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غیرنظامیــان  از  حمایــت  بــرای  قیصــر  »قانــون   ،۲۰۲۰ ژوئــن   ۱۷ در 
ســوریه« الزم االجــرا شــد؛ ایــن قانــون کــه در ســال ۲۰۱۹ بــا هــدف 
ــام  ــا ن ــا ب ــانه ه ــد، در رس ــادر ش ــش ص ــوریه و متحدان ــت س ــه دول تنبی
قانــون قیصــر شــناخته یم شــود. ایــن قانــون بــه حلــاظ برهــم زدن 
ــایص  ــه فــاز جدیــد در ســوریه، از اهمیــت خ ــام ورود ب ــا و اع کارت ه
ــه قــوا بــه  برخــوردار اســت؛ در ایــن فــاز جدیــد- و پــس از آنکــه موازن
نفــع بشــار اســد تغییــر کــرده بــود- ایــاالت متحــده بزرگرتیــن نقــش 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــوریه ایف ــده س ــن آین را در تعیی
ــری  ــم گی ــه در تصمی ــت ک ــده اس ــرا ش ــاین الزم االج ــر زم ــون قیص قان
هــا در ســوریه، ایــراین هــا و روس هــا همچنــان حــرف آخــر را یم زدنــد. 
بــا توجــه بــا اینکــه ایــن قانــون ابــزار بزرگــی در دســتان دولــت آمریــکا 
بــه شــمار یم رود، مشــخص کــردن ابعــاد سیاســی آن ضــروری اســت. 
همچنیــن بســیار حائــز اهمیــت اســت تــا تاثیــر احتمالــی ایــن قانــون بــر 
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نفــوذ متحــد ســوریه؛ یعنــی ایــران، نــه تنهــا در ســوریه بلکــه در لبنــ�ان 
و عــراق و همچنیــن میــزان تــوان ایــران در دور زدن حتریــم هــا در حــوزه 

هــای مــورد نفــوذ ایــن کشــور، ارزیــایب شــود.
یک – ابعاد سیاسی قانون قیصر

ــم یم  ــده فراه ــاالت متح ــت ای ــرای دول ــکان را ب ــن ام ــر ای ــون قیص قان
آورد تــا هــر دولــت، شــرکت یــا فــردی را کــه از دولــت ســوریه حمایــت 
ــای  ــره ه ــی از چه ــا یک ــت ی ــن دول ــا ای ــا ب ــد، ی ــادی کن ــا م ــی ی ــی، فن مال
سیاســی ارشــد در درون آن معاملــه عمــده ای داشــته باشــد، مــورد 
حتریــم قــرار دهــد. ایــن قانــون هــر پیمانــکار نظــایم، نیروهــای مــزدور، 
یــا نیــروی شــبه نظــایم را شــامل یم شــود کــه ظرفیــت نظــایم اش را 
بــه نفــع خــود یــا بــه طــور مســتقیم بــرای دولــت هــای ســوریه و ایــران 

بــه کار گیــرد.
ایــن قانــون همچنیــن امــکان اعمــال حتریــم علیــه هــر دولــت، شــرکت 
یــا فــردی را فراهــم یم آورد کــه بــا دولــت ســوریه در یکــی از چهــار 
خبــش عمــده آیت همــکاری کنــد: انــرژی، هوانــوردی، مالــی - بانکــی، و 

ــی. ــاز و مهندس ــاخت و س س
قانــون قیصــر مکانیــزیم را بــه وجــود یم آورد تــا رییــس جمهــور آمریــکا 
بتوانــد در صــورت وجــود برخــی شــرایط، حتریــم هــا را بــردارد: اســد و 
متحــدان ایــراین و روســی او بمبــاران تاسیســات عمــویم و غیرنظــایم 
ــده از  ــال ش ــای اعم ــت ه ــه محدودی ــن هم ــ�د، برداش ــف کنن را متوق
ســوی روســیه، ایــران، ســوریه و همــه گــروه هــای مســلیح کــه بــه آنهــا 
ــت  ــهرهای حت ــه ش ــتانه ب ــای بشردوس ــک ه ــل کم ــد، حتوی ــته ان وابس
ــکان  ــم آوردن ام ــی، فراه ــان سیاس ــه زندانی ــردن هم ــره، آزاد ک محاص
اجنــام حتقیقــات از ســوی ســازمان هــای حقــوق بشــری، فراهــم آوردن 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/52/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Caesar+Syria+Civilian%22%5D%7D&r=1&s=1
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در  جنگــی  جنایتــکاران  محاکمــه  پن�اهنــدگان،  بازگشــت  امــکان 
ســوریه، و اجــرای عدالــت در حــق کســاین کــه در ایــن جنایــات دســت 

داشــته انــد.
ــه  ــه ب ــی ک ــژه آنهای ــروط – بوی ــن ش ــی از ای ــرای برخ ــه، اج ــن هم ــا ای ب
محاکمــه کــردن جنایتــکاران جنگــی مربوط یم شــود – بســیار دشــوار 
اســت. خــود اســد و مقامــات ارشــد دولــت او در ایــن جنایــات جنگــی 

دســت داشــته انــد.
محافــل رســانه ای آمریــکا گفتــه انــد کــه ایــن حتریــم هــا در چنــد فــاز 
ــاعت  ــد س ــت چن ــا درس ــم ه ــت حتری ــد. دور خنس ــد ش ــال خواهن اعم
پــس از الزم االجــرا شــدن قانــون قیصــر در ۱۷ ژوئــن ۲۰۲۰ آغــاز شــدند. 
ــاد  ــد، و ۳۹ نه ــرا اس ــرش؛ بش ــرش، خواه ــد، همس ــا اس ــم ه ــن حتری ای
و فــرد دیگــر - از جملــه گــروه شــبه نظــایم ایــران یعنــی لشــکر 
فاطمیــون و لشــکر چهــارم ارتــش ســوریه بــه رهــری ماهــر اســد - را 
هــدف قــرار داد. دور دوم در نیمــه خنســت ژوئیــه ۲۰۲۰ اعمــال خواهــد 
شــد و افــراد جدیــدی را کــه وابســتگی هــای سیاســی و اقتصــادی بــا 
دولــت ســوریه دارنــد هــدف قــرار خواهــد داد. دو بســته حتریــی دیگــر 

نیــز در آگوســت ۲۰۲۰ منتشــر خواهــد شــد.
دولــت آمریــکا اعــام کــرده اســت کــه هــدف اصلــی ایــن قانــون – کــه 
ــچ  ــاین پن ــوب زم ــک چارچ ــکا، ی ــور آمری ــس جمه ــای ریی ــان امض از زم
ــار و  ــر رفت ــه تغیی ــوریه وادار ب ــت س ــه دول ــت ک ــن اس ــاله دارد – ای س
ــق  ــت از طری ــرار اس ــن کار ق ــد؛ ای ــی کن ــل سیاس ــک راه ح ــن ی پذیرف
و  ای  منطقــه  متحــدان  حمایــت  از  ســوریه  دولــت  کــردن  محــروم 
جهــاین - کــه مانــدن اســد بــر ســر قــدرت را امــکان پذیــر کــرده انــد – و 
همچنیــن از بیــن بــردن شــاهرگ هــای دولــت اســد صــورت پذیــرد. بــا 
ایــن همــه، قانــون قیصــر اهــداف مهــم دیگــری نیــز دارد: کــم کــردن 

https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
https://www.state.gov/syria-caesar-act-designations/
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ــص؛  ــور اخ ــه ط ــوریه ب ــی و در س ــور کل ــه ط ــه ب ــران در منطق ــوذ ای نف
کاهــش نفــوذ در حــال گســرتش ایــران در ســوریه؛ اعمــال فشــار بــرای 
بــرآوردن خواســت اســراییل دال بــر اخــراج گــروه هــای شــبه نظــایم 
طرفــدار ایــران از ســوریه؛ و جلوگیــری از تب�دیــل شــدن پیشــروی هــای 
ــایم در  ــادی، و نظ ــی، اقتص ــتاوردهای سیاس ــه دس ــوریه ب ــران در س ای

ــور. آن کش
مهمــرت اینکــه هــدف ایــن قانــون محــروم کــردن روســیه و ایــران از 
گرفــن ســهم عمــده از بازســازی ســوریه اســت کــه ۴۰۰ میلیــارد دالر 
ــه  ــت ک ــده اس ــرا ش ــاین الزم االج ــون زم ــن قان ــود. ای ــن زده یم ش ختمی
اســد خبــش هــای انــرژی، ســرمایه گــذاری و بازســازی در ســوریه را بــه 

ــت. ــرده اس ــذار ک ــا واگ ــراین ه ــا و ای ــه روس ه ــاری ب ــور احنص ط
امــا واشــنگن مایــل اســت تا از طریــق قانــون قیصر وضعیــت موجود 
را پیچیــده تــر کــرده بــه ســلطه روســیه و ایــران بــر آینــده ســوریه پایــان 
دهــد. عــاوه بــر ایــن، ایــاالت متحــده اهــرم هایــی بــرای شــکل دادن بــه 
آینــده نویــن ســوریه در اختیــار خواهــد داشــت. ایــن بــدان معناســت 
کــه ایــاالت متحــده یم خواهــد قویرتیــن طــرف در معــادالت ســوریه 
باشــد و امــکان تعییــن نت�ایــج توافقنامــه هــا، توزیــع منافــع و حمایــت 

از راه حــل هــای سیاســی را داشــته باشــد.
دو – پیامدهای قانون قیصر بر میزان نفوذ ایران در سوریه

شــرایط ایــن قانــون و ابزارهــای آن مشــخص یم ســازد که ایــران هدف 
اصلــی ایــن قانــون اســت کــه مقیــاس گســرتده ای دارد و گــروه هــای 
نیابتــی ایــران در منطقــه را هــدف قــرار یم دهــد. در واقــع، قانــون 
ــده  ــاالت متح ــری ای ــار حداک ــرتاتژی فش ــی اس ــرته طبیع ــر گس قیص
ــی را  ــش های ــون پرس ــن قان ــرای ای ــه، اج ــت. در نتیج ــران اس ــه ای علی

https://www.skynewsarabia.com/business/1039316-بشار-الأسد-نحتاج-400-مليار-دولار-لإعادة-إعمار-سوريا
https://www.skynewsarabia.com/business/1039316-بشار-الأسد-نحتاج-400-مليار-دولار-لإعادة-إعمار-سوريا
https://www.skynewsarabia.com/business/1039316-بشار-الأسد-نحتاج-400-مليار-دولار-لإعادة-إعمار-سوريا
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ــر میــزان نفــوذ ایــران در ســوریه مطــرح یم کنــد: ــاره تاثیــر آن ب درب
الــف_ از نظــر اقتصــادی: تنــگ تــر کــردن حلقــه فشــار اقتصــادی بــه 
ــه  ــی ک ــد احتمال ــع درآم ــه مناب ــه هم ــان دادن ب ــق پای ــران از طری دور ای
ایــران امیــدوار بــود در ســوریه بــه دســت آورد. ایــن کار را یم تــوان 
از راه هــای زیــر اجنــام داد: یب بهــره کــردن ایــران از ســود هــای ســرمایه 
بــرای  گــذاری، جلوگیــری از اســتفاده از حــوزه هــای حتــت نفــوذ 
ــران  ــه ای ــال ۲۰۱۸ علی ــه از س ــده ک ــاالت متح ــم هــای ای دور زدن حتری
اعمــال شــده انــد، و محــروم کــردن ایــران از هرگونــه منفعتــی کــه 
امیــد داشــت در ازای هزینــه هــای مــادی حمایــت از اســد، در مرحلــه 
بازســازی ســوریه بــه دســت آورد. طبــق ختمیــن ایــراین هــا، هزینــه آنهــا 
تــا ســال ۲۰۲۰ در کل ۳۰ میلیــارد دالر و تلفــات ایــران تــا ســال ۲۰۱۹، دو 
هــزار نفــر بــوده اســت. قانــون قیصــر از اجــرای چندیــن توافــق ســرمایه 
گــذاری جتــاری نیــز کــه ایــران از ســال ۲۰۱۷ بــا اســد امضــا کــرده اســت 

ــرد. ــد ک ــری خواه جلوگی
ــرای نقــش  ب_ از نظــر سیاســی: ایــن قانــون چالــش هــای جدیــدی ب
ایــران در ایــن مقطــع حیــایت بــه وجــود یم آورد، تهــران مــدت هــا انتظــار 
کشــیده بــود تــا بــا تغییــر تــوازن قــوا بــه نفــع بشــار اســد، حضــور خــود 
را تثبیــت کنــد. ایــران تــاش یم کنــد تــا از پیشــروی هــای نظــایم اســد 
در ســوریه کــه بــه ایــن کشــور در رســیدن بــه اهــداف سیاســی خــود در 
معــادالت جدیــد کمــک یم کنــد ســود بــرد. امــا قانــون قیصــر ایــران را 
از چنیــن منافعــی محــروم یم کنــد. ایــن قانــون همچنیــن بــا برهــم زدن 
موقعیــت جدیــد ســوریه، نفــوذ ایــران و بشــار اســد-متحد ایــن کشــور 

– را در مرحلــه پــس از حتــوالت جدیــد کاهــش دهــد.
ایــاالت متحــده از اهــداف ایــران در ســوریه آگاه اســت و یم دانــد 
ــع  ــف، مطی ــوریه ضعی ــک س ــاد ی ــران ایج ــرتاتژی ته ــی از اس ــه خبش ک
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ــد  ــران یم کوش ــت. ای ــران اس ــلطه ای ــدن از س ــاص ش ــوان از خ و نات
ــی در  ــدگان اصل ــم گیرن ــایم تصمی ــر نظ ــلح غی ــای مس ــروه ه ــا گ ت
ســوریه باشــند، ایــن امــر کپــی کــردن الگــوی حــزب هللا در لبنــ�ان 
اســت کــه بــه ایــران اجــازه یم دهــد بــه برنامــه هــای توســعه گرایانــه 
و اهــداف دموگرافیــک خــود در ســوریه برســد. قانــون قیصــر یم 
ــه  ــه مدیرتان ــران را ب ــه ته ــران )ک ــدور ای ــر راه کری ــر س ــی ب ــد مانع کوش
وصــل یم کنــد( ایجــاد کنــد. همچنیــن ایــران از داشــن جایگاهــی در 
شــرق مدیرتانــه یعنــی در جــوار یــا نزدیکــی مرزهــای اســراییل محــروم 
یم شــود و از محاصــره اســراییل جلوگیــری خواهــد شــد. مهمــرت 
اینکــه ایــن قانــون در تــاش اســت تــا ضربــه ســنگینی بــه نیروهــای 
نیابتــی ایــران نــه فقــط در ســوریه بلکــه در منطقــه وارد کنــد. ایــن 
ــدف  ــوریه را ه ــران در س ــی ای ــای نیابت ــروه ه ــن گ ــون قدرتمندتری قان
قــرار یم دهــد، از جملــه حــزب هللا لبنــ�ان کــه در فهرســت ســازمان 
هــای تروریســتی قــرار دارد، و نیروهــای شــبه نظــایم مــردیم - از قبیــل 
عصائــب اهــل حــق و جنبــش جنبــاء - کــه بــه عنــوان خبشــی از ارتــش 
ــد. ــمار یم رون ــه ش ــوریه ب ــران در س ــه ای ــادار ب ــیعی وف ــش ش آزادیبخ

بــر  مضاعفــی  هــای  محدودیــت  قانــون  ایــن  نظــایم:  نظــر  از  پ_ 
اهــداف ایــران در ســوریه اعمــال کــرده از پیشــروهای نظــایم آن بــرای 
ــن از  ــور و همچنی ــن کش ــهرهای ای ــه ش ــر هم ــود ب ــوذ خ ــرتش نف گس
ایجــاد تغییــر در نهادهــای نظــایم موجــود در ســوریه در جهــت رســیدن 
بــه اهــداف بلنــد پروازانــه خــود جلوگیــری یم کنــد. قانــون قیصــر 
ــش  ــوریه را کاه ــران در س ــایم ای ــور نظ ــا حض ــد ت ــن یم کوش همچنی
دهــد زیــرا حضــور نظــایم حــزب هللا لبنــ�ان در ســوریه بــرای حمایــت 
از اســد نقــض ایــن قانــون بــه شــمار یم رود. همــه ایــن مــوارد موجــب 
یم شــود حضــور ایــران در ســوریه کاهــش یابــد و اقدامــات ایــن کشــور 
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ــوریه  ــرتل س ــش کن ــت افزای ــایم در جه ــای نظ ــگاه ه ــاد پای ــرای ایج ب
ــود. ــدود ش مح

ــون  ــت کــه قان ــت آگاه اس ــه خــویب از ایــن واقعی ــران ب ــه ای ــا ک از آجن
قیصــر نفــوذ ایــن کشــور را در برخــی از کشــورها )ســوریه، لبنــ�ان 
منطقــه  در  تهــران  پــروژه  بــرای  کلیــدی  اهمیــت  از  کــه  عــراق(  و 
ــد  ــران محم ــه ای ــور خارج ــر ام ــد، وزی ــرار یم ده ــدف ق ــد ه برخوردارن
جــواد ظریــف قرنطینــه ای را کــه ویــروس کرونــا بــر ســفرهای دوره ای 
او بــه پایتخــت هــای بازیگــران عمــده حتمیــل کــرده بــود شکســت؛ او 
در ۱۴ ژوئــن - یعنــی ســه روز پیــش از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون - 
بــه آنــکارا و مســکو رفــت تــا بــا روس هــا و تــرک هــا بــه عنــوان خبشــی 
از مذاکــرات صلــح آســتانه و همچنیــن در چارچــوب هماهنگــی هــای 
ــرای  ــای الزم را ب ــی ه ــوریه، هماهنگ ــوص س ــیه در خص ــران و روس ای
تهــی کــردن ایــن قانــون از مضمــون خــود اجنــام دهــد. روســیه و ایــران 
دو طــرف عمــده در مذاکــرات صلــح آســتانه بــه شــمار یم رونــد و پــس 
از ایــران، روســیه دومیــن کشــوری اســت کــه حتــت تاثیــر ایــن قانــون 

ــرد. ــرار یم گی ق
ظریــف نتوانســت از ابــراز عقیــده در ایــن خصــوص خــودداری کنــد؛ 
ــتحکی  ــادی مس ــاری و اقتص ــای جت ــورش پیونده ــه کش ــت ک او گف
بــا ســوریه دارد و دو طــرف یم کوشــند مناســبات دوجانبــ�ه خــود را 
در مراحــل آینــده ارتقــاء دهنــد. همچنیــن دبیــر کل حــزب هللا حســن 
نصــرهللا در مخالفــت بــا قانــون قیصــر گفــت: »متحــدان ســوریه 
کــه در طــی جنــگ کنــار ایــن کشــور ایســتادند ایــن کشــور را هنــگام 
ــود  ــه خ ــد ک ــرد و هرچن ــد ک ــرک خنواهن ــادی ت ــگ اقتص ــا جن ــه ب مقابل
آنهــا بــا شــرایطی دشــوار مواجــه هســتن�د، اجــازه خنواهنــد داد تــا 

ــد«. ــقوط کن ــوریه س س
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سه – پیامدهای قانون قیصر برای جبهه داخلی لبنان

قانــون قیصــر شــامل لبنــ�ان نیــز یم شــود کــه از نظــر حکومــت اســد، 
ــون  ــن قان ــمار یم رود. ای ــه ش ــی ب ــی و مال ــاری، بانک ــوت جت ــاط خل حی
طــور  بــه  کــه  دهــد  یم  قــرار  هــدف  را  ایــران  نیابتــی  هــای  گــروه 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــه دولــت ســوریه کمــک و از آن حمایــت 
ــ�ان یکــی از گــروه هــای شــبه نظــایم عمــده  یم کننــ�د. حــزب هللا لبن
ــه نفــع دولــت اســد در ســوریه فعالیــت یم  متحــد ایــران اســت کــه ب
کنــد. دولــت ایــاالت متحــده بــه موجــب قانــون قیصــر یم توانــد لبنــ�ان 
را حتــت حتریــم قــرار دهــد زیــرا حــزب هللا در دولــت لبنــ�ان بــه رهــری 
حســن دیــاب چنــد وزیــر دارد. بــا توجــه بــه فعالیــت هــای ایــن حــزب 
در ســوریه کــه ناقــض قانــون قیصــر اســت، واشــنگن یم توانــد 
ــول بــه  ــن املللــی پ ــدوق بی ــوی صن ــارد دالر از س ــت ۱۰ میلی ــه پرداخ ب
ــران  ــا حب ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــد - پول ــرتاض کن ــ�ان اع لبن
اقتصادیــی پرداخــت شــود کــه موجــب تظاهــرات در ایــن کشــور شــده 
ــوار در  ــادی دش ــی اقتص ــرایط اجتماع ــر ش ــد ب ــر یم توان ــن ام ــود. ای ب

ــذارد. ــر بگ ــ�ان تاثی لبن
حتمیــل حتریــم هــا بــر لبنــ�ان بــه دلیــل فعالیــت هــای حــزب هللا در 
ــاح  ــن دو جن ــات بی ــن اختاف ــر گرف ــب از س ــد موج ــوریه یم توان س
ــن  ــارس. ای ــ�اف ۱۴ م ــارس و ائت ــ�اف ۸ م ــود: ائت ــ�ان ش ــزرگ در لبن ب
اختافــات یم توانــد باعــث منازعــات مســلحانه میــان احــزاب لبنــ�این 
شــود و ایــن کشــور را بــه خانــه اول بازگردانــد. قانــون قیصــر گزینــه 
هــای دشــواری را پیــش روی دولــت حســن دیــاب قــرار یم دهــد: 
فشــار بــر حــزب هللا بــرای خــروج از ســوریه، یــا نزدیــک تــر شــدن بــه 
ــند  ــزب هللا بکوش ــداران ح ــت طرف ــن اس ــًا، ممک ــنگن. متعاقب واش
دیــاب را تــرور کننــ�د، یــا بــر ســر راه دولــت او مانــع ایجــاد کننــ�د، یــا او را 

https://www.addustour.com/articles/1151175-لبنان-يطلب-10-مليارات-دولار-من-صندوق-النقد-الدولي
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وادار بــه اســتعفا کننــ�د. خــا سیاســی احتمالــی یم توانــد لبنــ�ان را بــه 
ــد. ــوق ده ــازه ای س ــدت ت ــران دراز م ــگاه حب ــه پرت لب

چهار – مقیاس تاثیر ایران بر قانون قیصر

بــدون شــک قانــون قیصــر يكــى از ســخت تریــن حتریــم هــای ایــاالت 
متحــده اســت، زیــرا کــه نهادهــا، شــرکت هــا، خبــش هــا و افــرادی را که 
هــدف آن قــرار یم گیرنــد از قبــل مشــخص نکــرده اســت. همچنیــن 
بــه دولــت آمریــکا اختیــارات وســیعی داده شــده اســت تــا در صــوریت 
کــه منافــع ایــاالت متحــده ایجــاب کنــد حتریــم هــا را بــا صــدور فرمــان 
هــای اجرایــی اعمــال کنــد. همچنیــن ایــن قانــون بــه قانــون دفــاع ملــی 
ــا ایــن پیــام را بــه اســد و  ایــاالت متحــده نیــز ربــط داده شــده اســت ت
متحــدان روســی و ایــراین او بدهــد کــه حبــران ســوریه اکنــون بــه طــور 

مســتقیم بــه امنیــت ملــی آمریــکا مرتبــط اســت.
ایــن قانــون و همچنیــن جتربــه طــوالین  بــه نقــاط ضعــف  ناظــران 
ــر را  ــوارد زی ــرده م ــاره ک ــن اش ــا در دور زدن قوانی ــراین ه ــا و ای ــوری ه س

ــد: ــرده ان ــوان ک عن
الــف_ قــرار دادن صحنــه ســوریه زیــر ســلطه ایــران: مفــاد ایــن قانــون 
ایــن فرصــت را بــرای ایــران فراهــم یم آورد تــا در ســوریه - هرچنــد بــه 
میــزان کــم - ســرمایه گــذاری و جتــارت کنــد و نفــوذ خــود را بــه طــور 
ــران  ــک از بازیگ ــچ ی ــه هی ــت ب ــن فرص ــد. ای ــرتش ده ــ�ه گس یکجانب
دیگــر در حبــران ســوریه داده نشــده اســت زیــرا حتریــم هایــی کــه ایــن 
ــب  ــرد، موج ــد ک ــال خواه ــاد آن اعم ــض مف ــورهای ناق ــر کش ــون ب قان
خواهــد شــد تــا بســیاری از کشــورهایی کــه مایلنــد بــا ســرمایه گــذاری 
و همــکاری در بازســازی ســوریه مشــارکت کننــ�د، از تــرس حتریــم هــای 
آمریــکا مفــاد آن را زیــر پــا نگذارنــد. ایــن امــر در را بــرای ایــران بــاز یم 
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کنــد تــا نفــوذ خــود را تقویــت کنــد و همــکاری جتــاری را بــا ســوریه 
ــداران یم  ــپاه پاس ــران و س ــر از ای ــه غی ــوری ب ــه کش ــد. چ ــش ده افزای
ــوریه  ــاک س ــه در خ ــی ک ــرکت های ــق ش ــر از طری ــان حاض ــد در زم توان
وجــود دارنــد در ایــن کشــور ســرمایه گــذاری کــرده، نفــوذ خــود را 

ــد؟ ــته باش ــاری داش ــات جت ــش داده و معام افزای
انــد کــه  اهــرم فشــار: ناظــران اشــاره کــرده  یــک  از  ب_ اســتفاده 
ــت  ــد اس ــوذ آن ناکارآم ــران و نف ــه ای ــا علی ــم ه ــتفاده از کارت حتری اس
زیــرا ایــن کشــور از ســال ۲۰۱۸ مــورد حتریــم قــرار گرفتــه اســت. بیــش 
از ۴۰ ســال اســت کــه حکومــت ایــران خــود را بــا حتریــم هــا وفــق داده 
اســت. حکومــت ســوریه نیــز از دهــه ۱۹۷۰ بــه بعــد در مقاطــع تاریــی 
متفــاوت از حتریــم هــا جــان ســالم بــه در بــرده اســت. حکومــت صــدام 
ــت  ــا مقاوم ــم ه ــر حتری ــوالین در براب ــان ط ــدت زم ــرای م ــز ب ــین نی حس
کــرد. بن�ابرایــن، حتریــم هــا بایــد همــراه بــا ابــزار دیگــری ماننــ�د بســن 
راه هــای زمینــی، دریایــی و هوایــی باشــد کــه کاری بســیار دشــوار 
اســت زیــرا گــروه هــای شــبه نظــایم طرفــدار ایــران مناطــق و مرزهــای 
ــر ایــن، ایــاالت متحــده بایــد  جغرافیایــی را در اختیــار دارنــد. عــاوه ب
ــرار  ــدف ق ــه ه ــورهایی ک ــایگان کش ــه ای و همس ــدان منطق ــا متح ب
ــود را در  ــایم خ ــور نظ ــن حض ــد و همچنی ــی کن ــد، هماهنگ ــه ان گرفت

ــ�ادر دریایــی افزایــش دهــد. نــوایح مــرزی و بن
پ_ جتربــه گســرتده ایــران در دور زدن حتریــم هــا: ســابقه ایــران در 
دور زدن حتریــم هــا بیــش از ۴۰ ســال اســت. همچنیــن ایــن کشــور 
ابــزار الزم را در اختیــار دارد تــا بــا همــکاری ســوریه بــر حتریــم هــا غلبــه 
کنــد؛ و همیــن موضــوع بــه ایــران امــکان یم دهــد تــا محصــوالت 
ــود  ــی خ ــای نیابت ــه نیروه ــرده ب ــادر ک ــوریه ص ــه س ــاین ب ــه آس ــود را ب خ
کمــک برســاند. تهــران نفــوذ سیاســی، اقتصــادی و نظــایم گســرتده 



ابعاد سیاسی قانون قیصر و مقیاس نفوذ ایران 13

ای در ســوریه دارد و نیروهــای شــبه نظــایم آن در نزدیکــی مــرز عــراق 
ــوع  ــن موض ــتن�د. ای ــتقر هس ــراق مس ــران و ع ــن ای ــوریه و همچنی و س
ــن،  ــر ای ــزون ب ــد. اف ــهیل یم کن ــوریه را تس ــه س ــلیحات ب ــال تس انتق
ــار  ــر ۲۰۱۹، اختی ــل نوام ــه در اوای ــ�در الذقی ــرتل بن ــن کن ــا گرف ــران ب ای
یــک بنــ�در اســرتاتژیک در مدیرتانــه بــه دســت آورده اســت – بنــ�دری 

ــت. ــوریه اس ــاری س ــز جت ــن مرک ــز مهمرتی ــریه تایم ــر نش ــه بن�اب ک
ت_ روابــط ایــران بــا همســایگان: ایــران روابــط محکــی از ســال 
ــور  ــن کش ــت. ای ــته اس ــوریه داش ــا س ــال ۲۰۱۱ ب ــراق و از س ــا ع ۲۰۰۳ ب
نفــوذ نظــایم، اقتصــادی و سیاســی خــود را در این دو همســایه شــرقی 
ــا در ازای  ــد ت ــک یم کن ــران کم ــه ته ــوذ ب ــن نف ــت. ای ــرده اس ــظ ک حف
کمــک و حمایــت از ایــن دو کشــور، تعــدادی از پــروژه هــای خــود را یب 

هیــچ مشــکلی تکمیــل کنــد.
پنج – پیش بینی ها

قانــون قیصــر الجــرم معادلــه جدیــدی در ســوریه بــه وجود خواهــد آورد 
زیــرا شــرایط موجــود را بــر هــم خواهــد زد. شــاخص هــای اقتصــادی-

اجتماعــی در ســطح بســیار پایینــی قــرار خواهنــد گرفــت. ایــن امــر از 
یــک ســو در کاهــش ارزش لیــر ســوریه و از ســوی دیگــر در افزایــش 
قــدرت معاملــه واشــنگن - کــه یم توانــد آینــده ســوریه را حتــت تاثیر 
قــرار دهــد - قابــل مشــاهده اســت. بن�ابــر رســانه هــای خــری آلمــان، 
روس هــا و ایــراین هــا ممکــن اســت بــا عــزل کــردن اســد موافقــت کــرده 

در عیــن حــال نفــوذ خــود را در ســوریه حفــظ کننــ�د.
در خصــوص موضــع ســوریه در قبــال ایــن قانــون، گزینــه هــای ایــن 

کشــور اینگونــه خواهنــد بــود:
اســد با حمایت متحدان خود ممکن اســت به بازی همــه یا هیچ روی 
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آورد و با تشدید عملیات نظایم شرایط را پیچیده تر کند و برای بهبود 
کردن موضع خود در مذاکرات، کنرتل ادلب را در دست گیرد و راه را 
برای رسیدن به یک توافق باز کند. او همچنین ممکن است مقررات 
درگیــری نظــایم را در مناطــق خودمختار واقع در شــرق فرات علیه 
گروه های کرد - که متحد ایاالت متحده به شــمار یم روند - تغییر 
دهد. عاوه بر این، ممکن است به اقدامات اقتصادی مانن�د استفاده 
از شــرکت های صوری و شــرکت هــای خصویص وفــادار به دولت و 
همچنیــن دادن مجوز به خطوط هوایی خصویص برای دور زدن حتریم 
هــا رو آورد. در حــال حاضر نظام اقتصادی ســوریه بــا اقتصاد جهاین 
ارتب�اطــی نــدارد. حکومت ســوریه همچنیــن یم تواند بــرای برآوردن 
نیازهای اساســی به کشــورهای همســایه رو آورد تا تاثیــر حتریم ها را 

کاهش دهد.
فراینــد  گزینــه  کــه  کنــد  وانمــود  اســت  ممکــن  ســویه  حکومــت 
سیاســی را انتخــاب یم کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب، بــرای خــود زمــان 
خبــرد و همچنــان امیــدوار باشــد کــه در ســطح جهــان یــا در واشــنگن 
تغییــرایت رخ خواهــد داد. همچنیــن یم توانــد روی تفاهــم روســیه و 
آمریــکا حســاب کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب زمــان بیشــرتی بــه دســت آورد. 
ــا،  ــدارد. روس ه ــود ن ــی وج ــه قطع ــچ نتیج ــوص هی ــن خص ــا در ای ام
ــن  ــا ای ــود را ب ــت خ ــخص مخالف ــور مش ــه ط ــا ب ــوری ه ــا و س ــراین ه ای
قانــون ایــاالت متحــده اعــام کــرده انــد، هرچنــد کــه بشــار اســد تمایل 
ــام  ــا اع ــم ه ــش حتری ــی و کاه ــل سیاس ــن راه ح ــرای پذیرف ــود را ب خ

ــت. ــرده اس ک
تــا زمــاین کــه ایــران و ســوریه راه هایــی بــرای دور زدن حتریــم هــا در 
ــه آن میــزاین کــه  اختیــار داشــته باشــند حتریــم هــای ایــاالت متحــده ب
ایــاالت متحــده یم خواهــد تاثیرگــذار خنواهــد بــود. ایــن امــر بــه 
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ایــن دلیــل اســت کــه ایــران روابــط محکــی بــا ســوریه و عــراق دارد و 
ــوردار  ــور برخ ــن دو کش ــرتی در ای ــوذ بیش ــکا، از نف ــا آمری ــه ب در مقایس

ــت. اس
ایــن بــه معنــای آن اســت کــه عــاوه بــر حتریــم هــا، ابــزار بیشــرتی بایــد 
ــود.  ــر ش ــود کارآمدت ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــون در رس ــن قان ــا ای ــت ت یاف
همچنیــن در صــوریت کــه چارچــوب زمــاین قانــون قیصــر بــه پایــان 
برســد و اســد از پذیرفــن شــرایط آمریــکا بــرای یــک توافــق سیاســی 
امتنــ�اع کنــد، ایــن قانــون هیــچ اشــاره ای بــه ابــزار فشــار بیشــرتی علیــه 

ــد. ــی کن ــش ن ــد و متحدان اس
در پایــان بایــد اشــاره کــرد کــه قانــون قیصــر الزم االجــرا شــده اســت. 
بــدون شــک دولــت ترامــپ ایــن قانــون را همچــون حتریــم هــای علیــه 
ایــران ارزیــایب خواهــد کــرد و اجــازه خنواهــد داد یب تاثیــر شــود. در 
نتیجــه، بــه احتمــال زیــاد در هفتــه هــا و مــاه هــای آینــده ســوریه و 
متحــدان ایــراین خــود و همچنیــن گــروه هــای شــبه نظــایم مســلح بــا 
اقدامــات شــدید بیشــرتی روبــرو خواهنــد شــد تــا بــه ایــن ترتیــب نفــوذ 
ــده  ــاالت متح ــدف ای ــی از ه ــن خبش ــود. ای ــرت ش ــران کم ــه ای ته منطق
ــت.  ــران اس ــه ته ــری علی ــار حداک ــرتاتژی فش ــت اس ــت موفقی در جه
امــا بــه ســختی یم تــوان تصــور کــرد کــه ســوری هــا و ایــراین هــا بیــکار 
خواهنــد نشســت، بویــژه ایــران کــه بــا توجــه بــه هزینــه هــای مــادی و 
ــع  ــاین از مناف ــه آس ــت، ب ــده اس ــل ش ــگ متحم ــن جن ــه در ای ــاین ک انس

ــت. ــد گذش ــوریه خنواه ــود در س خ
  



www.rasanah-iiis.org

@rasanahiiis

info@rasanahiiis.com




	مقدمه
	یک – سناریوی پسا-طالبان
	دو – نزدیک شدن به طالبان
	چهار – منافع ژئواکونومیک ایران در افغانستان
	پنج – مسائل مورد اختلاف بین ایران و افغانستان
	شش – موضع ایران در قبال توافق صلح آمریکا با طالبان
	نتیجه گیری


