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چکیده
با شروع بحران سیاسی در سوریه ،بازیگران منطقه ای بر اساس منافع خود جهتگیریهای
مختلفی را در رابطه با این کشور ،اتخاذ نمودهاند .عربستان ،بحران سوریه را فرصتی در جهت
ارتقاء جایگاه منطقه ای خود میدانست .با این حال نقش تأثیرگذار ایران در بحران سوریه به
افزایش قدرت منطقه ای ایران انجامیده که موجب نگرانی رقیب منطقه ای ایران ،عربستان شده
است.با توجه به فضای رئالیستی حاکم بر منطقه خاورمیانه،عربستان با حمایت از مخالفان دولت
بشاراالسد ،درصدد مقابله با قدرت منطقهای ایران برآمد.هدف ازانجام این پژوهش بررسی ریشه
های شکلگیری تنش میان ایران و عربستان در قبال بحران سوریه ،با استفاده از نظریه موازنه
قدرت است .بر این اساس سوال اساسی پژوهش این است که سیاست خارجی ایران و عربستان در
قبال بحران سوریه چه تحوالتی داشته است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی
وگردآوری اطالعات آن منابع کتابخانه ای میباشد.یافته های پژوهش نشان میدهد ،دولتهای
ایران و عربستان در بحران سوریه به نوعی درگیر جنگ نیابتی بوده و درصدد افزایش نفوذ خود و
کاهش نفوذ رقیب هستند به طوری که پیگیری منافع در سوریه برای عربستان در تغییر دولت
بشاراالسد و برای ایران در ابقای آن است.این تعارض منافع و رقابت میان عربستان و ایران ،بازی با
حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است که باعث طوالنی شدن بحران در سوریه ،و افزایش
اختالف بین این دو کشور شده است.
کلیدواژگان
سیاست خارجی ،بحران سوریه ،بازی با حاصل جمع جبری صفر ،ایران ،عربستان ،جنگ نیابتی
 این مقاله برگرفته از رساله دکتری ایران لیال خدابخشی با عنوان «سیاست خارجی ایران و عربستان درباره تحوالت
سوریه ( »)2011-2019با راهنمایی دکتر علیرضا ازغندی است.
 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی گرایش مسائل ایران ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 نویسنده مسئول ،استاد علـوم سیاسی ،واحـد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهـران ،ایران /ایمیـل:
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مقدمه
موضوع موازنه قوا یکی از دغدغه مهم اندیشمندان روابط بین الملل است.این نظریه در منطقه
خاورمیانه هم از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر امنیت منطقهای است .خاورمیانه و شمال آفریقا با
شروع سال  2011شاهد تحوالت مهمی بوده است که به سقوط چهار حاکم اقتدارگرا و وقوع
تغییراتی در برخی کشورهای دیگرگردید .در بین این کشورها ،تحوالت سوریه از تمام
کشورهای دیگر متمایز بود و گسترش بحران منجر به تقابل و درگیری دولت با مخالفان و مداخله
کشورهای خارجی در این کشور شد .کشورهای منطقه هر کدام در پی منافع کشور خود و به
دست گرفتن این تحوالت بودند و با حداکثر توان خود در جهت رسیدن به خواستههای خود
تالش کردند .این موضوع منجر به ایجاد ائتالفها و دستهها در جهت رسیدن به اهداف متناقض
شد.
از یک سو دولت امریکا ،عربستان و متحدان منطقهای در پی تغییر بشار االسد و دولت سوریه
تالش کردند و از سوی دیگر دولتهای روسیه و ایران بر حفظ دولت سوریه و بشار االسد تالش
کردند.عربستان سعودی همزمان با شروع اعتراضات در سوریه ،یکی از کشورهای اصلی پشتیبان
تداوم بحران و حمایت از معترضان سوری بوده است .ورود عربستان سعودی به تحوالت سوریه را
باید به صدور بیانیه  7اوت  2012ملک عبداهلل مرتبط دانست که درآن خطاب به دولت سوریه از
آن میخواهد که ضمن بازگشت عقالنیت به حوزه تصمیمگیری به کشتار مردم سوریه نیز پایان
دهد (.(Koohkan, 2014 :9
دولت عربستان سعودی ،دولت سوریه را ،حافظ و متحد جمهوری اسالمی میدانند که در
راستای گسترش نفوذ ایران در منطقه و ایجاد هالل شیعی تالش میکند .به باور دولت پادشاهی
عربستان ،سوریه اصلیترین مسیر انتقال حمایتهای جمهوری اسالمی از حزب اهلل لبنان و حماس
است .نگاه ریاض به مسائل سوریه نشأت گرفته از رویکرد تقابل گرایانه آن با ایران در منطقه
است ،زیرا سوریه تنها متحد استراتژیک ایران در منطقه و محور مقاومت علیه اسرائیل است .لذا،
تضعیف و براندازی نظام سوریه میتواند ضمن خارج کردن برگ برنده از دست ایران ،موازنه
قدرت را به نفع عربستان تغییر دهد ،از اینرو ،عربستان با اقدامات و سیاستهای مختلف سعی
دارد تا محور مقاومت را ضعیف ساخته و با تضعیفِ آن ضمن حذف نقش منطقهای سوریه،
موازنه منطقهای را به نفع خود تغییر دهد.
از سویی دیگر ایران از زمان شروع اعتراضات در سوریه بر انجام اصالحات و بر خواستههای
مردم و لزوم حفظ حاکمیت ملی آن تاکید کرد و با افزایش تنشها و دخالت سایر کشورها،
حمایت همه جانبه اقتصادی ،مستشاری ،نظامی ،سیاسی و  ...از دولت بشار االسد روا داشت و با
لشکرکشی داعش به سوریه و اشغال بخش وسیعی از این کشور ،نیروهای خود را تحت عنوان
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مدافعان حرم به سوریه اعزام کرد ،از مهمترین دالیل حمایت ایران از سوریه ،این است که سوریه
میتواند به عنوان مهمترین متحد عرب و پل ارتباطی به سمت حزب اهلل لبنان و حماس فلسطین
برای ایران باشد .از سوی دیگر محور سوریه ،حزباهلل ،حماس ،ایران در مقابل اسرائیل میتواند
ایستادگی داشته باشند .در همین راستا ایران در طی دوران بحران ،کمکهای همه جانبهای به
متحد راهبردی خود (سوریه) گسیل داشت .با توجه به این امرکه رقابت بین این دو قدرت منطقه-
ای منجر به طوالنی شدن بیش از پیش بحران در سوریه و افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور
و همچنین گسترش جنگ نیابتی بین آنها و خطر وقوع جنگ رو در رو در آینده بین این دو
قدرت خواهد شد ،این پژوهش با استفاده از نظریه موازنه قوا که بر مسائل عینی تاکید میکند و
واکنش دولتها و سیاست خارجی آنها را نسبت به تحوالت منطقه و اطراف خود مورد توجه
قرار داده است ،به بررسی ریشه های شکلگیری تنش میان ایران و عربستان در قبال بحران سوریه
می پردازد.فرضیه ای که در این زمینه مورد توجه قرار گرفت این میباشد که تعارض منافع و
رقابت میان عربستان سعودی و جمهوری اسالمیآیران در بحران سوریه ،بازی با حاصل جمع
جبری صفر را ایجاد کرده است که باعث و طوالنی شدن بحران در سوریه شده است .روش
تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطالعات آن با اتکا بر منابع کتابخانه ای
است.
 -1پیشینه و ادبیات پژوهش
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد در ارتباط با سیاست خارجی عربستان سعودی و
جمهوری اسالمیآیران در قبال بحران سوریه ،تاکنون پژوهشهایی انجام شده است ،در ادامه
صرفاً به چند نمونه ازآنها که ارتباط بیشتری با موضوع بحث مقاله حاضر دارد ،پرداخته میشود.
سید علی نجات ( ،)1396در کتاب «بحران سوریه و بازیگران منطقهای» ،نقش بازیگران
منطقهای چون ایران ،عربستان ،قطر ،ترکیه و رژیم صهیونیستی در قبال بحران سوریه را بررسی
کردهاند .روح اهلل قاسمیان ( )1392در کتاب «کنکاشی در تحوالت سوریه؛ ریشه ها ،بازیگران و
پیامدها» ،بحران سوریه را تصنعی و محصول مدیریت بازیگران خارجی و فتنه آنها علیه دولت
سوریه می داند.
ابوالفتحی ،نادری و رستمی ( ،)1397در مقالهای با عنوان «مطالعه تطبیقی سیاست خارجی
عربستان سعودی و قطر در قبال بحران سوریه؛  »2011 -2017که در مجله «پژوهشهای راهبردی
سیاست» منتشر شده ،به این نتیجه رسیدند که این دو کشور با وجود اختالفات ایدئولوژیکی با
هدف ارتقای جایگاه منطقهای خود و حذف رقبا وارد بحرانهای منطقهای شده و با اتخاذ
رویکردی که منجر به تشدید درگیریها در منطقه شده است ،منافع آنها را مورد مخاطره قرار داده
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و آنها را رودر روی یکدیگر قرار خواهد داد.
درج و امام جمعهزاده ( ،)1396در مقالهای تحت عنوان «تجزیه و تحلیل رویکرد عربستان
سعودی نسبت به تحوالت سوریه» که در مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی انتشار یافته است
به بررسی رویکرد عربستان نسبت به تحوالت سوریه پرداختند ،نویسندگان این مقاله نتیجه
گرفتهاند ،در شرایطی که رژیم عربستان سعودی با تمام قوا مترصد فضاسازی و اعمال فشار بر
ایران و عناصر قدرت منطقهای آن است که اتفاقهایی مانند بحران سیاسی در لبنان و طرح اتهام
علیه حزب اهلل لبنان و ایران ،با ادعای مداخله در امور آنچه سعودیها هویت ملی عربی میخوانند
و میخواهند رهبری خود را بر این هویت تحمیل کنند و حتی سطح تحریک کنندگی را تا حد
تهدید ا یران و القای برخورد محتمل میان جبهه عربی و تهران ارتقا دهند هماهنگی میان محور
مقاومت و ائتالف سهگانه ایران ،روسیه و ترکیه در مدیریت پسا داعش در سوریه و حتی عراق
بسیار پر اهمیت است.
سیمبر ،پادروند و عزتی ( ،)1396در مقاله ای تحت عنوان «سیاست خارجی ایران در بحران
سوریه با تأکید بر نظریه موازنه تهدید ( »)2017-2011که در مجله مطالعات انقالب اسالمی و
دفاع مقدس به چاپ رسیده است،به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسالمیآیران و سوریه ائتالف
چهارگانه ای(ایران ،روسیه ،سوریه ،حزب اهلل لبنان) را در جهت مقاومت در مقابل تهدیدهای
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای که با حمایت از گروههای تروریستی ،منافع و امنیت دو کشور
را تهدید میکند ،را ایجاد کردهاند و درصدد ایجاد موازنه در مقابل این تهدید و حفظ منافع ملی
خود هستند.
 -2مبانی نظری :موازنه قوا و جنگهای نیابتی
 -2-1موازنه قوا

بسیاری از دانشمندان روابط بینالملل اصل موازنه قوا را مؤثرترین نظریه برای توضیح ماهیت
روابط بینالملل بویژه در سالهای اخیر به حساب میآورند« .از دید رئالیسم پیوند دو عامل قدرت
و ترس رفتار موازنه سازرا طبیعی مینماید .بقاء به عنوان مفهومی ذاتی در واحدهای سیاسی،
نگرش آنان به قدرتیابی دیگر واحدها را متأثر از خود ساخته و موجب ترس در بازیگران
میشود .موازنـه قـوا نتیجـه طبیعـی ایـن فرآینـد است .بنابراین موازنه قوا پویش درون سیستمی
است که تعادل ،ثبات و دوام نظام را تضمین میکند» (.(Little,2010:12-23
کنت والتز1معتقد است کشورها در وضعیت طبیعی هابزی در جریان رقابت برای بقا تحت
. Kenneth Waltz
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فشارهای زیادی قرار دارند که منجر به شکلگیری انواع رفتارها میان بازیگران میشود.افزایش
سریع قدرت یک بازیگر ،باعث تحریک سایر بازیگران برای افزایش قدرت خود میشود .در
واقع ،در وضعیت هرج و مرج ،موازنه قدرت همچون دست نامرئی آدام اسمیت در بازار عمل
میکند) .)Sazmand and et.al., 2010: 256بر همین اساس ،کشورها از راههایی نظیر تسلیحات
نظامی؛تصرف اراضی به عنوان جبران قدرت؛ ایجاد مناطق حائل؛ مداخله در امور داخلی؛ ایجاد
تفرقه میان متحدین و غلبه آن؛ و موازنه خودکار و نیروی موازنه دهنده برای تغییر موازنه به نفع
خود یا علیه رقیبان خود بهره میبرند( .)Yazdan Panah Droo, Namdari, 2013: 105بنابراین،
ایجاد ائتالف یا تالش برای به هم زدن ائتالف رقیب ازجمله سیاستهای اساسی کشورها در
چارچوب موازنه قدرت است.
واقعگرایان بر این باورند که موازنه بخشی در پاسخ به تغییرات توازن قدرت رخ میدهد.اما
تحوالت سیستم بین الملل از جمله تغییر چارچوب سیستمی و افزایش سطح ارتباطات در سیستم،
برخی از ابعاد این نظریه را متحول ساخته است .تحوالت مذکور بنیان های مفهومی و نظری موازنه
قوا را تغییر داده و سبب ناکارآمدی نظریه کالسیک موازنه شده است .در این راستا به منظور دنبال
نمودن ناکارآمدی های نظریه موازنه قوا و راه حل های آن ،پژوهش حاضر ورای قدرت سخت و
حتی قدرت نرم بر قدرت هوشمند به مفهوم توانایی ترکیب قدرت سخت و نرم به گونه ای که
سبب هم افزایی آنها شود ،تأکید دارد .اهمیت موازنه قوا برای والتز به حدی حائز اهمیت است که
می گوید« :اگر قرار باشد برای سیاست بین الملل یک نظریه مشخص و متمایز وجود داشته
باشد،این نظریه ،نظریه موازنه قوا است» ) .)Waltz, 2012بر اساس این نظریه ،تمرکز قدرت بوسیله
هر بازیگری ،به کاهش ضریب امنیتی سایر بازیگران را منجر شده و دولتها برای باال بردن
ضریب امنیتی خود چاره ای جز مقابله با تمرکز قدرت در نظام بینالمللی ندارند.
 -2-2جنگهای نیابتی

جنگ نیابتی ،یا جنگ واسطهای؛«وضعیتی است که درآن قدرتهای درگیر به جای اینکه مستقیماً
وارد جنگ با یکدیگر شوند با حمایتهای مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی از کشورها یا گروههای
مسلح دیگری که با قدرت مقابل یا متحدین آن در جنگند ،سعی در تضعیف آن قدرت یا فشار بر
آن مینمایند») .(Helton, 2014جنگهای نیابتی روشی برای قدرتهای رقیب برای حفظ یا
گسترش کنترل منطقه مشخص شده است.در طول جنگ سرد امریکا و شوروی با حمایت از
حامیان خود درگیر جنگ نیابتی بودند .این جنگهای نیابتی به طور مداوم موازنه قدرت بین دو
ابرقدرت را تغییر میداد .جنگهای نیابتی خطرناك هستند ،زیرا تمایل به تشدید درگیریها برای
یک دوره زمانی طوالنی مدت دارندکه باعث بی ثباتی منطقهای میشود و هراس متقابل را
افزایش میدهد .در حالی که جنگهای نیابتی ،ابرقدرتها را به توانایی برای دستیابی به اهداف
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خود به طور غیرمستقیم برخوردار میکرد ،مواردی از مداخله مستقیم نظامی وجود دارد که یکی
از ابرقدرتها یا هر دو آنها متناسب با منابع نظامی و مالی خود در این جنگها مداخله
میکردند( .(Wiener & Arnold, 2012: 367در تبیین نظری جنگ نیابتی باید گفت که این نوع
جنگ ،کشمکشی میان دو کشور است که هیچیک از آنها خود را به طور مستقیم دخیل نمیکند.
در این جنگ ،قدرتهای مخالف ،از یک نیروی ثالث به عنوان دست نشانده استفاده میکنند
).(Shirazi, 2015:80
در سالهای اخیر بسیاری از متخصصان منطقه خاورمیانه ،رقابت بین دو دولت ایران – عربستان
را بخشی از یک جنگ بزرگ در کل منطقه خاورمیانه دانستند که هر دو کشور در تشدید تنشها
و درگیریهای هویتی شیعه– سنی نقش بارزی را ایفا میکنند و دو کشور درگیریهای مذهبی را
سیاسی کردهاند ،ولی علت اصلی تنش در روابط بین دو کشور رقابت آنها برای کسب برتری
منطقه خاورمیانه است.
جنگ سوریه را میتوان یک نمونه جنگ نیابتی دانست که در آن قدرتهای جهانی و
منطقه ای نظیر روسیه و ایران با حمایت از دولت قانونی سوریه و عربستان ،قطر ،ترکیه ،آمریکا،
انگلستان و فرانسه با حمایت از گروههای مختلف تروریستی سعی در تضعیف غیر مستقیم
دولتهای رقیب یا حفظ و افزایش دامنه نفوذ خود در این کشور دارند.در این راستا این پژوهش
درصدد این است که با بهره گیری از سازوکار موازنه قدرت و جنگ نیابتی رقابت دو کشور
ایران و عربستان سعودی را بحران سوریه مورد بررسی قرار دهد.
 -3رویکرد عربستان در قبال تحوالت سوریه
از آنجا که عربستان سعودی فاقد قدرت نظامی و امنیتی الزم برای مداخله مستقیم در سوریه
است ،از ثروت و درآمدهای نفتی خود برای مسلح کردن معارضین سوری استفاده میکند.
عربستان ضمن تالش برای تغییر در رژیم در سوریه سعی داشت از این موضوع اطمینان یابد که
پس از سقوط دولت حاکم سوریه ،حکومتی دوست در این کشور شکل خواهد گرفت و
حکوکت خواهد کرد (.)Asadi, 2012: 158
حمایت عربستان از گروههای سوری تا پیش از سال  2013معموالً به صورت مخفیانه صورت
میگرفت .اما در سال  2013عربستان سعودی پشتیبانی خود را از گروه ارتش آزاد سوریه به طور
رسمی اعالم کرد .پس از تعضعیف ارتش آزاد و موفقیت گروههای رادیکال ،عربستان
کمکهای بیشتری را به سوی این گروهها (جبهه النصره و داعش) روانه کرد .با این حال عربستان
همچنان به حمایت خود از ارتش آزاد سوریه ادامه میدهد و البی عربستان سعودی در آمریکا
موافقت این کشور برای پایان تحریم تسلیحاتی و ارسال سالح برای جنگ در سوریه را کسب
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کردند( .)Phillips, 2015: 4ازطرف دیگر مناقشات فرقهای در سوریه توسط عربستان سعودی
تقویت میشود و ازهرگروهیکهمخالف بشار االسد باشد حمایت مالی عظیمی صورت میگیرد

). )Reese, 2013: 14-19البته بیشتر این گروهها از مخالفان سنی نظام سوریه هستند ،حمایت
رسانهای عربستان سعودی از مخالفان و تبلیغات منفی علیه االسد نیز قابل توجه است.
برای عربستان ،تحوالت سوریه دارای ارزش راهبردی است و سعی در تداوم یا تشدید بحران
سیاسی جاری سوریه از طریق مداخلههای مالی و نظامی دارد .از نظر عربستان ،سقوط نظام االسد
میتواند جایگاه و نقش سوریه را در حمایت از گروههای مقاومت در سطح منطقه کاهش داده و
موازنه منطقه را پس از تحوالت جهان عرب را متعادل کند).)Madadi, 2013: 75
عربستان سعودی برای آیندۀ سوریه ،سعی خواهد کرد منافع سنیان منطقه را در نظر بگیرد و
یک نهاد سیاسی سنی را در سوریه بر سر کار آورد .در صورت سقوط نظام بشار االسد و روی
کار آمدن یک دولت سنی میانه رو ،عربستان در منطقه وضعیت مساعدی پیدا خواهد کرد و منطقه
بیش از گذشته در جبهۀ سیاستهای محافظهکاری کشورهای عربی آن قرار خواهد گرفت
( .)Shahriari and et.al., 2016: 121همچنین ،در صورتی که این گزارهها عملیاتی شوند ،باعث
ایجاد زیان راهبردی برای ایران و کاهش نفوذ ایران در حوزه شرقی مدیترانه ،مسائل لبنان و
فلسطین و حتی عراق میشوند .سقوط دولت االسد نه تنها میتواند نفوذ ایران در دنیای عرب را
تحت تأثیر قرار دهد ،بلکه میتواند حمایت نظامیآین کشور از حزب اهلل را نیز کاهش
بدهد) .)Nejat, 2014: 651اما در صورت ،بقای نظام سوریه ،هر چند تغییر محسوسی در نوع
ماهیت بازیگری عربستان مشاهده نخواهد شد ،طبیعتاً سیاستهای دو کشور تقابل بیشتری به خود
خواهد گرفت و عربستان بیش ازگذشته و این بار در قالب رویکردی همراه با فشارهای بین المللی
از سوی آمریکا و متحدان منطقهای به اعمال فشار علیه تهران خواهد پرداخت و رقابت تعارض
آمیز میان دو بازیگر تشدید خواهد شد .همچنین میتواند چالشی برای عربستان در حوزه های
نفوذش در لبنان ،فلسطین و رقابتهای منطقهای با ایران را در پی داشته باشد( Shahriari and et.al,
.)2016: 122
در حال حاضر رهبران عربستان سعودی از موازنه برونگرا در راستای مقابله با جمهوری
اسالمیآیران در سوریه بهره گرفتهاند و تالش داشتهاند که ایران را از این طریق مهار نمایند .در
واقع موازنهسازی برونگرا بدین معنی است که عربستان سعودی تالش دارد از طریق همکاری و
ائتالف با سایر قدرتهای منطقهایران را در انزوای استراتژیک قرارداد و مانع از برتری و هژمونی
منطقهای ایران در سوریه شود .یکی از ابعاد اساسی این استراتژی نیز مهار محور مقاومت است .در
واقع رهبران جدید عربستان در پی این هستند که ایران را در حوزه عراق ،سوریه ،لبنان و فلسطین
مهار کرده و محوری که پس از انقالب اسالمیآیران در برابر قدرتهای توسعه طلبانه منطقهای و
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فرامنطقهای ایجاد شده است را به چالش بکشند.
بن سلمان تالش کرده است که از طریق همکاری و ارتباط با کشورهای منطقه و فرامنطقه
مانند آمریکا در سیاست حداکثر سازی فشار علیه ایران شرکت کرده و از این طریق زمینه را برای
شکست سیاست خارجی ایران و خروج از سوریه فراهم سازد و مانع از آن شود که ایران بتواند
اهداف هژمونی منطقهای خود را تحقق بخشد .از نظر رهبران عربستان ایران نهتنها در پی تسلط بر
محیط پیرامونی عربستان سعودی است بلکه رهبران ایران سلطه بر حرمین شریفین را نیز در ذهن
خود دارند .بن سلمان این نگرش سلطهگرایانه ایران را مانعی برای هرگونه سازش با ایران دیده
است و تنها راهحل را موازنه سازی و گرایش به سمت متحدین منطقهای و فرا منطقهای برای دفع
خطر ایران دانسته است).)Khorasani and et.al, 2019: 124
 -4بحران سوریه :موضع ایران و توزان منطقهای آن با عربستان
در این بخش به عنوان یافتههای مقاله ،تالش میشود هم موضع ایران در قبال بحران سوریه
تبیین شود و هم ،وضعیت توازن منطقهای عربستان با ایران در این بحران ،مورد بررسی قرار گیرد.
 -1-4موضع ایران درباره بحران سوریه

جمهوری اسالمیآیران به عنوان یکی قدرتهای منطقهای و موقعیت ژئوپلیتیکی خود در
منطقه خلیج فارس از اهمیت باالیی برخوردار است ،از سویی دیگر ،ویژگی قومی و مذهبی و
فرهنگی متفاوت ایران از سایر دولتهای منطقه ،مانع ائتالف با آنها شده است .موقعیت و
ایدئولوژی جمهوری اسالمی مبنی بردشمنی با اسرائیل و حمایت از گروههای سیاسی منطقه مانند
حماس و حزب اهلل و حوثیهای یمن منجر به درگیر شدن ایران در بحرانهای منطقه شده است و
ایران را به یکی از بازیگران اصلی این منطقه تبدیل کند ).)Farazmand, 2009: 42-23این رویکرد
باعث شده است تا ایران در پی متحدانی باشد که بتواند موقعیت اقتصادی و سیاسی خود در
منطقه را تقویت بخشد ،لذا ایران برای توازن قوا درمنطقه،به تعمیق روابط خود با این کشورسوریه
پرداخت.
حمایت سوریه از ایران در جنگ با عراق آغازگر روابط نزدیک این دو کشور بود .عالوه بر
آن منافع مشترکی که در حمایت از حزب اهلل و حماس داشتند ،این دو کشور را بیش از پیش به
همدیگر نزدیک کرده است .جمهوری اسالمیآیران پس از جنگ تحمیلی در سال  1358برای از
بین بردن تصویر جنگ بین عرب و عجم ،به سوریه نزدیک شد و توانست بخشی از تسلیحات
مورد نیاز خود را از سوریه دریافت کند و از راه سوریه به شیعیان لبنان نزدیک شود .حمایت کم
سابقه دو کشور ایران و سوریه از لبنان در جنگهای  33روزه و  22روزه حزب اهلل لبنان با اسرائیل
و همکاریهای نظامی و اقتصادی به حزباهلل از راه سوریه عمق روابط استراتژیکی دو کشور
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ایران و سوریه را نشان داد.
پس از حمله آمریکا به عراق در سال  2003همکاری متقابل آنها با طرح تشکیل سپاه قدس
که متشکل از نیروهای مشترك کشورهای اسالمی از جمله ایران و سوریه جهت مبارزه با اسرائیل
بود وارد مرحله تازهای شد).)Dehghani Firoozabadi, 2015: 361جمهوری اسالمی ایران و سوریه
را میتوان دو متحد راهبردی منطقهای نامید .به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران در منازعه
سوریه رویکرد حفظ وضع موجود را دنبال مینماید .ایران به واسطه رابطه با سوریه در سالهای
اخیر ،امکان و قدرت بازیگری باالیی در منطقـه شـامات و در مرزهـای اسرائیل پیدا نموده و این
ارتباط ،امکان گسـترش قلمـرو و عمـق بخشـی راهبـردی را بـرای ایران به منظور مقابله با اسرئیل
در منطقه فراهم آورده است).)Abbasi, 2015: 89بر همین اساس میتوان این دو کشور را عمق
استراتژیک یکدیگر نامید و از آنجا که سوریه یکی از حلقـه های مهـم جبهـه مقاومـت اسـت،
تغییـر وضـع موجـود یعنـی تضعیف محور مذکور و این مغایر با منافع ملی و امنیتی جمهـوری
اسـالمی ایـران است.
از دیدگاه جمهوری اسالمیآیران ،از منظر هویتی ،سوریه یکی از اعضای مهم محور مقاومت
است که درکنار ایران ایستاده و روابط مستحکمی با محور اصلی مقاومت ،یعنی ایران دارد .به
عالوه سوریه ،خط پشتیبانی محوردیگر مقاومت ،یعنی حزباهلل لبنان است ،که هر دو ،در برابر
رژیم اسرائیل قرار دارند .از اینرو ،اگرچه تحوالت سوریه هم ،همزمان با بهار عربی در سال
 2011آغاز شد و غرب این تحوالت را از جمله بهار عربی میدانست ،اما ایران ،آن را حضور
تروریستها در این کشور تلقی کرده و تحوالت آن را مجزا از تحوالت بهار عربی ،که در سازه
هویتی خود ،برآن نام بیداری اسالمی گذارده بود ،میدانست).)Moradi, 2019: 18
در ارتباط با بحران سوریه ،سیاست ایران مبنی بر حفظ سوریه یکپارچه و عدم دخالت
بیگانگان و دولتهای خارجی و جلوگیری از دخالت بیگانان در این کشور و البته اصالحات
اقتصادی و اجتماعی بوده است ،چرا که این کشور به عنوان متحد ایران نقش استراتژیکی در
نزدیکی ایران به منطقه مدیترانه و کشورهای خاور نزدیک دارد .نگاه محتاطانه ایران به تحوالت
منطقه و تاکید بر اصالحات در سوریه در چارچوب حکومت بشار االسدتا حدی که قدرت ملی
این کشور تضعیف نشود ،این امر منجر به ماندگاری بشار االسد در قدرت و حفظ اتحاد سنتی
ایران و سوریه خواهد شد ).(Barzegar, 2011
به عالوه از منظر ساختاری ،نیروهایی که به سوریه وارد شدند تا با دولت آن مقابله کنند و این
دولت را ساقط نمایند ،از سوی قدرتهای منطقهای همچون ترکیه و عربستان ،حمایت میشدند و
برای ایران ،به ویژه این حمایت از سوی عربستان،که آن را هم به لحاظ هویتی و هم به لحاظ
ساختاری ،رقیب منطقهای اصلی خود میداند،بسیار مهم بود .البته پس از این ،گروههای تروریستی
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تکفیری از سوی قدرتهای بزرگ غربی نیز حمایت شدند .اما عربستان و ترکیه آمده بودند تا
موازنه قوا را در سوریه علیه ایران و به نفع خود ،بر هم زنند .بنابراین ،آنها تجدید نظرطلب و ایران
حافظ وضع موجود بود .با بهرهگیری این کشورها از نیروهای شبه نظامی و حمایت همه جانبه از
آنها که به جنگ داخلی در سوریه انجامید ،ایران به حمایت همه جانبه از دولت سوریه پرداخت و
بر این اساس ،در سوریه معمای امنیت قدرت پدیدار گشت).)Moradi, 2019: 18
 -2-4توازن منطقهای عربستان با ایران در بحران سوریه

محیط آنارشیک نظام بینالملل و شرایط خاص خاورمیانه سبب پیگیری الگوهای رفتاری
ترس ،بقا محوری و قدرت محوری از سوی بازیگران مختلف گردیده و با توجه به ثابت بودن
میزان قدرت در نظام و کمبود منابع آن با ایجاد منافع متعارض از یکسو و تأثیر بر موازنه قوا از
سوی دیگر ،سبب شکلگیری منازعه بینالمللی در سوریه شده است .با توجه به منافع بازیگران
دخیل ،منافع متعارض آنها ،در صورت برهم خوردن موازنه قوای موجود ،بازیگران دیگر سعی در
اعاده آن نموده و این سبب نزاع میشود ،هرچند اشکال آن در سطوح منطقهای و فرامنطقهای
متفاوت است).)Abdullah Khani, 2010: 51-52
حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین یک خالء قدرت در خاورمیانه ایجاد نمود و به
رقابت ایران و عربستان منجر شد ،زیرا قدرتمند شدن و در اختیار گرفتن قدرت سیاسی توسط
شیعیان و به حاشیه رانده شدن سنیها در عراق ،رشد حزب اهلل در لبنان وگسترش منازعات شیعیان
بحرین در پیوند با ایران ،موجب نگرانیهای امنیتی عربستان و عقب ماندن از رقیب منطقهای یعنی
ایران شد ،لذا تالش میکند موازنه قدرت را به نفع خود برگرداند .پس از بهار عربی رقابت آنها
در یمن ،بحرین ،عراق و از همه مهمتر سوریه تشدید شد و به نوعی به جنگ نیابتی تبدیل شد
).)Niakoei, 2012: 118
رقبایمنطقهایجمهوریاسالمیایراندرتالشبرایتغییرموازنهقـوابـهضررجمهوریاسالمیایـران
ازطریـق تغییـر وضـع موجـود در سـوریه هسـتند .دوگانگی رقابت ایران و عربستان به گونه ای
است که هر جا ایران خواهان حفظ وضع موجود باشد،مانند سوریه،عربستان به دنبال تغییر وضع
موجود است و برعکس درهرکشوری که ایران به دنبال تغییر وضع موجود باشد،مانند
بحرین،عربستان خواهان حفظ وضع موجود است.عربستان سعودی با ایجاد ائتالف بین المللی و
حمله به شیعیان یمن که آنها را متأثر از ایران میدانست ،نشان داد که برای جلوگیری از نفوذ
منطقهای ایران از هیچ تالشی فروگذار نیست) .) Alipour and Gheitasi, 2016:108لذا هر یک از
دو کشور میخواهند الگوی ترتیبات امنیتی را بر اساس منافع خود با حمایت از بازیگران داخلی در
کشور سوریه پیاده کنند.
عربستان سعودی از بدو استقالل تاکنون همواره با ایران در خاورمیانه در حال رقابت بوده
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است.تأثیرات دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمیایران ،سیاستهای محور سازش در منطقه را با
چالش مواجه کرده است .از اینرو ،سعودیها به طور مشخص سوریه را از دریچه رقابتهای
منطقهای با ایران نگاه میکنند و در واقع ،برای مهار کردن الگوی نفوذ انقالب اسالمی در دنیای
عرب که زمانی در قالب هالل شیعی مطرح شده بود ،در مقابل نظام االسدگام بر میدارند.
عربستان سعودی دامنه تهدیدات بر ضد جایگاه منطقهای خود را بعد از بیداری اسالمی گستردهتر
میبیند و نزدیکی گروههای مقاومت و سوری به ایران را به منزله برهم خوردن تعادل منطقهای و
به حاشیه رفتن سیاستهای سعودی میداند) .) Dorj and Imam Jomehzadeh, 2017بنابراین،
عربستان در هماهنگی با رویکرد غربی -عربی تالش دارد تا موقعیت ایران در سوریه را تضعیف
کند و برای محدودسازی قدرت ایران در خاورمیانه از گروههای معترض در سوریه حمایت
میکند .به عقیده ریاض ،سقوط نظام االسد میتواند نقش سوریه در حمایت از گروههای مقاومت
در سطح منطقه را کاهش دهد و موازنه منطقهای برهم خورده پس از تحوالت جهان عرب را نیز
متعادل کند .با برکناری دولت شیعه در سوریه و روی کار آمدن یک حکومت سنی ،عربستان
میتواند توازن بین شیعه و سنی را در منطقه به نفع خود تغییر دهد (. (Miller, 2007: 5
جمهوری اسالمی ایران در طی بحران سوریه هیچگاه از راه حلهای نظامی و دخالت سایر
کشورها اعم از کشورهای منطقه ای و غربی برای حل و فصل بحران این کشور حمایت نکرده
است و به حفظ دولت بشار االسد و ضرورت اصالحات داخلی اعتقاد دارد .با این حال در ادامه،
با گسترش خشونت در این کشور و مداخالت قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای در پشتیبانی از
گروههای تروریستی شاهد حمایت های نظامی در قالب حضور فرماندهان نظامی ایران در قالب
مستشاری و گروه حزب ااهلل به دولت سوریه بودیم.
از دالیل اصلی درگیری این دو قدرت منطقهای در سوریه را میتوا موقعیت استراتژیکی این
کشور دانست که از جایگاه مرکزی آن در حوزه های ژئوپولتیک آسیای صغیر و مدیترانه ،پیوند
سوریه با درگیریهای اعراب و اسرائیل و نقش سوریه به عنوان «حلقه وصل» اعضای محور
مقاومت شامل ایران ،عراق ،حزب اهلل لبنان و حماس ناشی میشود.سقوط بشاراالسد از قدرت
سیاسی موجب میگردد تا ایران یکی از مهمترین متحدان خودش در منطقه را از دست بدهد و
موقعیت جریان مقاومت علیه اسرائیل تضعیف گردد .به عبارت دیگر کنار رفتن حزب بعث سوریه
از صحنه سیاسی این کشور بازتاب مستقیمی بر تحوالت منطقه خواهد گذاشت؛ به صورتی که
موقعیت حزب ااهلل و به دنبال آن حماس نیز به خطر می افتد و از نفوذ ایران در منطقه کاسته و
مسائل امنیتی ایران بیشتر و پیچیده تر میشود .جمهوری اسالمی بارها ازجمله در جنگ  22روزه،
جنگ  33روزه و در جنگ  8روزه حزب ااهلل و حماس با اسرائیل رسماً اعالم کرد که از این
گروهها حمایت نموده است.
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حمایت های جمهوری اسالمی از حماس در حمالت اسرائیل به غزه و تالش این گروه در
بازپسگیری سرزمین اشغالی فلسطین نیز قابل تأمل است .مطمئناً تحلیل چگونگی کمکهای
ایران به حزب ااهلل و حماس بدون در نظر گرفتن نقش سوریه بسیار مشکل است .برای ایران خطر
بی ثباتی سوریه دستکم شامل از دست رفتن بخشی از توانایی اعمال نفوذ در منازعات اعراب-
اسرائیل ،فلسطینیها و متحدان خود در لبنان و به خصوص گروه حزب اهلل لبنان است
).(Nerguizian, 2012: 4
امروزه دولت ایران به خاطر سقوط اسد و شکل گیری دولت مخالف در سوریه نگران است
چون که با سقوط اسد و روی کار آمدن مخالفان مجرای عرضه تسلیحات به حزب ااهلل را قطع می
کند و باعث کاهش نفوذ ایران در منطقه شامات میشود( . (Kinninmont, 2014: 3در این راستا
دولت ایران در قبال بحران سوریه یک راهبرد دوگانه ای را اتخاذ کرده است .ایران از لحاظ
استراتژیکی در کنار حمایت از دولت اسد ،از گروههای شبه نظامی حمایت میکند که در صورت
سقوط اسد بتواند منافع خود را در این کشور و منطقه تعقیب کند؛ یعنی اگر مخالفان بر سوریه
مسلط شوند این گروههای شبه نظامی و رژیم اسد و متحدانش میتوانند یک شبکه ای مخالف
توانمند تبدیل شوند که بتوانند منافع ایران را تعقیب کنند ). (Fulton, 2013: 21
اگـر وضـع موجود در سوریه تغییر کند ،موازنه قوا علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران با از بین
رفتن عمق اسـتراتژیک جمهـوری اسـالمی ایـران ،قـدرت نظـامی ایـران را کاهش میدهد .تغییـر
وضـعیت در سـوریه ،پیونـد ارتباطی ایران را با شامات به عنـوان یکـی از سـه بخـش مجموعـه
امنیتـی خاورمیانـه دچـار اختالل مینماید).)Abbasi, 2015: 101با توجه به حمایت جمهوری
اسالمی ایران از بشـار االسـد ،تغییـر وضـعیت در سـوریه یعنی افزایش یک رقیب دیگر به رقبای
منطقـه ای ایـران و از دسـت رفـتن یـک هـم پیمـان استراتژیک .از آنجا که میزان قدرت در نظام
ثابت است ،این مسئله باعـث کـاهش قـدرت منطقهای ایران و افزایش قدرت منطقه ای رقیب آن
عربستان می گـردد.
در این بین رقابت ناشی از دو جریان متضاد «محور مقاومت» و «محافظه کارعربی» را هم باید
اضافه کرد .کشور ایران و عربستان به عنوان رهبران«محور مقاومت»و«جبهه محافظه کار» اصوال
متحد یا دشمن یکدیگر نیستند ،بلکه به عنوان دو تولیدکننده عمده نفت و مدافعان اسالم سنی و
شیعی رقبای طبیعی محسوب میشوند .عربستان به عنوان متحد آمریکا در منطقه ،از ابتدای انقالب
اسالمی به عنوان مانعی برای نفوذ ایران ایفای نقش کرده است ).)Niakoei, 2012: 118جریان
«محافظه کار عربی» برای بازیابی قدرت خود در رقابت با ایران به لحاظ رسانهای ،مالی و
تسلیحاتی از جریان معارض در سوریه حمایت میکند.
عربستان برای پیشبرد اهداف خود در سوریه از گروههای مخالف به طور خاص گروههای
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سلفی جدید مسلح حمایت میکند .آنها طرفدار تشکیل دولتی در سوریه هستند که هم راستا با
منافع خود در منطقه باشد و هم از نفوذ ایران در منطقه جلوگیری به عمل آورد .از جمله
سازوکارهای عربستان برای مداخله در سوریه میتوان به حمایت های مالی و تسلیحاتی از
مخالفان نظام سوریه و همچنین تحریک اختالفات قومی و مذهبی در داخل سوریه ،به کارگیری
ابزارهای نرم افزاری و تبلیغاتی و به راه انداختن جنگ روانی اشاره کرد .حمایت مالی و معنوی
عربستان از معارضان سوریه امروزه دیگر امری پذیرفتنی شده است.
عربستان به شدت نگران نفوذ منطقه ای ایران به خصوص در میان شیعیان است و تالش
میکند تا نقش و نفوذ آن را کاهش دهد .این کشور سعی دارد درگیری در سوریه را نوعی نزاع
بین شیعه و سنی نشان دهد و از این طریق رهبری و ریاست اهل سنت را بر عهده گیرد .رهبران
سعودی درواقع اینگونه وانمود مینمایند که حمایت از مخالفان بشار وظیفۀ عربستان است و تصور
میکنند با معرفی حکومت سوریه به عنوان نماد شیعیان ،دولت این کشور را در مقابل سنیهای
سوریه قرار بدهد).)Hamayatian, 2013: 8تا قبل از وقوع جنگ داخلی در سوریه ،عربستان بعد از
سال  2005به دنبال بهبود روابط با سوریه باهدف تضعیف رابطه این کشور با ایران بوده است .اما
با شروع تحوالت  2011در این کشور عربستان رابطه خود را به سمت مخالفین دولت سوریه تغییر
میدهد (.)Guzansky, 2011: 5
پس از افزایش شمار کشته شدگان در درگیریهای میان ارتش و مخالفان ،دستگاههای
اطالعاتی عربستان کوشیدند تا با به راه انداختن تبلیغات ،نقش ایران شیعی را در سرکوب مخالفان
سنی پررنگ نمایند و به تشکیل یک جبهه واحد منطقه ای علیه ایران دست زنند.علمای وهابی
نقش کلیدی در این راستا ایفا کردند و به تبلیغات گسترده علیه شیعیان و نقش ایران در سوریه
پرداختند ).) Solomon, 2013کمکهای مستقیم عربستان سعودی به مخالفان دولت اسد نشانگر این
است که دولت عربستان در بحران سوریه دارای منافع هست ،اما این به معنای منافع مشترك بین
عربستان و مخالفان نیست .هدف عربستان سعودی سقوط حکومت اسد و کاهش نفوذ ایران است
( .)Rydle, 2017: 30همچنین عربستان تالش می کند که با استفاده از بحران کنونی ،سوریه را به
طرف خارج کردن از صف متحدان منطقه ای ایران هدایت کنند .این تالش می تواند در محور
جمهوری اسالمی ایران ،سوریه ،حزب ااهلل لبنان و حماس در منطقه اخالل ایجاد کند و موازنه
منطقه ای را به ضرر ایران در منطقه تغییر دهد؛در واقع ،روی کار آمدن یک دولت سنی در
سوریه ،زمینه همکاری دولت جدید با عربستان مهیا میگردد که به ضرر ایران است .درواقع،
عربستان سعودی با استراتژی تغییر رژیم در سوریه به دنبال مقابله بانفوذ انقالب اسالمی در پهنه
خاورمیانه اسالمی است .از طرف دیگر عربستان میتواند با تضعیف این گروهها و تقویت
گروههای وابسته به خودش در فلسطین که به دیدگاههای عربستان سعودی نزدیک است به
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اهداف اصلی خویش که سد گفتمان انقالب اسالمی در پهنه مسائل جهان اسالم است میرسد
).(Niakoei, 2015: 106-105
در مجموع میتوان گفت رویکرد عربستان در بحرن سوریه درمقابل ایران ،رویکرد بازی با
حاصل جمع جبری صفر است .در مقابل ،رویکرد ایران این است که با کمکهای مالی و نظامی
از فروپاشی دولت در سوریه جلوگیری کند و ساختار امنیتی در منطقه را به نفع خویش تغییر دهد.
میتوان گفت رقابت منطقهای دو کشوردرسوریه ،نشانههایی از ارتقاء سطح بحرانهای منطقهای
از «منازعات کم شدت» با الگوی نیابتی به «منازعات پر شدت» و الگوی «مداخلهگری راهبردی»
هستند).)Samiei Isfahani, et.al , 2015: 12
نتیجهگیری
پس از بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا ،این جنبش به مردم سوریه رسید ،اما بر خالف
کشورهای فوق ،این امر در سوریه تبدیل به بحرانی سیاسی بزرگ و ادامهداری شد که منجر به
دخالت ابر قدرتها و رقبای منطقهای شد ،در این بین برخی از کشورها از مخالفان دولت بشار
االسد حمایت کرده و سعی در ساقط کردن دولت داشتند و برخی دیگر نیز از جمله جمهوری
اسالمی تمام تالش و امکانات خود را برای حفظ قدرت بشار االسد به کار گرفتند ،این امر منجر
به پیچیدگی اوضاع در این کشور دارای اهمیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک در منطقه شد.
بحران سوریه روندی طوالنی ،پیچیده و دشواری را طی میکند که استمرار آن متأثر از نقش
بازیگران داخلی و خارجی دخیل در بحران است .در شروع بحران ،بسیاری از دولتهای غربی و
عربی معتقد بودند که حکومت االسد در مدت زمان کوتاهی فرو خواهد ریخت .برای رسیدن به
این هدف با حمایت از گروههای مخالف حکومت اسد ،این دولتها خواستار کناره گیری االسد
از قدرت شدند .اما مقاومت دولت االسد در برابر مخالفین با کمک متحدینی چون جمهوری
اسالمیآیران و حزب اهلل لبنان و سپس حمایت گسترده روسیه ،االسد توانست از سقوط نجات
یابد.
از دیگر سو ،تعارض منافع و رقابت ایران و عربستان در ارتباط با کشورها و احزاب شبه نظامی
منطقه مانند حزب اهلل لبنان ،حماس در فلسطین ،حشد شعبی در عراق و حوثیهای یمن منجر به
جهتگیری متفاوت این دو کشور در قبال بحران سوریه شد ،همچنین تحوالت بین المللی و
اعتقاد به نقش بی ثبات کننده ایران در سوریه ،تحریمهای بین المللی علیه برنامه صلح آمیز هسته-
ای ایران ،پر رنگ شدن شدن مذهبی شیعی در سیاستها و تحوالت عراق و لبنان ،منجر به
حساسیت اعراب در قبال ایران شد.
از طرف دیگر نقش نظامی روزافزون ایران در عراق از سال  2003میالدی و در سوریه از سال
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 2011میالدی تاکنون سبب شده است کشورهای عربی خلیج فارس از آرمانهای هژمونیک ایران
واهمه داشته باشند .این در حالی است که کشورهای عربی خلیج فارس هم از گروههای مخالف
در سوریه ،لبنان و تا حدی در عراق حمایت میکنند .رقابت بر سر قدرت و نفوذ در منطقه میان
ایران و عربستان در رقابتها بر سر هویت ،به خصوص تقابل شیعه و سنی ،ایرانی و عربی نیز جلوه
کرده است.
از سال  1358و پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسالمی ،حکومت عربستان سعودی در
جهت جلوگی ری از گسترش نفوذ ایران تالش کرده است و آن را تهدیدی برای موازنه قدرت در
منطقه میدانسته است .حکومت عربستان به دلیل وجود خانه کعبه در این کشور و طلوع اسالم از
این شبه جزیره خود را قطب جهان اسالم میدانند ،که با رهبری اهل سنت در جهان ،از نفوذ
دولت شیعی ایران جلوگیری کنند ،از سویی دیگر برای حضور قدرتمندانه در منطقه به اتحاد قوی
با امریکا دست زده است ،اما تحوالت اخیر در منطقه از جمله قدرت شیعیان در عراق ،قدرت
حزب اهلل در لبنان و نقش حوثیها در تحوالت یمن و همچنین ساقط شدن دولت حسنی مبارك
در مصر و  ...حاکی از شکست سنگین آنها در مقابل نظام جمهوری اسالمیآیران شد ،لذا این
حکومت برای تغییر موازنه قدرت در برابر ایران ،سعی کرد با حمایت از مخالفان بشار اسد ،توزان
قوا منطقه را به نفع خود تغییر دهد.
دخالتهای مستقیم و غیر مستقیم و رقابتهای نیابتی بین ابر قدرتها به صورت مستقیم یا غیر
مستقیم ،به عنوان مانع اصلی به ثمر رسیدن خواستهها و مطالبات مردم سوریه است ،ادامه جنگ با
دولت بشار االسد نه تنها منجر به از دست رفتن سرمایههای مادی و معنوی کشور سوریه شده،
بلکه امکان گسترش جنگ فرقهای و گسترش درگیری به سایر کشورهای منطقه نیز دارد .لذا
جامعه جهانی الزم است که با استفاده از مسیرهای قانونی موجود در روابط بین الملل ،برای ایحاد
صلح پایدار در این کشور تالش کند و دول و قدرتهای منطقهای و جهانی را از درگیری نیابتی
به بهانه حمایت از دولت سوریه یا مخالفان دولت منع کند.
به هر ترتیب ،پیگیری منافع در سوریه برای عربستان سعودی در تغییر دولت بشار االسد و برای
ایران در ابقای آن است .این تعارض منافع و رقابت میان عربستان سعودی و جمهوری
اسالمیآیران در بحران سوریه ،بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است .این امر
عالوه بر تشدید و طوالنی شدن بحران در سوریه ،منجر به کاهش تمایل همکاری و افزایش
اختالف بین این دو کشور شده است.
در ارتباط با روابط دو کشور مهم منطقه خاورمیانه و خلیج فارس یعنی ایران و عربستان
سعودی همواره میان الگوی همزیستی و تعارض در نوسان بوده است .بعد از انقالب اسالمی ایران
الگوی تعارضی بر روابط این دو کشور غالب بوده که به گفته بسیاری از پژوهشگران میتوان از
آن با عنوان جنگ سرد منطقهای نام برد .دلیل اصلی این موضوع رقابت منطقهای ،ایدئولوژیکی و
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 در واقع با حاکم بودن بازی با حاصل جمع صفر افزایش.ژئوپلیتیکی این دو کشور بوده است
 در حال.قدرت هر یک از این دو بازیگر منطقهای به عنوان تهدیدی علیه دیگری تلقی میشود
 عراق و یمن و توافق هستهای ایران و،حاضر با توجه به تحوالت منطقهای از جمله بحران سوریه
 قدرت و نفوذ منطقهای ایران افزایش یافته و این موضوع از نظر عربستان،کشورهای غربی
.تهدیدی علیه این کشور میباشد
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