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 چکیده 
یعنی ایران، ای موضوع این تحقیق تقابل هژمونیک سه میدان مسلط منطقه

بحران سوریه را باشد که میای راستای منافع منطقهعربستان و ترکیه در 
و درصدد سود  کرده ، قلمداده عنوان عرصه کنش اهداف منطقه ایب

راهبرد استعانت از  فرضیه پژوهش باباشند. می حداکثری در آینده سوریه
از بحران سوریه و  ی مذکورهاسازی ژئوپلیتیکی میدانهژمونیک و تصویر

نان است که در پاسخ به خلق یک برند جدید از ژئوپلیتیک مطمع نظر آ
چگونگی تقابل راهبردی و هژمونیک ایران، عربستان و ترکیه در فضای 

ه به چالش کشیددهد که می نشانباشد. نتایج تحقیق می بحرانی سوریه،
یک جدید دموگرافهای ، دگرگونی و موجشدن توازن ساختارهای ژئوپلیتیک

سنی و ظهور  –، تقویت دو قطبی شیعه در جغرافیای جمعیتی خاورمیانه
 تعارضات هویتی و صف گیریهای جدید ژئوپلیتیک از پیامدهای فضای جدید

از ای ضمن تحلیل مقایسه. به طور کلی این پژوهش، باشدمی سوریه
را  ، تقابل راهبردی این کشورها هاو کدهای ژئوپلیتیکی این میداناستراتژی 

که نتایج تحقیق نیز که در قالب  نمایدمی ، ترسیمتوصیفی تحلیلی / با روش
سه کشور در بحران سوریه  است، موئد اثبات ای کدهای ژئوپلیتیکی منطقه

 فرضیه پژوهش خواهد بود.  
ای، برندسازی های منطقهاستراتژی، بحران سوریه، میدان :واژهلیدک

 .ژئوپلیتیك
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 علمی فصلنامه-ژپوهشی قاله م 
 

 باشد.این مقاله برگرفته از رساله دكتری آقای آذربوون می
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 مقدمه

ها و باشد. چالشمی ماهیت آنارشیك خاورمیانه، علت اصلی كسب قدرت در این منطقه
قدرت مستمر صورت به ای های خاورمیانهمرزی و هویتی ، باعث شده كه دولتتهدیدهای 

سخت افزاری خود را برای كسب هژمونی افزایش و ضمن افزایش قدرت ملی خود در راستای 
نوعثمانی گری و گسترش چتر امنیتی تركیه ورای مرزهای خود ناامنی كشورهای دیگر بپردازند. 

وژی وهابیت در خاورمیانه توسط عربستان صعودی باعث تعمیق بحران و تقابل و صدور ایدئول
سه كشور عربستان و از سوئی ، .خود در سوریه شده استهای این دو كشور در سیاستگذاری

تركیه و جمهوری اسالمی ایران  كدهای و بینش ژئوپلیتیكی خاص خود را دارند كه در ارتباط 
تركیه و عربستان و ایران به با وهابیسم ، نو عثمانی گری و شیعیسم  است. باید عنوان  نمود كه 

صویر سازی و كد/بینش های اخیر با خوانشی جدید از تدر سال ای های غالب منطقهعنوان میدان
امل، ی آن شها باشند كه عناصر و وقتهمی ژئوپلیتیكی ، درصد كنشگری جدید در غرب آسیایی

زدائی ، دولت / ملت سازی ، امنیت و منافع ملی ، عثمانی گرائی ،  /هویت، تاریخ ، قلمرو سازی
همچنین با  هاین میدانا. باشدمی شیعه گرائی  وسلفیسم جدید ، برند سازی هویتی و ژئوپلیتیك 

 ه آنها را در مدار كارگزاری خود قرارقتی و ژئوپلیتیك در منطیهای هودر اختیار گرفتن سوژه
بحران سرزمینی در  سوریه، عالوه بر تعارضات  قومی و مذهبی سوریه ، موجد رقابت  دهند . می

است. جمهوری اسالمی جهت نفوذ در كیفیت سیاسی آینده سوریه شده ای های  منطقهقدرت
ایران، تركیه و عربستان از ابتدای بحران در سوریه با كنش مستقیم و یا با استفاده از كارگزاران 

در سالیان ای های منطقهاز سوئی این كشورها با مدل .خود در صدد تعمیق منافع خود بوده اند
ر عرصه سیاسی و نظامی سوریه یی را دهاسیاستتاثیر گذار منطقه ای، های اخیر به عنوان مولفه

باشد. اهداف ژئوپلیتیك ، ایدئولوژیك آنها در می بوجود آورده اند كه واجد نقاط تالقی بسیار
راستای هژمونی در سوریه و ارتقاء كارگزاران منتسب به آنها طیف وسیعی از نیروهای اسالمی 

خرد و های فاده از استراتژیو سكوالر را در بر گرفته است . چگونگی و كیفیت هژمونی با است
 دهد. بنابراین مقاله حاضر ، تالشمی ، سوال اصلی پژوهش را  تشكیلای كالن میدانهای منطقه

ثیر نماید ابزارها و راهبردهای ایران ، تركیه و عربستان و نقاط تالقی این راهبردها را برای تامی
 ، مشخص نماید .گذاری حداكثری در كشور سوریه

 حقیقپیشینه ت

 ( توسط مادكس جاكوب.2015رساله دكتری  با عنوان ، صلح سازی در دوران پسا اسد )-
های داخلی به فرآیند صلح سازی این رساله  سناریوهای برای دوران پسا اسد و انتقال از جنگ
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كشد و در این شرایط ، خلق یك محیط امنیتی ، مهندسی دموكراسی ، دستیابی می را به تصویر
 آشتی ملی و از بین بردن موانع یك صلح پایدار در سوریه تقسیم شده مورد بحث قراربه یك 

 ئوریك این تحقیق را تشكیلتهای گیرد . دو مبنای نظری تقسیم قدرت و تسهیم قدرت ، پایهمی
 دهد.می

، (2013برای سوریه )ای ارزه منطقهگزارش راهبردی در خصوص خاورمیانه  با عنوان مب -
وم به نقش ایران در بحران سوریه به عنوان نخستین خط دفاعی بر علیه اسرایل و در در فصل د

 فصل ششم به كردهای سوریه و حمایت حزب كارگران كردستان از حزب دموكراتیك خلق
 پردازد. می

(.  2016) "دهدمی چگونه تعارضات اخیر آینده سوریه و عراق را شكل "گزارشی با عنوان -
مركز بر فرقه گرائی و تقسیمات قومی در سوریه بر این اعتقاد است كه شورشیان این گزارش با ت

در سوریه قادر به سرنگونگی حكومت نیستند ، ولی در قلمروهای سرزمینی و هویتی سوریه ، 
، نگاشته كه در اوج اقدامات داعش تاثیراتی بسزا برای دگرگونی خواهند داشت . این گزارش

داند و از بین گروههای تروریستی می ، زیادا در آشوب ژئوپلیتیكیاین گروه ر شده ، توان
و ضعف  2015بیند . الگوهای نبرو در سال می تكفیری ، تمركز خود را بر روی داعش ،

 باشد.  می گروههای غیر جهادی در سوریه مانند ارتش آزاد از نكات مهم دیگر در این گزارش ،

(  این مقاله به عالئق  2015) "ان در سوریه های یل و گزینهمنافع اسرائ "با عنوان ای مقاله-
 در سوریه شامل موارد ذیل پردازد . اهداف اسرائیلمی و منافع بسیار متفاوت اسرائیل در سوریه

 شود:می
  حداقلی نمودن تاثیر سیاسی و نظامی روسیه 
 بودن و ماندن یك اسد ضعیف 
 های جوالن مشروعیت زدائی از ادعای سوریه بر بلندی 
  محدودیت برای میلیشیای سنی ونه ضرورتاً داعش 

، تاثیری وریه، محدود و تا كنون نتوانستهدر این گزارش توان اسرائیل برای تاثیر گذاری بر س
 ، بگذارد .و مشخصاً اقدامات ایران در منطقهبرجبهه مقاومت 

( .این مقاله به 2017)  " و نظامیبازسازی سوریه ، سنجش دیپلماتیك  "با عنوان ای مقاله-
پردازد. در می در سوریهحزب اهلل تالش اسرائیل برای محدود كردن ایران و كارگزارانش مانند 

 نماید :می این راستا این اقدامات را در سه حوزه سنجش
 پردازدمی سنجش نظامی: به توان نظامی و استعداد نیرو روسیه و آمریكا و متحدان آنها



 هیدر بحران سور یمنطقه ا یهادانیم یتقابل استراتژ 110

 ك: تعامل و تقابل آمریكا و روسیه و مطامع سیاسی ایران و تركیهسنجش دیپلماتی
 نحوه تعامال با روسیه و ترس از قدرت یابی ایران در منطقه شامات  سنجش نقش اسراییل:

( . این رساله 2016)  "انتقال هویت و تعارضات قومی در سوریه "رساله دكتری با عنوان-
های هویتی و مطالعات تعارض و ستیز به بررسی دكتری در هفت فصل و با استفاده از مدل

های قومی ، تعارضات هویتی ، دوگانه هویتی عرب / كرد ، تعارضات و تقابل بین آنها ، گروه
 پردازد . می از افراط گرائی رادیكال سنی ،ها ترس از اقلیت

له به ساختار . این مقا(2013)  "انی اپوزیسیون در سوریهساختار سازم "با عنوانای مقاله-
پردازد. در این گزارش آمار دقیقی می اپوزیسیون و استعداد نیروی جنگی آنها بر علیه حكومت

، مانیفست ، ایدئولوژیهای مخالف، داعش ، جبهه  النصره و سایر گروهاز جنگجویان ارتش آزاد
 .آنها به تصویر كشیده شده استای و منابع بودجه

امنیتی ایران در خاورمیانه ، رویكرد نئورئالستی به سیاست خارجی معمای  "با عنوانای مقاله-
این  به رشته تحریر در امده است. 2018در سال  "هازال موسلو البرنی  "ایران در سوریه توسط 

، سیاست ایران در خاورمیانه و های رایجمقاله در پی اثبات این موضوع است كه بر خالف نگاه
 گردد. می ، تبیینورئالیستیبی بلكه با نگاهی نئسوریه نه قرائت مذهبحران 

 "ایران و عربستان ، شكل دهی به آینده خاورمیانه  "گزارشی با مجموعه مقاالت با عنوان -
ئوپلیتیكی و فرقه گرائی و استفاده ایران و ژمقاله در خصوص رویكرد مذهبی ،  8از ای مجموعه

 .بحران سوریهعربستان از این تمتغیرها در تفوق بر آینده 

 مبانی نظری 

 در خاورمیانه : ای های منطقهتصویر سازی ژئوپلیتیكی میدان 
ژئوپلیتیكی یك كشور است كه شامل كدهای تصویر سازی ژئوپلیتیكی ، بازتابی از بینش 

. بینش ژئوپلیتیكی نیز عنصر (newman & peters ,2002: 1-4باشد )می ژئوپلیتیكی و ماموریت ملی
تعیین كننده كیفیت تصویر سازی ژئوپلیتیكی است كه هدف نهائی آن حفظ پرستیژ و اصلی و 

، كد خاص. این دو مفهوم اصلی با مفصل بندی ( Dijing,1996:146)  باشد می تهاجم مشروع
دهد كه تحلیلی چند بعدی از می ها  اجازهبه دولتآورند كه این كد می ژئوپلیتیك را بوجود

از كد/ ای بنابراین در این تحقیق ، مجموعه .ارائه دهندسیاستی در خارج و داخل را  های گزینه
 ر را تشكیلئوپلیتیكی آن كشو،  تصویر سازی ژای های منطقهئوپلیتیك میدانژهای بینش
در ها باشد . تمامی این گزارهمی های دینی ، قومی ، هویتی و تاریخیدهد كه شامل گزارهمی

در  حوزه شود . می تخدام نحله و یا فرآیندی به نام برند سازی ژئوپلیتیك ، منجرنهایت به اس
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برند سازی ، اندیشمندان فراوانی به خلق مفاهیم پرداخته اند  كه البته بار مدیریتی داشته  و بالطبع 
 باشد .می ها ، اجرا و تحلیل موقعیتی در آنها برجستهچشم انداز ، ماموریت ، اهداف ، ارزش

باشد چرا كه آنها شروع كننده و می ظهور مدل برند سازی ژئوپلیتیك وابسته به ذینفعان آن
مدیریت فرآیند برند را بر عهده دارند . مدل برند سازی ژئوپلیتیك كه جزء الینفك مدیریت 

، پیش شرطی برای دستیابی به اهداف استراتژیك و نوعی ویژه از برند  با باشدمی استراتژیك
 این نحله .( 1396) عبداله پور ، ی و توام با تعارض و خشونت استازخوانش ژئوپلیتیكهدف ب

فراموش . و یا ساختارهای دو فاكتو ، ترسیم بنمایدها تواند تحلیل جامعی را از شبه دولتمی
، علیه ساختار و ضعیفهای نكنیم مدل برند سازی ژئوپلیتیك  بر بافت ژئوپلیتیكی دولت ملت

.كد ژئوپلیتیكی ، دهدمی های تمدنی و سرزمینی رخكارگزارهای جدید و بر روی گسلله 
باشند كه به سنجش و پایش میها كدهای عینیت یافته و عملیاتی سیاست خارجی دولت

و درجه اهمیت آنها برای منافع ها های خارج از قلمرو سرزمینی كشور و بر اساس اولویتمكان
داند می راهبردیهای از مفروضهای ، كدهای ژئوپلیتیكی را مجموعهلپردازند. پاسكامی خود

كه كشورها بر اساس آنها به تنظیم سیاست خارجی خود با سایر كشورها پرداخته و در این راستا 
در این راستا هر  (.Pascal,2004:4پردازند ) می به مقابله با تهدیدات خارجی و توجیه آنها

كه یك كشور در جهان ای . فلینت ، شیوهكی خاص خود را دارا استژئوپلیتی كشوری ، كدهای
، مادامی كه در تعریف كد ژئوپلیتیك ، نامدمی دهد را كد ژئوپلیتیكمی با آن به خود جهت
و رفع تهدید برای ها ، احصاء فرصتتشان را در چشم انداز ژئوپلیتیكیسیاستگذاران ، موقعی

به گفته فلینت ، برای خیلی از كشورها ، نگرانی عمده از    .( Flint, 2011:55دانند) می كشورشان
به طور كلی در بحث كد ژئوپلیتیك ه آیا با آنها دوست هستندیا دشمن. باشد كمی همسایگان

اقتصادی ، نظامی ، فرهنگی ، آموزشی و های باید یك چشم انداز جامع در نظر گرفته و مولفه
. برای تنقیح چیستی و چرایی كدهای در نظر گرفته شودروابط دیپلماتیك در كنار سیاست 

، ساختارهای ژئوپلیتیك و كنش كارگزارها در تیك ، مفاهیم كارگزاری ژئوپلیتیكژئوپلی
دیجكینگ ، سطح مطابق با نظریه  .( 1396) عبداله پور ،گرددهای ژئوپلیتیكی باید مشخص بافت

ملت به خاطر یك بازشناسی به  –یك دولت عمیقی از هم آوائی بین كدها و بینش ژئوپلیتیك 
در بافت ژئوپلیتیكی دولت وجود ها اشتراك گذاشته شده بین نخبگان سیاست خارجی و توده

، موضوعات مكانیزم تحریف ه بر این هردو مولفه توده و نخبه. عالو(Dijkink, 1998)دارد 
ظهور مدل برند سازی هستند. ملی های اسطورههای ی سازهاطالعات در جهان به عنوان پیامدها

باشد چرا كه آنها شروع كننده و مدیریت فرآیند برند را بر می ژئوپلیتیك وابسته به ذینفعان آن
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باشد و پیش می عهده دارند . مدل برند سازی ژئوپلیتیك كه جزء الینفك مدیریت استراتژیك
و با هدف بازخوانش  اهداف استراتژیك است، نوعی ویژه از برندشرطی برای دستیابی به 

ها دولتتواند تحلیل جامعی را از شبه می این نحله ی و توام با تعارض و خشونت است.ژئوپلیتیك
بر این باید عنوان نمود كه  عالوه (. 1396) عبداله پور ، نماید، ترسیم و یا ساختارهای دو فاكتو

. هژمونی ، غالباً در ارتباط با دو  قرار داردای برند سازی ژئوپیلتیك در ارتباط با هژمونی منطقه
اقتصادی های رود . اوالً ، در ارتباط با یك قدرت مادی برتر و با سلطه در حوزهمی موضوع به كار

در نواحی جغرافیایی خاصی از  ای المللی و منطقهبین های و نظامی در سطوح جهانی سیاست
تفكر كه تقلیل دهنده اجبار ، سلطه و اشاعه  جهان و ثانیًا ، به مثابه یك نظم سیاسی در یك شیوه

توانائی  ها ، هژمونی را در دو مفهوم قدرت فائقه و(. رئالیست  Pays,2008:7قدرت نرم است )
دانند می ، دانسته و قدرت نظامی را  نیز به عنوان مهمترین ابزار هژمونی ،استفاده تسلط بر دیگران

(posen,2003:6-45)، عالوه بر توجه به اهمیت قدرت مادی مسلط كه  البته به  . مكتب لیبرالیزم
ای كیفیت ها و فرآینده،  بر مكانیزمرای  فهم مفهوم هژمونی كافی نیستنظر انها به تنهائی ب

، مكتب اری. البته این نگاه با مكاتبی مانند سازه انگ(Schmidt,2018)  هژمونی نیز تاكید دارند
همپوشانی دارد . قدرت هژمون ، به دنبال ایجاد نظامی هژمونیك  ها نیز ،انگلیسی و نئوگرامشین

. بر این اساس و قواعد امنیتی را خود تعیین كندو درصدد است كه اصول اساسی ، هنجارها ، 
برد و برای حفظ نظم هژمونیك ، می خود ایجاد كننده حداكثر سود راهای هژمون از رژیم

. هژمون ( honghua,2004:75دهد ) می بازیگران داخل نظام قراركاالهای عمومی را در اختیار 
دارای ابعاد مادی ، فرهنگی و سیاسی است ، بعنی بازیگری است كه از لحاظ ظرفیت اقتصادی 

، ای هژمونیك منطقههای قدرتای دارای وضعیت تفوق آمیز است . در تحلیل مقایسه
 ( ,2010:15Nolte: )  ستها ، ركنی اساسی ابرای قدرت  های ذیلشاخص
  بخشی از یك منطقه كه جغرافیایی ، سیاسی و اقتصادی است و حد و مرز مشخصی

 دارد 

 كنند می برای رسیدن به یك موقعیت پیشرو در منطقه ، مقاصدی را مفصل بندی 

 منطقه تاثیر گذار است های به صورت قابل توجهی در تحدید حدود ژئوپلیتیكی و سازه 

 ای ، منابع ایدئولوژیك ، اقتصادی و نظامی را برای پروژه قدرت منطقهای قدرت منطقه

 گذارندمی به نمایش



 113                                  98/تابستان  47سال سیزدهم/شماره                        

 از لحاظ اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در منطقه نفوذ به هم پیوستگی ای قدرت منطقه

 دارد

 دارد ) پیامدها و اقدامات (ای دولتی كه نفوذ زیادی در امور منطقه 

 پذیرد می انجامای تارهای حكمرانی منطقهاعمال این نفوذ بوسیله ساخ 

 در دستور كارهای امنیتی منطقه ، تاثیر گذار است 

 -قابل احترام است . ای منطقههای بویژه قدرتای برای دول منطقه ، 

 نمایندگیای نه تنها از  منافع خود ، بلكه تا حدودی از منافع منطقهای هژمون منطقه 

 كند . می

در سالیان ای های منطقهتوان گفت دستور كار سیاستی میدانمی فوقهای با توجه به مولفه
ی دارد كه باشد كه البته این تفوق نیاز به ابزارمی اخیر در راستای تفوق هژمونیك در منطقه

ها ) ایران ، عراق و سوریه(و خرده اساسی با سایر میدانای نها ، زاویهعالوه بر تعمیق منافع آ
(  نیز داشته باشد. KRG ،PKK,PYDسوریه ، های لبنان ، علویحزب اهلل قه ) های منطمیدان

در روابط حسنه سیاسی ، امنیتی و اقتصادی عربستان و تركیه بدنبال تحوالت بهار عرب و بحران 
ه دچار پس از تصرف حلب ، شكست داعش و مناطق امن در سوریمنطقه مزوپوتامیا بخصوص 
ایدئولوژیك ، در بسترهای های مناقشاتی كه عالوه بر تفاوت .فراز و فروهایی بوده است

 –. این فضای تقابل ژئوپلتیك كشورهای مذكور نمود داشته استای ژئوپلیتیك منطقه
های میدانای های حكمرانی و منطقهایدئولوژیك دو كشور ، رقابتی هژمونیك  را بر سر مدل

 . به طوری كهاین كشورها مستتر استای هی منطقهاسیاستمذكور بوجود آورده است كه در 
توان انتقاد شدید تركیه به مدل اسالمی و رفرم مدنی در عربستان را در این راستا تحلیل نمود می

(www.hurriyetdailynews.com,10 november,2017 . )   از طرفی جهت كنش موفق در
ك دارند كه گرچه فاقد كنش حداكثری ها نیاز به هم آوائی كارگزاران ژئوپلیتی، این میدانمنطقه

. این كم بر منطقه را دچار چالش نمایندتوانند ساختارهای ژئوپلیتیك حامی هستند ولی
، باعث شودمی های مختلف را شاملها و قومیتكارگزارهای ژئوپلیتیك كه در منطقه اقلیت

 .شوندمی تغییر رفتار ایدئولوژیك و ژئوپلیتیك ساختارهای ژئوپلیتك در منطقه
 های ژئوپلیتیکی و خیزش کنش گران غیر دولتی رقابت

های گران غیر دولتی فرقه گرای مسلح ، یكی از پیامدهای مهم رقابت قدرتخیزش كنش
 برای تسلط بر مناطق مورد نزاع در خاورمیانه پس از تهاجم امریكا به عراق بوده است )ای منطقه
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Sallukh,2013:32-46 )این ، قومی و مذهبیای بر ابعاد فرقهور ، عالوه . كنشگران مذك ،
 بازیگران را به عنوان بازیگران جدید ژئوپلیتیك به مناطق مورد تنش ، تحمیل نمود. 

یتیك ، در این راستا دو نوع متفاوت از كنش گران غیر دولتی نوظهور كه در رقابت ژئوپل
 توان:می پدیدار گشتند را

ای راستای منافع ژئوپلیتیكی و به عنوان نائبان حامیان منطقهبازیگران مسلح محلی كه در 
های مسلح اپوزیسیون روند . مانند گروهمی از بینای ظهور و بالفاصله نیز با رفع نیاز حامیان منطقه

  .در سوریه

شوند و می حمایتای بازیگران دیگر كه موكداً واجد اهداف محلی ولی توسط دول منطقه
شند. این بازیگران ریشه هویتی در بامی مایه ژئوپلیتیكی بیشتری برای خوددرصد انباشت سر

ن لبناحزب اهلل توان از می گروه اول بیگانه به قلمرو نیستند.زیست بوم خود داشته و بنابراین مانند 
 یمن نام برد . های و حوثی

خاورمیانه ازسوئی خیزش این كارگزاران در ارتباط با ضعف ساختارهای ژئوپلیتیك در 
سازی تصمیم )ساختار  (  برای گفتمان) كارگزار( ها در شرایط آنومیك، سوژهمرتبط است . 

ها از ورای هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور سازی سوژهكنند و خالقیت، نوآوری و اسطورهمی
ای . بنابراین و در این نگاه كارگزارهای ژئوپلیتیك با به چالش كشیده شدن ساختارهیابدمی
، دست به كنش گری زده و در لحظه كسوف ساختارها نه ساختارهای جدید بلكه پلیتیكژئو

(. كنشگران غیر 70 :1395) عبداله پور و دیانت ، آیندمی ای جدید ژئوپلیتیك بوجودكارگزاره
های ژئوپلیتیك به دنبال تحوالت خاورمیانه شمالی بر لبههای خاورمیانه به عنوان یك سوژهدولتی 

ایجاد و به عنوان یك كنشگران فعال ، ساختار و موقعیت سوژگی متزلزل ساختارهای ژئوپلیتیك، 
ژئوپلیتیك ساختارهای گفتمانی حاكم را دچار چالشی اساسی نموده اند. به عبارتی دیگر زمانی 

، زمینه ظهور سوژه ژئوپلیتیك و مفصل شودمی های  مسلط ژئوپلیتیك دچار ضعفكه گفتمان
های ژئوپلیتیك كه توام با آشوب در واگرائی گفتمان .گرددمی جدید فراهمای هبندی

نماید تا از طریق می ، تالشئوپلیتیك با احساس بحران سرزمینیباشد ، سوژه ژمی ژئوپلیتیكی
مكان خود را  –مفصل بندی جدید و تعیین هویت با گفتمانی متفاوت ، هویت ، سرزمین و فضا 

در منطقه خاورمیانه فرآیند توام با جبر و (. 146:  1394داله پور و قادری ، بازسازی نماید ) عب
، توسط فرآیند دولت لوژی ناسیونالیستی عرب بوجود آمدعمودی دولت سازی كه توسط ایدئو

. بنابراین به علت ضریب تاثیر كنش غیر دولتی به چالش كشیده شده استسوزی كنش گران 
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توان دو تالی ذیل را برای آینده این مناطق می های شكننده عربتگران غیر دولتی در آینده دول
 باشد ، نام برد:می كه مطمع نظر ایران ، تركیه و عربستان نیز

ودمختاری ممكن است نهادینه تقاضا برای استقالل بیشتر برای واحدهای محلی كه البته این خ
 .ر به حاكمیت دوژوور در دراز مدت شودو منج

آیند ممكن است توسط می پس از جنگ كه در مناطق مورد مناقشه بوجود هاینوع دولت
 كنش گران غیر دولتی به دلیل كنترل ایدئولوژیكی و تسلط بر اقتصاد سیاسی ، مخدوش گردد. 
در جدول ذیل سطوح تحلیل و متغیرهای درگیر یعنی ساختارها و كارگزاران و كیفیت 

 گردد. یم سطوح كنش انها در بحران سوریه ترسیم
 (1سطوح تحلیل و متغیرهای درگیر در بحران سوریه : ) جدول 

 سطوح تحلیل متغیرهای درگیر در بحران سوریه مالحظات

ماندن اسد ، مخالفت با واگرائی سرزمینی 
 توسط كردها  

 حزب اهلل حمایت از كارگزاری -

   ایران-

 ساختار

حمایت از رفتن اسد ، باال رفتن وزن مولفه 
 مخالفت با هرگونه ارتقاء كردهاسنی، 

حمایت از كارگزاری اپوزیسیون میانه -
 رو و عناصر رادیكال 

 
 

 تركیه-

رفتن اسد ) مخالفت حداكثری با حضور -
 ایران (

عدم تصمیم در خصوص حمایت از  -
 ها میانه روها یا سلفیست

 مخافت با اخوان
های سیاسی و به علت فقدان ظرفیت-
 می ، واجد قدرت سلبی نظا

 
 
 

 عربستان 

برقراری ساختار فدرال یا كنفدرال) همسو 
تركیه( / ابزار  با حزب كارگران كردستان

 ر شمال سوریهتاكتیكی آمریكا د

  حزب اتحاد دموكراتیك  -

 

 كارگزار

 

 

 سقوط بشار ، تشكیل امارت اسالمی

 

 جبهه النصره -
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 سطوح تحلیل متغیرهای درگیر در بحران سوریه مالحظات

سقوط بشار ، تشكیل دولت سكوالر و 
 ملی 

 

 

 
 ارتش آزاد -
 

دفاع از مرزهای هویتی تشیع در لبنان / 
 حفظ انسجام در قلمرو مرزی لبنان 

 لبنانحزب اهلل 
 

 

كارگزار اصلی تركیه جهت نفوذ تئوریك 
 و فقهی در مناطق شمالی سوریه

 
 
 اخوان المسلمین -
 

ابزار عملیاتی تركیه در شمال سوریه 
جریان ایذائی بر علیه علویون و كردها /
خلع ید از حكومت سوریه در مناطق /

 شمالی سوریه /تعمیق فرقه گرائی قومی 

 
 جبهه التركمانی -

 
 سوریهترکیه و بحران 

از آنجا كه بحران سوریه ، بیشترین تاثیر را بر كشور تركیه دارد ، لذا تبار شناسی پارادایم  
 امنیتی این كشور در قالب نو عثمانی گری ، ضرورتی در تحلیل رفتار سیاستی تركیه در سوریه

 " قلمروخواهی تركیه و ژئوپلییك سلفی "با عنوان ای باشد . عبداله پور و حاتمی در مقالهمی
دانند، چرا كه می نوستالژی  تركیه در منطقه  مزوپوتامیا و سوریهدالیل كنش سرزمینی تركیه را 

زمانی مختلف  این منطقه حاصلخیز ، جزئی از قلمرو ایدئولوژیك و ژئوپلیتیك آن های در بازه
، ریههای مسلح مانند ارتش آزاد سوهبوده كه ابزار این هژمونی برای تركیه ، كارگزاری گرو

) باشدمی های ژئوپلیتیككارگزاری ، جبهه التركمانی و تقابل با سایر ساختارها وجبهه النصره
میالدی  1980نو عثمانی برای نخستین بار و به طور وسیعی در دهه   .( 1396عبداله پور و حاتمی ، 

ن و حل بوسیله دولت تورگوت اوزال در حزب مام میهن و برای نفوذ در حوزه قفقاز و بالكا
مشكل كردها از راه تمركز زدائی و اختیارات بیشتر به كردها ، آغاز شد. بنابراین این گفتمان، 
یك واژه به عاریت گرفته شده توسط حزب عدالت و توسعه از حزب مام میهن است كه با بهره 

مشكالت با همسایگان در بعد برداری از پوپولیسم اسالمی و با اضافه نمودن ، صفرنمودن 
. ( Unver Noy,2014:92) ، تبدیل به یگ گفتمان غالب در سیاست خارجی تركیه شدخارجی

ی داخلی و خاجی تركیه و هاسیاستبازنمائی نوعثمانی گری ، یك روند سیاسی و فرهنگی در 
ی داخلی ، نوعثمانی با هاسیاستمپراطوری عثمانی است. در اط با احیاء عامدانه گذشته ابارت در
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هدف تجدید و فرهنگ و سنت عثمانی و مالك شدن اعتماد سیاسی بیشتر در چارچوب 
، مذهبی ی قومیهاسیاستامپراطوری عثمانی است كه بوسیله حزب عدالت و توسعه با استفاده از 

و فرهنگی بخصوص با كردها بود. در بعد خارجی نیز به حداقل رساندن مشكالت با همسایگان 
ط موثر با كشورهای همسایه تركیه بود. نوعثمانی گری در ابتدا به مثابه با هدف ارتقاء ارتبا

، ناصر این ایدئولوژی ، حفظ انسجام، مطرح شد كه عستجایگزینی برای ایدئولوژی كمالی
توان نوعثمانی گری تركیه می . بنابراینهای قومی و غربی شدن حداكثری بودهمانند سازی اقلیت

 هاتركدسترسی به هویت عثمانی در قلمروهای نفوذ سنتی یال برای ساختار شبه امپررا به یك 
، خداحافظی تركیه با سیاست با عنوانای نوح ییلماز در مقاله .( Kagan,2016:36) ، تعبیر نمود

تن شورای اروپا به رشته تحریر صفركردن مشكالت با همسایگان و نظریه داوود اوغلو كه در بول
دكترین اوغلو ، خودای ی منطقههاسیاستست كه تركیه با شكست در مده  بر این اعتقاد ادرآ

عمق . پاسخ به بحران سوریه به آسانی با سیاست ( Yilmaz, 2013:67-74) را كنار گذاشته است
. بنابراین تغییر سیاست تركیه نسبت استراتژیك و صفر كردن مشكالت، مفصل بندی نمی شود

توان گفت تركیه می باشد .با این نگاهمی تجزیه شده  سوریه به سوریه ، حمله مستقیم در فضاهای
های نمودن اپوزیسیون گروه با حمایت از اخوان سوریه تحت لوای شورای ملی سوریه و متقاعد

 ها ، سیاست جدید خود در سوریه را به پیشمسلح سنی عرب به تساهل بیشتر نسبت به اقلیت
اوغلو باعث تنش این كشور با سه دولت عراق ، ایران برد. همچنین سیاست عمق استراتژیك می

وع اپوزیسیون و سوریه شده است . مضاف بر این موارد تركیه با عربستان سعودی در حمایت از ن
های عربستان مخالف شدید اخوان المسلمین در سوریه و طرفدار گروه .در سوریه مخالف است

های میانه رو و اضر در پی ساماندهی گروهتندرو سلفی است ،  در حالیكه تركیه در حال ح
در  1982نبال سركوب سال ( . اخوان سوریه بدYilmaz ,2016:71باشد )می متساهل در سوریه

های مالی خود كه ، سركوب شد ولی بدنبال بحران سوریه و در پی سیاست كمكشورش حما
. گرچه اخوان در باشدمی ، در صدد احیاء خودباشدرسد تا ده هزار سمپات داشته می به نظر

امكانات مالی  رسد با توجه بهمی سوریه و در بین اپوزیسیون نقشی بسیار ضعیف دارد ولی به نظر
ندیشه اخوانی در سوریه خود ، نقش تاج بخش را ایفاء نماید ، گرچه عربستان به شدت با نضج ا

صوص پیكر بندی اپوزسیون . از سوئی یكی از مناقشات بین تركیه و عربستان ، در خمخالف است
خیر است كه های ا. جبهه اسالمی بزرگترین ائتتالف اپوزسیون سوریه در سالباشدمی در سوریه
های مانند روههزار نفر متشكل از گ 60تا  40ین مد . این جبهه با نیروئی ببوجود آ 2013درنوامبر 

سوریه كه متشكل از سه شاخه  ، لواء الحق، انصارالشام، جبهه آزادی بخش اسالمیاحرار الشام
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هاكان یاووز  .(Lang & etc, 2014)  ، تشكیل شدم و لواء التوحید استثغور الشام ، جیش السال
اعتقاد دارد كه نوعثمانی گرائی به ساخت یك تركیه جدید با وفاداری متعین كه نه با هر نوع از 

تراك گذاشته شده با میراث عثمانی های زبانی و نژادی ، بلكه با یك تجربه تاریخی به اشویژگی
كه نو عقیده نیز وجو دارد این .   (yavuz,1998:23  ) و دلبستگی با اسالم ، امید و پیوند دارد 

عثمانی گرائی در جستجوی فهم حداقلی نظامی در داخل تركیه و استفاده از قدرت نرم تركیه 
در حقیقت نو عثمانی گرائی   ( Tashpinar , 2008:15) .های متعلق به تركیه استدر سرزمین

 د.باشمی هاتركائی نوستالژیگ گونه تركیه در منطقه نوعی بازخوانش جدید چند فرهنگ گر

ه رفت ولی در ابتدای بحران روابط تركیه با سوریه در ابتدای دوران بشار اسد رو به توسع
با وخامت اوضاع در سوریه ، ، تركیه در ظاهر ، اسد را تشویق به اصالحات نمود ولی سوریه

كه ائتالف دوستان سوریه را  2012تركیه خواهان تغییر رژیم شد و این موضوع در ابتدای سال 
بوجود اورد و عمالً اجازه سازماندهی به ارتش آزاد سوریه را داد به تغییر رژیم در سوریه ، منجر 

را در  ، بلكه بیشترین تاثیر  نقش مهمنه تنها های اخیر تركیه در سال . )  Akan,2012شد)
طرف مقابل اپووزیسیون  . گرچه درساماندهی نیروهای سنی مخالف اسد ، ایفاء نموده است 

لیتاریزه نمودن تعارض نمودن اپوزسیون و میای ی تركیه را در فرقههاسیاستمدنی غیر اسالمی 
اپوزیسیون سنی و مدیریت با این نگاه ، تركیه نقش مهمی را در حمایت از  . اندمتهم نموده

تنها از  ،تركیه .  ( Aita ,27 january 2014)تعارض اپوزیسیون سنی در سوریه داشته است 
عربی نمودن سوریه و انسجام سرزمینی سوریه بعد از اسد تاكید  رهایی حمایت كرده كه بگروه
حمایت  و تركیه نیز ستا شورای ملی سوریه با حمایت تركیه و در شهراستانبولدر این را. دارند

با خیزش اپوزیسیون سنی میانه رو و تضعبف . وردآقاطعی از تشكیل ارتش آزاد سوریه بوجود
، های سلفی و جهادی و مشخصاً، تركیه خود را متعهد به حمایت و همكاری از گروهدارتش آزا

 & Michelنموده است ) از احرار الشام ، شاخه انشعابی القاعده در عراق و سوریه ، 

Seufer,2016:79.) در حالیكه بقاء رژیم اسد ، دشمن اصلی برای اپوزیسیون سنی سوریه 
 باشد، برای تركیه كماكان هرگونه خودمختاری و استقالل كردهای سوریه خط قرمزمی
به عبارتی ، بیشترین دغدغه امنیتی تركیه نه حضور رژیم اسد بلكه هرگونه خودمختاری   .باشدمی

، تركیه متهم به هامطابق خیلی از گزارش( .  Uskowi,2018:11باشد) می ردهاو استقالل ك
 The Telegraph , March ) انهای تروریستی استممستقیم از ساز مستقیم و غیرحمایت 

و كمك های مالی ، تسهیل فروش نفت ، حمایت، پشتیبانیانتقال  شواهدی دال بر  . (15,2016
آنكارا  (Philip,httc://tinyurl.com ).باشدمی ،سلفیستی توسط تركیهخدام نیروهای برای است
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هوائی را بر علیه داعش به نیروهای امریكائی پایگاه  ، اجازه حمالت 2015جوالی  12تا 
حتی پس از كشته شدن تعدادی در حمله تروریستی منطقه سوروج توسط داعش  .اینجرلیك نداد

، به مواضع حزب كارگران كردستان در سوریه و عراق  ، تركیه به جای حمله بر علیه داعش
 :نمود ءان سه دوره مختلف را احصاوتمی به طور كلی در سیاست خارجی تركیهد. حمله نمو

 حفظ تعادل شكننده بین هویت شرقی و طرفداری از غرب  

 ری از عنصر عرب سنی ، رویگردانی منافع با غربداطرف هاسیاستانطباق ی ، بهار عرب 

 غرب با فاصله و سنتی دفاع خارجی سیاست سوی به تركیه چرخش.  

 القاعده و داعش با مقابله و آمریكا كالنهای استراتژی عنوان با خود گزارش در كاگان

ها ، اهداف خرد و كالن تركیه در منطقه ، روشریر در آمدهبه رشته تح2016 سال در كه
 ( Kagan,2016 ) .نمایدمی خاورمیانه را ترسیم

 (2) جدولروشها ، اهداف خرد و كالن تركیه 

 
  اهدا  کالن ترکیه

 
  اهدا  خرد ترکیه

 
  های ترکیهروش

 
بازآفرینی نقش تركیه به عنوان -

در ای یك قدرت مستقل منطقه
 برابر آمریكا و ناتو

بازتاسیس یك قلمرو شبه -
های امپریال تاثیرگذار بر حوزه

سرزمینی و قلمروئی امپراطوری 
  عثمانی

ترویج صورت بندی -
اسالم سنی در های حكومت
  خاورمیانه

دستیابی به جایگاه رهبری -
 جهان اسالم

احیاء عظمت امپراطوری سابق -
 هاترك

 
 

دستیابی به سلطه اقتصادی در -
  خاورمیانه

ترویج و شكل گیری صورت -
بندی دول اسالم سنی در لیبی 

 و سوریه
ایجاد دولت  زجلوگیری ا-

مستقل در كردستان عراق و 
هرگونه خود مختاری و مفصل 
بندی هویت كردی در 

 كردستان سوریه
 

حمایت از اخوان المسلمین و -
 همسو با آنهای جنبش

ارائه كمكهای نظامی به -
  گروههای شورشی اسالم گرا

تقویت روایط اقتصادی با -
خاورمیانه ، آسیای مركزی و 

 بالكان
ناقشه اعراب و ورود به م-

  اسرائیل
امتیاز گرفتن از آمریكا و اروپا -

  در جنگ با سوریه
نبرد با حزب كارگران -

كردستان به عنوان یك ابر 
 دشمن

تقویت حزب دموكرات -
كردستان عراق در نبرد با حزب 

 كارگران كردستان
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 (3عوامل تاثیر گذار بر كدهای ژئوپلیتیكی  تركیه ) جدول
 ملی منطقه ای

 شكست در ساخنارهای ژئوپلیتیك-
نئو عثمانی گرائی ) ابعاد -

 ژئوپلیتیكی (
كنش هویتی در میان اقلیت ترك -

 در سوریه و عراق
 تولید فضا -
 بسط ژئوپلیتیكی و قلمروخواهی-
 تقابل با كارگزاران ژئوپلیتیك-
اشاعه مدل حكمرانی تركی در -

 خاورمیانه
 

 بازتعریف میراث هویتی آتاترك-
 استقالل سرزمینی) بلند مدت(-
 در تركیه هاتركسازه سرزمین ملی -
هژمونی حزبی ، حزب عدالت و توسعه در تركیه در برابر احزاب -

 جمهوری خواه خلق/ حزب حركت ملی / و احزاب كرد

 
 

 (4مدل برند سازی ژئوپلیتیك تركیه ) جدول
 کارکرد اجرا هویت برند

ی هاتركچشم انداز)مام میهن -
 جهان( 

ارزش ها) تاریخ ، هویت ، زبان ، -
 نژاد( 

 نمادها) پرچم ، سرود و...( -
 اشخاص  برند) اردوغان( -
تصویر سازی از دشمن) تعارض با -

 میدانها(
ادعای قلمروئی) مناطق منفك شده -
 عثمانی... زا

ساختار حكمرانی) جمهوریت 
 نو(
 قدرت نظامی-
 ( منابع) انرژی، آب و گاز-
ابزارهای ارتباطاتی) ماهواره ، -

مطبوعات، دیاسپورای ترك در 
 اروپا( 

)پان  و متحدهابسیج حامیان 
 تركیسم و جهان سنی(

 مرعوب نمودن رقبا-
 

 

 عربستان سعودی و بحران سوریه 

وریه ، عربستان ضمن محكوم ها در سوریه و سركوب آن توسط حاكمیت سبا آغاز شورش
( . موضع ضد سوری عربستان در  Murir,2011ن ، سفیر خود را در دمشق فرا خواند ) آنمودن 

این بازه زمانی ، مقارن با دخالت مستقیم نظامی برای سركوب جنبش شیعیان در بحرین بود كه 
ن ، مضاعف  آی بعدی هاسیاستاین موضوع ترس نفوذ ایران را در خاورمیانه برای عربستان و 
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(Kamrava,2012:101-3   و تصمیم عربستان را برای تقلیل محور شیعی در پی داشت )
(Entousand,2013, از این تاریخ به بعد عربستان سعودی به همراه متحدان خود برای . )

های مالی به اپوزیسیون سرنگونی رژیم اسد و متحدان شیعی آن ، منبع اصلی تعارضات و كمك
امین منابع مالی به مخالفین كه نقش عربستان تنها به تمركز تسوریه شدند. البته باید عنوان نمود 

، بلكه پیشنهاد تقویت موضع اپوزیسیون سوریه بویزه ائتالف ملی برای انقالب سوریه بود )  نبود
Brti &Guzanky , 2014:28 با این وجود ، با توجه به نگاه قلمروخواهانه و ایذائی داعش به . )
، شد  2014الف تامین مالی داعش و حتی جبهه النصره از مارس سرزمین حجاز ، عربستان مخ

عربستان را در دوگانه ایران/ داعش  نامید  چرا كه رشد نفوذ های توان یكی از نگرانیمی بنابراین
عربستان در سالیان اخیر  امنیت عربستان ، تاثیر گذار است. ایران و گسترش داعش هر دو بر علیه

باشد می بوده  كه ایران برای بسط نفوذ خود ، درصدد بی ثبات نمودن منطقههمیشه بر این اعتقاد 
  (Rieger,204). توان عنوان نمود هرگونه كنش عربستان در بحران سوریه ، رویكردی ضد می

ایرانی/ شیعی دارد و اصواًل تعارض تركیه و عربستان به غیر از حوزه گرایشات له یا علیه اخوانی 
. با این تفاسیر فاقد نقاط تالقی تاثیرگذاری است ایذائی/ سلبی عربستان ، دو كشور و حركات

، دولتی ی خود و نقش تعارض آمیز در منطقهعربستان سعودی به علت مشكالت درونی و حاكمیت
از آنجا كه . ( Flanchi,2011شكننده و یك كشور بی ثبات در یك منطقه بی ثبات است ) 

سالیان اخیر عالوه بر بعد ایدئولوژیكی كه ذاتی اسالم عربستانی عربستان سعودی در های سیاست
سطح ژئوپلیتیك و  دو، كنشگری  عربستان در شود ، لذامی است ، بعد ژئوپلیتیكی را نیز شامل

امل   /حزب اهللها همواره سوریه را به خاطر حمایت از خط سعودی.ایدئولوژیك مطرح است 
، خته و سركوب اكثریت سنی این كشورد را به خطر انداها سیاست وضع موجوكه به زعم آن

دانند می متهم نموده و آن را یك كد ناامنی برای منطقه شامات و هم پیمانان خود در اردن و لبنان
، لذا تغییر و سرنگونی حكومت علوی اسد را یك داده اساسی برای سیاست خارجی و پیوستگی 

م سعودی اعتقاد دارد كه ایران در پی بی ثباتی و بسط . از سوئی رژیدانندژئوپلیتیك خود می
ساقط شدن نظام اسد و .  ( Rieger, 2014نفوذ خود در مناطق خاورمیانه و جهان عرب است ) 

 ، ژئوپلیتیك پیوسته نظام سعودی را به دریای مدیترانه وصلحاكم بر كشور سوریههای علوی
چرا كه پیوستگی ژئوپلیتیكی عربستان سعودی با استان سنی نشین انبار و نینوا به مناطق   ،نمایدمی

عالوه بر این ، الگوی رفتار سیاسی و امنیتی عربستان در .  گرددمی سنی نشین سوریه وصل
دهد كه این بازیگر تالش دارد تا به عنوان محور ژئوپلیتیكی برخورد با كشورهای منطقه نشان می

 .دار شودی امنیت، هویت و قدرت را در خاورمیانه عهدههاسیاستپارچه ساز ای نقش یكقهمنط
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ای منطقه موازنه، مورد نهفته استدو اهمیت تغییر در سوریه از بعد ژئوپلیتیكی برای عربستان در 
در خصوص نفوذ  .های نفوذ عربستان در لبنان و فلسطینبا ایران و مداخالت سوریه در حوزه

بین ای سنتی و قببیلههای های اخیر این كشور باید به ریشهربستان در سوریه و در بحران سالع
سوریه خاك  %55البدیعه كه قبایل ساكن در منطقه اعراب بدوی سوریه و عربستان اشاره نمود . 

های (. اكثریت گروهDawn,2013شوند . ) می جمعیت سوریه را شامل %45دهد ، می را تشكیل
هستند كه ریشه در شبه جزیره ای سیستم عشایری/ قبیلهای قبیله -سوریه ، شاخه هائی زیرای قبیله

حاصلخیز به مناطق شمالی ، مهاجرت های عربستان هستند كه برای دسترسی به آب و سرزمین
 شبه جزیره عربستان خود را باای ( . این قبایل هنوز روابط قبیلهDokhan,2015:16كرده اند )
در سوریه برقراری سیستم خویشاوندی ای . عنصر اصلی در صورت بندی قبیلهاندحفظ كرده

(kinship  است كه حمله به یك فرد ، پاسخ گروهی را در پی خواهد داشت كه اقدام جمعی )
توان كه می شود و اعضای گروه متعهد به حمایت از یكدیگر هستند . به طوری كهمی نامیده

گردد. رابطه بین قبایل سوری می منجر به خشونت جمعیای توجه به عصبیت قبیلهاقدام جمعی با 
محور بوده است . عربستان سعودی –و كشورهای خلیج فارس به صورت سنتی یك نگاه حامی 

-Schoel,2011:96، همیشه قبیله عنزا را با حمایتهای مالی و سیاسی ، پشتیبانی نموده است . )

ان این قبایل كه در كشورهای حاشیه خلیج فارس مشول به كارند یكی (. به طوری كه جوان113
. از طرفی عربستان ، نسبت به گسترش و تشكیل در سوریه بوده اندها ل نضج شورشاز عوام

هالل شیعی و بسط نفوذ ایران از طریق عراق به سوریه و سواحل مدیترانه و لبنان به شدت نگران 
در سوریه ، فرصت مناسبی را در اختیار عربستان قرار داده تا از  ناآرامی(. Imonti, 2014است .)

راه پیوند با قبایل برای تخریب و فروپاشی رژیم اسد و ماالً خلع ید از ایران برای دسترسی به 
توان به كنفدراسیون شمر و می . میان مهمترین این گروههایال ژئوپلیتیكی ، جلو گیری نمایدام

 Dawn,2010:29-49از نجد به سوریه مهاجرت كردند اشاره نمود . ) 19و  18عنزا كه در قرن 
بغداد  –هر دو این قبایل بعد از ورود به سوریه ، مسیرهای اصلی تجارت و بازرگانی بین دمشق  .(

، رویكرد ایدئولوژیكی –رهیافت ژئوپلیتیكی .  (Tooth,2000مكه را كنترل نمودند )  -و دمشق
به طور كلی سیاست . های اخیر بوده استتحوالت خاورمیانه در سالاصلی عربستان نسبت به 

ای بر سیاست های نفوذ منطقهخارجی و امنیتی عربستان در خصوص محیط پیرامونی و حوزه
سیاست حفظ وضع موجود در چارچوب ائتالف با غرب به . حفظ وضع موجود استوار است

نگاه  این سیاست، شالوده .شودن تلقی میترین رویكرد امنیتی پادشاهی عربستاعنوان اصلی
در سطح منطقه و به خصوص در های موجود است و هرگونه ماجراجویی عربستان به پویش
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عربستان در دوران سیاست خارجی خود بر اصول .پیرامونی خود را تحمل نخواهد كرد حوزه
  :ذیل ، تكیه نموده است

 انقالبی در خاورمیانه های مبارزه با نگرش 

 سیاست حفظ وضع موجود 

 قیمومیت مذهبی جهان اسالم سنی 

 سنی بعد از /بسط تاثیر گزاری خود در كشورهای همسایه به علت دو قطبی شیعه

  .یتحوالت بهار عرب

هایی كه در بحرین، یمن و سوریه روی داده است بنابراین تحلیل و انطباق تحوالت و بحران
  .باشدفوق های تواند موید شاخصهبه خوبی می

 (5عربستان: ) جدولها ، اهداف خرد و كالن روش

یك ژاسترات اهداف كالن
  عربستان

 

 اهداف خرد استراتژیك عربستان

 
 عربستان های روش

 

 ارتقاء قدرت سلفیسم 

هد آمریكا به عتقویت حس ت-
 اورمیانه خمتحدان سنتی اش در 

جلوگیری از تشكیل یك -
 ایران هسته ای

 توقف خیزش ایران در منطقه 

 ربستانعحفظ امنیت داخلی -

 

جایگزین نمودن رژیم اسد و -
 خلع ید از ایران در سوریه 

عقب نشاندن ایران از سوریه ، -
 بحرین و یمن 

حفظ اتحاد قوی با دول عرب 
 خلیج فارس 

 

حمایت مالی از گروههای -
 اپوزیسیون در سوریه 

 حمایت مالی از اردن و مصر -
تشكیل جلسات منظم برای -

اپوزیسیون سوریه تحت یك 
 چتر واحد

 خلع ید از ایران در یمن-
بسط و گسترش كیفی -

 نیروهای نظامی عربستان 
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 (6عوامل تاثیر گذار بر كدهای ژئوپلیتیكی  عربستان) جدول
 ملی منطقه ای

شكست در ساخنارهای ژئوپلیتیك -
 شیعی 

 دیپلماسی تهاجمی عربستان -
كنش هویتی عربی در خاورمیانه -

 عربی 
 تولید فضا -
هژمونی در شامات و خلع ید از -

 ایران 
 تقابل با تركیه و اخوان المسلمین -
 

 بازتعریف و بازخوانش جدید از میراث ال سعود با قرائت جدید-
 سازه سرزمین ملی اعراب حجازی  -
 سركوب مخالفان سلمان و سركوب شیعیان -
 

 
 (7سازی ژئوپلیتیك عربستان  : ) جدولمدل برند 

 كاركرد اجرا هویت برند 
چشم انداز) هژمونی عرب سنی در -

 خاورمیانه( 
ریخ عرب ، هویت ها) تاارزش-

 ( عرب، لهجه حجازی 
 نمادها)حرمین شریفین ...( -
تصویر سازی از دشمن) شیعیان ، -

 سكوالریسم ، اخوان المسلمین (
یسم در ادعای قلمروئی) پان عرب-

 لوای ایدئولوژی وهابی (.

 ساختار حكمرانی) پادشاهی(
 قدرت اقتصادی-
 ( پترودالر،منابع)انرژی-
ابزارهای ارتباطاتی)منابع مادی -

 و ایدئولوژیك سلفی (

بسیج حامیان و متحدها)تشكیل ، 
حمایت و صدور تروریسم 

 تكفیری (
 

 ای منطقههای ایران و سیاست

های همیشگی سیاست ورزان غربی در خصوص سیاست خارجی ایران این یكی از چالش
موضوع بوده كه رفتار سیاست خارجی ایران ، متاثر از یك نگاه مذهبی / ایدئولوژیك است یا 

توان گفت سیاست خارجی می (. با این نگاهEl Berni, 2018 : 125یك رویكرد نئو رئالیستی )  
الملل  به یك نارشیك ساختار نظام بین ه اصل بقاء در ماهیت آبا توجه ب  ایران در حال حاضر و
، نزدیك است. در این راستا ،حداكثری نمودن قدرت خودیار از طریق رویكرد نئورئالیستی

توان می ن رالی ، اهمیتی شایان دارد كه نمود آمحاسبات استراتژیك در شكل دهی به منافع م
سپتامبر  11وادثی مانند حمله عراق به كویت ، حادثه در سیاستگذاری خارجی ایران ، عطف به ح
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مشاهده نمود كه جملگی ، تبلور یك رویكرد  یو بهار عرب 2003، تهاجم آمریكا به عراق در سال 
نئورئالیستی است. ریاض ، همیشه تهران را متهم به رویكرد رئالیسم تهاجمی نموده 

(Sallukh,2013:12,)ایران را در مواجهه با تهدیدات ای منطقهی هاسیاستتوان می در حالیكه
 . كرد ، رئالیسم تدافعی تحلیل نمودو مشخصاً عربستان و اسرائیل را با رویای منطقه

های اخیر و در كشورهای عراق  و سوریه ، ایران در سالای ی منطقههاسیاستاز سوئی ،
شائبه تغییر در بافت جمعیتی و دموگرافی مناطق مورد مناقشه را  ایجاد نموده است  . این شائبه با  
بیان تشكیل هالل شیعی توسط شاه اردن و تئوریزه نمودن  سیاستمداران غربی ، شكلی جدی و  

ری كسینجر نیز بر این اعتقاد است كه بسط . هنهراسی در منطقه خاورمیانه گشتباعث شیعه 
، ایدئولوژی شیعی،  تحت لوای به بیروت و خیزش امپراطوری پارس پیوند شیعی ایران از تهران

قرار دارد . اعتقادی كه بسیاری با توجه به رویكرد پراگماتیستی ایران آن را یك نگاه سطحی 
ی هاسیاستراستا با ، همن عنوان نمود( . شاید بتوا Hannan & kaye , 2015:77دانند ) می

،  وب سوریه، حضور استراتژیك نیروهای آمریكایی در سوریه و گذرگاه التنف در جناسرائیل
بزرگترین محدودیت بر علیه ایران برای دسترسی به كریدور مدیترانه است . در صورتی كه 

. كریدور ایرانی رگونی استیقاً وابسته به معضل دگتعقیب كریدور مدیترانه برای ایران ، عم
شیعی نیاز به یك بازمهندسی دموگرافیك دارد و تغییر در دموگرافی  مدیترانه به مثابه یك هالل

آینده ای مناطق شمال غرب عراق و شرق سوریه باجمعیت غالب عرب سنی ، مشكالت فرقه
ایران در  ت كه سیاست خارجیتوان گفمی. ( Balanch,2018:9منطقه را رقم خواهد زد ) 

، پر نمودن خالء قدرت و ایجاد متحدانی قوی و استراتژیك است تا تحمیل هژمونی و منطقه
( .جمهوری اسالمی ایران ، بحران El Berni, 2018:129تغییر بافت دموگرافیك در منطقه ) 

سوریه را از ابتدا به عنوان یك اتفاق غیر طبیعی كه توسط نیروهای خارجی برای تضعیف محور 
دوگانه در خاورمیانه های (  و غرب را متهم به سیاستEl Berni, 2018قاومت  بوده ، قلمداد  )  م

( . از سوئی ، در بسیاری از مقاالت  منتشر شده توسط  (Maltzhan ,2018:54نموده است
پژوهشگران غربی ، ایران ، مصدر تعارض و فرقه گرائی از شروع بحران در سوریه بوده )  

philip,2018:22ها را در تشكیل دفاع نیروهای به سوریای توان خدمات مشاورهمی ( ، ولی
ا دلیلی بر انكار این رهای مختلف مردم سوریه به عنوان یك نیروی فرگیر از مذاهب و قومیت

در همین راستا ، مسعود بارزانی اعالم داشت ، ایران اولین كشوری بود كه برای نگاه دانست. 
تهران همچنین با .( Reuters, 27 Aug. 2014به كردهای عراق كمك نمود) مقابله با داعش

 .Al Jazeera, 23 Aug)های زیادی نمود ارسال مشاوران نظامی به نیروهای امنیتی عراق كمك
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 Reuters, 19باشد )می ای خود( .اما سوریه نماد تاثیر ایران در حمایت از متحدان منطقه2014

Sept. 2012.) 
استراتژی درگیرانه ایران در سوریه ، تعارض "رای اتالنتیك در گزارشی با عنوان موسسه شو

، حضور طق علوی نشین برای حفظ منافع آتیه در مناحضور ادامه دار در سوریه بویژ "ل با اسرائی
دائمی در مرزهای شمالی اسرائیل به عنوان یك موازنه تهدید و حفظ و ایجاد كریدور زمینی به 

ترین مهم بطه( . در این راUskowi,2018:5-6داند ) می را از مطامع ایران در سوریهسوی لبنان 
، انددمی حزب اهللهای نظامی به سوریه و به استراتژی اسرائیل نیز خلع ید از جریان ورود سالح

با نیروهای اسرائیلی بیش از حزب اهلل گرچه منطقه حائل بین مشاوران نظامی ایران و نیروهای 
داند می ترین خط قرمز امنیتی خودباشد ولی اسرائیل این حضور را مهممی د كیلومتریكص

(Ahren,2018   . ) 

 (8ایران ) جدول ها ، اهداف خرد و كالنروش

 ایران های روش اهداف خرد  استراتژی ایران اهداف كالن استراتژی ایران 
 

 صدرو انقالب-
 ایجاد هزمونی انقالبی-
 آمریكا در خاورمیانهخلع ید از -
 حذف دولت اسرئیل-
شكست تهدید اسالمرگرائی -

 افراطی برای خود و متحدان
 محافظت و بسط شیعی گرائی-

 تهدید اسرائیل به حمله 
عاجز نمودن اسرائیل در -

 ی منطقه ایهاسیاست
های بازتعریف در شكل حكومت-

 انقالبی 
 حمایت و بسط متحدان منطقه ای-
 ئی جهارنیپایان انزواگرا-
 حفظ عمق استراتژیك-
 افزایش مقاومت اقتصادی-

  -چالش با رژیم سعودی

 حفظ رژیم اسد-
حفظ حكومت ضد امیكا و -

 طرفدار ایران در عراق
بسط حمایت نظامی با شبه -

نظامیان در عراق ف حكومت 
 سوریه 

طرفدار ایران های تشكیل سوژه-
 در منطقه 

و ای توسعه غنی سازی هسته-
 تولید انرژی برنامه

 ثبات اقتصادی-
 بسط تجات انرژی-

 
 (9عوامل تاثیر گذار بر كدهای ژئوپلیتیكی  ایران : ) جدول

 ملی منطقه ای

شكست در ساخنارهای فكری و  -
ژئوپلیتیك جدید و طرفداری از 

 موجودیت ارضی ساختارها 
 رئالیسم تهاجمی -
 كنش هویتی شیعی در خاورمیانه -

 حفظ ارزشهای انقالب با تكیه بر تشیع -
 سازه سرزمین ملی ایران -
  ها طرد پلورالسم در شقوق مختلف و اجماع در تمامی حوزه -
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 تولید فضا ) كریدور مدیترانه ( -
هژمونی در شامات و خلع ید از -

 ای رقبای منطقه
 تقابل با تركیه و عربستان و اسرائیل  -

 
 (10ژئوپلیتیك  ایران ) جدولمدل برند سازی 

 كاركرد اجرا هویت برند 
چشم انداز)ضد  هژمونی بر علیه -

 ایران شیعی در خاورمیانه( 
 تاریخ ایران ، هویت شیعی( ارزشها)-
 نمادها)عتبات عالیات ...( -
تصویر سازی از دشمن)، غرب -

 سكوالر ، وهابیت (
 ادعای قلمروئی) ندارد(.-

 ت اسالمی جمهوریساختارحكمرانی)
 قدرت جمعیت -
 ( منابع) انرژی،نیروی انسانی -
ابزارهای ارتباطاتی)منابع مادی و -

هویت شیعی ، دیاسپورای ایرانی در 
 آمریكا و اروپا ) له یا علیه ( (

 حامیان و متحدها بسیج
 )كمریند شیعی  (

 

 نتیجه گیری 

های مسلط آرائی میدان، عالوه بر تنش قومی و مذهبی سوریه، باعث صف بحران سوریه
های . سه گشور ایران ، تركیه و عربستان با مدلجهت نفوذ در آینده سوریه شده استای منطقه
 سیاسییی را در عرصه هاسیاست، ای تاثیر گذار منطقههای در سالیان اخیر به عنوان مولفهای منطقه

، باشد. اهداف ژئوپلیتیكمی و نظامی سوریه بوجود آورده اند كه واجد نقاط تالقی بسیار
ایدئولوژیك آنها در راستای هژمونی در سوریه و ارتقاء كارگزاران منتسب به آنها طیف وسیعی 

، رویكرد اید عنوان نمودكه در بحران سوریه. بمی و سكوالر را در بر گرفته استاز نیروهای اسال
را برای ای برنامه مشخص توسعهعربستان ، سلبی و رویكرد ایران و تركیه ایجابی است . عربستان 

نماید . درحالیكه تركیه با می سوریه ندارد و تنها به ایران و بسط نفوذ ان در سوریه ابراز ناراحتی
كند. هرگونه قلمروخواهی كردها در سوریه خط قرمز می مرزهای سیاسی خود با سوریه فكر

 د عربی در این كشوراین كشور است . مضاف بر این حتی یك حاكمیت متمركز قدرتمن
 هاتركتواند چالشهای امنیتی آینده تركیه باشد . بنابراین در حالیكه مدل امنیتی و سیاسی می

 برای آینده سوریه مشخص است ،  عربستان تنها با ایجاد بحران و تعمیق ایدئولوژی سلفی
ن و تركیه را به خود را درآینده سوریه و جلوگیری از نفوذ حداكثری ایراای تواند برگ برندهمی

، یك ساختار شبه امپریال  هاتركاختصاص دهد.  همانطور كه ذكر شد تفكر سیاسی امروز 
در  هاتركسازد كه این ساختار با تلفیق قدرت نرم/ سخت افزاری می رابه ذهن متبادرای منطقه

 اما در كر دارد . به قلمرو كشور سوریه ، حكایت از این تف هاتركمنطقه قابل رصد است . ورود 
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چند . تركیه یك هویت بسیار پررنگ است  هویت و سیاست، نقش روابط تركیه و عربستان 
، بعد اروپایی، بعد تركی و بعد اسالمی كه بعد از روی كارآمدن حزب عدالت و بعدی  دارد

ع اخوان ، تركیه از اسالم معتدل از نواز سوی دیگر تر شده است.  توسعه نسبت به گذشته برجسته
كند. این موضوع كامال در تضاد می عبارتی این جریان را نمایندگی كند و بهمی المسلمین دفاع

وهابیت و رهبری جهان سلفیسم ، با تبلیغ ها با هویت مذهبی و عربی عربستان قرار دارد. سعودی
ها اد با تركبینی نسبت به اجتماع، سیاست و مذهب در تضعرب، اساسا خود را از نظر جهان 

تا به یك بازیگر  درصدد بود توسعه، تركیه و بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت  .دانندمی
تبدیل شود. به عبارتی اهداف راهبردی تركیه به  استراتژیك منطقهدر معادالت ای برتر منطقه

ذار شناخته شود. در منطقه به عنوان بازیگر تاثیر گ 2020نحوی تعیین شده بود كه تركیه تا سال 
سكوالریستی، به دنبال كمالیستی/ گرایشات  تقلیلگرایی با تاكید بر  یاز طرف دیگر نوعثمان

و در قالب قدرت نرم در زمینه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تركیه در  پویاسیاست خارجی 
به عنوان كشوری كه داعیه دار ، رهبری عربستان ، اما  كشورهای سابق امپراطوری عثمانی است
ی ایران باید هاسیاستمخالف است. در خصوص  هاتركجهان اسالم و عرب است ، با هژمونی 

ی ایران را برای شكست هاتالشعنوان نمود كه در حالیكه بسیاری از كشورهای غربی و منطقه 
آن یعنی ای یكا و متحدان منطقهدر ساختارهای تروریستی منطقه مانند داعش را ستوده اند ، آمر

رائیل و عربستان سعودی با طرح گفتمان شیعه فوبیا ، ایران را متهم به تعمیق فرقه گرائی ، اس
گسترش نفوذ شیعیان و طرحی به نام كریدور ایرانی نموده اند . ایران از ابتدای بحران در سوریه 

، ای یكالیسم و دخالت عوامل فرامنطقهبر حفظ انسجام سرزمینی سوریه ، مبارزه با هرگونه راد
ی تركیه و عربستان در خصوص حكومت بشار ، هاسیاستتاكبد نموده است .  در حالیكه 

اپوزیسیون میانه رو ، ارتش آزاد و گروهای سلفیستی ، سیاستی مبهم و متناقض بوده  و این در 
همسو و ایران و عربستان  حالی است كه نقاط تشابه سیاستی ایران و تركیه تا درجه زیادی 

 . متعارض و عربستان و تركیه ، نامشخص بوده است
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 منابع و مآخذ:
( ، 1396عبداله پور ، محمدرضا . حاتمی ، محمدرضا ، )  -

قلمروخواهی سرزمینی  تركیه و ژئوپلیتیك سلفی در بین النهرین ، 
 1396،  فصلنامه سیاست جهانی

( ، سوژگی 1394عبداله پور ، محمدرضا و قادری ، رحیم ) -
ژئوپلیتیك حزب كارگران كردستان تركیه در بین النهرین شمالی 

 94، زمستان  فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسالم، 
دیالکتیک ( 1395عبداله پور ، محمدرضا ، دیانت ، محسن )-

، ساختار ، کارگزار در منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه 
 انتشارات كلك سیمین ، تهران

( ،  همه پرسی استقالل كردستان 1396عبداله پور ، محمدرضا) -
، تیر و  همشهری دیپلماتیکعراق ، برند سازی ژئوپلیتیك  ، 

 مرداد 
( 1396،  ) ی ، علی ، رسته ، داوودعبداله پور ، محمدرضا ، محسن-

، دیاسپورا و خیزش ناسیونالیسم كرد با تاكید بر مدلهای  تعارض ،  
، سال هفتم ، های سیاسی جهان اسالمفصلنامه پزوهش

  96، بهار  1شماره 
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