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 چکیده                   
المللی در بحران سوریه و جایگاه گری بیناین مقاله به بررسی میانجی

پردازد. سوال  گری میج. ا. ایران در حل این بحران از طریق میانجی
گری در بحران ای به میانجیاصلی این است که ج. ا. ایران با چه انگیزه

این مسئله چگونه عمل نموده است؟ فرضیه  سوریه ورود کرده و در
 تهدیدگری را با نگرش موازنه تحقیق بر این قرار دارد که ایران، میانجی

برد و در کنار تالش برای کمک به ، پیش میگرایی تدافعییا همان واقع
باشد.  های مختلف علیه خود میحل بحران، درصدد کاهش تهدید ائتالف

که پیچیده شدن بحران سوریه نه تنها در هد دمینتیجه پژوهش نشان 
ای، آن را از شکل یک ای و فرامنطقهسطح داخلی، بلکه در مقیاس منطقه

المللی به صورت یک مخاصمه مسلحانه مخاصمه مسلحانه غیربین
های المللی درآورده است و این مهم باعث شده است تا تالشبین
گری موثر ور و میانجیالمللی برای حل بحران سوریه بدون حضبین

 ایگری، امنیت منطقهایران ناتمام بماند. ایران همواره در مسئله میانجی
و نیز ملی خود را لحاظ نموده و تالش کرده است که در روند مذاکرات، 

های احتمالی ناشی از این بحران واکنش نشان بدهد. این به دفع ریسک
ها نوشته شده است و دادهتحلیلی -مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی

 اند.آوری شدهبرداری جمعای و از طریق فیشبه شیوه کتابخانه
میانجی گری، بحران سوریه، ج.ا. ایران، رئالیسم تدافعی،  :کلیدواژه
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 مقدمه
مللی به دو عامل مهم بستگی دارد: الپیامد جنگ داخلی در یک کشور برای جامعه بین

گیری جنگ مزبور است و دوم موقعیت مکانی و ای که ریشه شکلاول ماهیت مناقشه
که اگر  توان به این نتیجه رسیدجغرافیایی کشور درگیر. با در نظر گرفتن این دو عامل، می

خ ر جنگ در مرزهای کشوری مهم از نظر وسعت، جمعیت، منابع و موقعیت استراتژیک
المللی را مورد تهدید قرار داده و حتی آن تواند به نوعی تعادل بینداده باشد، این جنگ می
 (.  Derriennic , 2001: 34را دستخوش تغییر کند )

 ها به قصد پیش بردن منافعدر موارد بروز مناقشه و مخاصمه در یک کشور، سایر دولت
رهای ثالثِ رقیب در رسیدن به منافع خود از خود و به منظور ممانعت از اینکه کشور یا کشو

در جریان  .( Laurd , 1987 : 108کنند )آنها پیشی نگیرند، در بحرانِ رخ داده مداخله می
های چریکیِ قرن بیستم و نیز در طول دوران جنگ سرد، دو قدرت مهم و رقیب، یعنی جنگ

ای و داخلی را به مثابه شوروی سابق و ایاالت متحده آمریکا، همواره مناقشات منطقه
کردند. این مداخالت به حدی هایی جهت رقابت و گسترش هژمونی خود قلمداد میموقعیت

های بین را واداشت که اظهار دارند که اصوالً رقابت 1وسیع بود که افرادی مانند پیر هاسنر
گر گروهی دیالمللی در دوران مذکور هستند. هر چند این دو قدرت، ریشه همه مناقشات بین

با رد این نظر بر این باور بودند که اکثر مناقشات، به طور کلی و یا جزئی ریشه محلی داشته 
شده است های دو قدرت بزرگ نامبرده صرفاً منجر به تشدید اوضاع میو دخالت

(Derrienic, 2001: 107 با این وجود، چنین رویکردی از سالهای پایانی قرن بیستم رو به .)
نهاده و گرایش دیگری در برخورد با جنگ های داخلی بوجود آمده است که بر اساس تغییر 

های اساسی محسوب آن، چنین مناقشاتی دیگر برای رقابت دو قدرت بزرگ، موقعیت
ند و نیز برای آیالمللی به حساب میشوند، بلکه در کل به مثابه عاملِ بر هم زننده نظم بیننمی

(. از این رو دغدغه اصلی کشورها، Derrienic,108اک هستند )کلیه کشورهای جهان خطرن
برداری از موقعیت رخ داده، تالش برای محدود کردن و یا کمک به خاتمه پیدا پیش از بهره

 کردن آن است.
بندی کلی، مداخالت خارجی در زمانی که کشوری درگیر جنگ بر اساس یک دسته

استراتژیک و مداخله بشردوستانه صورت شود اصوالً به دو صورت مداخله داخلی می

                                                      

1 Pierre Hassner 
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پذیرند. در مورد اول هدف، حمایت و دنبال کردن منافعی است که به زعم مداخله کننده، می
باشد. در این شکل، مداخله اغلب از طریق اعزام نیروی نظامی، جزئی از منافع وی می

الی که شود. در حق میمشاوران و دستیاران جنگی و یا فرستادن ابزار و تسهیالت نظامی محق
لکه طلبی، تثبیت موقعیت و یا نفوذ در میان نیست، بدر مداخله بشردوستانه، خبری از منفعت

هدف کمک رسانی به قربانیان جنگ و به خصوص مردم غیر مسلح و غیر نظامی گرفتار شده 
 (. De la Barra, 552 در موقعیت جنگی است )
که در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از آن گری همان طور با این وجود، میانجی

 33المللی است. در ماده آمیز حل مناقشات بینیاد شده است، از جمله راهکارهای مسالمت
ظ حفکه ادامه آن محمل است  ی کهطرفین هر اختالف »منشور قید شده است که  5فصل 

ری، ز از طریق مذاکره، میانجیگباید قبل از هر چی ،المللی را به خطر اندازدصلح و امنیت بین
ر وسائل ای یا سایسازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه

کنوانسیون  دوم همچنین ماده« .حل آن را جستجو نمایندآمیز بنا به انتخاب خود راهمسالمت
 و برای حل ورز به شدن متوسل از قبل امضاکننده، کشورهای که داردمی مقرر الهه 190۷
 بدهد، آن را اجازه احوال و اوضاع که شرطی به را میانجی به رجوع اصل اختالفات، فصل

 برای گریمیانجی حق الهه نیز هایاین، کنوانسیون بر دهند. عالوه قرار عمل مورد

 اجرای که داردمی مقرر و به رسمیت شناخته است را نیستند اختالف طرف که هاییدولت

 یک عمل غیردوستانه تلقی شود.  عنوان به نباید صورت هر در حق این
ای به خود گرفته است. این بحران از نظر در حال حاضر، بحران سوریه ابعاد پیچیده

 مقابله و رویارویی وضعیت آغاز شده» حقوقی مشمول تعریف جنگ نیست، چون جنگ، 
(. اما یک مخاصمه مسلحانه غیر Salomon, 2001 : 537« )نظامیِ دو یا چند کشور است

، شکلی از اعمال 1949مشترک کنوانسیون ژنو  3المللی است، چرا که مطابق با ماده بین
باشد که در رویارویی نظامی با گروههای مسلح توسل به زور توسط دولت سوریه می

ود، جیافته مخالف خود همچون النصره و دولت اسالمی، قرار گرفته است. با این وسازمان
المللی را به طور واضح در خود دارد، چرا که بحران مزبور، ابعاد یک مخاصمه مسلحانه بین

ه هایی چون آمریکا و اسرائیل نیز بدل شد به موقعیتی جهت رویارویی دولت سوریه با دولت
رمستقیم های مستقیم و غی(. به این مسئله باید پشتیبانی و کمکSalomon, 2001: 538است )

های جهادگرا در سوریه اضافه  ای ثالث چون عربستان صعودی و قطر را به گروهکشوره
کل ای و جهانی که به دنبال داشته است، به پازلی شنمود. بنابراین، بحران سوریه و ابعاد منطقه
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داده است که کشورهای ثالث، هر یک با توجه به منافع، اضطرار و امنیت خود و همچنین 
 اند.العمل خود را بر اساس آن چیدهاز آینده بحران، عمل و عکس چشم انداز ترسیم شده

 گرفته از پی آن از طرفبنابراین بحران سوریه از یک طرف و آرایش سیاسی شکل
دیگر، زمینه ساز اصلی ورود ایران به عنوان یکی از قدرتهای در حال حاضر منطقه به بحران 

ستیم تا ضمن پرداختن به انگیزه ایران برای مذکور شده است. در این مقاله به دنبال آن ه
گری و جایگاه وی در این موضوع، عواملی که بر سیاست خارجی ایران در مسئله میانجی

الوه بر رسد عمذکور تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم. به همین دلیل به نظر می
ی سایر گیری کلی از موضعبررسی اهمیت سوریه و حل بحران آن برای ایران، ارائه تصویر

 دولتهای موثر در این مسئله  نیز ضروری خواهد بود. 
 چارچوب نظری

ترین نظریه ساختاری دانست، بر نقش مهمی که توان آن را اساسینئورئالیسم که می
پردازانی که به کند تاکید صریح دارد. از میان نظریهکننده ایفا میمحیط به عنوان عامل تعیین

، جوزف 2، رابرت آرت1توان به جان میرشایمراند میکامل نئورئالیسم یاری رساندهبسط و ت
نام برد که اهمیتش در بسط این نظریه  5و به خصوص کنت والتز 4، مارک تراچتبرگ3گریکو

یری آورند. همچنین تفاسگیر است که اغلب وی را پدر نئورئالیسم به شمار میآنقدر چشم
(. Barkin, 2010: 13-31از آرای والتز منتج شده است)  ۷تدافعی و 6نظیر رئالیسم تهاجمی

 بهکند که عبارتند از جنالملل تاکید میی ماهوی سیاست در نظام بینوالتز بر دو جنبه
های داخلی ی ماهوی سیاست در نظام. به زعم او، اگر جنبه8مراتبیسلسله و جنبه آنارشیک

 ظاممراتبی است، در نو مسلط، دارای ویژگی سلسله دولتها به دلیل وجود مرجعیت مرکزی
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تعریف والتز از آنارشی، از  .ی ماهوی سیاست تلقی کردالمللی، آنارشی را باید جنبهبین
دهد متفاوت است. معنای کالسیک آن که هرج و مرج، آشوب و اعمال خشونت معنا می

، د یک داور نهایی که از قدرتآنارشی مورد نظر والتز یعنی فقدان یک حاکم جهانی یا نبو
ان و الملل و بازیگراالجرا بر نظام بیناقتدار و مشروعیت ضروری برای تحمیل قواعد الزم

آفرینان آن برخوردار باشد. به اعتقاد والتز، آن چه که در عرصه نظام آنارشیک بین نقش
آفرینی ن است که نقشسازد ایترین بازیگران را میها کارآمدترین و مناسبالمللی از دولت

ی آفرینیِ حداقل( و از سوباشد )نقشاین بازیگران از یک سو به منظور ابقای خودشان می
آفرینِی ششود )نقها و کشورها انجام میدیگر برای بسط غرور و پرستیژ آنها نزد دیگر دولت

ز در یز نامتمایها را بازیگران مسلط، عمده و نتوان دولتحداکثر(. پس از این نقطه نظر می
 الملل به شمار آورد. نظام بین

 توان آن را اساس تئوریالواقع میآن چه برای والتز از اهمیت زیادی برخوردار است و فی
ا وجود ها بالملل، دولتاو به شمار آورد پاسخ به این پرسش اصلی است که چرا در نظام بین

در سیاست خارجی رفتار همانندی را اجرا ها و تمایزات ایدئولوژیک، سیاسی و غیره، تفاوت
توان گوید شباهت و همانندیِ رفتاریِ مزبور را نمیگذارند؟ والتز میکنند و به نمایش میمی

های موجود در واحدها تبیین کرد. بر خالف چنین چیزی، ما بر مبنای مشخصات و ویژگی
اساس این تفسیر،  کا نیاز داریم. برالملل به عنوان نقطه اتبه یک تفسیرِ سیستمی از سیاست بین

هر نظامی از یک ساختار و نیز از واحدهای متعامل آن تشکیل شده است. از این منظر، ساختار 
ظام ی ندهد تا دربارهگستر لحاظ کرد که به ما این امکان را میتوان پارامتری نظامرا می

(. Waltz,1959:59رار دهیم )مزبور به عنوان یک کلیت، فکر کرده و آن را مورد تحلیل ق
 ی نخست از طریقبنابراین، ساحت ساختاری از این جنبه اهمیت دارد که ساختار در وهله

ها تعیین پذیرد و تنها از این به بعد است که رفتار دولتتعامل متقابل با واحدها صورت می
ها ر، دولتبه طور خالصه باید گفت که در دل سیستم مذکو (.Waltz,1979: 80)شود می

باشند که هم در تالش برای حداکثرسازی منافع خودشان از طریق همان واحدهای عقالنی می
 کوشند. الملل میاِعمال بیشتر قدرت هستند و هم برای بقای خود در نظام بین

رئالیسم تدافعی که بر عناصر ساختاری در سیاست بین الملل به دنبال همین آرا در نظریه 
 دولتها در عرصه بین المللی بر اساسدر روابط بین مولفه اصلی و اساسی  ،کندتاکید می
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از  تدافعی هایجایگزین موازنه قوا شده است. رئالیستگیرد که قرار می 1«موازنه تهدید»
المللی توجه دارند و از طرف دیگر رفتار آنارشی و الزامات سیستم بین یک سو به رابطه

ثبات و موازنه زمانی ( و معتقدند که Rose, 1998 : 152)دهند. حکومت ها را مدنظر قرار می
شکل می گیرد که موازنه تهدید برقرار باشد. براساس این دیدگاه، کشورها مطابق تهدیداتی 

گترین گیرند؛ دستیابی به امنیت بزریک سیاست می عمالکنند تصمیم به اکه دریافت می
نند. کک شده اقدام میرامقابل تهدیدات اد هدف کشورهاست و برای کسب آن به دفاع در

این امر بدین معنی است که امنیت نایاب نیست و در بسیاری از موارد اتفاق می افتد. آگاهی 
 شود تا کمتر به رفتار تهاجمی دست بزنند. بنابراین زمانیحکومت ها به این مسئله باعث می

نش هم در حدی است که موازنه که احساس تهدید کنند واکنش نشان می دهند و این واک
 (.Rose, 1998 : 152)مجدد برقرار شده و تهدید از بین برود 

به طور  سوریهقضیه به نظر می رسد از این زاویه می توان به سیاست ایران برای ورود به 
در این زمینه باید توجه داشت آنچه نگاه کرد.  گری در آن به طور خاصکلی و  میانجی
یه هایی می باشد که به ظاهر در ارتباط با مسئله سور همراه داشته است ائتالف بحران سوریه به

شکل گرفته است ولی همزمان نیز بیانگر نوعِ آرایشِ استراتژیک دولتهایی است که منافعشان 
یا با هم مشترک است و یا متضاد. بنابراین برای درک اینکه چگونه ج. ا. ایران تالش دارد تا 

های مخالف خود حفظ کند و هم به عنوان از تهدیدهای احتمالی ائتالف از طرفی خود را
دولتی با پیوندهای نزدیک با دولت سوریه، در راستای برقراری صلح در این کشور تالش 

مهوری برای ج سوریه و موقعیت استراتژیک آناهمیت کند، مطالعه دو نکته مهم است. اول، 
و چگونگی میانجی گری ایران در بحران سوریه. مورد ایران  و دوم، شناخت انگیزه  المیاس

دوم را  باید با مطالعه رفتارها و واکنش های سایر بازیگران میدان مذکور بررسی و ارزیابی 
کرد، چرا که تحرکات، تصمیمات و اقدامات هر یک از آنها به مثابه حرکتهای حریفان 

ند. رفتار و نیات یکدیگر نیز دارشطرنجی بوده است که در عین استقالل، سعی در خوانش 
این امر هر چند اصل بی طرف بودن میانجی گری را تا حدودی خدشه دار می کند، ولی 

ر ها در عرصه بین المللی ناگزیچنانچه ذکر شد جهت حفظ تهدید قوا در روابط فعلی دولت
ئله به دن مسبه نظر می رسد. به همین دلیل در این مقاله تالش می شود تا برای روشن تر ش

 اقدامات سایر نیروهای دخیل در قضیه سوریه نیز توجه شود. 

                                                      

1 Balance of threat  
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 بحران سوریه 

سوریه از نظر موقعیت جغرافیایی به مثابه پل ارتباطی و دریایی خاورمیانه و ناحیه اصلی 
نفت خیز و نیز گذرگاهی به سمت اروپا و شمال آفریقا از طریق دریای مدیترانه محسوب 

آید ترین تمدنهای جهان به حساب مینظر تاریخی، سوریه یکی از قدیمیشود. از نقطه می
(. Amara, 2014 : 23) که در اعصار تاریخی مختلف، نقش مهمی در منطقه ایفا کرده است

بدون اینکه قصد ورود به جزئیات تاریخی را داشته باشیم که ریشه های اصلی اختالفات و 
، به دنبال به 2011کنند، باید گفت که از فوریه میدرگیری داخلی در سوریه را بازنمایی 

جربان افتادن  بهار عربی در کشورهای شمال آفریقا، موجی از اعتراضات خیابانی نیز در 
سوریه آغاز شد. این جنبش هرچند در آغاز آرام بود، ولی رفته رفته خشونت آمیز شده و به 

وی تبدیل گردید. اما آنچه سوریه را های مخالف  محل مناقشه بین دولت بشار اسد و گروه
بارترین صحنه های جنگ در قرن بیست و یکم بدل بالفاصله بعد از آن به یکی از خشونت

 ساخت، فراتر از موج اعتراضات داخلی بود. 
در واقع، سوریه به محلی برای ورود مستقیم و غیر مستقیم نیروها و بازیگرانی تبدیل شد 

شدند و یا از خارج به هدایت و تعیین مستقیم در مناقشه وارد میکه یا در داخل و به طور 
پرداختند. به همین دلیل چندین جبهه مناقشه در مشی و تحریک اغتشاش و شورش میخط

داخل و حتی خارج از مرزهای سوریه به وجود آمد. در یک نگاه کلی، دولت سوریه از یک 
که خواستار برکناری بشار اسد بودند طرف و از همان آغاز با گروههای داخلی شورشی 

وارد جنگ مسلحانه شد. از طرف دیگر، تشکل نیروهای افراطی داعش موسوم به دولت 
اسالمی، از خالء قدرت متمرکز دولت سوریه برای نگهبانی از مرزها سود برده و پس از 

طبع  و به ورود به خاک سوریه، جبهه دوم جنگی را تشکیل داد. هم مرز بودن عراق و سوریه
ضعف قدرت مرکزی بغداد، باعث نفوذ هر چه بیشتر دولت اسالمی در خاک عراق و در 
نتیجه کشیده شدن بحران به درون مرزهای این کشور گردید. حزب اهلل لبنان از مرزهای 
جنوبی به دولت بشار اسد کمک نموده و جنگیدن با شورشی ها و دولت اسالمی را آغاز 

ه شمالی سوریه نیز که به دنبال تثبیت هر چه بیشتر موقعیت خود در منطقکرد. ترکیه، همسایه 
بود و به طور تلویحی قصد داشت کردهای این منطقه را کنترل کند، به نحوی دیگر با دولت 

 (Amara, 2014 : 27)سوریه در چندین نوبت کوتاه مدت، درگیری مسلحانه پیدا کرد 
ر مداخالت استراتژیک و همچنین بشردوستانه ب گستردگی ابعاد مناقشه مذکور، آغازی

المللی در مقیاسی وسیع شد؛ طوری که در راستای های بینسایر دولتها و سازمان
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ایم دههای زیادی بوو اجالس هانشستگری، از ابتدای بحران تاکنون شاهد برگزاری میانجی
 اند. امنیت منجر نشدهکه الزاماً همه آنها به نتایج مثبت و عملی برای برقراری صلح و 

 اهمیت سوریه برای ایران

 تا حدود زیادی از در خاورمیانه،صحنه سیاست  در عراق، بعث رژیماز فروپاشی  پس
دوست  ران بهرای ای. عراق از یک دشمن تهدیدکننده بمتاثر گشت دستیابی شیعیان به قدرت

رد. حمایت ک کشوردر این روی کار آمده حکومت شیعی این به بعد از از بدل شده و ایران 
 ای، افزایش قدرت و نفوذ ایران بوددر عرصه منطقه مذکور پیامد تحولاولین 

(Bozorgmehr, 2006  .) نگرانی از افزایش قدرت شیعیان و  بود که اتظحالمعلم به این با
ید زیرا از د ،به وجود آمد ،مورد حمایت ایران، از عراق گرفته تا یمن شیعیِ  اللبخصوص ه

 لالشکل گیری هدر واقع، انجامد. برخی کشورها این امر به افزایش نفوذ و قدرت ایران می
درت در موازنه ق و باعث تغییرف ایران و عراق بوجود آمد الائتطریق اولین بار از که شیعی 

ف میان کشورهای ایران، عراق، ائتال شد، در مرحله دوم به صورتمقابل حاکمان سنی 
سجام اناز همین روست که  .ندبودکه حاکمان آنها مخالف نظم سلفی  رآمددسوریه و لبنان 

وجود خاصی که از حضور ابرقدرت ها در منطقه درک همراه به  مذکور فالتائو امتداد 
شود. این امر برای ای جدی محسوب میهای محافظه کار سنی مخاطرهبرای دولت دارد،
 (.Bozorgmehr, 2006)ست های شیعه منطقه حائز اهمیت زیادی ااقلیت

ن نقطه ترینزدیک ،نخست :اهمیت دارددر چنین بستری، سوریه از سه جنبه برای ایران 
 دانیم؛ چنانچه میمحور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است ،. دومباشدمی به منطقه شام

 اولویت سیاست خارجی اسد پدر و پسر بوده است.همواره  الن،بازگرداندن بلندیهای جو
سوریه متحد  ،. سومباشدهای اخیر میحکومت آنها در دهههمین امر نیز مبنای مشروعیت 

ا تهدید امنیت ب هلل. حزب او ایران استدر لبنان  هللپل ارتباطی حزب ابه مثابه ای ایران و منطقه
  (. McDaniel, 2013آید )به حساب میاسرائیل، اهرم نفوذ ایران در شام 

رای باکنون و در آینده،  آرایش سیاسی حکومت سوریه بینیم کهبا این توضیحات می
ای، موازنه قدرت و تقویت جریان مقاومت بسیار از لحاظ حفظ و تقویت نقش منطقه ایران

. بنابراین باید گفت که میانجیگری ایران در سالهای بحران، (20-21: 1393قربانی،) مهم است
 شکل گیریکه سیدربه نظر میبوده است؛ چرا که  با مد نظر قرار دادن موارد باال همراه

رب، مایل به غمتجدید  یحکومت با حذف اسد و روی کار آمدن ف سنیالیک ائتاحتمالی 
و به نوعی برای محور مقاومت مورد حمایت ایران  نمودمیای ایران را تضعیف نفوذ منطقه
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ل از حور مقاومت بر اسرائیفشارهای م بود، چرا کهمضر میدر ارتباط با رژیم صهیونیستی 
ا شاهراه ارتباطی ایران ب در عملو سقوط حکومت اسد  بوده هللطریق سوریه، لبنان و حزب ا

سنی تحت د. چنانچه دیدیم در سالهای بحران ائتالف کرمیو حماس را قطع  هللحزب ا
ین ب ایجاد شد و به دنبال آن شاهد برگزاری پنج نشست در باالترین سطحرهبری عربستان 

ای در سطح رقابت منطقه .( Ertuğrul, 2012 :4-5مقامات اسرائیلی و عربستان بودیم )
ت با خروج آمریکا از عراق، رقاببایست ترکیه را به عنوان رقیب ایران از قلم نیندازیم. می

و برای د قدرت ناشی از آن در گرفت. در عراق رقابت این الایران و ترکیه برای پر کردن خ
ر سنی است. در سوریه نیز ترکیه از طریق تغییو  یاسی در امتداد خطوط گسل شیعهنفوذ س

، به خصوص در آغاز بحران رژیم و ترسیم آینده سیاسی آن در چارچوب نوعثمانی گرایی
 . ( Ertuğrul, 2012 :8) ای خود را تقویت کندتا نقش منطقه تالش داشت

عی، ی سنی در منطقه در مقابل ائتالف شیبنابراین، جلوگیری از قدرت گرفتن ائتالف ها
حمایت از دولت بشار اسد هم در مقام دولت دوست و هم نزدیک با ائتالف شیعی ضد 

توان محورهای اساسی اسرائیلی و ممانعت از تضعیف قدرت ایران در آینده منطقه را می
 گری در بحران سوریه قلمداد نمود.  سیاست خارجی ایران در مسئله میانجی

 ه گری در بحران سوریهای تاثیرگذار در مسئله میانجیرهیافت دولت

گری در سوریه، دولتها با دو رهیافت متفاوت به موضوع ورود در موضوع میانجی
اند: دولتهایی همچون عربستان سعودی، ترکیه، آمریکا و به دنبال آن کشورهای غربی کرده

سوریه، بر موضوع برکنارگیری اسد از  گری بحراندر استراتژی دستوری خود در میانجی
اند. در مقابل، روسیه، چین قدرت و حمایت از گروههای شورشی مخالف وی توافق داشته

و ایران با تاکید بر عدم دخالت در اصل حاکمیت سرزمینی، در کنار دولت اسد ایستاده و 
 تعیین آینده قدرت را در این کشور به دست مردم سوریه سپردند. 

نطقه م نظمیک  شکل دهی به ،ای خودعربستان سعودی همراه با متحدان منطقهد رویکر
اتحادیه عرب، عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس  بود که در آنمی جدید ای

عربستان تواناییهای نظامی خود را (.   Nematzadeh, 2013اشتند )اهمیت برجسته ای د
 از و کردهلبنان و عراق حمایت  ،تی در سوریه، از گروههای تروریساست تقویت کرده

ای نطقهت مال. این کشور در صدد کاهش نفوذ ایران در معاددفاع می کندایران  علیهها تحریم
 Ahmadian) های بزرگ را در منطقه به رسمیت می شناسداست و سلطه و دخالت قدرت

& Zare, 2011). ه گیری دولت بشار اسد و به همین دلیل، از آغاز بحران سوریه بر کنار
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های مخالف او تاکید داشته است. به طور کلی تعارض منافع میان دو کمک نظامی به گروه
کشور ایران و عربستان در بحران سوریه، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده 

ی راست. این امر عالوه بر تشدید و طوالنی شدن بحران سوریه، منجر به کاهش تمایل همکا
 (.91: 2019و افزایش اختالف بین این دو کشور نیز شده است )خدابخش و دیگران، 

رگ و به بازیگری بزشدنش تبدیل ی و گرایدر چارچوب نوعثمانی سیاست ترکیهاما 
 ،غییر اسدکه ت بوداین باور  ترکیه بردر واقع، است. بوده ای منطقه دالتبرتر در صحنه معا

. دهدای ایران را کاهش میکند و نقش منطقهعراق هموار می بیشترِراه را برای تضعیف هرچه 
به همین دلیل و به خصوص در اوایل بروز بحران، ترکیه به طور کامل در ائتالف مخالف 

. بنابراین باید نتیجه گرفت که رویکرد (Noureddine, 2013 :4ایران و سوریه قرار داشت ) 
کردی متضاد بوده است. الگوی ترکیه به خصوص در ایران و ترکیه در بحران سوریه، روی

آغاز بحران، بر پایه تالش برای حذف اسد متمرکز بود و در این راستا ترکیه از الگوی نظری 
واقع گرایی تهاجمی پیروی نمود. در واقع ترکیه آشکارا قصد داشت که ائتالف شیعی ایران، 

(. در مقابل، سیاست خارجی 296: 1398لبنان و سوریه را تضعیف نماید )عباسی و دیگران، 
ایران الگوی نظری واقع گرایی تدافعی را دنبال نموده که مطابق با آن ایران، مخالف هر گونه 

ای )آمریکا و ای ) اسرائیل و عربستان( و فرامنطقهتغییر سیاسی به نفع ترکیه، متحدان منطقه
 (. 296: 1398بلوک غرب( می باشد )عباسی و دیگران، 

یه این اساس بود که از حکومت سور بحران سوریه ابتدا بر بالدر قنیز ویکرد آمریکا ر
های  الشوارد ت 2012 سپس از سال. درخواست کرد تا به سرکوب مخالفان پایان دهد

المللی برای دستیابی به یک چارچوب مسالمت آمیز برای پایان بحران میان اسد و بین
داوم سیاست حل مسالمت آمیز بحران از طریق مذاکره گروههای مخالف شد. همزمان با ت

به عنوان هدف سیاست خارجی آمریکا و تعهد به این امر که اسد مشروعیت خود را از دست 
سیاست مداخله محدود در این کشور را نیز در پیش گرفت. آمریکا  2014از میانه  ،داده است

و دیگر گروههای افراطی آغاز کرد  المیآمریکا همچنین اقدامات نظامی را علیه دولت اس
 ,Defense of Secretary 2015) دنموکه کنترل آنها بر برخی مناطق کشور را تضعیف 

Carter Ashton با این وجود، در دوران ترامپ، آمریکا در عین آگاهی به عدم امکان .)
 حذف اسد در میدان، به فرسایش حکومت سوریه واقف بود و بر همین اساس در سیاست

خود در قبال مسئله سوریه تالش نمود که از تحوالت کنونی و  آتی سوریه برای شکل دادن 
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به نظم امنیتی خاورمیانه و نیز به انزوا کشیدن ایران در دوران تحریم ها پس از خروج واشنگتن 
 (.239: 1399از برجام حداکثر سود را ببرند )داوطلب و دیگران، 

بحران سوریه متفاوت بوده و بر همراهی با دولت اسد و در مقابل، استراتژی روسیه در 
تالش برای در قدرت ماندنش استوار بوده است. باید توجه داشت که سوریه شاهراه اصلی 
اتصال روسیه به دریای مدیترانه و در نتیجه دستیابی این کشور بر مسیرهای حیاتی ترانزیت 

  مقابل قدرت آمریکا و کشورهای غربیباشد. عالوه بر این، روسیه تالش دارد تا در می
بایستد و همچنین قدرت موثر خود را به عنوان یک نیروی برتر در منطقه تثبیت نماید. تضمین 

ود روسیه های ورجایگاه استراتژیک صادرات نفت و گاز طبیعی به اروپا نیز از جمله مولفه
. در (Mohammadi, 2019: 76) به بحران سوریه در حمایت از دولت بشار اسد بوده است

کنار روسیه، چین نیز کشور ثالث قدرتمندی است که با شعار احترام به اصل حاکمیت و 
عدم مداخله در سوریه تالش کرده است که نقش یک میانجی را در بحران بازی کند ) 

(. به طور کلی جایگاه و اهمیت سیاست اتخاذ شده روسیه و 193: 1398یزدانی و اخوان، 
بایست در استفاده از حق وتوهای مکررشان دنبال کرد که این در پرونده سوریه میچین را 

دو کشور در راستای جلوگیری از نائل شدن ائتالف گروه مقابل برای برکناری بشار اسد 
 6، چین 2018قعطنامه شورای امنیت در بحران سوریه تا سال  16اند. در مجموع انجام داده

عموماً در این  (.Mohammadi, 2019: 76)اند حق وتو استفاده کردهبار از  12بار و روسیه 
ت به گیری وی از قدرها ضمن به رسمیت نشناختن دولت بشار اسد، خواستار کنارهقعطنامه

 اند.نفع مردم و گروههای شورشی سوریه نیز شده
تن شبه طور کلی در وضعیت جدید، دولت های روسیه، ایران، و ترکیه برای کنار گذا 

اختالفات خود و نزدیک شدن به هم برای حل بحران تالش کرده اند. ولی علی رغم این 
تالشها، تضادهای منافع آنها و نیز ضرورت لحاظ نمودن جایگاه آمریکا به بستر شکاف میان 

 (240: 1399این نیروها شده است )داوطلب و دیگران، 
 بحران سوریه  گریجایگاه و نقش جمهوری اسالمی ایران در میانجی

در  2013در جریان مخالفت آمریکا و عربستان برای دعوت از ایران در کنفرانس ژنو 
ور ایران، بدون حض»موضوع سوریه، برتراند بدلی، استاد علوم سیاسی در فرانسه نوشت که 

شانس مذاکرات تقریباً از بین خواهد رفت و خروج ایران از این فرآیند در حالی که یکی از 
نی این پیش بی« ان اصلی دولت اسد است، کنفرانس را با شکست مواجه خواهد نمود.حامی
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ضمن درست از آب در آمدن، بیانگر اهمیتی بود که ایران می توانست در مذاکرات صلح 
 (.  Le Monde, mars 2013) برای سوریه داشته باشد

 یم کرد: به سه دسته تقستوان ی مرتبط با بحران سوریه را در ارتباط با ایران میهانشست
ائتالف  که توسط هانشستاین های ائتالف مخالف با عدم حضور ایران: نسشت

اند اغلب توسط دولتهای غربی و در راس آنها مقابل ایران، روسیه و چین سازمان دهی شده
 اند. در اینایاالت متحده و نیز اتحادیه عرب به رهبری عربستان سعودی برگزار شده

، اغلب با این رویکرد که ایران از بشار اسد حمایت کرده و با گروههای شورشی هانشست
او در جنگ است از حضور ایران در اجالس ممانعت به عمل آمده است. در واقع، حضور 

ند منافات شناسکه دولت اسد را به رسمیت نمی هانشستایران با فلسفه وجودی این شکل از 
، 2011اکتبر  4اشاره کرد. در  1ی توان به نشست دوستان سوریهی فوق مهانشستدارد. از بین 

اولین تالشهای کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، انگلستان و نیز اسرائیل، برای کناره 
گیری بشار اسد از قدرت به شکل یک قطعنامه شورای امنیت، با وتو روسیه و چین با شکست 

ی برد که در موازنه و آرایش قدرتهای مقابل یکدیگر مواجه شد. ائتالف مذکور خیلی زود پ
در بحران سوریه، چین، ایران و روسیه بازیگران تاثیرگذاری خواهند بود که به راحتی اجازه 

گروهی  2012نخواهند داد تا آنها به اهداف خود نزدیک شوند. به همین دلیل، در فوریه 
نیکال سارکوزی رئیس جمهور سابق  موسوم به گروه دوستان مردم سوریه با ابتکار عمل

سال متوالی ُنه نشست پیاپی برگزار نمود. نشست  4فرانسه شکل گرفت. گروه مذکور در طول 
در تونس و برای دومین بار در آوریل همان  2012دوستان سوریه برای اولین بار در فوریه 

ور در دومین سه کشسال در استانبول برگزار شد. هفتاد کشور در نخستین نشست و هشتاد و 
نشست حضور داشتند، اما روسیه، چین و ایران در بین آنها نبودند. در نخستین نشست، تونس 
و قطر پیشنهاد مداخله نظامی را مطرح کردند. در این نشست، شورای ملی سوریه به دنبال 
این بود که در صورت پذیرفته نشدن شرایط اتحادیه عرب توسط رژیم اسد، ارسال سالح 

رای مخالفان ممکن شود. در دومین نشست، شورای ملی سوریه به عنوان نماینده قانونی ب
(. در چهارمین Shoon and Duxhury, 2019مردم سوریه، مطرح و به رسمیت شناخته شد )

 ئتالفا که بود غربی کشور اولین فرانسه برگزار شد، مراکش در 2012نشست که در دسامبر 
 تدول آن دنبال به و شناخت رسمیت به سوریه قانونی نماینده تنها عنوان به را مخالف
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 االتای و در نهایت اروپا فارس و سپس اتحادیه خلیج همکاری شورای ترکیه، انگلیس،
(، بر توقف آنچه دخالت 2013در هفتمین نشست در دوحه ) .نیز همین کار را کردند متحده

در هشتمین نشست که در همان سال در ایران و حزب اهلل سوریه خوانده شد تاکید کردند. 
امان برگزار شد، از طرح براندازی رژیم اسد مطابق با سازوکار پیشنهادی ترکیه، عربستان و 
قطر حمایت شده و شرکت کنندگان خواستار پشتیبانی بیشتر از نیروهای مخالف سوریه تا 

وریه توسط ه سیاسی سزمان تشکیل دولت انتقالی شدند. تاکید بر ایفای هیچ نقشی در آیند
خاندان اسد و نزدیکانشان از یک طرف و تاکید بر خروج نیروهای ایرانی و حزب اهلل لبنان 

(. Shoon and Duxbury, 2019از خاک سوریه، از دیگر موارد مطرح در این نشست بودند )
به طور کلی در هر ُنه نشست، بر موضوع کناره گیری اسد از قدرت و به رسمیت شناختن 

 حقوق شورشیان به عنوان صدای مردم سوریه تاکید شد.
در این موارد، ایران خود ابتکار عمل را ی با حضور و ابتکار عمل ایران: هانشست

هایی را با کشورهای دوست و همراه خود در زمینه حل بحران به دست گرفته و کنفرانس
است که در مرداد  1هسوریه تشکیل داده است. از آن جمله نشست مشورتی درباره سوری

به ابتکار ایران و با شرکت بیست و هشت کشور از آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا در  1391
تهران برگزار شد. به منظور متوقف کردن خشونت ها، شرکت کنندگان این نشست خواهان 
تشکیل گروه تماس سوریه از بین کشورهای شرکت کننده شدند. عالوه بر این، سید علی 

ر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، بر لزوم به اجرا درآوردن پیشنهاد آتش بس سه ماهه اکب
ه در نشست مشورتی دوستان سوریبین طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه تاکید کرد )

(. تالش برای کاهش شکاف های موجود در بحران 1391مرداد  21تهران، دنیای اقتصاد، 
ود از اهم موارد مطرح شده در این نشست بود که با نیم و افزایش مشترکات موج سوریه

رانه را نشان گنگاهی دقیق، تمایل ج. ا. ایران به کاربست و اجرای هر چه بیشتر قدرت میانجی
می دهد. بهترین دلیل بر خصیصه میانجیگرانه که در نشست مشورتی درباره ی سوریه متبلور 

اس از بین کشورهای بی طرف به منظور گیری گروههای تمشد، تاکید ایران بر شکل
  مدیریت طرفین درگیر و فراهم کردن بستر الزم برای برقراری تفاهم بیشتر بوده است.

ه به گرانه کایران همچنین، به دنبال ارائه راهکارهای دیپلماتیک با رویکرد میانجی
شست ن 1392خصوص در نشست مشورتی درباره ی سوریه دنبال کرده بود، در خرداد 

                                                      

1 Consultative Meeting on Syria  



 و جایگاه ج. ا. ایران... المللیبینگری بحران سوریه، میانجی 194

 

 

شور و با شرکت چهل ک« راه حل سیاسی و ثبات منطقه ای»دوستان سوریه در تهران با شعار 
دنیا از جمله نمایندگانی از چین و روسیه و بدون حضور عربستان سعودی، قطر و ترکیه )که 
البته توسط ایران به این نشست دعوت شده بودند(، برگزار شد. ضرورت پایان دادن به 

د در سوریه، پشتیبانی از روند سیاسی و امکان همسویی بین منافع کشورهای خشونتهای موجو
تاثیرگذار بر وضع موجود سوریه از طریق مدیریت این منافع، از اهم اهدافی بود که ج. ا. 

آغاز  ی بین المللی بحران سوریه ازهانشستایران در این نشست بر تحقق آنها تاکید داشت )
 (.1395بهشت اردی 26تا کنون، ایرنا، 

روزه ، نشست بین المللی یک1394: در آبان المللی با حضور ایرانیی بینهانشست
در شهر وین با هدف دستیابی به راه حل سیاسی سریع برای پایان دادن به جنگ داخلی  2وین 

در سوریه با شرکت پانزده کشور و از جمله ج. ا. ایران برگزار شد. این نشست در سطح 
خارجه کشورهای شرکت کننده شکل گرفته بود، امری که از اهمیت آن خبر  وزرای امور

می داد. تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه تحت نظارت نهادهای بین المللی که هم رژیم 
اهداف این  ترینمهمسوریه و هم مخالفان آن با هم در آن مشارکت داشته باشند از جمله 

ن نشست، در راستای مواضع همیشگی سیاستمداران ایرانی نشست بود. موضع ج. ا. ایران در ای
در راستای پیشبرد میانجیگری منطبق با واقعیت های موجود در سوریه و تغییر و تحوالت 
منطقه ای استوار بوده است که در حق مردم سوریه بر سر تعیین سرنوشت خویش و مبارزه با 

نین هستند تبلور پیدا کرده است. همچگروه های تروریستی که مانعی بر سر تحقق این مهم 
به زعم بسیاری از صاحب نظران، پس از چهار سال جنگ داخلی در سوریه و عواقب آن 
برای منطقه و نیز دیگر نقاط جهان، دعوت از ایران برای شرکت در این اجالس به معنای 

 ترینممهاز تغییر رویکرد کشورهای مخالف رژیم اسد بوده است. تفاهم بر سر موارد زیر، 
( تاکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه؛ 1به شمار می آید:  2نقاط مشترک در نشست وین 

( صیانت از حقوق مردمان سوریه از هر قوم 3( تاکید بر عدم تغییر موسسات دولتی سوریه؛ 2
( تامین 5( سرعت بخشیدن به تالشهای دیپلماتیک به منظور پایان دادن به جنگ؛ 4و مذهبی؛ 

ایت از دسترسی گروهها و اقدامات بشردوستانه در خاک سوریه در کنار کمک رسانی و حم
( ۷های تروریستی مشابه؛  ( اجماع بر سر سرکوب داعش و گروه6به آوارگان و پناهندگان؛ 
های سوری و نمایندگان آنها به منظور برگزاری انتخابات تحت  تاکید بر گردهمایی گروه

ان نشست های بین المللی بحربه صورت بی طرفانه و متعهدانه )نظارت سازمان ملل متحد و 
 (.1395اردیبهشت  26سوریه از آغاز تا کنون، ایرنا، 
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ذر المللی مهمی بود که در آنشست نیویورک برای حل بحران سوریه دومین اجالس بین
 در نیویورک که وزیر امور خارجه ایران هم در آن حضور داشت برگزار شد. تصویب 1394

های تروریستی و مصادیق آن و تعیین یک  نقشه پایان بحران سوریه و شناسایی گروه
 کارگروه برای ارائه ی فهرست مورد نظر از اهم موارد مطرح در این نشست بود. 

در ژنو  1395و تا اوایل فروردین  1394باشد که از اواخر اسفند می 3سومین نشست ژنو 
برگزار شد. اهم موارد مطرح در این نشست، آتش بس، و با دعوت رسمی از ج. ا. ایران 

 تشکیل دولت ملی، کمک رسانی و اصالح قانون اساسی سوریه بود.
 گری ایران در سوریههای مهم میانجیمولفه

با علم به اینکه سیاست قطعی و ثابت جمهوری اسالمی در قبال فرایند گذار از بحران بر 
بوده است، می توان پنج محور اصلی را در  ضرورت حفظ دولت مرکزی در این کشور

 گری دستوری ایران در بحران سوریه شناسایی نمود. میانجی
با آغاز بحران  : ممانعت از ائتالف جهت سرنگونی و کنارگیری دولت سوریه. 1

المللی بر سر این مسئله، سیاست خارجی ایران در سوریه و افزایش تنش های داخلی و بین
فت از رحل برونیت از دولت قانونی و مرکزی سوریه تمرکز داشته و تنها راههمواره بر حما

بحران را مذاکره، گفتگو و آشتی ملی عنوان نموده است. بر همین مبنا، ایران از هرگونه 
مداخله نظامی پرهیز و با هر تالشی که به سرنگونی دولت قانونی سوریه منجر شود، قاطعانه 

هماهنگ با این رهیافت،  (.1۷0-1۷1:1398ی کیا، فرهادی، مخالفت کرده است )محمود
در جریان طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان فرستاده سازمان ملل برای  2012شاهدیم که در 

حل بحران سوریه، که مورد توافق شورای امنیت سازمان ملل و کشورهایی چون چین و 
ت ح پیشنهادی به این شرط پذیرفروسیه قرار گرفت، ج. ا. ایران موافقت خود را با طرح صل

که طرح مزبور، از کنار گذاشته شدن بشار اسد پشتیبانی نکند، چرا که از اساس طرح را 
 نوعی ائتالف غربی برای سرنگونی دولت اسد تشخیص داده بود. 

 : اولین بار در جریان دیداریبر مال ساختن ائتالف های ضد سوری ـ ایرانی. 2
سوری با مقامات ایرانی چون سعید جلیلی، صادق الریجانی و  هایکه یکی از دیپلمات

المللی اسرائیل، داشت، ایران پرده از نوعی توطئه بین 2012محمود احمدی نژاد در سال 
امریکا و ناتو برای سرنگونی دولت اسد برداشت. این در حالی بود که درست چند ماه بعد، 

دم را به گفته خودشان در راستای حمایت از مر امریکا، فرانسه و انگلستان ائتالفی ضد اسد
(. ایران همواره از Le Monde, 3 aout 2012های شورشی تشکیل دادند ) سوریه و گروه
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ای می گفت که کشورهای عربی و در راس آنها عربستان، های مالی، نظامی و منطقهکمک
ان در راض، عدم شرکت ایرگرایان می رساندند. پیامد این اعتقطر و همچنین ترکیه به افراط

دو کنفرانس ژنو و پاریس در قضیه سوریه بود که به آن اشاره شد. ایران هر بار به این قضیه 
وریه و افراطی در س اعتراض داشت که چرا و چگونه کشورهایی که خود به نیروهای شورشی

 قصد دارند بحران را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.  کمک می کنند
، از 2015: در اکتبر  تاکید بر تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت دولت اسد.  3

ایران برای شرکت در کنفرانس وین دعوت به عمل آمد. در همین کنفرانس بود که بر سر 
وحدت، استقالل، تمامیت ارضی و »نکاتی مشترک توافق صورت پذیرفت، از آن جمله 

ظ ماندن محفو» ،«تغییر بدون دولتی نهادهای و باقی ماندن موسسات»، «ماهیت سکوالر سوریه
دعوت از نمایندگان دولت »، «آنها مذهب و قومی تعلق از نظرصرف مردم سوریه، همه حقوق

ی جدید تدوین قانون اساس»و به دنبال آن  «سوریه و مخالفان آن برای تشکیل دولتی فراگیر
 نظارت تحت سوری آوارگان جمله از و مردم سوریهو برگزاری انتخابات با شرکت همه 

س پامیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران اند. بیانیه این مهم بندهای دیگر از «ملل سازمان
ود گیری اسد وججدول زمانی برای کناره»گفت  صریحاًاز اتمام کنفرانس در مصاحبه ای 

 (. Le monde, 30 octobre 2015« )دندار
خط  : با این وجود، ت آمیز و پرهیز از خشونت. تاکید بر راه حل های مسالم4

مشی اصلی ج. ا. ایران در قضیه سوریه، عالوه بر حمایت از دولت اسد در برابر ائتالف ضد 
گری برای پیشرفت مذاکرات صلح، آتش بس در مناطق بحرانی و تاکید وی، نوعی میانجی

ه آدلب خشونت بار ب بر ضرورت گفتگو و آشتی بین طرفین بوده است. در جریان حمالت
، وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی پیشنهاد فرستادن نماینده از طرف 2012در سال 

ایران برای نظارت برآتش بس در ناحیه را داد. عالوه بر این، در بسته پیشنهادی مذکور، ایران 
خواستار توقف همزمان آتش بس هر دو طرف درگیر در جبهه جنگ شد، همچنان که 
ضرورت توقف کمک های نظامی و مالی دولتها به نیروهای شورشی ضد اسد را اساسی 

ر دو ای از ارتباط بسیار محکم هخواند. بشار اسد از این پیشنهاد استقبال نموده و آن را نشانه
، در راستای خاتمه دادن به جنگ، ایران 2012کشور قلمداد کرد. در روزهای پایانی سال 

نمود که بر توقف فوری خشونت و اعمال نظامی با نظارت سازمان ملل طرحی را پیشنهاد 
متحد تاکید شده بود. در این طرح به برداشتن تحریم ها علیه دولت سوریه برای امکان توزیع 
کمک های بشردوستانه اشاره شده و تالش برای ایجاد یک گفتگوی آرام برای تشکیل 
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ضروری خوانده و نیز خواستار تعهد دولت اسد به کمیته آشتی و ایجاد یک دولت انتقالی را 
نیز  به منظور حل و فصل  2016ایجاد شرایط مناسب برای یک انتخابات آزاد شد. در سال 

منازعات سوریه و پایان بخشیدن به شش سال کشتار و آوارگی و ویرانی در این کشور، با 
سلسله مذاکرات آستانه از  ابتکار عمل جمهوری اسالمی ایران و روسیه و همراهی ترکیه،

های چند ساله (. در امتداد تالش1:1398پایه ریزی شد )شریف زاده، 1395بهمن ماه سال 
برای برقراری صلح در سوریه، سومین اجالس سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه 

انه در سوچی ( در تهران بعد از دور دهم مذاکرات آست 2018)هفتم سپتامبر  139۷شهریور  16
 و تاکید بر موضوع آتش بس در ادلب  برگزار شد.

افی بوده : مسئله امنیت یکی از اهد تالش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی. 5
در مجمع عمومی  2013که ایران در سرلوحه کار خود قرار داده است. حسن روحانی در 

ه، تصریح ا بین طرفین مناقشسازمان ملل متحد، ضمن صحه گذاشتن بر لزوم تسهیل گفتگوه
کرد که ایران با پذیرش صلح بر پایه دموکراسی مورد توافق جامعه بین المللی، خود را در 

المللی مسئول می داند و از هر اقدامی برای این مهم فروگذار ای و بینمقابل امنیت منطقه
مود که در نبرد به طور رسمی اعالم ن 2015نخواهد بود. درست به همین دلیل بود که در 

کند، چرا که گروه داعش و یا دولت علیه داعش با کلیه دولتها حتی آمریکا مشارکت می
المللی و منطقه ای می دانست. با این وجود، ایران در اسالمی را خطری بالقوه برای امنیت بین

در شرکت نکرد. ایران تردید خود را  2014دو کنفرانس بین المللی ژنو و پاریس در سال 
جدی بودن و صادق بودن اتحاد بین المللی برای حل بحران سوریه اعالم داشت، وقتی که 
گروهی از کشورهای شرکت کننده در این ائتالف، کمک های مالی و نظامی به گروههای 
ضد بشار اسد مثل دولت اسالمی ابایی نداشتند. همچنین ایران اعالم کرد که حاضر به کمک 

ی با کشورها در دفع و نابودی دولت اسالمی است به شرط آنکه خود و مشاوره  بین الملل
دولت سوریه با رهبری بشار اسد حضور داشته باشد. هر چند این امر باعث شد تا آمریکا 
 حضورِ ایران در کنفرانس پاریس را نپذیرد ، ولی ایران همچنان بر موضع خود پافشاری نمود. 

، :  اگرچه از نگاه گروه های شورشی تش بسمذاکره با طرفین و تالش برای آ. 6
ایران حامی کلیدی رژیم اسد محسوب می شود، اما آنها اغلب آماده تعامل با ایران چه از 
طریق آتش بس و یا گفتگوهای مخفیانه بودند. منابع مخالفان می گویند که مالقات هایی با 

گی از رژیم اسد، به ویژه در اکتبر مقامات ایرانی، از جمله با گروه های اسالم گرا به نمایند
، در جنوب و شمال سوریه بین رژیم و حزب اهلل از یک طرف و جیش الفتح از سوی 2015
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دیگر ، انجام داده است. این توافق که چهارده شهر از جمله زبدانی، الفوعه و کفریا را پوشش 
 جنگجویان در ازای می داد، شامل معاوضه جمعیتی بود که شهروندان غیر نظامی و همچنین

آتش بس به قلمرو تحت اختیار فرقه و گروه خود منتقل می شدند )مرکز بررسیهای 
( پیش تر ایران میانجی توافقات متعددی با نیروهای 50:1395استراتژیک ریاست جمهوری، 

(. در آتش بس 2015بوده است )همان،   2014مختلف اپوزیسیون، به ویژه در حمص در مه 
به روشنی آشکار می شود؛ بر مبنای این آتش بس که ایران و  2015گوست های محلی آ

ترکیه میانجیگیری آن را به عهده داشتند، به شورشیان اجازه داده شد که از شهر تحت 
محاصره الزبدانی عقب نشینی کنند و در مقابل، شورشیان از محاصره دو روستای عمدتاً شیعه 

 (.40، نشین در ادلب دست  بردارند )همان

 گیرینتیجه

واضح است که مناقشه سوریه نمونه تمام عیاری است از جنگ های داخلی که به ظاهر 
در درون مرزهای سیاسی و جغرافیایی یک کشور در جریان است، ولی در عمل پای بخش 
زیادی از دولتها به خصوص آنانی که در منطقه مذکور هستند را به مسئله باز نموده و آنان را 

رسانی، ارسال نیروی نظامی و در هر صورت مداخله در موقعیت موضع گیری، کمکحتی 
مستقیم و یا غیر مستقیم قرار داده است. ج. ا. ایران بدون اینکه خواستار جنگ و اغتشاش در 
سوریه باشد، در آرایش سیاسی شکل گرفته در بحران اخیر، منافع و امنیت خود و منطقه را 

ا گری ایران از آغاز تا امروز بر داده است. بدون تردید، مسئله میانجیدر دستور کار خود قرا
رویکرد حمایت از دولت بشار اسد به عنوان دوست و متحد دیرینه کشور ایران و همچنین 

 مبر اساس به رسمیت شناختن حق مردم سوریه در تعیین سرنوشت خود، از طرف ایران انجا
اند که ایران همواره در جهت گیرهای سیاسی، فهمشده است. نتیجه پژوهش به ما می

مذاکرات، اعتراضات و دیپلماسی فعال خود تالش نموده است تا ائتالف هایی را که قصد 
تضعیف دولت بشار اسد و نیز خود دولت ایران را در منطقه داشته اند، شناسایی و به موقع به 

به عنوان کشور ثالث در راستای  آنها واکنش نشان دهد. با این وجود، هرگز از جایگاه خود
بس گری برای تسهیل گفتگوها، آشتی طرفین و به خصوص مذاکره با آنها برای آتشمیانجی

گری غافل نبوده و از هر فرصتی برای پیش قدم شدن استفاده نموده است. همچنین میانجی
سته، سسات دولتی وابایران به همراه ائتالفش با روسیه در باقی ماندن رژیم اسد و نهادها و مو

ا که تدهد میبه نتیجه رسیده است. این موضوع به ما نشان  2015سرانجام در کنفرانس وین 
 گرایانه ایران در پرونده سوریه حائز اهمیت بوده است. چه اندازه نقش و جایگاه میانجی
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