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 چکيده

 لبنان،  ،کشورسوریه از جمله کشورهای مهم و استراتژیك خاورمیانه است که به دلیل همسایگی با اسرائیل

های . هم زمان با آغاز بحران و جنگ داخلی در سوریه، قدرته بوده استعراق و ترکیه همواره مورد توج  

اند. بازیگران فع ال در آفرینی در حل  وفصل این بحران داشتهالمللی به طور فع ال سعی در نقشای و بینقهمنط

مانند ایران، عراق، حزب الله های طرفدار حفظ وضع موجود)قدرت بحران سوریه را می توان به دو بخش؛

، اسرائیل و آمریکا( تقسیم کرد. ام ا ترکیه، عربستانهای طرفدار تغییر وضع موجود)درتلبنان و روسیه( و ق

نوشتار حاضر در پی بررسی رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران سوریه بر مبنای 

گرایی تدافعی و تهاجمی است. این مقاله در پی گرایی با تمرکز بر دو شاخۀآن یعنی واقعنظریۀنوواقع

بر رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران پاسخگویی به این پرسش اساسی است که عوامل مؤث ر 

که؛ سیاست خارجی ایران در سوریه چه بوده است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت است از این

موجود، در راستای مهار نفوذ گیری تدافعی یعنی مبتنی بر حفظ بشاراسد و حفظ وضعبحران سوریه از جهت

که سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه متغی ر و پیچیده بوده است و از اسرائیل در منطقه است؛ درحالی

گیری تدافعی و جهتبه سمت موجود با کنار گذاشتن بشاراسد گیری تهاجمی مبتنی بر تغییر وضعجهت

ی و اسنادی با روش پژوهش هاآنتغییر کرده است. این پژوهش از منابع کتابخکاری همکاری و محافظه

های پژوهش، از رویکرد نظری علمی و دقیق یافتهۀو به منظور مشاهدتحلیلی به نگارش در آمده  -توصیفی

 گرفته شده است.گرایی بهرهواقعنو

 گرایی، سیاست خارجی ترکیه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بحران سوریه، نوواقعهاكليد واژه
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 مقدّمه

ای برای به دست گرفتن مدیریت تحو لات منطقه و تأثیرگذاری در قدرت های منطقهرقابت 

ترین چالش سازی جوامع دستخوش تحو ل، در جهت مقابله و مهار رقیبان، از مهمفرآیند دولت

های پیش روی خاورمیانه است. جمهوری اسلامی ایران نیز به فراخور نقش و میزان اثرگذاری 

ای از تواند در پارههایی که میها قرار دارد؛ رقابتدر معرض این رقابتخود در خاورمیانه، 

مل ی کشور را در همۀابعاد آن مورد هدف قرار دهد و از آن جا که در خاورمیانه موارد امنیت

بازی با حاصل جمع جبری صفر وجود دارد، ازدیاد قدرت یك واحد به منزلۀکاهش قدرت 

گذارد و مل ی واحدهای دیگر برجای میامر، تأثیر منفی بر امنیتباشد. لذا این واحد رقیب می

 (.829: 8932نیا، گیرد)مرادی و شهرامروندهای تقابلی و منازعات امنیتی شکل می

تواند برای اهم یت جغرافیایی و ارتباطی سوریه و پیامدها و سود و زیانی که این بحران می   

های جد ی بر روابط ایران و ترکیه فراهم آورده است) شطرف بازنده و پیروز داشته باشد، چال

Bakir, 2011: 6 بحران سوریه، ایران و ترکیه را در دو جبهۀمتمایز قرار داد. روابط ایران و .)

های عمیقی میان دو های خاص  خود را داشته و همواره رقابتترکیه همواره پستی و بلندی

مللی وجود داشته است. در این میان هدف این مقاله، الای و بینکشور در مورد مسائل منطقه

بررسی مواضع ایران و ترکیه در بحران سوریه و روابط دو کشور در قبال بحران مذکور با 

تحلیلی به دنبال  -باشد. این مقاله با روش توصیفیگرایی میاستفاده از چارچوب نظری نوواقع

ر بر راهبردهای سیاست خارجی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که عوامل مؤث 

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در مدیریت بحران سوریه چه بوده است؟ فرضیه برای پاسخ 

گیری که سیاست خارجی ایران در بحران سوریه جهتبه این پرسش عبارت است از این

یل و موجود، در راستای مهار نفوذ اسرائتدافعی یعنی مبتنی بر حفظ بشاراسد و حفظ وضع

که سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه متغی ر و حفظ موازنۀقوا در منطقه است؛ در حالی

موجود با کنار گذاشتن گیری تهاجمی مبتنی بر تغییر وضعپیچیده بوده است و از جهت

 تغییر کرده است.کاری همکاری و محافظهگیری تدافعی و جهتبه سمت بشاراسد 
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گرایی و دلیل به شود. بخش او ل چارچوب نظری نوواقعسیم میاین مقاله به پنچ بخش تق

های گیری بحران در سوریه و گروهدهد. بخش دوم به چرایی شکلکارگیری آن را توضیح می

پردازد.در بخش سوم، سیر تحو لات روابط ترکیه و سوریه و مواضع فع ال در این بحران می

و تحو ل مواضع دولت ترکیه در طول بحران  دولت ترکیه در بحران سوریه و چرایی تغییر

گیرد. چهارمین بخش به روابط ایران و سوریه و مواضع ایران سوریه مورد بررسی قرار می

پردازد. آخرین بخش این مقاله رقابت ایران و ترکیه در بحران نسبت به بحران سوریه می

 کند.سوریه را به اجمال بررسی می

 گراییچارچوب نظری: نوواقع

الملل کنت والتز مشاهده نمود. گرایی را باید در کتاب نظریۀسیاست بیناصول اساسی نوواقع

الملل دهد و معتقد است: ساختار نظام بینالملل قرار میگرایی سطح تحلیل را نظام بیننوواقع

اصل های نسبی، بازی با حکنندۀنوع و قواعد بازی است و نوع بازی را با تأکید بر فایدهتعیین

ها تحت تأثیر عوامل داند. بر این اساس سیاست خارجی همۀدولتجمع جبری صفر می

های بیلیارد از همان قواعد هندسه و فیزیك سیاسی تبعیت سیستمیك قرار دارد و مانند توپ

های ها در قالب مساعی داخلی) افزایش تواناییکند. در چارچوب این نظریه، مساعی دولتمی

و...( و مساعی خارجی) تقویت ات حادهای خود یا تضعیف ات حادهای طرف  نظامی، اقتصادی

گرایان مبدع (. البت ه استفن والت از نوواقع12 -13: 8932گیرد) قوام، مقابل( قرار می

های خارجی دست به توانمندیها در برابر تمامینظریۀموازنۀتهدید معتقد است که دولت

کنند. به عبارتی بهتر، تهدیدات بر سازی میتهدیدات، موازنهزنند بلکه در برابر موازنه نمی

 (.93: 8938شوند)برچیل  و همکاران، ها تعریف میها و توانمندیحسب نی ت

شود. تنها تغییرات مربوط به نحوۀچینش یك ساختار برحسب چینش اجزای آن تعریف می

ر و اجزای متعامل است. هم اجزا، تغییرات ساختاری هستند. یك نظام متشک ل از یك ساختا

ها و کارگزاران واقعی رابطه دارند، ولی ساختار و هم اجزا، مفاهیمی هستند که با کارگزاری

بینیم، نیست و ها و کارگزاران واقعی نیستند. ساختار، چیزی که ما میدقیقاً همان کارگزاری
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ر آن چینش تعریف اصل حاکم بباید ساختار را بر حسب نحوۀچینش اجزای نظام و برحسب 

الملل المللی، آنارشی است و سیاست بینهای بیندهندۀنظام(. اصل نظم880: 8932والتز، کنیم)

است. به لحاظ رسمی، هر واحد برابر با تمامی واحدهای دیگر « سیاست غیاب حکومت» در

والتز، تحقاق فروانروایی کردن را ندارد)کس اسکس ناگزیر نیست اطاعت کند و هیچاست. هیچ

ها یك سویه نیستند و از واحدهای دهد که عل تگرایی نشان می(. نظریۀنوواقع809: 8932

المللی های نتایج بیناند. باید برخی عل تشوند، بلکه دو سویهمتعامل به نتایج حاصل ختم نمی

ییر های مطرح در سطح واحدها با تغرا در سطح واحدهای متعامل بدانیم ولی چون تغییر عل ت

ها را نیز در سطح ساختار نظام ای جز این نیست که برخی عل تخواند، چارهنتایج مشهود نمی

 (.02: 8919الملل بدانیم) لینکلیتر، بین

های افراطی شود. بقاوسلطه، جلوهگرایی به دو شاخۀتدافعی و تهاجمی تقسیم مینوواقع

گرایی به تدافعی و تهاجمی، در واقع قعبندی نوواهای تدافعی و تهاجمی است. تقسیمگیریجهت

و تجدیدنظر طلب را احیا موجود های طرفدار وضعگرایی کلاسیك میان قدرتتمایزگذاری واقع

ها با توج ه به گرایان تدافعی معتقدند دولت(. اساسًا واقع72: 8938برچیل و همکاران، کند.)می

باشند. بر این اساس ات خاذ امنیت می موجود، خواهان دستیابی به حد اکثرسیاست حفظ وضع

تری تأمین های آسانتوان از روشطلبانه ضرورتی ندارد و امنیت را میسیاست تهاجمی یا توسعه

کننده در الملل، خواهان توازن در مقابل دولت تهدیدها در پاسخ به تهدیدات نظام بیننمود. دولت

د. در غیاب تهدیدات، نظام سبب ایجاد باشنموجود میراستای حفظ یا بازگرداندن وضع

گرایی تهاجمی معتقد است که امنیت آمیز خواهد شد. در مقابل، واقعهای معتدل و احتیاطسیاست

ها با افزایش قدرت نسبی خود در مقابل سایر گردد؛ لذا دولتالملل تأمین نمیو بقا در نظام بین

گرایی تهاجمی، خواه ند. از دیدگاه نظریه پردازان واقعباشرقبا، خواهان دستیابی به حد اکثر امنیت می

الملل وجود داشته باشد یا نداشته باشد، باید هر دولتی قدرت خود را افزایش تهدیدی در نظام بین

دهد؛ زیرا کشورها در صورت وجود تهدیدات خاص با افزایش قدرت نسبی خود، ابزار 

دهند و در صورت عدم وجود ار خود قرار میطلبی و مسابقۀتسلیحاتی را در دستور کتوسعه

توانند در آگاهی از تهدیدات آینده و در صورت وجود تهدید در سیستم میتهدیدات، باز به عل ت نا
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ترین پاسخ را به تهدیدات بدهند. بنابراین دستیابی به حد اکثر امنیت از طریق ترین زمان، مطلوبکم

 -829 8939عقلانی به وضعیت آنارشی است)قاسمی،  به حد اکثر رساندن قدرت نسبی، پاسخی

آمیز خواهد ی صلحهاآنبینگرایی تدافعی به نحو غیر واقع(. لازم به توضیح است که دنیای واقع820

الملل نوعی جنگ هابزی همه علیه گرایان تدافعی نباشند، روابط بینها واقعبود. ام ا اگر اغلب دولت

گرایی به هر دو مفروض نیاز دارد تا رسد واقعهم نیست. به نظر می همه خواهد بود که این گونه

برچیل و همکاران، خواهان بررسی آن هستند، حفظ کند)گرایان ای را که اکثر واقعبتواند حیطه

8938 :78 .) 

تواند در مورد تبیین رویکردهای هایی که میترین نظریهباتوج ه به مطالب بالا، یکی از مهم

جی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در بحران سوریه و نقش این بحران در سیاست خار

واگرایی این دو کشور مؤث ر واقع شود و درک مناسبی از ماهیت و اقدام این دو بازیگر در 

گرایی تدافعی و تهاجمی است؛ زیرا در گرایی در قالب واقعمنطقه به دست دهد، نظریۀنوواقع

خارجی  گیری از سیاستموجود و حفظ بشاراسد با بهرهحفظ وضع این بحران، ایران به دنبال

گرایی تدافعی است. درمقابل، ترکیه به دنبال براندازی و تدافعی منطبق با منطق نظری واقع

خارجی  گیری از سیاستموجود از طریق حمایت از مخالفان بشاراسد با بهرهتغییر وضع

 گرایی تهاجمی است.طق نظری واقعتجدیدنظر طلبانه و تهاجمی منطبق با من

 بحران سوریه

مارس  80آغاز گردید. این اعتراضات در  0288اعتراضات در سوریه در بیست وشش ژانویه 

ای که در ابتدا معترضان فقط خواستار اصلاحات سیاسی همان سال گسترش یافت؛ به گونه

یاسی بسنده نکردند، بلکه بودند ام ا با اوج گرفتن این اعتراضات نه تنها به اصلاحات س

(. شهر 309: 8930سلطانی و خورشیدی، ییر حکومت در این کشور نیز شدند)خواستار تغ

به او لین مرکز مخالفان سیاسی رژیم اسد تبدیل گردید.  0288جنوبی درعا در مارس 

اعتراضات به سرعت در کشور به جاسم، دائل، اینخیل، یسنامین و سپس دمشق گسترش 

کنندگان، باز داشت، شکنجه و در از این واکنش دولت به مخالفان و اعتراض یافت، پیش
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 نشانۀ 0288آوریل  00برخی موارد تیراندازی بود؛ ام ا استفاده از نیروی زرهی سنگین در 

 (.892: 8930رئیسی دزکی و کفاش نیری، غلتیدن سوریه به جنگ داخلی بود)

یرگذاری و بازیگران درگیر در آن یکی از بحران به طورکل ی بحران سوریه به لحاظ توان تأث

المللی مهم ی که سعی در ای و بیندهد. بازیگران منطقههای بزرگ جهان را تشکیل می

عربستان، قطر، آمریکا،  اند عبارتند از: ایران، ترکیه،گری و بعضاً حل  منازعه داشتهمیانجی

آن به مخاصمۀ مسل حانۀداخلی، بازیگران فع ال روسیه و ات حادیۀاروپا. با تشدید بحران و تبدیل 

موجود تقسیم موجود و طرفداران تغییر وضعدر بحران به دو دستۀ طرفداران حفظ وضع

موجود از طریق به کارگیری سیاست حمایت از شدند. ایران و روسیه به دنبال حفظ وضع

های غربی به ویژه باشند. در مقابل، دولتدولت و مل ت سوریه جهت اجرای اصلاحات می

آمریکا، انگلیس و فرانسه در کنار مت حدان عرب خود و دولت ترکیه، به دنبال تغییر 

 اند.موجود از طریق پشتیبانی مالی، لجستیکی و اط لاعاتی از مخالفان دولت بشاراسد بودهوضع
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 (گروه داعش) تحت حمایت آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی                                                        

 ی مخالف بشاراسد در سوریههاآنها و جریگروه

 های خارجی)روشنفکران مستقل(مخالف دخالت دولت                                                         

 روشنفکران                          

 های خارجی)روشنفکران وابسته(لتموافق دخالت دو                                                         

 

 (.31 -33: 8938های فع ال در بحران سوریه) مسعودنیا، . گروه 8نمودار شمارۀ
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 های منتهی به بحرانركيه در سالتروابط سوریه و 

 0288به منظور توضیح موضع ترکیه در مورد مناقشه در سوریه، روابط ترکیه و سوریه تا سال 

ش عمدتاً تاریخی به عنوان نقطۀمرجع برای تجزیه و تحلیل بیشتر باید مشخ ص شود. این بخ

کند و نقش عوامل تعیین کننده در شکل دادن سیاست ترکیه نسبت به سوریه را نشان عمل می

دهد. این امر به درک سیاست ترکیه نسبت به مناقشه در کشور همسایه کمك خواهد می

 (Szymański, 2017: 67).کرد

اند. در این میان ز گذشته تا به حال در روابط دوجانبۀخود با مشکلاتی مواجه بودهترکیه و سوریه ا

سه اختلاف اصلی بر روابط این دو کشور اثرگذار بوده است. اختلاف ارضی در مورد استان هاتای، 

الذ کر در گذشته با درجات مختلف از تقسیم منابع آب مشترک و مسألۀکردها. سه اختلاف فوق

ف بر روابط ترکیه و سوریه سایه انداخته و همواره باعث ایجاد تزلزل در روابط شد ت و ضع

دوجانبۀاین کشورها بوده است؛ اگرچه دو کشور سوریه و ترکیه در گذشته با یکدیگر مشکلات 

، 8332اند و ترکیه در تصمیم خود مبنی بر ات حاد با اسرائیل در اواسط دهۀای داشتهحاد  دیرینه

رفت. به هر حال ه تضعیف سوریه داشته است و روابط دوجانبه رو به وخامت مینگاهی بنیم

ان خارج شد و از مسیر بحر 8331نامۀ همکاری امنیتی آدنا در سال روابط دو کشور با امضای توافق

 (.823: 8930جعفری ولدانی و نجات، رو به بهبود گذاشت)

و حزب عدالت و توسعه در ترکیه در  0222بابه قدرت رسیدن بشار اسد در سوریه در سال    

، سرعت توسعۀروابط امنیتی، اقتصادی و سیاسی دو کشور افزایش یافت. ترکیه 0220سال 

های امنیتی فراوانی را با همسایگان خود داشت، لذا رهبران حزب عدالت و توسعه، چالش

تای به صفر همکاری با همسایگان را در دستورکار سیاست خارجی قرار دادند و در راس

رساندن مشکلات با همسایگان قدم برداشتند. بهبود روابط با سوریه از جملۀاین اقدامات 

نامۀ همکاری توافق 02حدود  0223و  0220های دو کشور بین سال (Grigoriadis,2010).بود

 0223امضا و ایجاد شورای عالی همکاری راهبردی را اعلام کردند. علاوه بر این در سال 

، 0282ه و سوریه نخستین تمرین نظامی مشترک را انجام دادند. ترکیه و سوریه در سال ترکی

ترین شریك به بزرگ 0288نامه ی مبارزه با تروریسم را امضا کردند و ترکیه درسال توافق
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، حجم تجارت 0282همچنین در سال  (.807: 8930صفوی و نبوی، تجاری سوریه تبدیل شد)

افزایش  0223میلیارد دلار نسبت به سال  8.9میلیارد دلار بود که  0.0بین دو کشور تقریباً 

نفر از مردم سوریه از  702،222، 0282یافته است. در سطح روابط گردشگری نیز در سال 

 (Bishku, 2016).میلیون ترک از سوریه بازدید کردند 8.90ترکیه بازدید کردند، در حالی که 

از ترکیه دیدار کرد، این نخستین دیداری  0222سد در ژانویه درسطح روابط سیاسی نیز، بشار ا

ات فاق افتاد.  8329بود که توس ط رئیس جمهورسوریه از ترکیه از زمان استقلال سوریه در سال 

اعتمادی در ما از یك فضای بی» اسد ملاقات رسمی خود از ترکیه را این چنین توصیف کرد؛

رتبه این دید و بازدیدها درسطح سران و مقامات عالی«. محال گذار به دورانی از اعتماد هستی

ادامه پیدا کرد. روابط سوریه و ترکیه به ویژه پس از سفر اردوغان به دمشق در دسامبر سال 

توان روابط دو کشور برای شرکت در شورای همکاری استراتژیك گسترش یافت و می 0223

(. بنابراین دولت حزب عدالت و توسعه 99: 8932حمیدی و قاسمی، مثبت ارزیابی نمود) را

تغییر روابط با دمشق را از لبۀجنگ به یك رابطۀنزدیك مدیریت کرده بود. ولی بعد از شروع 

ها در سوریه، ترکیه با وضعیت جدیدی مواجه شد که نیاز به بازبینی روابطش با ناآرامی

(. در این 890: 8930نیاکوئی و ستوده، صوص سوریۀ بحران زده داشت)همسایگان و به خ

راستا، رجب طیب اردوغان، انتقاد رو به رشد خود از رژیم بشار اسد و خواست او برای 

ما یك دوستی داشتیم که نه سال پیش آغاز شد، ام ا سوریه  »تحریم علیه آن را توضیح داد:

 دولت سوریه به هشدارهای ما توج ه نکرد ... و در عوض .موف ق به درک این موضوع نشد

من معتقدم که مردم سوریه  ... به شهیدان هاآنمتاس فانه ... قتل عام و کشتن مردم، تبدیل شدن 

 (Bishku, 2016).«در مقاومت شگفت انگیز خود موف ق خواهند بود

های دیپلماتیك برای ترکیه با نادیده گرفتن روابط تاریخی خود با سوریه در کنار تلاش

و محاکمه به عنوان جنایتکار جنگی، به صورت فع ال به  برکناری فوری بشاراسد از قدرت

کرد، رو یاد میبه عنوان معارضان میانه هاآنهای سوریه که از حمایت از مخالفان و تروریست

 ها قرار دادپرداخت و گذرگاهی مرزی را نیز به صورت نامحدود در اختیار تروریست

 (.809: 8939)عسگریان و تجری، 
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 كيه پس از آغاز بحران سوریهسياست خارجی تر

های سوریه ات خاذ ی )سکوت( را نسبت به نا آرامیهاآنرهبران ترکیه ابتدا سیاست محتاط

داوود اغلو خطاب به بشاراسد خواهان توج ه به صدای مردم و  0288ژانویه  00کردند. در 

المسلمین اخوان داری در برابر معترضان با اعمال اصلاحات و انجام گفتگوی مل ی باخویشتن

نفر رسید، رهبران ترکیه  0922شد. ام ا در ادامه و زمانی که کشتار غیرنظامیان به بیش از 

سیاست تهاجمی و تقابلی علیه بشاراسد ات خاذ نموده و خواهان مداخلۀشورای امنیت ملل 

در  نو و اقدامات بشردوستانهمت حد و پایان دادن به عملیات نظامی تحت عنوان دموکراسی

ترس از گسترش ناامنی میان مرزهای دو کشور و جلوگیری  (Stuart,2011 :11).سوریه شدند

گیری ترکیه در بحران سوریه ترین عوامل تغییر جهتمهم از تعمیق اختلافات قومی از جمله

ترکیه با دادن تسهیلات سیاسی و لجستیکی به مخالفان سیاسی  (Esmailzadeh,2014: 37).بود

های زیادی در روند سیاست خصمانه و دشمنی علیه دولت سوریه دمشق، گامو نظامی 

که عملًا ترکیه از تغییر حکومت در سوریه دفاع کرد. ترکیه همچنین سعی برداشت؛ به طوری

های مختلفی در کرد تا پذیرای جریانات اپوزیسیون سوری باشد. براین اساس تاکنون اجلاس

المسلمین نین جریانات اپوزیسیون سوری، از جمله اخواناین کشور برگزار شده است. همچ

(. به عبارتی دیگر، اهداف 891: 8938نیاکوئی ،ا ترکیه روابط حسنۀبسیاری دارند)این کشور، ب

و مواضع ترکیه در قبال بحران سوریه ثابت نبوده است و از فشارهای دیپلماتیك بر اسد برای 

حمایت مالی و لجستیکی از معارضان دولت اسد  اصلاحات و مماشات در برابر معارضان تا

متغی ر بوده است. به طورکل ی اهداف ترکیه در حمایت از مخالفان بشاراسد و تغییر رژیم در 

 بندی نمود:توان به شرح زیر تقسیمسوریه را می

بر هم زدن موازنه بین ایران، عراق و سوریه از طریق تغییر نظام حکومتی در سوریه و -8

 (.800: 8930ار آمدن دولتی نزدیك و هم راستا)جعفری ولدانی و نجات،کروی

پر رنگ شدن نقش این کشور در منطقۀخاورمیانه و شرق مدیترانه تحت عنوان -0

 (.08 -00: 8939گرایی جدید)احمدی و قربانی، عثمانی
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رابر تحو لات به عقیدۀ برخی از کارشناسان، به طور کل ی ترکیه سه نوع رفتار و رویکرد را در ب

گری سوریه داشته که ناشی از همان دکترین عمق استراتژیك است. رویکرد او ل ترکیه، میانجی

توانست باعث افزایش نفوذ ترکیه در سوریه در تحو لات سوریه بود که در صورت موف قیت می

در  ها سوار بر موج تحو لاتکه اخوانیو افزایش عمق استراتژیك ترکیه شود. سپس هنگامی

منطقه شدند، ترکیه در تلاش برای سوار شدن بر این موج و ایجاد کمربند اخوانی در منطقه 

کار آید، سوریه به برآمد؛ یعنی اگر حکومت مورد خواست این کشور در سوریه روی

کند و مرزهای استراتژیك ترکیه از حلب به درعا )مرز منزلۀحیات خلوت ترکیه عمل می

. ترکیه در رویکرد سوم خود، در پازل و محور غرب برای کنترل و مهار یابداردن( افزایش می

ایران و محور مقاومت قرار گرفت. در واقع انگیزۀاصلی ورود ترکیه به سوریه نیز در همین 

روزه، مقاومت در  1روزه و  00روزه و  99های شود؛ زیرا پس از جنگرویکرد تشریح می

ر در عراق هم ثبات نسبی به وجود آمده بود و وجود منطقه تثبیت شده بود و از طرف دیگ

کرد. ترین منابع نفتی در محور ایران، عراق و سوریه، برتری استراتژیك را ایجاد میبزرگ

بنابراین ترکیه با بازی در پازل غرب به دنبال مهار ایران و محورمقاومت و گسترش عمق 

 (.18: 8930زاده و همکاران، استراتژیك خویش است)چگنی

شد با خلع اسد از بینی میپیوند معادلات در سوریه با بقای اسد در قدرت، بحرانی که پیش

قدرت پایان یابد، چنان ادامه یافت که برخی از حامیان مخالفان سوریه مانند ترکیه منافع و 

نشینی در امنیت مل ی خود را در معرض سرایت و خطر آن دیدند. لذا مقامات ترک عقب

آمیز و راهکار سیاسی بحران قائل ود را در دستورکار قرار دادند و به حل  مسالمتمواضع خ

 82وزیرامورخارجۀترکیه در تاریخ (. در این راستا 880: 8930پناه درو و نامداری،شدند)یزدان

ترکیه خواهان » در جلسۀکمیتۀامورخارجی مجلس در آنکارا، به خبرنگاران گفت: 0281ژانویه 

در حفاظت از تمامیت ارضی و برگزاری انتخابات دموکراتیك در این کشور  کمك به سوریه

 .(Avundukluoglu, 2018)«است

به  -مبنی بر سقوط بشار اسد -بینی درست ترکیه در خصوص بحران سوریهدلایل عدم پیش

ساختار مخالفان) عدم انسجام و وحدت  -0مقاومت رژیم اسد؛  -8طور خلاصه عبارتند از:
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ای. از این رو، دیپلماسی ترکیه در بحران کارآمدی و نقش بازیگران منطقه -9(؛ هاآنمیان 

بر این اساس ودرراستای (. 08: 8939احمدی و قربانی، بست رسیده بود)سوریه به نوعی بن

بست، ترکیه در مذاکرات آستانه و سوچی به همکاری با ایران و روسیه برون رفت از این بن

عی دست از مبارزه برای سقوط رژیم اسد در سوریه کشید. نتایج مذاکرات اقدام نمود و به نو

گیری سیاست خارجی ترکیه از تهاجمی به آستانه در مورد بحران سوریه، نشان از تغییر جهت

 اند از:سمت همکاری و محافظه کاری دارد. نتایج این مذاکرات عبارت

مقابله با حضور گروه های  ارضی و تمامیت و وحدت استقلال، تأکید بر حاکمیت، .8

 تروریستی در این کشور.

حمایت از آغاز مذاکرات میان دولت سوریه و گروه های معارض مسل ح در شهر آستانه،  .0

 .0287ژانویه  02و  09در تاریخ 

شورای  0999( 0289تحکیم آتش بس حاصله براساس ترتیبات امضا شده در قطعنامۀ) .9

بس، کاهش حد اقل رساندن موارد نقض آتشامنیت سازمان ملل مت حد و کمك به 

گونه مانع های بشر دوستانه بدون هیچها، اعتمادسازی، تضمین دسترسی کمكخشونت

شورای امنیت سازمان ملل مت حد و  0890( 0282با سرعت و مداوم در راستای قطعنامۀ )

 حفاظت و ترد د آزادانۀغیرنظامیان در سوریه.

 المللی، بویژه سازمان ملل مت حد، در تحو لات سوریه.بینتأکید بر نقش سازندۀ مجامع  .2

 و جبهه الن صره داعش، نهایی نابودی منظور به سوریه در تروریسم با ادامۀمبارزه بر تأکید .0

 سوی از که داعش یا القاعده به وابسته هایموجودیت و تشک لها گروهها، افراد، دیگر

 (.8930یرنا، ااند)شده شناسایی ملل سازمان امنیت شورای
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 . سیر رویکرد سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه0نمودار شمارۀ

 روابط دو جانبۀجمهوری اسلامی ایران و سوریه

انقلاب اسلامی ایران( )8372ستقلال سوریه( تا اواخر دهۀا)8329وابط ایران و سوریه از سال ر

روابط نزدیکی با اسرائیل و خصمانه بود. در این دوره ایران در بلوک غرب قرار داشت و 

گرایی سوریه های ضد اسرائیلی و شورویآمریکا برقرار کرده بود؛ لذا مخالف سیاست

ام ا به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، حافظ اسد طی  پیامی به مقامات  (Gelbart ,2010: 37).بود

سبت به انقلاب مندی خود را نایران این پیروزی را تبریك گفت و مراتب حمایت و علاقه

مندی فارس علاقهاسلامی ایران بیان نمود. بروز چند عامل مهم در منطقۀخاورمیانه و خلیج

فارس در چارچوب کرد. گسترش فع الیت نظامی آمریکا در منطقۀخلیجسوریه را به ایران بیشتر 

ایگاه نظامی سعودی به منظور تأسیس چندین پهای نظامی این کشور با عربستاننامهعقد توافق

در این منطقه و همچنین خروج رژیم مصر از صحنۀجهان عرب به دنبال عقد معاهدۀ کمپ 

، سوریه را به حمایت از انقلاب اسلامی ایران ترغیب کرد و دمشق 8371دیوید در سال 

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را به عنوان جایگزین مهم  خروج رژیم مصر از کشمکش 

  (.897: 8971یل دانسته و آن را مورد حمایت قرار داد)کتاب سبز سوریه، اعراب و اسرائ

های اقتصادی را امضا کردند. این نامهایران و سوریه نخستین قرارداد نظامی و موافقت 8310در سال

داد؛ یعنی کاهش نفوذ اسرائیل در لبنان و ات حاد بازدارنده قرارداد پایۀ یك ات حاد نزدیك را شکل می

(، معادلات استراتژیك در 0229( و عراق)0228مقابل عراق. بعد از حملۀ آمریکا به افغانستان )در 

منطقه تغییر پیدا کرد و در نتیجۀ ات حاد استراتژیك ایران و سوریه با توج ه به تهدیدات و موضوعات 
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ن جدید وارد مرحله ی جدیدی شد. در این دوره صدام به عنوان دشمن مشترک سوریه و ایرا

سقوط کرد. از طرف دیگر، رویکرد آمریکا در این زمان نسبت به ایران و سوریه تغییر رژیم بود، لذا 

ایران و سوریه هر دو هدف مشترکی داشتند که هدف بعدی در راهبرد تهاجمی آمریکا نباشند. 

را تقویت بنابراین با توج ه به تهدید مشترک جدید، ایران و سوریه پیوندهای استراتژیك میان خود 

و یك پیمان دفاعی  0222نامۀ همکاری استراتژیك در سال توان این امر را در موافقتکردند که می

توان در مشاهده نمود. اوج همکاری استراتژیك ایران، سوریه و لبنان را می 0229دوجانبه در سال 

نیاکوئی و ستوده، کنیم)اسرائیل و غزه مشاهده  0221-0223حزب الله و -اسرائیل 0229های جنگ

8930 :800.) 

لازم به توضیح است در روابط ایران و سوریه، لبنان و تحو لات آن نقش کلیدی داشته و یکی 

از عناصر مؤث ر و مقو م ات حاد راهبردی دو کشور بوده و هرگونه تغییر و تحو ل در آن بلافاصله 

داند که به ات خلوت خود میبر روابط آن دو تأثیر گذاشته است. سوریه کشور لبنان را حی

های خارجی از این کشور جدا شده است. ایران نیز لبنان را به عنوان خط  مقد م وسیلۀ قدرت

کند تا دفاع از سرزمین خویش را در مرزهای اسرائیل آغاز داند و تلاش مینبرد با اسرائیل می

وجود آورد)درویشی  کند و در واقع تهدید مستقیمی برای اسرائیل در کنار مرزهایش به

 (.73: 8930تلانی و فیاض، سه

 

 . روابط ایران و سوریه از ابتدا تاکنون9نمودار شمارۀ 
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 سياست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

مندی برای مسائل امنیتی در منطقۀخاورمیانه وجود نداشته و دروضعیتی که هیچ سازوکار نظام

ای، ها و عوامل فرامنطقهز عوامل درونی کشورها، تعاملات بین دولتمحیط منطقه نیز متأث ر ا

دفاعی وامنیتی کشوری  برد، براساس اصل عدم اطمینان، سیاستدر نوعی آنارشی به سر می

تواند دو اصل خودات کایی و ات حاد را برای قدرتمندی، بازدارندگی و دفع چون ایران نمی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی  (.802: 8939میان، تهدیدات نادیده بگیرد)سیمبر و قاس

ایران در ارتباط با تحو لات منطقه مبتنی بر اصول و مبانی ارزشی، هنجاری، فرهنگی، قواعد و 

اند و سرلوحۀکنش های اسلامی و دینی شکل گرفتهترتیبات حقوقی است که براساس آموزه

لی قرار گرفته و سیاست خارجی الملسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین

های حاکم بر ترین مؤل فهجمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن تکوین یافته است. برخی از مهم

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: مقابله با ظلم، مبارزه با استکبار، حمایت از 

ذیری، حمایت از مستضعفان و پگرایی و سلطهگرایی، شهادت، ایثار، نفی سلطهمظلوم، تکلیف

حمایت و دفاع از مسلمانان و.... که به صور مختلف بازتولید  بخش،های آزادیجنبش

موجود شوند. با توج ه به این ملاحظات؛ جمهوری اسلامی ایران حامی سیاست تغییر وضعمی

باشد و های سیاسی عربی است و حمایت از مظلومان هماهنگ با اهداف عالی آن میدر نظام

ئی و باوریان، هزاوههای مردم اهم یت داده شود)خواستبر این امر تأکید دارد که باید به 

(. ام ا جمهوری اسلامی ایران معتقد است تحو لات سوریه مشروعیت دیگر 818: 8930

های عربی را ندارد. از نگاه ایران، تحو لات سوریه با خارج از کشور مرتبط و هدف آن انقلاب

بله با مواضع مقاومت در سوریه است. موضع ایران در برابر بحران داخلی سوریه، حمایت مقا

باشد زیرا سرنگونی دولت بشاراسد موجب تضعیف موجود میاز دولت بشاراسد و حفظ وضع

محور مقاومت و گفتمان شیعه، انزوای جمهوری اسلامی ایران، از دست رفتن جبهۀسوریه، 

ای ایران ب الله و حماس، برتری یافتن عربستان و رقبای منطقهعدم دسترسی ایران به حز

: 8939زاده علی و میرحسینی، شود)کاهش ضریب امنیتی ایران می )ترکیه( در منطقه و نهایتاً

ای تحو لات سوریه را به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران با حس اسیت ویژه (.878 -870
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ای تلاش نموده که در راستای تداوم قدرت مهم  منطقه دنبال نموده و به عنوان یك بازیگر و

ای خود اقدام به ات خاذ مواضع مناسبات راهبردی با این کشور و نیز حفظ منافع مل ی و منطقه

های جامعی جهت حمایتی از حکومت بشاراسد در سوریه نماید. به همین جهت تلاش

کنونی سوریه انجام داده  ومتمشاوره و کمك مستشاری به ارتش سوریه برای حفظ حک

های بازیگران رقیب را برای تغییر رژیم ( زیرا ایران تلاش907: 8930افضلی و همکاران، است)

سوریه به عنوان طرحی حمایت شده از سوی رژیم صهیونیستی و غرب، در راستای تضمین 

احمدی و )داند وردن موازنۀ قوای کنونی میامنیت اسرائیل، تضعیف محور مقاومت و برهم خ

  (.08: 8939قربانی، 

ترین چالش پیش روی ائتلاف ایران و سوریه در دورۀ پس از بحران کنونی سوریه بزرگ

تواند یك شکست انقلاب اسلامی بوده است که در این میان اگر دولت اسد سرنگون شود، می

تنها  بزرگ را برای ایران در منطقۀآسیای جنوب غربی رقم بزند زیرا در این صورت نه

ای خود محدود خواهد ترین مت حد منطقهای ایران با از دست دادن مهمموقعیت و نفوذ منطقه

الله و تأثیر گذاشتن بر اوضاع لبنان و عرصۀ شد، بلکه توانایی ارائۀپشتیبانی ایران از حزب

به  (.880: 8930موضوعی اعراب و اسرائیل نیز به شد ت محدود خواهد شد)سلطانی نژاد، 

تفاوتی در پروندۀ سوریه و سقوط حکومت کنونی این کشور به منزلۀ خطای ارت بهتر، بیعب

راهبردی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که بسیاری از دستاوردهای 

دهد. پروندۀسوریه به منزلۀتجربۀسنگینی برای الش عاع خود قرار میای ایران را تحتمنطقه

شود که هرگونه پیروزی یا شکست در آن ایران محسوب میجبهۀمقاومت با محوریت 

کنندۀ چشم انداز بلند مد ت حیات سیاسی سایر بازیگران جبهۀمقاومت است)سلیمی و تعیین

(. از یك نگاه واقع گرایانه، آیندۀ آرایش سیاسی حکومت سوریه، همانند 10: 8939شریعتی ، 

 ای، موازنۀلحاظ حفظ و تقویت نقش منطقه اهم یت آن برای بازیگران رقیب، برای ایران از

موضوع (. در نهایت، 882: 8930 ،ویت جریان مقاومت بسیار مهم است)آزادهقدرت و تق

اسرائیل که  به ایران بوده و اسرائیل از کانال سوریه برای ایران از اهم یت حیاتی برخوردار

با درخواست اصلاحات در  دارد. بر این اساس، ایران تهاجمیرویکرد  ،سوریه استۀ همسای
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ی سوریه در چارچوب حکومت حاکم و تا جایی که منجر به تضعیف قدرت و امنیت مل 

د و در قبال مطالبات برخی از گروه حمایت می کن سوریه در مبارزه با رژیم اسرائیل نشود،

های اجتماعی سوریه مبنی بر سقوط نظام سیاسی، بر بازگشت آرامش و عدم مداخلۀ خارجی 

 ر امور داخلی سوریه تأکید کرده است.د

توان اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران از ات خاذ رویکرد با توج ه به مطالب بالا می

 بندی نمود:موجود در سوریه را به شرح زیر دستهگرایانه و حفظ وضعحمایت

 جلوگیری از تضعیف قدرت محور مقاومت. .8

 ی خود که تأثیر مستقیم با مورد نخست دارد.اجلوگیری از کاهش قدرت و نفوذ منطقه .0

 جلوگیری از تغییر موازنه ی قوا به نفع کشورهایی همچون ترکیه، عربستان و اسرائیل. .9

 جلوگیری از نفوذ بیشتر آمریکا. .2

بردی در منطقۀ جلوگیری از تضعیف امنیت نظامی خود با از دست رفتن عمق راه .0

 (.39: 8932عباسی، شامات)

 

 . الگوی رفتاری ایران در بحران سوریه2نمودار شمارۀ
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 ه( رقابت جمهوری اسلامی ایران و تركيه در بحران سوریه

اند. عثمانی مدافع اسلام ای یکدیگر بودهرقبای مذهبی و منطقه 87و  89ایران و عثمانی از قرن 

های جنگ 89سن ی در مقابل ایرانیان شیعه بود. لذا میان دولت عثمانی و دولت صفویه در قرن 

بسیاری رخ داده است. ام ا در دورۀ پهلوی نوعی سازگاری در روابط دو کشور حاکم گردید 

که انقلاب ایران رقابت تاریخی میان دو کشور را در قالب ترکیۀسکولار و ایران اسلامی )شیعی 

(زنده نمود ولی سیاست ترکیه در زمان جنگ عراق علیه ایران با الهام از سیاست سن تی 

ها و با مالیستی یعنی عدم دخالت در خاورمیانه تعدیل گردید. روابط دو کشور پس از سالک

گرای عدالت و توسعه با ریاست جمهوری عبدالله گل و نخست کار آمدن حزب اسلامروی

وزیری رجب طیب اردوغان رو به بهبود گرایید و این دو کشور همکاری نزدیك و مشترک 

طقه آغاز کردند. همکاری دو کشور در مسائلی مانند حمایت از غزه و خود را برای تأثیر بر من

ای موجب نزدیکی های ضد  صهیونیستی و حمایت کامل ترکیه از ایران در مسئلۀهستهسیاست

ترین حد  ام ا بحران سوریه باعث شد روابط دو کشور به پایین هرچه بیشتر دو کشور شد.

(. این بحران، موجب تشدید و تعمیق 808: 8930 ممکن تنز ل یابد)احمدیان و همکاران،

شده و آیندۀسوریه به نمایش قدرت برای هر دو  رقابت میان ایران و ترکیه در سطح منطقه

ای بحران سوریه، واگرایی در روابط ترین پیامد منطقهکشور تبدیل شد. به عبارتی بهتر، اصلی

ابراین اختلافات میان ایران و ترکیه در بحران بن (Ertugral, 2012: 1-7).باشدایران و ترکیه می

 توان در موارد زیر خلاصه نمود:سوریه را می

گرای رقابت دو نظام حکومتی ایران و ترکیه. یعنی نظام حکومتی مبتنی بر اسلام سیاسی ام ت .8

: 8930احمدیان و همکاران، مدنی ترکیه.) -یاسیایران و نظام حکومتی مبتنی بر اسلام س

ذا دو کشور ایران و ترکیه با توج ه به تعاریف متفاوتی که از اسلام سیاسی ارائه (. ل800

 اند، درصدد هستند تا الگوی حکومتی خاص  خود را در سوریه برقرار کنند.نموده

تری در فرایند بحران گیری بحران، ترکیه نقش فع البا آغاز اختلافات در سوریه و شکل .0

ف و متفاوتی در روند بحران سوریه ات خاذ کرد و به تدریج سوریه ایفا کرد و مواضع مختل

لحن سازگاری او لیه به انتقاد شدید و آشکار از رژیم سوریه و در نهایت مداخلۀ نظامی و 
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رده و روند ثابتی حمله به سوریه تغییر کرد ام ا مواضع ایران نسبت به بحران سوریه تغییر نک

 (.827: 8932ئم،حاج محم دی و منتظر قاکند)را طی می

ای و در بحران سوریه اگرچه ریشه در مسائل اختلاف دیدگاه ترکیه و ایران در مسائل منطقه .9

های ماهوی سیاست خارجی دو دولت، وابستگی ترکیه به غرب و مختلفی مانند تفاوت

درمقابل، تأکید ایران بر استقلال عمل در سیاست خارجی دارد ام ا یکی از عوامل اصلی آن 

(. ایران و ترکیه دو 889-887: 8930، بت دو کشور در سطح منطقه است)سلطانی نژادرقا

آیند که در تلاش برای تغییر موازنه به سود ای در بحران سوریه به شمار میرقیب منطقه

خود هستند. آنکارا معتقد است در صورتی که بشاراسد حفظ شود، موازنۀ بین ایران، عراق 

بر خاورمیانه را با مشکل مواجه خواهد کرد. ترکیه بر این تصو ر  و سوریه، دسترسی ترکیه

کار آمدن نظام دولتی نزدیك و هم بوده است که با تغییر نظام حکومتی در سوریه و روی

تواند حوزۀ نفوذ خود را در منطقۀخاورمیانه و شرق مدیترانه گسترش دهد. به راستا می

ین که در آینده جای پای محکمی در سوریه همین دلیل سیاست خارجی این کشور برای ا

گرایی حاکم بر برای خود ایجاد کند، به حمایت مخالفان بشاراسد پرداخته است. واقع

سیاست خارجی ترکیه، سیاستمداران ترک را واداشته است تا از نخستین روزهای آغاز 

های تحت همۀاهرم تحو لات سوریه به طور کامل در مقابل دمشق قرار گرفته و با استفاده از

های استراتژیك، های اقتصادی، پتانسیلهای سیاسی، توانمندیاختیار خود اعم از قابلیت

شدۀخویش ای، به دنبال تحق ق اهداف از پیش تعیینامتیازات ایدئولوژیك و نفوذ فرامنطقه

های ناشی در ابعاد سیاسی، امنیتی، ایدئولوژیکی و... با استفاده از تحو لات سوریه و فرصت

تواند منجر به تضعیف از بحران موجود در دمشق باشند. این نگرش ترکیه به سوریه می

ای را به زیان ایران جایگاه ایران در سوریه و در نتیجه در لبنان و غز ه شود و توازن منطقه

ف (. بنابراین ترکیه برای دستیابی به هدف خود از رویکرد ائتلا802 :8939 تغییر دهد)برزگر،

چنین نیروهای داخلی مخالف اسد استفاده کرده است. در مقابل، با غرب و عربستان و هم

ایران تلاش کرده تا ضمن ترغیب اسد به برخی اصلاحات، ساختار سیاسی این کشور را از 

تغییرات انقلابی مصون نگه دارد. از بین رفتن فرصت در دستگیری قدرت از سوی اقل یت 
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ان در سوریه، فقدان کارکرد مناسب رژیم جدید در سوریه برای تهران، علویان نزدیك به ایر

افزایش انزواگرایی ایران در منطقه، کاهش فرصت بقا و همچنین کاهش تأثیرگذاری 

را تحت تأثیر قرار مل ی ایران ای ایران از جمله تهدیداتی است که امنیتهای منطقهبرنامه

 (. 79: 8939ربیعی و همکاران، دهد)می

اختلاف بعدی میان ایران و ترکیه در بحران سوریه تلاش برای دستیابی به نقش رهبری  .2

است. رویکرد سیاست خارجی ترکیه بر تبدیل شدن به بازیگری فع ال در عرصۀ  ایمنطقه

باشد تا در آینده برای سایر کشورهای منطقه، محل ی جهت رجوع باشد؛ ام ا در ای میمنطقه

ترین رقیب ترکیه است. بنابراین و با توج ه به نوع رابطۀ ایران و سوریه هماین مسیر، ایران م

ای ایران، ترکیه حذف سوریه از فهرست مت حدان های منطقهو نقش این کشور در سیاست

گیری غربی در سوریه را یکی از کار آمدن یك دولت با جهتایران و به دنبال آن روی

داند. از سوی دیگر، موف قیت ترکیه در غالب ساختن ه میهای کاهش نفوذ ایران در منطقراه

تواند این پیام را برای افکار عمومی جهان داشته باشد که دیدگاهش در رابطه با سوریه می

ترکیه در منطقه نفوذ و قدرت بیشتری نسبت به ایران داشته و این خود به معنی دستیابی 

 (.821: 8930لی و قریشی، آجیه هدف رهبری در منطقه خواهد بود)ترکیه ب

 های ایران و ترکیه در بحران سوریه. تفاوت سیاست8جدول شمارۀ

 ترکیه ایران شماره
مواضع ثابت و پایددار در قبدال بحدران  8

 سوریه) حمایت از بشاراسد(
مواضع متغی ر در قبال بحران سدوریه) میدانجیگری میدان 

ان جانبده از معارضدبشاراسد و معارضان تا حمایت همه
 در برابر بشاراسد(

حفظ محدور مقاومدت و جلدوگیری از  0
 تغییر موازنه در منطقه

حمایت از محور اخوانی و تغییدر موازنده در منطقده بدا 
 رویکرد ائتلاف با غرب و عربستان

حاکم نمودن الگوی حکومتی مبتنی بدر  9
 گرااسلام سیاسی ام ت

 -حاکم نمودن الگوی حکومتی مبتنی بر اسدلام سیاسدی
 مدنی

رویکرد تدافعی در سیاست خارجی در  2
 قبال بحران سوریه

رویکرد تهاجمی در سیاسدت خدارجی در قبدال بحدران 
 سوریه

حمایددت از راه حددل  سیاسددی در حددل   0
 بحران سوریه

هدای مسدل حانه و نظدامی حمایت از معارضدان و روش
برای براندازی رژیم در سوریه در راستای گسترش نفوذ 

 میانه و شرق مدیترانهخود در خاور



 8931/ بهار و تابستان 0ی / شمارهسوم/ سال  المللفصلنامه سیاست و روابط بیندو  890

 نتيجه

تواند رقیب کشور ترکیه باشد، جمهوری اسلامی تنها کشوری که در منطقۀ آسیای غربی می

های پژوهش حاکی از این امر است که ایران و ترکیه به عنوان دو کشور ایران است. یافته

ایی تدافعی و گرغیرعرب در خاورمیانه با به کارگیری سیاست خارجی مبتنی بر الگوی واقع

اند. ترکیه نگران گرایی تهاجمی در بحران سوریه در دو جبهه ی متفاوت قرار گرفتهواقع

افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در لبنان، فلسطین، عراق و سوریه است. الگوی رفتاری 

دهد که این دولت با حمایت از معارضان دولت اسد قصد دارد ترکیه در سوریه نشان می

ۀقدرت در سوریه و بعداً با توج ه به محور اخوانی در کل  منطقۀآسیای غربی در برابر معادل

محور مقاومت به نفع خود و به زیان ایران تغییر دهد. لذا در تحو لات سوریه الگوی تهاجمی 

کار آمدن حزب عدالت و را در صدر سیاست خارجی خود قرار داده است. همچنین با روی

ای، هدف اصلی دولت ترکیه با توج ه به اصول سیاست خارجی این هتوسعه در سطح منطق

حزب، نگاه به همسایگان در خاورمیانه و احیای منزلت ترکیه در این منطقه و در میان 

باشد. ترکیه به دنبال این است که در تحو لات موسوم به بیداری اسلامی، از همسایگان می

ورد که خواهان اجرایی کردن الگوی دولت ترکیه و هایی حمایت به عمل آکار آمدن گروهروی

به ویژه حزب عدالت و توسعه باشند تا از این طریق حوزۀ نفوذ و قدرت ترکیه در منطقه 

گسترش یابد و در مقابل، قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و به ویژه در سوریه 

ی اسلامی ایران همواره سعی و محور مقاومت کاهش یابد. این در حالی است که جمهور

نموده است بر روابط نزدیك ترکیه با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان و ترجیح این 

 روابط بر سوریه تأکید نماید. 

سه اصل کلیدی خلاصه در توان را می بحران سوریهگیری ایران در قبال موضعبه طورکل ی 

موجود در گرایانه از بشار اسد و حفظ وضعایتایران از آغاز بحران، سیاست حملاً . او نمود

تعامل بیشتر با و زیرا روی کار آمدن دولت جدید در سوریه  این کشور را دنبال نموده است؛

آمریکا می تواند ایران را بیشتر منزوی کند و تلاش های آمریکا را برای محدود کردن 

های روش با آمیزبحران به صورت صلح ل . ثانیاً ایران به دنبال حهای ایران تقویت نمایدگزینه
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سیاسی و دیپلماتیك و اصل قرار دادن خواست مردم سوریه در تعیین ساختار آیندۀ نظام 

پیمانان آن در فرایند حل  بحران مخالف حضور آمریکا و همًا ایران لثثا .سیاسی این کشور است

های خود را از سوریه خارج کند. باشد و همواره تأکید نموده که آمریکا باید نیروسوریه می

 باعث ایجاد موضوع و این است کردهوارد تنش بیشتری را مریکا و آ ایران این امر روابط

 .مریکا از برجام شده استآخروج  در نهایت مریکا وآبحران بیشتر در روابط ایران و 

منطبق بر منطق  خارجی تدافعی به عبارت بهتر، در بحران سوریه ایران با به کارگیری سیاست

 ایگرایی تدافعی، مخالف هر نوع تغییر سیاسی به نفع ترکیه و مت حدان منطقهنظری واقع

باشد. در این راستا، ایران به ای آن)آمریکا و بلوک غرب( می)اسرائیل و عربستان( و فرامنطقه

ه دنبال حفظ وضع موجود در سوریه و مخالف سقوط بشاراسد و پیروزی نظم اخوانی) ب

نمایندگی ترکیه( یا نظم سلفی) به نمایندگی عربستان( در سوریه است. در مقابل ترکیه با به 

گرایی تهاجمی به دنبال تغییر خارجی تهاجمی منطبق با منطق نظری واقع کارگیری سیاست

-موجود، کاهش نفوذ ایران در منطقه از طریق گسترش نفوذ خود به خاورمیانه و شرقوضع

باشد. ام ا ترکیه در مذاکرات آستانه بر هم زدن موازنه بین ایران، عراق و سوریه میمدیترانه و 

و سوچی به همکاری با ایران و روسیه اقدام نمود و به نوعی دست از مبارزه برای سقوط 

رژیم اسد در سوریه کشید. همان طورکه آورده شد، نتایج مذاکرات آستانه در مورد بحران 

گیری سیاست خارجی ترکیه از تهاجمی به سمت همکاری و یر جهتسوریه، نشان از تغی

 کاری دارد.محافظه
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 منابع 

فصلنامۀ ، «ان سوریه بر روابط ایران و ترکیهتأثیر بحر» (،8939دی، حمید و فهیمه قربانی)احم

 .7-22، سال ششم، شمارۀ سوم، پاییز، صص روابط خارجی

هویت و سیاست خارجی » ،(8930رضا کرمیان)کرمنیا، فرهاد و نشاحمدیان، قدرت، دا

دورۀ پنجم، شمارۀ چهارم، فصلنامۀ سياست جهانی،  ،«میانه ای ایران و ترکیه در سوریهخاور

 .828-879زمستان، صص 

بررسی » (،8930ن دشتی طالشمکائیل)افضلی، رسول، دستجردی، حسن کامران و محمد حسی

فصلنامۀ ، «ه بر امنیت مل ی جمهوری اسلامی ایرانو تحلیل پیامدهای ژئوپلتیك بحران سوری

 .920-991، پاییز، صص 02دورۀ جدید، سال چهاردهم، شمارۀ  ،جغرافيا

دستاوردهای اجلاس آستانه و موف قیت مشترک مثل ث طلایی ایران، روسیه و (» 8930ایرنا)

 (.23/88/8930تاریخ دسترسی ) ، http://www.irna.ir/fa/News/82404786، «ترکیه

سوریه:ریشه  سیاست خارجی ترکیه در بحران» (،8930آجیلی، هادی و سی ده مهدیه قریشی) 

سال بیستم، شمارۀ دوم، تابستان، صص  فصلنامۀ مطالعات خاورميانه، ،«ها،اهداف و پیامد ها

802-33. 

گشت موازنۀ گ در سوریه: دومینوی بهار عربی با قربانی بازبازی بزر»(، 8930آزاده، سج اد)

،سال بیستم، شمارۀ او ل، بهار، صص  فصلنامۀ مطالعات خاورميانه ، «ایقدرت به نظم منطقه

802-37. 

سمیت، ریچارد ا -برچیل، اسکات، اندرو لینکلیتر، جك دانلی، ماتیو پترسن، کریستین رویس

، مترجمین: حمیرا مشیرزاده و های روابط بين الملل نظریه ،(8938دیویتاک و جکی ترو)

 .روح الله طالبی آرانی، تهران: نشر میزان، چاپ او ل

های علمی و تهران: مرکز پژوهش، تحوّلات عربی، ایران و خاورميانه، (8930برزگر، کیهان)

 .مطالعات استراتژیك خاورمیانه

ای در بحران قهرت های منطنقش قد» (،8930فری ولدانی،اصغر و سی دعلی نجات)جع

سال بیستم، شمارۀ چهارم، زمستان،  فصلنامۀ مطالعات خاورميانه، ،(«8932-8939سوریه)

 .828-879صص 

http://www.irna.ir/fa/News/82404786
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 هیو ترک رانیا یخارج استیس سهیو مقا یبررس» ،(8937ناصر) ی،گروس و دیسع ی،ریجهانگ

، 7سال دوم، شماره  ،یاسيفصلنامه راهبرد س ،«(کردهای)ابعاد و رو هیدر مورد تحولات سور

 .27-98 زمستان، صص

تأثیرتحو لات سوریه بر » (،8930، هادی و سی د مهدی نبوی)زاده، غلامعلی، تاجیكچگنی

سال ششم، فصلنامۀ آفاق امنيت،  ،«الگوی تعامل میان ایران و ترکیه؛الگوی مفهومی و نظری

 .پاییز شمارۀ بیستم،

غرب و  ه،یبحران سور» ،(8939)لیعق ،ورگصابر و ابوالقاسم ی،طاهر ؛دیسع ،چهرآزاد

 .18-03 ، پاییز، صص0، سال اول، شماره یاسيفصلنامه راهبرد س ،«موازنه ضعف یاستراتژ

المللی و های بین ها و بحران رسانه» (،8932ی، علی و مهدی منتظر قائم)حاج محم د

 ،«درباره بحران سوریه ای؛تحلیل انتقادات پیش فرض های مقاله های خبری مطبوعات ترکیهمنطقه

 .820-877، صص 08سال یازدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان، پیاپی دو فصلنامۀ دانش سياسی، 

ای ایران،ترکیه و راهبرد امنیت قدرت های منطقه» (،8932میدی، سمیه و زینب قاسمی)ح

سال فصلنامۀ مطالعات بيداری اسلامی،  ،(«0288-0282در قبال بحران سوریه) اسرائیل

 .98-77چهارم، شمارۀ هفتم، بهار و تابستان، صص

بررسی سازه انگارانه و نئورئالیست روابط »(، 8930انی، فرهاد و حامد فیاض)تلدرویشی سه

، 90سال دهم، شمارۀ  های انقلاب اسلامی،، رهيافت(«8373-0280راهبردی ایران و سوریه )

 .97-19تابستان، صص 

 .، چاپ او لكتاب سبز سوریه (،8917مللی )مطالعات سیاسی وبین الدفتر 

 یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلفه» ،(8937فرزانه) ی،دشت ی ومهد ی،ذولفقار

، پاییز و 0، سال هشتم، شماره صلنامه مطالعات قدرت نرمدو ف ،«یفرهنگ یپلماسیدر د رانیا

 .802-807 زمستان، صص

ان از بحران سوریه و امنیت مل ی ایر»(، 8939جفی)جعفر و سجاد ن نقدی،؛ حسین ربیعی،

، بهار، صص 92شمارۀ ، المللیسی بينفصلنامۀ تحقيقات سيا ،«دیدگاه نظریۀ موازنۀ تهدید

11-98. 

جهانی شدن حقوق بشر:اصل عدم مداخله و »(، 8930لیلا و کفاش محم د نیری)رئیسی دزکی، 

 .889-822، پاییز، صص 0دوم، شمارۀ سال  ،فصلنامۀ اندیشمندان حقوق، "بحران سوریه
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ریشه های ایران هراسی از نگاه افکار عمومی جهان » (،8939ی)زاده علی، مهدی و فرشته میرحسین

 .808-810، تابستان، صص 0سال سی ویکم، شمارۀ  ،فصلنامۀ سياست خارجی، "عرب

درت ملاحظات قمنافع و » (،8930الله و مصطفی نجفی)براهیمی، نبیسلطانی نژاد، احمد، ا

سال پنجم، شمارۀ  فصلنامۀ مطالعات سياسی جهان اسلام، ،«ای در بحران سوریههای منطقه

 .828-892، بهار، صص 87

تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و درک » (،8930انی، ناصر و ناصر خورشیدی)سلط

ياست خارجی، فصلنامۀ س ،«سیاست خارجی آمریکا:با تأکید بر تحولات بحرین و سوریه

 .329-392، زمستان، صص 2سال بیست و هفتم، شمارۀ 

قطاع حمایت منافع مل ی جمهوری اسلامی ایران، تداوم یا ان» (،8939، حسین و مجتبی شریعتی)سلیمی

 .78-829، زمستان، 13سال بیست و سوم، شمارۀ  مجلّه سياست دفاعی، ،«از نظام کنونی سوریه

 ،«ساسی محیط امنیتی ایران و سوریهمؤل فه های ا»(، 8939یان)رضا و روح الله قاسم سیمبر،

 .829-871، تابستان، صص 3سال سوم، شمارۀ  فصلنامۀ پژوهش های راهبردی سياست،

وریه رفتار شناسی ترکیه در قبال تحو لات س»(، 8930د حمزه و سی د مهدی نبوی)صفوی، سی 

 .، بهار32سال بیست و چهارم، شمارۀ  ،مجلّۀ سياست دفاعی ،«در پرتو دکترین عمق راهبردی

بحران سوریه تبلور نظریه واقع گرای در سیاست خارجی جمهوری »(، 8932عب اسی، مجید)

 .10-822، پاییز، صص 90سال نهم، شمارۀ  فصلنامۀ رهيافت انقلاب اسلامی، ،«اسلامی ایران

بط روسیه و ترکیه در تأثیر بحران سوریه بر روا»(، 8939ان، عباسقلی و سعید تجری)عسگری

 .893-879، بهار، صص 37شمارۀ فصلنامۀ آسيای مركزی و قفقاز،  ،«منطقه قفقاز

 .تهران: نشر میزان، چاپ پنجم اصول روابط بين الملل،(، 8939قاسمی، فرهاد)

 تهران: سمت، چاپ پنجم، روابط بين الملل نظریه ها و رویکردها، (8932)قوام، عبدالعلی

ترجمۀ علیرضا طیب،  گرایی، نظریۀ انتقادی و مکتب برسازی،، نوواقع(8919)ولینکلیتر، ا ندر

 المللی، چاپ او ل.ت سیاسی و بینتهران: دفتر مطالعا

ای جمهوری بحران سوریه و امنیت منطقه»(، 8932نیا)له و امیرمسعود شهراممرادی، اسدال

، زمستان، 80رم، شمارۀ سال چهافصلنامۀ پژوهش های راهبردی سياست،  ،«اسلامی ایران

 .890-809صص 
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جی ترکیه و بحران سوریه؛از میان»(، 8938، عاطفه و مرضیه چلمقانی)مسعودنیا، حسین، فروغی

سال او ل،  فصلنامۀ مطالعات سياسی جهان اسلام، ،«گری تا حمایت از مخالفان دولت

 .19-882، زمستان، صص 2شماره

ای ای و فرا منطقهالگوی تقابل بازیگران منطقه»(، 8930ید امیر و علی اصغر ستوده)نیاکوئی، س

سال بیست و پنجم،  فصلنامۀ راهبرد، ،(«0288-0280ات داخل سوریه و عراق)در منازع

 .887-808، پاییز، صص 12شمارۀ 

 نشر میزان.تهران: های معاصر در جهان عرب، كالبد شکافی انقلاب ،(8938نیاکوئی، سید امیر)
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