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سناریوهای پیِش روی ایران در بحران های سوریه و عراق و 
راهبردهای برون رفت از آن ها1

سيد محسن ميرحسينی،2 ايرج رحيم پور اصل3

چکیده
و  خاورميانه  منطقة  امنيتی  مجموعة  بر  که  تأثيراتی  دليل  به  عراق،  و  سوريه  سياسی  تحوالت  بررسی 
همچنين بر نحوة توزيع قدرت در منطقه می گذارند، براى تصميم سازى هاى راهبردى سياست خارجی 
جمهورى اسالمی ايران و حفظ منافع ملی جمهورى اسالمی ايران ضرورى است. بدين منظور، براى 
بررسی تحليلی و واقع بينانة تحوالت سوريه و عراق، با تکيه بر روندهاى گذشته و حال، پيشران هاى 
بحران و عدم قطعيت هاى منطقة خاورميانه، سناريوهاى احتمالی آيندة اين دو کشور ترسيم می شود. 
دليل حضور  به  می رسد،  پايان  به  آن  پاية  بر  عراق  و  در سوريه  بحران ها  که  شرايطی  پيش بينی  طبعاً 
قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى و تأثيرشان بر روند تحوالت سوريه و عراق، مشکل است. يافته هاى 
اين پژوهش نشان می دهد که احتمال تشکيل حکومت متحد و منسجم در عراق بيشتر است؛ البته عراق 
متحد و منسجم همراه با تهديدات و فرصت هاى منطقه اى براى همسايگان اين کشور خواهد بود. با 
احتمال  و  دارد  پيچيده ترى  اين کشور وضعيت  آيندة  در سوريه،  قوا  موازنة  و  به قطب بندى ها  توجه 

تشکيل حکومت فدرالی در اين کشور بيشتر است.
كلیدواژه ها: ايران، سوريه، عراق، سناريونگارى، خاورميانه.
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2. پیشینۀ پژوهش
بحران هاى بين المللی در خاورميانه و آفريقا به کّرات روى می دهند و عوامل خارجی بر آتش 
 .)219  :1382 ديگران،  و  )بوچر  می کند  شعله ورتر  را  آن  و  می زند  دامن  داخلی  اختالفات 
با چنين وضعيتي نمي توان مطمئن بود که  بحراْن شرايطي غير عادي است که هنگام مواجهه 
وضعيت مذکور يک محدوديت )تهديد( محسوب مي شود يا يک موقعيت )فرصت( )سورى، 
1394: 102(. از ويژگي هاي مهم جهان امروز، بروز ناپايداري ها و تغييرات شديد و گسترده 
در نظام هاي سياسي است.  مديران ارشد می توانند با کمک روش سناريونگارى تا حدودى با 
اين مشکل روبه رو شوند. هدف اصلی در تجزيه و تحليل سناريو دستيابی به پيش بينی نيست 

.)Postma & Liebl, 2005: 162(

3. پرسش ها و فرضیه ها
پرسش هاى مطرح شده در اين مقاله در سه محور مطرح و پاسخ داده می شوند:

ـ ايران در بحران هاى سوريه و عراق با چه سناريوهاى مواجه خواهد بود؟
ـ قدرت هاى منطقه اى )ترکيه، عربستان و اسرائيل( و فرامنطقه اى )روسيه و آمريکا( چه نقشی 

در اين سناريوها خواهند داشت؟
ـ راهبردهاى ايران براى مقابله با اين سناريوها چيست؟

فرضيه ها، بر اساس سناريوهاى طرح شده، در سه سطح بهترين، بينابين و بدترين به قرار زيرند: 
ـ در مورد عراق: الف( تقسيم عراق، ب( ايجاد حکومت متحد و منسجم، ج( جنگ داخلی 

منجر به تجزيه؛ 
ـ در مورد سوريه: الف( بقا حکومت اسد، ب( ايجاد حکومت فدرالی، ج( جنگ داخلی منجر 

به تجزيه.

4. روش پژوهش و چارچوب نظری
روش اين پژوهش به صورت آينده پژوهی مبتني بر سناريونگارى است که روشی است بسيار 
به  روش  اين  قطعيت.  عدم  شرايط  در  بلندمدت  و  ميان  مدت  برنامه  ريزى  براى  مفيد  و  مؤثر 
واحدهاى تحليل کمک می کند که جهت گيرى درستی نسبت به سير رويدادهاى آينده داشته 
باشد )ليندگرن و ياندهولد، 1386: 38( و قدرت بسيار بااليی در به چالش کشيدن مفروضات 
موجود در ساختار تصميم گيرى واحدهاى تحليل دارد )عليزاده و ديگران، 1387: 28(. ايدة 
پشت اين ساختاْر برنامه ريزى آينده اى است که می تواند شگفتی ها را به حداقل برساند و ابعاد 
 .)Mietzner & Reger, 2004: 50( ذهن مديران را در مورد امکانات مختلف گسترش دهد
گفته می شود که سناريوها در مواجه با عدم اطمينان ها بسيار موثرند. محدوديت هاى اين رويکرد 
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زمانی است که با جريان ها و ضد جريان هاى هم زمان که قباًل در خصوص آن ها تأملی صورت 
.)Postma & Liebl, 2005: 161( نگرفته است، مواجه می شود

از کنترل  و خارج  نفوذ  به دو دستة تحت  از شناسايی،  در تحوالت، پس  مؤثر  بازيگران 
تقسيم می شوند )پدرام و زالی، 1394: 20(. نيروهاى پيشراْن رويدادى را سريع تر از زمان خود و 
يا کندتر از زمان واقعی، با شدت و قدرت متفاوت، ايجاد می کنند. نيروهاى پيشران موتورهاى 
تغيير کليدى هستند )ستارى خواه، 1393: 47(. از آنجا که درک صحيح آينده مستلزم شناسايي 
نيروهاي پيشران است، انواع مختلف نيروهاي پيشران بايد مد نظر قرار گيرد )حسينی و باقري 
چوکامي، 1391: 28(. عناصر اصلی سناريونگارى تحوالت آينده عبار است از: الف( فاکتورها 

و نيروهاى پيشران کليدى، ب( عدم قطعيت ها و تحوالت ژئوپليتيکی است.
چارچوب نظري اين پژوهش بر اساس نظرية مجموعة امنيت منطقه اى باري بوزان و الی 
مشترک،  تاريخ  مجاورت،  چون  مفاهيمی  برجسته سازي  با  نظريه  اين  در  آن ها  است.  ويور 
فرهنگ،  مؤلفه هاي  توانسته اند  کردن،  امنيتی  مشابه  شيوه هاي  و  دشمنی  و  دوستی  الگوهاي 
تاريخ و جغرافيا را در تحليل مسائل کشورها وارد کنند و عناصر مادي و فرامادي را با يکديگر 
درآميزند و همسان با آن، تحوالت درون کشوري را با فرايندهاي فراکشوري و مسائل منطقه اي 

را با منافع ملی کشورها تلفيق کنند )بوزان و ويور، 1388: 56 – 61(.
جدول 2. فرمول های منطقۀ خاورمیانه از دیدگاه نظریۀ مجموعۀ امنیت منطقه اي

 بروز هرگونه رخدادي درون يا بيرون يک مجموعة امنيتی می تواند به دگرگونی در توزيع 
درون  در  دشمنی  و  دوستی  الگوهاي  تغيير  يا  بازيگران  جايگاه  و  نقش  امنيتی،  نظام  قدرت، 
مجموعة امنيتی منجر شود؛ چون برآمد اين تحوالت زمينة وارد شدن و نقش آفرينی قدرت هاي 
فرامنطقه اى را در داخل مجموعة امنيتی فراهم می کند. بنابراين بحران کنونی سوريه و عراق 
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ممکن است منجر به تحول ساختاري مورد نظر باري بوزان در مجموعة امنيتی شود. دولت ها 
همواره به دليل هراس از تهديد بقا و امنيت خود به موازنه سازي با رقباي خود اقدام می کنند 

)مارتين، 1389: 50(.

4. 1. فرمول اول: خاورمیانه؛ منطقه ای با چندین كانون متخاصم
امنيت در خاورميانه يک معما7 است. در خاورميانه، دوستی يک بازيگر با بازيگر ديگر، حتماً 
متضمن خصومت با بازيگر ديگرى است. براى نمونه، نزديکی ترکيه به اسرائيل حتماً موجب 
تضعيف سوريه و ايران است ولی در اتحادية اروپا اين گونه نيست که نزديکی فرانسه به هلند حتماً 
به معناى تضعيف آلمان باشد. از اين رو، فرمول اول براى درک منازعه و تعامالت خصومت آميز 
در خاورميانه اين است که در اين منطقة پرماجرا، هر حرکتی متضمن بازتابی ضد امنيتی است. 
مرور مناسبات دولت هاى منطقه در يک دهة اخير، نشان از تشخيص دقيق بوزان دارد.  نتيجة 
فرمول اول اين است که هر بازيگرى بايد بازتاب هاى تصميم و رفتار خود را محاسبه کند و اساساً 

انتظار همراهی بازيگران رقيب را نداشته باشد )نصرى، 1389(.

4. 2. فرمول دوم: امنیتی دیدن بیشتر، اجتماعی ـ سیاسی دیدن كمتر
امنيتی کردن يا امنيتی ديدن8 موضوعات در خاورميانه تابعی از درک نخبگانی است که عمدتاً در 
مرحلة بقا9 به سرمی برند و اين نخبگان بنا به داليل متعدد، کشور و يا حکومت خود را در معرض 
خطر می بينند و انديشة بازدارندگی سراسر ذهن آن ها را اشغال کرده است. بازيگرانی که دغدغة 
از انديشيدن به افق هاى آتی و سياسی ـ اجتماعی ديدن موضوع باز می مانند  بقا دارند، معموالً 

)نصرى، 1389(.
نتايج  بوده است که هر کدام   طی شصت سال اخير، خاورميانه شاهد هفت جنگ مهيب 
تعيين کننده اى داشته اند. وقوع پی درپی جنگ ها و استعداد شگرف تجاوز به سرزمين هاى ديگر 
يا سالخی مخالفين،10 سبب شده اند بازيگران منطقه اى همديگر را امنيتی ببينند و چنين ذهنيتی 
تشکيل و تقويت پيوندها را منتفی ساخته است. طبق تحليل بوزان، دولت هاى خاورميانه به واسطة 
گذشته و تجربة خود، تحوالت و تحرکات داخلی و خارجی را به راحتی امنيتی می کنند و همين 

امنيتی کردن، مدارهاى منازعه و تنش را پررنگتر می سازد )نصرى، 1389(.

4. 3. فرمول سوم: بافتار منطقه ای امنیت
 اين نظريه شباهت زيادى به نظرية رويارويی تمدنها دارد که در سال 1993 م از سوى ساموئل 
7. dillema
8. securitization
9. survival
10. politycide
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هانتينگتن مطرح شد. بوزان، جهان را به هفت منطقة جداگانه تقسيم و تصريح می کند که هر 
منطقه اى فرمول امنيتی ويژة خود را دارد و شيوة حل منازعة11 بين مناطق، از يکی به ديگرى قابل 
تعميم نيست. از اين رو، خاورميانه مانند منطقة آمريکا، اروپا، آسياى شرقی، آفريقا و آمريکاى 
جنوبی، فرمول ويژة امنيتی دارد. وى معتقد است که مقوالتی چون تداخل جريان هاى قومی، ملی، 
دينی، مذهبی و بين المللی، با سرعت و به سهولت، خاورميانه را درگير نزاع هاى خونين می سازد. 
خاورميانه   متداخل  بحران هاى  براى حل  غرب  فرمول  که  است  آن  باب  اين  در  بوزان  توصيه 

تشديدکننده است )نصرى، 1389(.

5. ایران، سوریه و عراق در منطقۀ خاورمیانه
سوريه به دليل موقعيت جغرافيايی و استراتژيکی، يکی از مهم ترين کشورهاى خاورميانه محسوب 
می شود. بحران سوريه و چشم انداز آيندة آن از جنبه هاى مختلف بر منافع و امنيت ملی ايران تأثير 
می گذارد )ميرزاده کوهشاهی، 1393: 174-173( و از جنبه هاى مختلف، پيامدهاى مثبت و منفی 
ايران دربرداشته است )ميرزاده کوهشاهی، 1393: 181(. بحران سوريه در سال  مهمی را براى 
2011 آغاز گرديد و حضور گستردة جريان هاى وابسته به القاعده، گروه هاى سلفی تحت حمايت 
عربستان و نگرانی از احتمال تسلط آن ها بر سوريه،  باعث شد کشورهاى غربی در اقدام نظامی 
عليه دولت بشار اسد و نيز حمايت همه جانبه از گروه هاى مخالف حکومت سوريه محتاط باشند 

)ميرزاده کوهشاهی، 1393: 176(.
هويت مشترک شيعی ايران و عراق خود مبين درک مشترک آن ها از امنيت منطقه اي  است 
)دادانديش و کوزه گرکالجی، 1389: 78(. عراق يکی از کشورهايی است که اسرائيل از آن ها به 
عنوان »تهديد جبهة شرقی« نام می برد که از لحاظ جغرافيايی شامل سوريه، اردن، عراق و عربستان 
می شد )سهرابی و جنتی، 1394: 154(.  اسرائيل همواره خطر سالح هاى موشکی،  بيولوژيکی و 

شيميايی عراق را  بزرگنمايی می کرد )سهرابی و جنتی، 1394: 155(.

5. 1. سناریوهای پیش روی ایران در عراق
با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی عراق، سناريوهاى احتمالی به سه شکل زير خواهند بود:

الف( تقسيم عراق به سه کشور کرد، سني و شيعه نشين يا دو کشور عربنشين )اعم از شيعه و سني(؛
ب( تشکيل حکومت متحد و منسجم در کشور؛

ج( افزايش اختالفات ميان گروه ها و حکومت مرکزى، آغاز جنگ داخلي.
5. 1. 1. تأثیرات تجزیۀ عراق به سه كشور مختلف بر امنیت ملي ایران

عراق جديد همچنان زمينه هاى بالقوة هدايت تنش و ناامنی به حوزة امنيت ملی ايران را دارد. 
چالش هاى ناشی از رقابت گروه هاى مختلف قومی و سياسی در داخل عراق و آثار زيانبار ناشی 
11. conflict resolution
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از بی ثباتی و جنگ داخلی، افراط گرايی، تفرقه هاى قومی و مذهبی و نهايتاً احتمال تجزية اين 
کشور از جمله چالش هاى جديد هستند )برزگر، 1385: 63(. با توجه به اينکه کردها در ايران 
تقريباً 7 ميليون از جمعيت 80 ميليونی را تشکيل می دهند )مرکز آمار ايران، 1395( که حدود 
9 درصد جمعيت ايران و مساحت مناطق کردنشين حدود 10 درصد مساحت کل کشور است، 
تجزيه عراق به سه يا دو کشور احتماالً می تواند بر امنيت ملي ايران تأثيرات منفي گستردهاى 
بگذارد. تشکيل يک حکومت سنی عربی، همچنين موجب برانگيخته شدن احساسات قومي 
عربي در خوزستان ايران می شود که همواره به عنوان يک اهرم فشار توسط کشورهاى عربی 
عليه ايران استفاده می شود و نه تنها تهديدى راهبردى براى امنيت و منافع ملي ايران خواهد بود 

بلکه براى ترکيه و سوريه نيز يک تهديد راهبردى به شمار می آيد.
ـ تهدیدهای احتمالی 

الف( بروز تحرکات سياسي )کردها و اعراب سنی( در خارج و داخل مرزها؛
ب( افزايش تمايالت همگرايی مناطق کرد و عرب نشين ايران با عراق؛

ج( افزايش ناآرامي در مرزهاى غربي و نفوذ عناصر تروريستي به کشور؛
د( افزايش نفوذ عربستان در منطقه به داليل مالی و مذهبی.

ـ فرصت های احتمالی

تجزيه  سناريوى  وقوع  در صورت  تحريم،  از  و محدوديت هاى حاصل  به ظرفيت ها  توجه  با 
عراق فرصت هاى راهبردى منطقه اى عايد ايران نخواهد شد.

ـ شتاب دهنده ها

الف( افزايش هزينه هاى امنيتي ايران در بلندمدت پس از تجزية عراق؛ 
ب( هدف گيرى ايران به عنوان هستة محورى تشيع وکشاندن صحنة نبرد به سمت مرزها و 

داخل خاک ايران؛
ج( تغيير اولويت از تضاد امت اسالمي با اسرائيل به سمت داخل جهان اسالم.

5. 1. 2. تأثیر تشکیل حکومت متحد و منسجم در عراق بر امنیت ملي ج.ا.ایران
کنت مايکل پوالک12 بر اين باور بود که سياست دولت اوباما در عراق فاجعه بار بوده و عامل 
مهمی در تسريع جنگ داخلی عراق بود. وى داراى رويکردى مخالف جنگ بود و اولويت 
اول آمريکا را تالش در جهت تشکيل يک دولت جديد عراقی می دانست که کردها، شيعيان 
و اهل سنت ميانه را در آغوش بگيرد. احتماالً اين سناريو مطلوب ترين سناريو براى امنيت و 
منافع ملي ايران باشد (Pollack, 2014). اين سناريو از جهتی به منظور حفظ موقعيت ژئوپلتيک 
و تماميت ارضی عراق و شکست طرح هاى تجزيه طلبانه، نظير طرح خاورميانة بزرگ، مناسب 

12 kenneth michael pollack
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حوزة امنيت و منافع ملی ج.ا.ايران است. می توان گفت عراق متحد و منسجم، گاه در خدمت 
منافع ملی و رفع تهديدات ج.ا.ايران نيز عمل کرده است.

ـ تهدیدهای احتمالی

الف( عراق متحد و منسجم به ايفاى نقش متعادل کنندة ايران در منطقه بپردازد؛
ب( گرايش به عربستان به سبب نيازهاى مالی و امنيتی؛

ج( بازتعريف نقش خود در جبهة متحد عربی عليه ايران؛
د( روى کار آمدن حکومت متحد و منسجم با تغيير رويکرد نسبت به اسرائيل.

ـ فرصت های احتمالی

الف( دستيابی ايران به جايگاهی در عراق با روى کار آمدن حکومت متحد و منسجم؛
ب( کاهش چالش هاى منطقه بر اثر روى کار آمدن حکومت متحد و منسجم در عراق؛

ج( بازتعريف توازن قوا در منطقة غرب آسيا، با همراهی حکومت متحد و منسجم عراق با 
ايران؛

د( مشارکت گستردة ايران در نوسازى زيرساخت هاى عراق؛
ه( حفظ قدرت محور مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي.

ـ شتاب دهنده ها

الف( تالش قدرت هاى منطقه )ج.ا.ايران، ترکيه( جهت حفظ يکپارچگی عراق؛
ب( حضور فعاالنة ج.ا.ايران در عراق جهت اتحاد ميان کردها، سنی ها و شيعيان؛
ج( تالش ايران جهت شکست طرح خاورميانة بزرگ و جديد آمريکا و اسرائيل.

5. 1. 3. سناریوی افزایش تنش ها و آغاز جنگ داخلي در عراق
اين سناريو، در حال حاضر، پس از حل مشکل داعش و بيرون راندن آن از عراق، احتماالً بين 
دولت مرکزى و اقليت هاى کرد و سني ايجاد خواهد شد )منتظران و قربانی، 1396: 82-81(. 

ويژگی مهم جنگ هاى داخلی مشابه جنگ عراق عبارت اند از:
الف( جنگ، به علت تقسيمات قومیـ  نژادى موجود، به بن بست کشيده می شود؛

ب( آشوب به نفع گروه هاى افراطی است؛
ج( مدت زمانی که اين جنگ ها به طول می انجامد بسيار طوالنی است؛

د( اين جنگ ها همواره به ساير مناطق سرايت می کنند.
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جدول 3. علل سرایت جنگ داخلی بین كشورهای همجوار به عقیدۀ پوالک

در بدترين حالت، جنگ داخلی در يک کشور می تواند منجر به يک جنگ داخلی در کشور 
همسايه شود (Pollack, 2014). با توجه به اختالفات ظاهرشده در ميان گروه هاى فعال شيعی در 

بحران عراق می توان انتظار داشت:
بازيگران  بيشتر  براى حضور و مداخلة هرچه  را  اين اختالفات، زمينه  الف( گسترش دامنة 

فرامنطقه اى و منطقه اى فراهم سازد؛
ب( مسئوالن اقليم کردستان دوباره شعارهاى استقالل طلبانة خود را مطرح کنند؛

ج( احتماالً موجب قدرت يابی مجدد عناصر داعش در تحوالت ميداني عراق خواهد شد؛
د( روند کلی اين اختالفات بر محور اصلي سياست خارجي منطقه اى ايران يعنی حمايت از 

محور مقاومت، تأثيرات منفي خواهد گذاشت.
سناريوى جنگ داخلي عراق، طرفداراني نيز در ميان همسايگان آن دارد.

 در حال حاضر، شايد بتوان ريشه ها و علل اختالفات رهبران کرد را شامل موارد زير دانست:
الف( سهم هر يک از گروه ها از کرسی هاى کابينه و ميزان بودجه؛

ب( عوايد حاصل از فروش نفت؛
ج( مناطق نفت خيز مورد اختالف ميان دولت مرکزى، سني ها و کردها )منتظران و قربانی، 

.)87 - 89 :1396
ـ تهدیدهای احتمالی

الف( گرايش عراق به سمت عربستان به علت تأمين نيازهاى مالی و امنيتی؛
ب( افزايش اختالفات قومي در داخل مرزهاى عراق؛

ج( افزايش ناآرامي در مرز غربي ايران و نفوذ عناصر تروريستي به کشور؛
د( افزايش حضور قدرت هاى فرامنطقه اى در عراق به منظور کاهش تنش ها؛

ه( شکل گيرى مجدد گروه هاى افراطی مذهبی در منطقه.
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ـ فرصت های احتمالی

الف( افزايش قدرت تأثيرگذارى ايران در حل و فصل منازعات منطقه اى از طريق: 
ـ حمايت از حکومت مرکزى جهت فائق آمدن بر مناقشات داخلی؛

ـ اعمال نفوذ در ميان رهبران گروه هاى فعال شيعی و همچنين کردها جهت همگرايی بيشتر 
آن ها با ايران براى کنترل بحران.

ب( منفعل کردن اقدامات عربستان در عراق از طريق همکارى با ترکيه.
ـ شتاب دهنده ها

الف( تقويت نظامي و مالی کردستان عراق توسط غرب جهت مبارزه با داعش؛
ب( عدم پاسخ گويی کردستان عراق به دولت مرکزى؛

ج( عدم عودت عوايد حاصل از فروش نفت به دولت مرکزى.

5. 2. سناریوهای پیش روی ایران در سوریه
با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی سوريه، سناريوهاى احتمالی به سه شکل زير خواهند بود:

الف( باقی  ماندن سوريه به عنوان يک دولت واحد با حاکميت کنونی؛
ب( روى کار آمدن دولت فدرال سنی در سوريه؛

ج( ادامة درگيرى ها و تجزية سوريه به دولت هاى داراى حاکميت مستقل.

5. 2. 1. باقی  ماندن سوریه به عنوان یک دولت واحد با حاكمیت كنونی
روسيه و ايران اعتقاد دارند که تاکنون توانايی باقی نگه داشتن نظام سوريه، چه در ساية موجوديت 

اسد يا عدم حضور وى را داشته اند. موانع اصلی بر سر راه اين سناريو موارد زير است:
الف( آمريکا به سختی با موضوع بر مسند قدرت ماندن اسد کنار خواهد آمد؛

تسويه  از  جلوگيرى  توافقنامه هايی جهت  به  رسيدن  و  گروه هاى شورشی  خلع سالح  ب( 
 حساب هاى داخلی؛

ج( مانع تراشی عربستان و ترکيه نسبت به بقاى حاکميت کنونی سوريه تا زمانی که زير نفوذ 
ايران باشد.

ـ تهدیدهای احتمالی

الف( افزايش نفوذ و قدرت روسيه در سواحل سوريه؛
ب( هم جهت شدن رويکرد قدرت هاى فرامنطقه اى در تغيير حکومت سوريه؛
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ب( اشتراک هدف ايران، عراق، ترکيه و عربستان در ممانعت از تجزية سوريه؛ 
ج( تالش ايران جهت همسو کردن افکار عمومی سوريه جهت حفظ تماميت ارضی و افزايش 

نفوذ خود در منطقه.
ـ پیشران ها

بر حمايت  تأثيرگذارى  بالکان جهت  مناقشات  با روسيه در خصوص  آمريکا  توافق  الف( 
روسيه از ايران و اسد؛

ب( تغيير صف بندى قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى در خصوص آيندة سوريه؛
ج( تالش کردها جهت اضافه کردن نوار مرزى ترکيه بر اراضی تحت سلطة خود؛

د( تالش هاى اسرائيل جهت ايجاد ناامنی و ايفاى نقش موثر در سوريه.

6. پیامدهای بحران های منطقه از منظر مکتب كپنهاگ
ـ که شامل وابستگی  با توجه به مؤلفه هاي اصلی نظرية مجموعة امنيتی منطقه اي مکتب کپنهاگـ 
ـ به  متقابل امنيتی، الگوهاي دوستی يا دشمنی و مجاورت و وجود حداقل دو بازيگر مؤثر استـ 
صورت توصيفی ـ تحليلی به تبيين مهم ترين چالش هاى فراروى امنيت منطقه اى ايران، ناشی از 

بحران هاى عراق و سوريه، می پردازيم )مرادى و شهرام نيا، 1394: 136- 138(.
جدول 5. پیامدهای بحران های منطقه از منظر مکتب كپنهاگ

ـ تضعيف جايگاه و نفوذ ايران در منطقه: به سبب وجود وابستگی متقابل امنيتی منفی در منطقة 
خاورميانه، ازدياد قدرت يک واحد به سرعت تأثير منفی بر امنيت ملی واحدهاي ديگر برجاي 
می گذارد و روندهاي تقابل جويانه و منازعات امنيتی شکل می گيرد. از آنجايی که عربستان به 
شدت نگران نفوذ منطقه اي ايران است، در تالش است با حمايت معارضين جايگاه خود را تثبيت کند 

و راهبرد آمريکا جهت مهار ايران اســتفاده از فشارهاى بين المللی جهت کناره گيرى اسد
می باشد )مرادى و شهرام نيا، 1394: 139-138(.
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ـ تضعيف محور مقاومت: به عقيدة باري بوزان، اتخاذ موضعی محکم و اصولی از سوي برخی 
کشورهاي خاورميانه در حمايت از فلسطينی ها در برابر اسرائيل، جزء جدايی ناپذير از مشروعيت 
حکومت ها در مقابل ملت هايشان به حساب می آيد. استفان والت معتقد است که اساس تشکيل 
ائتالف ها در سطح بين المللی، توازن تهديد است نه توازن قدرت. بنابراين ائتالف بين دولت ها نتيجة 
واکنش به تهديد است. سوريه در معادالت استراتژيک آمريکا، به سبب مرز مشترک با اسرائيل و تلقی 
آن به عنوان يکی از ستون هاى اصلی مقاومت، مانع بزرگی به شمار می آيد و آمريکا به منظور حفظ 
اسرائيل به دنبال نابودى اين پل استراتژيک بين ايران و محور مقاومت است )مرادى و شهرام نيا، 1394: 

.)139-138
ـ برهم زدن ساختار قدرت و موازنة قوا در منطقه: باري بوزان معتقد است عنصر اصلی که بايد 
به روابط قدرت افزوده شود، الگوي دوستی و دشمنی بين دو دولت است. در هر مجموعة امنيتی 
منطقه اى، تعامالتی ميان دولت هاي موجود در آن منطقه وجود دارد که تداوم و تکرار آن منجر به 
شکل گيري الگوهاي تعامل می شود. اين الگوي تعامل از ساختار قدرت يا توزيع قدرت در منطقه 
تأثير می پذيرد. شباهت ها و تضادها پيش زمينة شکل گيري نظام منطقه اي بر حسب هويت يکسان را 
فراهم می کنند. بنابراين می توان گفت آنچه بر مناسبات دو کشور جمهوري اسالمی ايران و سوريه 
يک هويت جمعی باثبات و پايدار بخشيده است، هم سويی مواضع و استراتژي هاي سياست خارجی، 

اشتراکات منافع، فرهنگی، قومی و ... است )مرادى، شهرام نيا، 1394: 141-139(.
ـ باال گرفتن رقابت تسليحاتی در منطقه: کشورهاي شمال از وابستگی و رقابت کشورهاي جهان 
سوم به تهية تسليحات چونان منبع نفوذي استفاده می کنند. اين عامل، کشورهاي جهان سوم را به طور 
فزاينده اي در برابر تحوالتی که در محيط امنيتی منطقه اي خويش رخ می دهد آسيب پذير می کند. 
برهم خوردن توازن قوا و دگرگونی در نظم منطقه اي و باال گرفتن تنش هاي قومی ـ مذهبی و تداوم 
سناريوهاي ايران هراسی در منطقه، باعث خواهد شد تا مسابقة تسليحاتی در منطقه به اوج خود برسد 

)مرادى و شهرام نيا، 1394: 145-144(.
ـ تشديد تنش هاي فرقه ايـ   مذهبی در منطقه: از ديد بوزان اين اختالفات فرقه اي همواره می تواند 
منشأ درگيري ها و جنگ هاي گسترده اي شود. يکی از تأثيرات بحران سوريه، شکل گيري گروه هاي 
متعددي موسوم به گروه هاي تروريستی تکفيري با عناوين مختلف بود. از ديگر تهديداتی که بحران 
سوريه براى امنيت منطقه اي ايران به همراه خواهد داشت، بی ثباتی و ناامنی منطقه اي، در کنار تشديد 
تنش هاي فرقه اي و چالش هاي قومیـ  مذهبی است که به دنبال ظهور و قدرت يابی گروه هاي تکفيري 

امکان بروز يافته است )مرادى و شهرام نيا، 1394: 144-143(.

7. علل حمایت ایران از حکومت های سوریه و عراق
يکی از مهم ترين تهديداتی که در بحران هاى سوريه و عراق، امنيت ملی جمهورى اسالمی ايران و 
امنيت منطقه را تهديد می کند، گسترش روزافزون جريان هاى تکفيرى است )اسدى، 1391: 171(. 
همچنين، اين بحران به گسترش تنش قومی ـ فرقه اى در منطقه و تشديد اختالفات راهبردى ايران با 
بسيارى از بازيگران منطقه اى مانند ترکيه و عربستان منجر شده است، به گونه اى که هر رخداد کوچکی 
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در روابط ايران با اين کشورها و به ويژه با عربستان، به سرعت به يک بحران تبديل می شود )اسدى، 
.)170 :1391

جدول 6. علل حمایت ایران از سوریه و عراق
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8. تحلیل  و نتیجه
منطقة  ساختار  در  فراوان  قطعيت هاى  عدم  وجود  با  و  فعلی  فرسايشی  و  پرالتهاب  فضاى  در 
تحوالت  در  اساسی  نکتة  کرد.  پيش بينی  را  احتمالی  سناريوى  نمی توان  به راحتی  خاورميانه، 
اين کشورها است؛ در حالی که آمريکا و  ادامة بحران  از  ايران  سوريه و عراق متضرر شدن 
اسرائيل از ادامة اين روند در خاورميانه حمايت می کنند و به دنبال رژيم و کشورى ضعيف و 

در گير در جنگ داخلی هستند.
جدول 7. سناریوهای احتمالی سوریه و عراق

8. 1. عراق
برگزارى انتخابات پارلمانی و همه پرسی قانون اساسی موجب شکل دهی به نظام سياسی جديد 
منسجم  و  متحد  حکومت  تشکيل  گرديد.  تقسيم  احزاب  بين  سياسی  پست هاى  و  شد  عراق 
محتمل ترين سناريو است؛ هرچند اين خطر نيز وجود دارد که با افزايش قدرت ملی عراق، اين 
کشور مسير خود را از ايران جدا کند و احتماالً مانند گذشته به عنوان عامل متعادل کنندة نقش 
منطقه اى ايران عمل کند؛ امرى که انرژى سياسی ـ امنيتی ايران را صرف رفع تهديد يک رقيب 
متعارف نظامی در منطقه می کند و اگر همانند گذشته نقش خود را در منطقه در مجموعة جهان 

عرب تعريف کند، مطلوب ج.ا.ايران نخواهد بود.
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جدول 8. اقدامات ایران جهت كاهش تهدیدات احتمالی عراق

8. 2. سوریه
بحران سوريه به عنوان يکی از چالش برانگيزترين بحران هاى منطقة غرب آسيا در قرن حاضر به 
شمار می آيد. حضور قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى باعث شد تا اين بحران ابعاد بين المللی 
و جهانی به خود بگيرد و داراى پيچيدگی هاى خاصی گردد. هرچند سوريه بحران راديکاليسم 
حکومت  احتمالی  سناريوى  شدن  اجرايی  حاضر،  حال  در  است،  نهاده  سر  پشت  را  مذهبی 
فدرالی سوريه فقط از طريق تقويت همکارى هاى منطقه اى، راهکارهاى سياسی و اصالحات 

داخلی که مورد توافق و تأييد مردم و دولت سوريه باشند، حاصل خواهد شد. 

8. 2. 1. راهکارهای احتمالی

الف( اجراى انتخابات آزاد با حضور همه گروه ها؛
ب( افزايش نقش مشارکت سياسی مردم در آيندة سوريه؛

ج( چشم پوشی قدرت هاى منطقه اى و فرامنطقه اى از منافع خود در سوريه.
8. 2. 2. عوامل موثر در دست یافتن به یک راهبرد برون رفت

الف( پيروزى اسد در افکار عمومی سوريه: پيروزى حلب براى اسد، پيروزى بزرگی به شمار 
می رود و احساس پيروزى را در افکار عمومی سوريه ايجاد می کند و مانع از اجراى سناريوى 

تجزيه می شود.
ب( سطح همکارى و اختالفات روسيه و ايران در سوريه؛ بيم ها و اميدها: موارد زير نشان دهندة 

عمق روابط اين دو کشور است:
ـ فرود ناوگان  نيروى هوايی روسيه در غرب ايران؛

ـ اعالم آمادگی روسيه براى تجهيز ايران به سامانه هاى دفاع هوايی پيشرفته؛
ـ فروش جنگنده هاى سوخو؛

و مواردى چون:
ـ  نارضايتی روسيه از سطح فعاليت هاى نيروهاى زمينی ايران در سوريه؛
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با  تجهيزآن ها  و  ارتش سوريه  نيروهاى  از روسيه در خصوص آموزش  ايران  نارضايتی  ـ 
تسليحات روسی؛

ـ هدف روسيه حفظ حکومت بشار اسد با دست کشيدن از بخش هايی از سوريه قديم است؛
ـ هدف ايران کنترل مناطق بيشترى از سوريه جهت پيشبرد اهداف خود است که نشان دهندة 

اختالفات اين دو کشور است.
ج( جلوگيرى از ايجاد ائتالف داخلی بر عليه حکومت اسد: البته گروه هاى شورشی بخشی 

از توان مبارزاتی خود را در جنگ با يکديگر از دست داده اند.
از  تغيير سياست هاى ترکيه در مرحلة پس  به علت  افتراق در اردوگاه رياض و آنکارا:  د( 
کودتا، هماهنگی در اردوگاه رياض و آنکارا مشکل خواهد بود و منجر به تقويت حاکميت اسد 

شده است.

8. 2. 3. راهبردهای احتمالی برون رفت از این سناریوها
ـ چالش ایران در قبال آمریکا

دولت ترامپ با توجه به ناتوانی دولت هاى پيشين در برابر دستاوردهاى ائتالف، به دنبال لغو 
سياست هاى خارجی در قبال روسيه و سوريه خواهد بود. البته آمريکا اميدوار است که روسيه 
بهترين گزينه را در راستاى اهدافش در سوريه انتخاب کند زيرا مذاکره از اهداف استراتژيک 
آن ها ناست بنابراين حمايت ايران از ادامة روند مذاکرات و هم سو کردن نظر روسيه و ترکيه با 
خود، می تواند آمريکا را در دست يافتن به اهداف خود ناکام گذارد و همچنين ايران از عملی 

شدن بهترين سناريوى آمريکا مبنی بر کنار گذاشتن اسد ممانعت به عمل آورد.
به دست  از  راستا، جلوگيرى  اين  در  ايران  اقدام  مهم ترين  اسرائيل:  قبال  در  ايران  چالش 
در  موثر  بازيگران  از  يکی  به  شدن  تبديل  و  اسرائيل  توسط  سوريه  از  بخشی  کنترل  آوردن 

مشخص سازى ماهيت آيندة سوريه، است.
ـ نقشۀ راه ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی در سوریه

الف( ايران بايد در راستاى حفظ اسد، گروه هاى شيعی را با دولت متحد کند؛
ب( تنش ميان آمريکا و روسيه را به سمت مسائل فرامنطقه اى سوق دهد؛

ج( از طريق همکارى با ترکيه و روسيه مانع از مداخلة کشورهايی مانند عربستان و اسرائيل 
گردد.

ـ موانع و چالش های مشترک سوریه و عراق
فرامنطقه اى،  و  منطقه اى  قدرت هاى  متناوب  حضور  و  داخلی  بحران هاى  ديرپايی  الف( 

موجب گسستگی ساختار قدرت سياسی و تأثيرات منفی بر امنيت ملی ايران خواهد داشت؛
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تحوالت  پيش بينی ناپذيرى هاى  از  بسيارى  مبناى  کشورها  اين  قومی ـ مذهبی  تعدد  ب( 
اجتماعی و سياسی گرديده است؛

ج( عنصر حاکميت سياسی در اين کشورها قادر به تقويت مبانی نهادهاى مدرن، هويت ملی 
و تکوين جامعه سياسی نيست.
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