، عربستان سعودی که در تحولات خاورميانه، بسياری از متحیدان سینّ مند شود.بهره

خیود در تحولیات  رفتهازدسیتای نفور منطقیهو تقویت  ءاحيابرای ای دست داد، بحران سوریه را عرله

مخالفان اسد و تلاش جهت حیذف  با حمایت قاطع از عربستانهمين راستا،  در .آورد حساببهخاورميانه 

ود ای را در برابر ایران و ترکيیه بیه نفیع خیمنطقه کند توازن قدرتسو سعي مينظام کنوني سوریه، از یک

توازن، قصد دارد الاوی نظم سلفي خود را در برابیر الایوی  ارچوب اینتغيير دهد و از سوی دیار در چ

ننید بيها منافع خود را در این ميدیترتيب، سعو بدین .سوریه مسلط کند عي و اخواني بر تحولاتنظم شي

هیا و از ایین ریروه حفظ شودهای سلفي مورد حمایت ریاض رروه خاتمه پيدا کردن بحران سوریه،با  که

در  شکست عربسیتان چراکه؛ مند رردندبهرهای خود های منطقهابزاری در راستای منافع و سياست عنوانبه

 اميید هیاسیعودی، روازایین .استدر خاورميانه  و متحدان آن قوا به نفع ایران به معنای تغيير موازنة سوریه

ای هسیته ان سوریه، یمن... و همچنیين پرونیدةای از جمله بحرمنطقه در موضوعات ایران بر ترامپ دارند

بیه  قیدرت در سیطح منطقیه موازنة طریق، این از تا نماید تضعيف را ایران موقعيت و کند وارد ایران فشار

 بوده است. اهمّيّتحائز نيز در جنگ سوریه  خصوصبهاختلافات عربستان و قطر، بخورد.  رقم ایران ضرر

 ،آنهیا سران شخصيتي هایشاخص و کشور دو این ایمنطقه منافع بر علاوه ریاض و دوحه روابط در تنش

 مناقشیات و ایمنطقیه یهاحسیابهیتسو برخیي و لهيونيسیتي-مریکیایيآ هایبرنامیه و منافع از تابعي

محیيط  خصیوصبهي در محيط خاورميانیه ثباتيباررچه افزایش تنش و  در واقع،است.  تاریخي سرزميني

ریاض -به کاهش سطح روابط تهران توجّهبا  امامنافع آن نيست،  ةکنندنيتأمایران  جمهوری اسلاميمجاور 
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یي بیرای هافرلیت توانیديمیاز رقابت به تخالم، تنش اخير ميان قطر و عربستان و متحیدان عربیي آن 

همچنين باعیث  ایجاد کند و آل سعودجمهوری اسلامي ایران جهت به چالش کشيدن رویکرد ضد ایراني 

رویکردی نزدیک بیه جمهیوری اسیلامي اییران و  شود تا دوحه با احتياط بيشتری به آینده سوریه بنارد و

 متحدان آن را در قبال بحران سياسي در سوریه دنبال کند.

تش دارد، های پژوهش در مورد ترکيه مبتني بر این نکته است که ترکيه بر اساس تعریفي که از هویّیافته

دارد و منیافعش را بیر ایین اسیاس کند که میوقعيتي ژئواسیتراتژیک ای تلقي ميخود را یک قدرت منطقه

فرلیتي بیرای  عنوانبهدیار تحولات در کشورهای عربي  مانندبهبه تحولات سوریه  ترکيهکند. تعریف مي

ای اییران و بسیط ای و همچنين مقابله بیا نفیور منطقیهرسترش دکترین عمق استراتژیک خود، نفور منطقه

بحران سیوریه  کند.ي عربستان و نظم شيعي ایران نااه ميالاوی نظم اخواني خود در برابر الاوی نظم سلف

. ای کنیدتواند نفور ژئوپليتيکي ترکيه را رسترش داده و بالطبع این کشور را تبدیل به قدرت عمدة منطقهمي

ایران و روسيه و جبهیه مقاومیت پاییان یافتیه  ویژهبهاکنون تحولات سوریه به نفع دولت اسد و حاميان آن 

است. وقو  چنين تحولي سبب رردید تا ترکيه در سوریه تغيير جهت داده و از سياست سرناوني و جنگ 

ایران، برای  جمهوری اسلامي ،باوجوداین امابه رویکرد دیپلماسي و حمایت از طر  ایران و روسيه بپردازد. 

رابطیه خیوبي بیا اسیرائيل  طرفازیکروسيه  لاًاوّکته را مد نظر قرار دهد؛ حفظ منافع آتي خود باید چند ن

 لیرفاًترکيه ارر چرخش موضع داده ثانياً . رودميرقيب ایران در سوریه به شمار  نوعيبه اینکه مضافاًدارد، 

در روابط این کشور با غرب بوده است. لذا باید دولتمردان  ایجادشده هایچالشبه دليل تغييرات ميداني و 

جمهوری اسلامي ایران باید در جریان تیدوین قیانون  ثال اًایران رفتار سياسي ترکيه را در سوریه رلد کنند. 

 هیایرروهاساسي جدید سوریه و تشکيل دولت انتقالي نقشي پررنگ ایفاء کند و سیطح روابیط خیود بیا 

تحیول سياسیي در سیوریه  هررونیهسوریه را افزایش دهد تا در لورت  لات آیندةدر تحولاحب نقش 

 بتواند نفور استراتژیک خود در این کشور را حفظ کند.
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