
چکيده
ــل مؤثر در  ــی عوام ــث در مطالعات روابط بین الملل، بررس ــن مباح ــی از مهم تری یك
ــكل گیری و تداوم روابط بین كشورهاست. در تاریخ روابط بین الملل می توان موارد  ش
ــكل گیری روابط، تشكیل  ــترک، نقش زیادی در ش زیادی را یافت كه تهدیدهای مش
ــل از پیروزی انقالب  ــوریه و ایران را تا قب ــته اند. روابط س ــا و تداوم آن ها داش اتحاده
ــوروی و  ــوب روابط دو ابرقدرت ایاالت متحدة آمریكا و ش ــالمی می توان در چارچ اس
ــرد در منطقه ارزیابی كرد. این  ــته بندی های منطقه ای منبعث از فضای جنگ س دس
ــت كه  ــبات در خاورمیانه اس ــالمی، از آن نوع مناس ــط بعد از پیروزی انقالب اس رواب
ــترش و تحكیم آن به وضوح مشاهده كرد.  ــمنان مشترک را در گس می توان نقش دش
ماهیت اسالمی انقالب، تشكیل جمهوری اسالمی و تدوین اصول جدید قانون اساسی 
ــد و  ــالمی ایران ش ــت خارجی جمهوری اس منجر به تغییر در مبانی و اهداف سیاس
ــورها به خصوص سوریه را در پی داشت. در پژوهش  ــایر كش تجدیدنظر در روابط با س
ــتیم كه: چه  ــؤال هس ــخ به این س حاضر در چارچوبی تاریخی و تحلیلی درصدد پاس
عواملی در شكل گیری و تداوم روابط ایران و سوریه از 1946 تا 2011 موثر بوده است؟

ــت تبیین اتحاد  ــده اند كه قابلی ــایی ش ــب ترین نظریه هایی شناس در این مقاله مناس
ــان آن ها از دو نظریة  ــته اند و در می ــوریه داش ــده و راهبردی را میان ایران و س پیچی
سازه انگاری و نئورئالیسم استفن والت برای بررسی روابط راهبردی دو كشور استفاده 

شده است تا به طور عینی تر بتوان به بررسی روابط دو كشور پرداخت.
کليدواژه ها: روابط راهبردی؛ ایران؛ سوریه؛ سازه انگاری؛ تهدیدهای مشترک
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مقدمه
طرح مسئله

كشورها در سطح نظام بین الملل همواره تالش می كنند تا اهداف و منافع راهبردی خویش را 
ــیوه های مختلفی تأمین كنند. بعد هویتی انقالب اسالمی و سیاست های برگرفته از این  به ش
ــتراتژی اتحاد و ائتالف برای دفع تهدیدها به عنوان مكمل اصلی  انقالِب معنامحور در كنار اس
تشكیل دهندة روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه در دوره های مختلف بوده است و 

می تواند منافع راهبردی دو كشور را در سطح منطقه ای و جهانی تأمین كند.
ــتراتژیک خاورمیانه دارای منافع مشتركی  ــالمی ایران و سوریه در منطقة اس جمهوری اس
هستند و همكاری سیاسی و نظامی با یكدیگر داشته و دارند. سوریه عالوه بر اهمیت راهبردی 
عمومی اش، به دلیل جایگاهش در جبهة مقاومت و ارتباط و اتحاد با جمهوری اسالمی نیز در 
محاسبات منطقه ای و جهانی اهمیت مضاعف پیدا كرده است كه واكاوی و تبیین این اهمیت 
به ویژه برای جمهوری اسالمی ایران ضروری است )فرزندی، 1391(. در این پژوهش با نگاهی 
تحلیلی و تاریخی به بررسی روابط دو كشور، قبل از انقالب اسالمی و بعد از آن پرداخته می شود 
تا شرایط و مقتضیات منطقه ای و بین المللی برای بررسی روابط دو كشور به طور عینی روشن 
ــور قبل و بعد از انقالب اسالمی، مؤلفة مستقلی به نام اسرائیل  ــود. همواره در روابط دو كش ش
اثربخشی فراوانی داشته است یا به تعبیری دیگر، موضع گیری ایران دربرابر این رژیم قبل و بعد 
از انقالب همواره توجیه گر عمق روابط دو كشور ایران و سوریه بوده است. در این پژوهش بیشتر 
با رویكرد تحلیلی سعی در بررسی روابط دو كشور از زمان استقالل سوریه تا سال 2011 داریم 

و به دلیل نگاه تاریخی به مباحث از بررسی تحوالت سوریه چشم پوشی می كنیم.

پرسش ها و فرضيه
پرسش اصلی پژوهش این است كه:

ــوریه از 1946 تا 2011 نقش اصلی را  ــكل گیری و تداوم روابط ایران و س چه عواملی در ش
داشته اند؟

ــش اصلی می توان به چند پرسش فرعی هم در راستای پژوهش به شرح زیر  در امتداد پرس
اشاره كرد:
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1. روابط ایران و سوریه قبل از انقالب اسالمی در چه سطحی بوده است؟
2. روابط ایران و سوریه پس از پیروزی انقالب اسالمی چگونه و در چه سطحی بوده است؟

ــترک در هم گرایی راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه تا  3. وجود تهدیدهای مش
چه حد مؤثر بوده است؟

ــد، روابط  ــوال اصلی و درنهایت فرضیة پژوهش می توان گفت كه به نظر می رس با توجه به س
ــر عوامل بین المللی و منطقه ای به ویژه روابط و  ــوریه قبل از انقالب را باید تحت تأثی ایران و س
مواضع ایران نسبت به اسرائیل بررسی كرد. البته این روابط بعد از انقالب اسالمی وارد مرحلة 
راهبردی شده است و تغییر گفتمان نظام ایران به همراه تهدیدهای مشترک مهم ترین عوامل 

مؤثر در ایجاد و تداوم روابط دو كشور تا سال 2011 بوده اند.

ادبيات پژوهش
 بر اساس بررسی های به عمل آمده، آثار خاصی با نام روابط راهبردی ایران و سوریه تابه حال به 
رشتة تحریر درنیامده؛ ولی موارد متعددی به صورت كلی با نام سوریه، و سیاست و حكومت در 
آن در قالب پایان نامه و همایش و سخنرانی نگاشته شده است. این منابع را به پنج دستة كلی 

می توان تقسیم بندی كرد:
دستة اول منابعی هستند كه درخصوص سیاست و حكومت در سوریه و بحث های تئوریک 
ــتة تحریر درآمده اند، مثل كتاب سیاست و حكومت در سوریه  در حوزة روابط بین الملل به رش
نوشتة محمدعلی امامی )1376( یا كتاب سبز سوریه نوشتة وزارت امور خارجه )1384( كه به 
بررسی ساختارهای اقتصادی، نظامی و امنیتی سوریه پرداخته و یا كتاب كنكاشی در تحوالت 
سوریه... نوشتة روح اهلل قاسمیان )1392( كه به ریشه یابی تحوالت سوریه پرداخته است و متغیر 
خارجی را مهم ترین عامل تداوم تحوالت سوریه می داند. مطالعة این كتاب ها دیدی كلی دربارة 
مبانی ساختارهای سیاسی سوریه و گزارشی تفصیلی دربارة جمهوری عربی سوریه در اختیار 

پژوهشگر گذاشته است.
ــتة دوم منابع شامل برخی مقاله های فارسی است كه درارتباط با این موضوع به نگارش  دس
درآمده اند، ازجمله مقالة آجرلو )1390(، با نام »تحوالت سوریه ریشه ها و چشم اندازها« كه به 
بررسی و تحلیل ریشه های تحوالت مارس2011 سوریه می پردازد. در مقالة »واكاوی جایگاه و 
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نقش استراتژیک سوریه در مناسبات منطقه ای و بین المللی« نوشتة سهیل رجبی )1391( نیز 
نویسنده درصدد بررسی جایگاه راهبردی سوریه در معادالت منطقه ای و بین المللی است و بیشتر 
جنبة توصیفی دارد. در مقالة »چیستی و چگونگی سیاست خارجی مقایسه ای: مطالعة موردی 
ــتة علی امیدی )1387( نویسنده عوامل مؤثر را در برقراری روابط  ــوریه« نوش روابط ایران و س
نزدیک سوریه با ایران -بر اساس مدل جیمز روزنا- متغیرهای نظام بین الملل و عامل شخصیت 
می داند. هیچ كدام از آثار ذكرشده دورة زمانی موردبحث مقالة حاضر را شامل نمی شوند و مقاله 
ــور، ابعادی  ــتفاده از مدل تركیبی و نگاهی راهبردی به موضوع روابط دو كش حاضر ازلحاظ اس

تازه ای را در حوزة روابط بین الملل نمایان می كند.
 دستة سوم آثاری هستند كه به زبان التین نگاشته شده اند، این آثار را می توان به چند دستة 
ــیم بندی كرد كه هركدام حوزة خاصی را بررسی می كنند: دستة اول سیاست های  فرعی تقس
آمریكا را در خاورمیانه پس از یازده سپتامبرـ  به ویژه حملة این كشور به عراق در سال 2003ـ 
در گسترش بیش تر روابط سوریه با ایران مؤثر می دانند )Goodarzi, 2006(. دستة دوم به بیان 
حوادث و بررسی میدانی تحوالت سوریه می پردازند كه می توان به مقالة )Barry, 2007( اشاره 
ــتة سوم معتقدند، تقویت و گسترش روزافزون روابط سوریه با ایران نه از سال 2001  كرد. دس
بلكه با اشغال عراق به وسیلة آمریكا در سال 2003 و سپس افزایش فشارهای بین المللی برای 
خروج سربازان سوری از لبنان شروع شده است )Gelbart, 2010(. دستة چهارم دلیل گسترش 
بیش تر روابط سوریه با ایران را عالوه بر پیامدهای ترور حریری -نخست وزیر لبنان- تشدید خطر 

.)Sun, 2009( اسرائیل علیه سوریه می دانند
دستة چهارم آثاری هستند كه به زبان عربی به رشتة تحریر درآمده اند، برای نمونه مقاله ای با 
نام »سوریا حققت الحد االردنی من التضامن العربی« نوشتة مروان المهاوینی )1987( به بررسی 
جایگاه سوریه و سیاست های مداخله ای عربستان و تحوالت مربوط به دهة 60 پرداخته است و یا 
مقاله ای با نام »سوریا و االزمه: فرض المكاسب االقلیمیه و الدولیه« نوشتة احمد الثابت )1991( 
به بررسی اقشار و طیف های سیاسی، اقتصادی، قومی و مذهبی منطقة شامات پرداخته است و 

می تواند نقشة راه سیاست برخی از كشورها را تبیین كند.
دستة پنجم از ادبیات پژوهشی شامل پایان نامه های پژوهشی است كه در این حیطه نگاشته 
شده اند، برای نمونه یكی از آن ها را با نام »روابط ایران و سوریه )1979-2000(« مریم چاوشی 
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با راهنمایی اصغر جعفری ولدانی در سال 1382 دفاع كرده  است و نویسنده در آن به موضوعات 
به صورت كلی اشاره كرده و به نقش عوامل مؤثر در روابط راهبردی دو كشور نپرداخته  است.

 در نهایت برای غنی تركردن مباحث و بیان نگاه رسانه ها، از برخی خبرگزاری ها بهره برده شده 
كه وجه غالبشان ژورنالیستی و جانبداری آن ها است.

سازمان دهی مقاله
با توجه به طرح موضوع و سوال اصلی و همچنین فرضیة پژوهش، مقالة حاضر به فصل های زیر 

تقسیم می شود:
در فصل اول مقاله، مطالعات نظری مربوط به پژوهش حاضر بررسی شده است. در این فصل با 
توجه به نظریه های سازه انگاری و نئورئالیسم استفن والت به بررسی روابط ایران و سوریه به ویژه 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی پرداخته شده  است.
در فصل دوم به واكاوی و تبیین روابط دو كشور از 1946 تا 1979 پرداخته شده است كه در 
این دوره روابط دو كشور تحت تأثیر مناسبات بین المللی و فضای دوقطبی حاكم نظام بین الملل 

و به ویژه موضع گیری ایران نسبت به اسرائیل معنا پیدا می كند.
ــی روابط ایران و سوریه بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا سال 2011  ــوم به بررس در فصل س
میالدی پرداخته شده است. در این دوره روابط دو كشور وارد مرحلة راهبردی شده و ایدئولوژی 
ــور  ــترک نقش مهمی در تقویت روابط دو كش ــتی و تهدیدهای مش ــترک ضدصهیونیس مش

داشته است.

1. چارچوب نظری
ــت كه پیش از طرح در روابط بین الملل، در جامعه شناسی معرفت  ــازه انگاری1 رویكردی اس س
ــه های آن در جامعه شناسی  ــت. ریش و مباحث فرانظری در كل علوم اجتماعی مطرح بوده اس
ــد )هادیان، 1382، ص918(. سازه انگاری  ــت كم تا مكتب شیكاگو و پدیدارشناسی می رس دس
یک نظریه است كه از فلسفه و روان شناسی ریشه می گیرد. محور اصلی سازه انگاری این است 
كه »فاعل شناسا« یا انسان، دانش و معنا را فعاالنه و بر مبنای تجربه های قبلی خود می سازد 

1. Constructivism
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ــوفانی همچون هگل، كانت و نیچه بازمی گردد. نیكالس اونف از  ــة آن به اندیشة فیلس و ریش
ــمار می آید. در دهة 1990، سازه انگاری را نیكالس  ــمندان سازه انگاری به ش مهم ترین اندیش
ــگرخانی و منصوری مقدم، 1389، ص195(.  اونف وارد عرصة نظری روابط بین الملل كرد )عس
سازه انگاری در مقابل نظریة مادی گرای جریان اصلی روابط بین الملل قرار می گیرد. طبق این 
ــم از نظر وجودی و هم از نظر  ــاختارها و كنش ها، ه نظریه موجودیت های اجتماعی مانند س

عملكرد، مستقل از برداشت ها و فهم انسان وجود دارند )مشیرزاده، 1384، ص8(.
ــتای مطالب پژوهش و برای تبیین روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه،  در راس
اولین اصول نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریة سازه انگاری قرار گرفته است؛ چون به دالیل 

زیر این رویكرد بهتر می تواند روابط راهبردی دو كشور را تبیین كند:
ــناختی تر و عملی تر از سایر رویكردها روابط  سازه انگاری به شكل تاریخی تر، جامعه ش  .1

بین الملل را بررسی می كند )عباسی، 1392، ص21(.
2.  نظریة سازه انگاری بر ابعاد مادی و غیرمادی روابط بین الملل تأكید دارد.

سازه انگاران به بحث هویت توجه دارند. هویت ها به ملت ها اجازه می دهد كه جهان خود   .3
را معنادار كنند و به دسته بندی موجودیت های دیگر اقدام كنند و آن ها را دوست و یا 
دشمن تعریف كنند؛ دولت ها با این تصورات با كشوری متحد می شوند و یا علیه دیگران 
ــاس یگانگی هویتی  ــد )Wilmer, 2002, p59(. برای نمونه هرچه احس ــدام می كنن اق
دولت ها نسبت به هم بیشتر باشد، بیشتر به سمت همكاری گرایش می یابند و به عكس 

هرچه احساس یگانگی كمتر باشد، از هم دورتر می شوند و رقابت شدیدتر می شود.
4. نظریة سازه انگاری روابط را صرفاً در چارچوب دشمنی و رقابت و یا همكاری نمی بیند، 
ــا از هویت خویش و »خود« در  ــارض و همكاری را با توجه به تعریف دولت ه ــه تع بلك
جامعة بین المللی تجزیه وتحلیل می كند. عالوه برآن، این نظریه به دنبال یک راه حل میانه 
ــریح كند؛ ضمن اینكه به دنبال  ــت تا از آن طریق روابط گوناگون بین المللی را تش اس
پل زدن میان نظریه های مختلف هم هست )عباسی، 1392، ص22(. نظریة سازه انگاری 
با شاخص مهمی همچون هویت باعث تمایز یک نظام سیاسی با نمونه های همتای خود 
می شود و الگوی خاصی از دوستی ها و دشمنی ها را در فضای سیاسی حاكم بر روابط 
بین الملل برای خود ترسیم می كند؛ بنابراین می توان از این نظریه در تحلیل فضای بعد 
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از پیروزی انقالب اسالمی تا تحوالت سوریه استفاده كرد. برای تبیین جامع ومانع سعی 
ــیلة  ــم در كنار این نظریه، از نظریة مكمل كاربردی تری نیز بهره ببریم كه به وس كردی
استفن والت مطرح شده است. در این نظریه نیز نقش تهدیدهای مشترک مشخص ترین 
ــاخص در تبیین روشنگرانة موضوع مقاله است و می تواند ابزار مناسبی برای تحلیل  ش
ــد. هویت انقالب اسالمی و سیاست های برگرفته از این  ــور باش روابط راهبردی دو كش
ــتراتژی اتحاد و ائتالف برای دفع تهدیدها می تواند مدلی  انقالِب معنامحور در كنار اس
ــالمی ایران و سوریه باشد. این مدل  منطقی برای تبیین روابط راهبردی جمهوری اس
ــالمی ایران است و  ــور بعد از پیروزی انقالب اس ــتراتژیک بودن روابط دو كش بیانگر اس
ــتی و ضدآمریكایی انقالب اسالمی در روابط دو كشور نقشی  ایدئولوژی ضدصهیونیس

اساسی داشته  است. 

2. روابط ایران و سوریه قبل از پيروزی انقالب اسالمی )1979-1946(
روابط فرهنگی بین ایران و بالد شام را باید در اعماق قرون گذشته حتی پیش از اسالم جستجو 
كرد. روابط مدنی و فرهنگی و اجتماعی این دو سرزمین از زمانی شروع شد كه شاه ساسانی، 
شامات را تصرف كرد و تا انطاكیه پیش رفت و سپس، قبرس و یونان را به قلمرو شاهنشاهی 

ساسانی ضمیمه كرد )شفیعی، 1385، ص10(.
گذشته از روابط فرهنگی ایران و شام ، روابط سیاسی معاصر دو كشور از بدو استقالل سوریه، 
ــوریه نیز، مدتی سركنسولگری ایران در  ــد. البته قبل از استقالل س ــروع ش یعنی از 1946 ش
ــال 1942 تا 1943 میالدی در زمان وزیرمختاری عباس فروهر، نمایندگی ایران  بیروت از س
ــتقالل سوریه، كنسولگری1 ایران در دمشق  ــوریه را هم عهده دار بود؛ تا اینكه پس از اس در س
ــیس و روابط سیاسی مستقیم دو كشور برقرار شد. یک سال بعد، كنسولگری به سفارت2  تأس
ارتقا یافت. در این زمان وضعیت سوریه، به دلیل استقالل از فرانسه چندان مطلوب نبود و سوریه 
ــائلی چون ریشه كن كردن بازمانده های استعمار، ستردن انحصارهای بیگانه، پایه گذاردن  با مس
ــتگاه ها و بازمانده های فئودالیسم، انجام دگرگونی های بنیادین در  صنعت میهنی، زدودن دس

1. Consulate
2. Embassy
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ــاورزی، پیش گرفتن سیاست خارجی مستقل، و گستردن دموكراسی در زندگی اجتماعی  كش
مواجه بود )فوبلیكوف و دیگران، 1376، ص18(.

ــور  در ایران نیز به علت حضور نیروهای متفق پس از پایان جنگ جهانی دوم، وضعیت كش
ــورش دموكرات ها در آذربایجان و ادعای شوروی نسبت به  ــفته بود، همچنین كشور با ش آش
نفت شمال روبرو بود؛ بنابراین با توجه به این مشكالت طبیعی بود كه شاهد روابط گسترده و 
مطلوب بین دو كشور نباشیم. در چنین وضعیتی مسئلة فلسطین مطرح شد. در سال 1947 
ــیونی را با شركت یازده عضو  ــازمان ملل متحد در اجالس فوق العاده، كمس مجمع عمومی س
ازجمله ایران مأمور مطالعه و یافتن راه حلی برای مسئلة فلسطین كرد. كمیسیون مزبور پس از 
ــلیم كرد كه یكی  تحقیقات محلی در اردوگاه های پناهندگان دو گزارش به مجمع عمومی تس
را اكثریت اعضاء امضاء كردند و دیگری را اقلیت مركب از نمایندگان هند، ایران، یوگسالوی، و 
استرالیا. گزارش اكثریت مبنی بر تقسیم فلسطین به دو كشور عرب و یهود بود. طرح اكثریت 
در نوامبر1947 در مجمع عمومی به تصویب رسید و این امر منجر به تقسیم فلسطین شد و 
صهیونیست ها از آن استفاده و در می1948 دولت اسرائیل را تأسیس كردند. دولت های عرب 
كه تحمل چنین وضعیتی را نداشتند به سرزمین اسرائیل حمله ور شدند؛ ولی با شكست مواجه 
ــوریه در 1946 از زیر  ــدوی، 1375، ص153(. پس از پایان جنگ جهانی دوم، س ــدند )مه ش
قیمومیت فرانسه بیرون آمد؛ ولی این كشور تا چند دهة بعد تحت تأثیر بحران اعراب و اسرائیل 
قرار داشت. در سال 1948، سوریه با حضور در اولین جنگ اعراب و اسرائیل شكست سختی را 
تحمل كرد. پس ازآن، این كشور برای بیست سال در بحران داخلی فرورفت و كودتاهای متوالی 

را تجربه كرد )كامروا، 1388(.
به طوركلی، این شكست باعث سقوط رژیم غیرنظامی سوریه شد و كودتاهای پی درپی در این 
كشور روی داد كه درواقع در هركدام دست یكی از قدرت های بزرگ دیده می شود. از 1949 به 
بعد -یعنی پس از اولین جنگ های اعراب و اسرائیل- سه كودتا با فاصلة زمانی مختلف صورت 
ــرهنگ  گرفت كه هر یک از رهبران و دولت های كودتاگر اهداف خاصی را دنبال می كردند. س
ــین او  ــت از اصالحات آتاتورک مدل خاصی از حكومت را دنبال می كرد؛ جانش ــم به تبعی زعی
سرهنگ سامی الحناوی به دنبال تشكیل سوریة بزرگ بود و سرهنگ شیشكلی -كه به صورت 
غیرمستقیم موردحمایت فرانسه و انگلستان بود- بیشتر مدل دیكتاتوری را می پسندید )دبیری، 
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ــال ها، به علت طبیعت متفاوت پادشاهی ایران و رژیم جمهوری سوریه  1390(. در طی این س
ــامان این كشور روابط دو كشور در سطح پایینی قرار داشت؛ ولی اثری  و همچنین اوضاع نابس
ــد. هیئت دولت ایران، در جلسة شب 14اسفند1328  ــنج در آن دیده نمی ش از خصومت و تش
برابر با 5مارس1950، اسرائیل را به صورت دو فاكتو1 شناخت و اقدام به تأسیس سركنسولگری 
ــدن مناسبات میان ایران و جهان عرب شد  در بیت المقدس كرد، این عمل ایران باعث تیره ش
ــورهای عربی ایجاد شد؛ سوریه نیز از این امر  ــبت به ایران در كش و حالت خصومت آمیزی نس
ــت كه دارای رژیم  ــتثنا نبود )قانون، 1381، ص200(. درواقع در یک طرف ایران قرار داش مس
پادشاهی و تحت حمایت آمریكا و مجری سیاست های آن كشور در منطقه و بزرگ ترین حامی 
و شریک اقتصادی آمریكا در بین كشورهای اسالمی بود. ایران و اسرائیل در هدف استراتژیک 
ــوروی در خاورمیانه، با آمریكا اشتراک  ــعه و نفوذ قدرت ش ایاالت متحده در جلوگیری از توس
ــرائیل، بازتاب این منافع استراتژیک بود. در طرف دیگر  ــاعی داشتند و همسویی شاه با اس مس
كشور سوریه قرار داشت كه مخالف چنین دیدگاه و رفتار سیاسی ای بود. سوریه كشوری بود كه 
موردحمایت شوروی و كم وبیش متأثر از سیاست های خاورمیانه ای آن كشور بود و به نوعی روابط 
دو كشور ایران و سوریه تاحدزیادی تحت تأثیر روابط سوریه و عراق، و ایران و عراق و سیستم 
ــت )Goodarzi, 2006, p14(. سوریه از دوران جنگ جهانی  دوقطبی نظام بین الملل قرار داش
دوم تا دهة 60، تحت تأثیر دو محور عربِی »عراق و اردن« و »عربستان و مصر« بود؛ برای نمونه 
پیوستن سوریه به محور عرب های رادیكال به رهبری جمال عبدالناصر را می توان تهدید بالفعل 
برای جبهة ارتجاع منطقه - »محمدرضاشاه- آل سعود«- دانست كه مخالف تغییرات در حوزه 

سیاسی منطقه بودند )المهاوینی، 1987(.
با سقوط دولت دكتر مصدق، شاه كه به طور موقت از كشور فرار كرده بود، به كشور بازگشت 
ــكل گیری و عمق  ــد و عوامل جدیدی در ش ــرائیل وارد فضای جدیدی ش و روابط ایران و اس
ــور تأثیرگذار شدند. این فضای جدید حاكی از ایجاد موازنه در منطقه بود كه در  روابط دو كش
ــوروی در منطقه می بایستی به وسیلة یک تفاهم محتاطانه بین  آن بنیادگرایی عربی و نفوذ ش
ــد، بر همین اساس بود كه این دو رژیم به یكدیگر به  ــرائیل متوازن می ش رژیم های ایران و اس
ــتند )والیتی،  ــتراتژیک خود در مبارزه با نیروهای انقالبی خاورمیانه می نگریس دیدة متحد اس

1. De facto
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1380، ص15(. در دهة 60 میالدی تغییراتی در جهان رخ داد، كمونیست ها در چكسلواكی و 
چین قدرت را به دست گرفتند، جنگ كره آغاز شد، جمال عبدالناصر صاحب قدرت شد و پس 
از ملی شدن صنعت نفت ایران، حكومت دكتر مصدق سقوط كرد؛ همة این عوامل در سیاست 
غرب دربارة خاورمیانه تأثیرگذار بود و باعث شد آمریكا به تالش درجهت انعقاد پیمان دفاعی در 
میان كشورهای خاورمیانه بپردازد كه موفق به انعقاد پیمان بغداد میان چهار كشور ایران، عراق، 
تركیه و پاكستان شد. در ارزیابی علل ضرورت تأسیس این پیمان، تنها تأكید بر فضای جنگ 
سرد و منافع و سیاست آمریكا در خاورمیانه كافی نیست، بلكه نقش تجارب تاریخی و فرهنگ 
ــتی این كشورها در ایجاد این پیمان را باید مدنظر قرارداد. این پیمان می توانست  ضدكمونیس
سرآغاز جدیدی در تحكیم روابط بین این كشورها باشد )فیض اللهی، 1388، ص72(؛ در همین 
راستا دكترین آیزنهاور نیز مطرح شد. سیاست خارجی ایران در سال های پس از سرنگونی دولت 
ــوریه را برمی انگیخت و وقتی هیئت وزیران ایران در سال 1957 میالدی  ــمنی س مصدق، دش
الیحه ای را برای تقدیم به مجلس تصویب كرد كه بحرین را استان چهاردهم ایران می شناخت، 
بالفاصله دولت سوریه اقدام ایران را محكوم و بحرین را بخشی از »سرزمین های متعلق به ملت 
عرب« شناخت. دولت ایران در واكنش به اظهارات مقامات سوریه چنین پاسخ داد: دولت ایران 
ــن الزم بداند انجام خواهد داد )مهدوی،  ــر اقدامی را كه برای تثبیت حاكمیت خود بر بحری ه
1375، ص256(. در سال های نیمة دوم دهة 50 و در طول دهة 60 میالدی سیاست های خاص 

زمان شاه با تمایالت رژیم انقالبی و به شدت پان عربیسم سوریه برخورد و درگیری پیدا كرد.
به طوركلی، نظر حاكم در میان رژیم های ناسیونالیست عرب در مصر و عراق و سوریه این بود 
كه ایران تحت حكومت شاه از عناصر مهم طرح های بزرگ استراتژیک غرب و اسرائیل در منطقه 
است كه قصد شكست یا مهار موج ناسیونالیست1 عرب را دارد. در فوریة1958 جمهوری متحدة 
عربی )مصر و سوریه( به تصویب مجلس ملی سوریه رسید و همین امر روابط ایران و سوریه را به 
پایین ترین حد خود رساند. سفارت ایران در این برهة زمانی تعطیل و منحصر به سركنسولگری 
در دمشق شد كه آن هم در آگوست1960 تعطیل شد. به طوركلی سیاست های ناصر در مصر -با 
ایدئولوژی سوسیالیسم و پان عربیسم- در مقابل سیاست خارجی ملی گرا و غرب گرای ایران قرار 
داشت. با كودتای 28سپتامبر1961 افسران ارتش سوریه، به رهبری عبدالكریم نحالوی اتحاد 

1. Nationalist
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مصر و سوریه منحل شد و سوریه استقالل خود را اعالم كرد؛ دولت ایران از این عمل استقبال 
ــتاد. پس از شكست كودتا در سوریه،  ــفیركبیر به دمشق فرس كرد و نماینده اش را با درجة س
حافظ اسد بار دیگر فعالیت های سیاسی خود را در حزب بعث متمركز و با دیگر اعضای كمیتة 
نظامی، كودتای 8مارس1963 را طرح ریزی كرد و درنتیجة آن حزب بعث در سوریه به قدرت 
رسید )اصالحی، 1391، ص43(؛ با روی كارآمدن چپ گرایان افراطی عرب در سوریه، روابط دو 
ــور به پایین ترین سطح رسید. نگرانی از بابت گسترش افكار تندروی عرب در خلیج فارس  كش
ازیک طرف و تشكیل اتحادیة عرب ازطرِف دیگر منجر به تالش ایران برای نزدیكی با عربستان 
ــبات خود با شیخ نشین های خلیج فارس همت گماشت و به تدریج  ــد و ایران به بهبود مناس ش
یک نظام دوقطبی كوچک در خاورمیانه شكل گرفت كه در یک طرف آن مصر و سوریه و سایر 
ــتند. البته حل سریع اختالفات ایران با  ــتان قرار داش هم پیمانان و در طرف دیگر ایران و عربس
عربستان به علت نزدیک شدن تاریخ خروج انگلیسی ها از خلیج فارس و فشارهایی بود كه آمریكا 
ــته باشند )مهدوی، 1375،  ــور وارد می كردند كه اختالفی باهم نداش و انگلیس به این دو كش

ص356(. از این تاریخ به بعد، ایران سیاست خارجی فعال تری را در منطقه در پیش گرفت.
هم زمان با خروج بریتانیا از خلیج فارس و اعالم دكترین نیكسون، ایران خواستار اعادة حاكمیت 
ــد كه از دیرباز این موضوع، محل منازعة بین ایران و انگلیس بود و  ــه گانه ش خود بر جزایر س
ــت تفاهم 1971 بین ایران و  با حضور نیروهای ایران در جزایر تنب بزرگ و كوچک و یادداش
ــارجه1 حل وفصل شد )نظرآهاری، 1381، ص151( و درست یک روز قبل از عزیمت  حاكم ش
انگلیسی ها از خلیج فارس، ایران در جزایر سه گانه نیرو پیاده كرد. سوریه دربارة استقرار نیروهای 
ایران در جزایر تنب و ابوموسی از خود واكنش تندی نشان داد كه قابل انتظار بود؛ زیرا در این 
زمان روابط بین دو كشور دوستانه نبود و در پایین ترین سطح قرار داشت. دالیلی همچون ادعای 
برخی از رهبران سوریه دربارة خوزستان، ایدئولوژی رادیكال حزب بعث، گرایش سوریه به سوی 
بلوک شرق، و گرایش ایران به سوی بلوک غرب، و روابط ایران و اسرائیل باعث گسستگی روابط 
دو كشور شده بود. حافظ اسد رئیس جمهور سوریه نیز در نطقی كه در كنفرانس جوانان انقالبی 
سوریه ایراد كرد، به شدت به اقدام ایران حمله كرد و گفت: »سرزمین های عربی در این روزها 
ــایی جدید قرارگرفته كه مقدمات آن توسط ایران تهیه و به مورداجرا گذاشته  هدف كشورگش

1. Sharjah
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ــت«؛ به این ترتیب، ایران رشته های تاریخی عمیقی را كه بین ایران و ملت عرب ریشه  شده اس
دوانیده، منكر شده و سه جزیره عربی را اشغال كرده است. وی اضافه كرد كه: »ملت ما مطلقاً 
ــایل با آن مبارزه خواهدكرد، ایران  ــت و با همة امكانات و وس ــایی مخالف اس با این كشورگش
دربرابر جهان آزاد، مسئولیت این تجاوز را برعهده خواهد گرفت«. مهم ترین ویژگی این سال ها 
را می توان قدرت گرفتن حزب بعث، بحران های شدید داخلی، كودتاها و نبود ثبات سیاسی در 

سوریه ذكر كرد )جعفری ولدانی، 1376(.
در سال 1967 طی جنگ 6 روزة اعراب و اسرائیل، بلندی های جوالن به اشغال اسرائیل درآمد. 
این امر مشكالت زیادی به دنبال داشت و سبب نفوذ جناح مبارز حزب بعث در سیاست گذاری 
سوریه شد. در این مقطع ژنرال حافظ اسد -كه وزارت دفاع و رهبری جنبش فدائیان را برعهده 
ــت و به لحاظ فكری نیز گرایش میانه روی داشت- نفوذ فوق العاده ای در دولت داشت. وی  داش
ــت گرفت و در سال 1971 با ایجاد تغییراتی  ــال 1970 قدرت را به دس با حمایت ارتش در س
ــی به مدت 7 سال به ریاست جمهوری انتخاب شد و بدین ترتیب نقطة عطفی  در قانون اساس
ــد. در  ــت و به عصر كودتاها و بی ثباتی ها خاتمه داده ش ــوریه پدیدار گش ــی س در تاریخ سیاس
ــوریه و مصر به منظور بازپس گیری  ــرائیل با ابتكار س اكتبر1973 چهارمین جنگ اعراب و اس
ــت كه در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمده بود. این جنگ  ــرزمین هایی به وقوع پیوس س
برای آزادی سرزمین های اعراب و گرفتن خطوط مرزی دو كشور بود و جنگ برای صلح نامیده 
شد )رنجبركرمانی و مالكی، 1378، ج12، ص404(. پس از جنگ اكتبر1973، مصر راه مذاكره 
ــرائیل را در پیش گرفت و سیاست گام به گام كسینجر سرانجام به امضای قرارداد صلح با  با اس
اسرائیل انجامید كه سوریه به شدت با آن مخالف بود. حافظ اسد تصریح كرد: »پس از امضای 
قرارداد سینا بین مصر و اسرائیل، ما با اسرائیل مذاكره نمی كنیم، هرچند این مذاكرات بخشی 
ــرزمین های ما را با شرایط قابل قبول به ما بازگرداند« )امامی، 1376، ص218( كه به نظر  از س
نگارنده، امضای قرارداد صلح مهم ترین عامل فروپاشی اعراب و انهدام تفكر ناسیونالیستی عرب 

درآمد.
ــپتامبر1975 میان مصر و اسرائیل، حافظ اسد را به كلی منزوی كرد.  امضای قرارداد دوم س
كسینجر با مانورهای ماهرانة خود توانسته بود، سادات را به طرف خود جلب نماید و مصر را از 
ــد در آن زمان ناچار بود به زوال نهایی اتحادش با مصر بیندیشد. او  ــازد. اس صحنة نبرد دور س
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به این نظریة ناصر معتقد بود كه دفاع از منطقة اعراب باید با اتحاد اعراب صورت گیرد. سوریه 
ــت طلبی« بر  ــد را با خطاب »شكس ازطرِف دیگر با اتهام های عراق مواجه بود؛ رهبران عراق اس
ــرزنش می كردند و بر او اتهام های زیادی می زدند؛ به طوری كه او  ــرائیل س ــر موافقت نامة اس س
ــتگیری هواداران جناح های بعث سوری و عراقی در دو  ــطح سادات قرار می دادند. دس را هم س
ــار در پایتخت ها از اقدام های عادی دو  ــور، حركت نیروها، تهدیدهای مرزی، و ایجاد انفج كش
رژیم محسوب می شد. دشمنی طوالنی بین احزاب بعث سوریه و عراق باعث افزایش رقابت بین 
ــتراتژیک برتر در منطقه شده بود )امامی، 1374، ص18(.  ــور بر سر كسب موقعیت اس دو كش
نكاتی كه شاید در این برهة زمانی مهم بود، حضور سوریه در لبنان و مخالفت عراق با آن بود. 
ــاه عربستان كه حامی سوریه قبل و بعد از جنگ بود، باعث  همچنین مرگ ملک فیصل پادش

انزوای بیش ازحد سوریه شد.
ــاهی هخامنشی تا به  ــت خارجی ایران از شاهنش غالمرضا علی بابائی در كتاب تاریخ سیاس
ــالمی در تاریخ روابط ایران و سوریه »مقدمة تحول  ــال 1973 را در قبل از انقالب اس امروز س
مطلوب در روابط دو كشور« محسوب نموده است. مقام های دولت سوریه تفاهم بیشتری دربارة 
ــت دوستانة ایران با ملل عرب نشان دادند. با به قدرت رسیدن حافظ اسد و كمرنگ شدن  سیاس
شعار پان عربیسم روابط دو كشور رو به بهبود گذاشت و سرتیپ محمدپور در مقام سفیر ایران، 
استوارنامة خود را به حافظ اسد تقدیم كرد؛ وی پس از 7 سال پستی وبلندی در روابط دو كشور 
در مقام سفیر شروع به فعالیت كرد. در همین سال، مذاكراتی بین مقام های هواپیمایی ایران 
ــوریه برای گشودن خطوط هوایی بین تهران و دمشق صورت گرفت. همچنین مذاكراتی  و س
ــور انجام شد و با  ــازی مرقد مطهر حضرت زینب)س( بین مقام های دو كش برای تغییر و نوس
ــت ایران به خانوادة مطهر آن معصوم ده میلیون تومان ازطرِف ایران  ــه به عالئق خاص مل توج
به همین منظور اختصاص یافت )علی بابائی، 1375، ص460(. مناسبات دوستانة ایران و سوریه 
ــال های 1974ـ 1975 تحرک مطلوبی داشت و زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  در س

گسترش و تحكم بیشتری یافت. علت بهبود روابط در این سال ها ناشی از دو دلیل عمده بود:
اختالفات احزاب بعث سوریه و عراق با یكدیگر•	
كمک های مادی ایران به سوریه•	

البته در این سال وضعیت اقتصادی ایران به دلیل افزایش قیمت نفت به شدت دگرگون شده 
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بود، افزایش قیمت نفت نیز به دلیل تحریم نفتی اعراب علیه اسرائیل بود كه باعث به وجودآمدن 
اولین شوک نفتی شده بود. در 13مارس1975 با توافق اولیة میان ایران و عراق مسائل مرزی دو 
كشور خاتمه و به دنبال آن شورش كردها نیز پایان یافت. امضای قرارداد نهایی در 13ژوئن1975 
نه تنها منازعات مرزی ایران و عراق را بلكه تاحدزیادی مشكالت كردستان را نیز برای عراق حل 
كرد. حل شدن این مشكالت همراه با اوج رونق اقتصادی عراق، دست بغداد را برای مداخله در 
ــوریه باز می گذاشت و طبیعی بود كه چنین موضوعی خوشایند سوری ها نبود. سوریه  امور س
قرارداد 1975 عراق و ایران را مانند اتحاد عراق با امپریالیسم و تسلیم كردن سرزمین های عربی 
و خیانت به انقالب عربستان دانست و درنتیجه روابط دو كشورسوریه و عراق تیره شد )عابدی، 
1369، ص67(. حافظ اسد به دنبال دگرگونی اوضاع در منطقه و انزوای شدیدی كه دمشق به 
آن دچار شده بود، چند ماه پس از انعقاد قرارداد الجزایر به تهران سفر كرد. وی تنها راه نجات 
ــیدن حزب  را در نزدیكی و بهبود روابط با ایران یافت )امامی، 1376، ص223(. با به قدرت رس
بعث در عراق و سوریه و جدایی سوریه از مصر، چندین طرح برای وحدت بین دو كشور سوریه 
و عراق ارائه شد. حزب بعث با شعار »أمة عربیة واحدة، ذات رسالة خالدة«، »یک ملت عرب با 
یک مأموریت ابدی« همان سیاست توسعه طلبانه را دنبال می كرد. ایدئولوژی بعث بر این مبنا 
استوار بود كه اعراب باوجوِد تقسیم به كشورهای مختلف همیشه ملت واحدی را تشكیل داده اند 
و حال نیز باید مرزهای بین كشورهای عربی از میان برداشته شود و اعراب مجدد ملت واحدی 
را تشكیل دهند. به نظر میشل عفلق بنیان گذار حزب بعث، تحقق این رسالت تاریخی تنها تحت 

رهبری حزب بعث امكان پذیر است )ازغندی، 1376، ص334(.
 در طی سال های 1977-1978 روابط ایران و سوریه تغییر چندانی نكرد و آخرین تحوالت در 
روابط دو كشور دو رویداد نه چندان مهم یكی پیام تبریک شاه به حافظ اسد به مناسبت انتخاب 
ــاه و اظهار نگرانی از ناپدیدشدن امام موسی  ــت جمهوری و دیگری پیام ش مجدد وی به ریاس
صدر بود كه بیشتر یک ژست مذهبی بود كه در اوج قیام مذهبی مردم مسلمان ایران صورت 
می گرفت )چاووشی، 1382، ص41(. درمجموع، رقابت های بین دو كشور عراق و سوریه بر سر 
مسائل داخلی و منطقه ای و همچنین خصومت شدید بین رهبران دو كشور در طی سال های 
1970 و 1980 نقش تعیین كننده ای در روابط آن دو كشور داشت و به تبع آن رویكرد سوریه 

دربارة ایران نیز تحت تأثیر همین رقابت ها و خصومت ها بود )سلطانی نژاد، 1391، ص153(.
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روابط ایران و سوریه قبل از انقالب اسالمی، با توجه به عوامل بین المللی و منطقه ای به ویژه 
روابط و مواضع ایران نسبت به اسرائیل باید تحلیل و بررسی شود. الزم به ذكر است كه نقش 
ارتباطی و استراتژیک امام موسی صدر برای تقویت نیروهای مقاومت و تحوالت بعد از انقالب 
ــالمی در این بازه زمانی حائز اهمیت بود و زینبیه همواره نماد اصلی این مقاومت شناخته  اس

خواهدشد.

3. تبيين روابط راهبردی ایران و سوریه بعد از انقالب اسالمی ایران
انقالب اسالمی ایران در شرایطی به وقوع پیوست كه ابرقدرت ها در یک هم زیستی مسالمت آمیز 
به تفاهم رسیده بودند و یک نظام جهانی امپریالیستی هماهنگ را به وجود آورده بودند. ایران 
با انقالب اسالمی از اردوگاه غرب خارج شد و مانند یک كنشگر چالشگر برای نظام دوقطبی به 
ــتقل و جدا از نظام های ارزشی حاكم بر شرق و غرب  ــاب آمد و از ابتدا خود را هویتی مس حس
ــالمی، موفق شد تمام  ــتقالل، آزادی، جمهوری اس ــعارهایی چون اس معرفی كرد و با طرح ش
ــتی را َدرهم بریزد. با پیروزی انقالب اسالمی ایران،  ــبات و مناسبات نهادهای امپریالیس محاس
جوامع اسالمی كه طعم حقارت و سلطة استعمار و استكبار را چشیده بودند، به این آگاهی و 
حقیقت مهم رهنمون شدند كه آن ها نیز می توانند در مقابل قدرت های بزرگ به مقابله برخیزند 
و ثمرة این آگاهی این است كه امروزه روحیة ضداستكباری به ویژه ضدآمریكایی در جهان اسالم 
ــترش یافته است )باغستانی، 1384، ص62( و اسرائیل نمادی از پایگاه نظامی  عمومیت و گس
غرب در خاورمیانه و ابزار سیاست های تهاجمی آمریكا و دشمن اسالم معرفی شد و در نخستین 
روزهای پیروزی انقالب اسالمی در یک اقدام بسیار مهم سفارت این رژیم در تهران تعطیل و 

مقر آن به نمایندة سازمان آزادی بخش فلسطین1 با اعطای لقب »سفیر فلسطین« اهداء شد.
انقالب اسالمی مسئلة فلسطین را بزرگ ترین مسئلة بین المللی تلقی و حل این قضیه را در 
سایة وحدت اسالمی ارزیابی می كرد و معتقد بود كه عربی كردن مسئلة فلسطین باعث تضعیف 
ــم خواهدشد )ثانی، 1379، ص141(. جمهوری اسالمی ایران اتحاد میان  جبهة ضدصهیونیس
مسلمانان را امری ضروری می دانست و هرگونه مصالحه با اسرائیل را رد و از مبارزة حق طلبانة 
ــتضعفان دربرابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كرد. به دنبال این مؤلفه های  مس

1. Palestine Liberation Organization
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ــت1358 با فرمان امام خمینی روابط دیپلماتیک جمهوری اسالمی  هویتی بود كه در اردیبهش
ایران با مصر نیز قطع شد. رهبر انقالب چند ماه قبل از پیروزی انقالب در مصاحبه با خبرگزاری 
ــارة موافقت نامة كمپ دیوید فرمودند: »موافقت نامة  ــیتدپرس در روز 16آبان1357 درب آسوش
كمپ دیوید و نظایر آن توطئه ای برای مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل است كه نتیجتاً 
ــطینی ها تغییر داده است، چنین وضعیتی  ــرائیل و به ضرر اعراب و فلس ــرایط را به نفع اس ش

موردقبول مردم منطقه نخواهد بود« )امام خمینی، 1378، ج4، ص356(.
از این مقطع زمانی به بعد، ایستارهای1 سیاسی به گونه ای عمیق و همه جانبه دگرگون شد. 
مؤلفه های محیطی و ایدئولوژیک ایرانی، ایجاب می كرد كه غرب ستیزی، هنجار واقعی جمهوری 
اسالم تلقی شود؛ بنابراین گروه های سیاسی متنوعی كه در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران در صحنة سیاسی كشور ظهور یافتند، دارای گرایش های غرب ستیزی بودند و تا پایان دهة 
80 میالدی، تمامی معاهدات تسلیحاتی ـ كه پیش ازآن به ارزش 9 میلیارد دالر با كشورهای 

غربی منعقد شده بودـ  لغو شد )احتشامی، 1378، ص75(.

1.3. انقالب اسالمی ایران و واکنش سوریه به انقالب اسالمی
دهة 1970 برای جهان عرب تحوالت بسیار مهمی در برداشت:

مرگ جمال عبدالناصر؛•	
جنگ اكتبر1973؛•	
جنگ داخلی 1975 در لبنان؛•	
توافق نامة كمپ دیوید.•	

دراین میان، توافق نامة كمپ دیوید بیش ازپیش خشم اعراب را برانگیخت. در چنین شرایطی 
-كه سوریه در انزوای منطقه ای و بین المللی قرار گرفته بود- انقالب اسالمی به وقوع پیوست. 

انقالبی كه به نظر نگارنده به دالیل ذیر در بهترین زمان ممكن برای سوریه اتفاق افتاد:
خروج مصر از دایرة منازعة اعراب و اسرائیل؛•	
شكست وحدت با عراق به دنبال اتهام به سوریه دربارة دخالت در كودتا در عراق؛•	

1. باور، طرزفکر، آيین
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گسترش فعالیت نظامی آمریكا در منطقة خلیج فارس )توافق با عربستان برای تأسیس •	
چندین پایگاه نظامی(؛

تنها ماندن سوریه و احساس ضعف استراتژیک این كشور در مبارزه با اسرائیل.•	
ــرایطی كه سوریه به دنبال پیمان كمپ دیوید بین اسرائیل و مصر دچار انزوا شده بود،  در ش
وقوع انقالبی كه نابودی اسرائیل یكی از آرمان های اصلی آن بود، فرصتی استثنایی را در اختیار 
سوریه قرار می داد؛ پس طبیعی بود كه جمهوری عربی سوریه از انقالب اسالمی ایران به نوعی 

با آغوش باز استقبال كند.

2.3. مؤلفه های تأثيرگذار منطقه ای و بين المللی بر روابط راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران و سوریه )2000-1979(

ــئله است كه این دو  ــور در این برهة زمانی حاكی از این مس ــی و كنكاش روابط دو كش بررس
ــدی را بین خویش پایه گذاری  ــور به دالیل متعددی مناسبات عمیق، ریشه دار و روبه رش كش
كرده اند. هرچند بحران های متنوعی )واگرایانه و هم گرایانه( در این برهة زمانی روابط دو كشور را 
تحت تأثیر قرار داده است؛ ولی ماهیت ضد استكباری جمهوری اسالمی ایران در كنار تهدیدهای 
مشترک روابط دو كشور را مستحكم كرده است. این مؤلفه های تأثیرگذار و یا به تعبیری دقیق تر، 
تهدیدهای مشترک دو كشور در این برهة زمانی جنبة عینی تری به خود گرفته و باعث تقویت 

روابط راهبردی دو كشور شده است.

مؤلفه های همگرا در 
روابط ایران و سوریه

جنگ ایران و عراق

تهاجم اسرائیل به لبنان

پیمان استراتژیک تركیه 
و اسرائیل

تهاجم تركیه یه شمال 
عراق

شکل 1- مؤلفه های هم گرای تأثيرگذار بر روابط راهبردی ایران و سوریه )2000-1979(

ــالمی ایران در وضع موجود در عرصة منطقه ای و بین المللی  تجدیدنظرطلبی جمهوری اس
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ــد دوران پهلوی دوم خود را در یكی  ــالمی ایران این اجازه را نمی داد كه مانن ــه جمهوری اس ب
ــالمی انقالب  ــرق و غرب( جای دهد. ازاین رو، باید گفت كه مطابق با مبانی اس از دو بلوک )ش
وضع موجود ناعادالنه بود و می بایست تغییر می كرد و نمی شد وضع موجود را وضعیتی پایدار 
ــت و تالش كرد كه با تنظیم سیاست خارجی بر مبنای آن، كشور را با  و اجتناب ناپذیر پنداش
آن هماهنگ كرد )غالمی و پوراسمعیلی، 1393، ص203(. درنتیجه جمهوری اسالمی ایران با 
تكیه بر اسالم سیاسی و اعتقاد بر پذیرش اسالم سیاسی از سوی ملت ها، خواهان دگرگونی در 
محیط بیرونی با تكیه بر شیوه های مسالمت آمیز بود. در مراحل اولیة جنگ، حمایت سوریه از 
ایران در دو بخش سیاسی و نظامی صورت می گرفت. در عرصة سیاسی حافظ اسد، با تماس با 
پادشاهان عربستان و اردن كوشید تا آن ها را قانع كند كه برای توقف جنگ بر صدام فشار آورند 
و طی سفر رسمی كه بالفاصله پس از آغاز جنگ به شوروی داشت، با صدور اعالمیة مشتركی 
ــت مستقل و به دوراز هرگونه نفوذ خارجی  ــدنی ایران دربارة سرنوش با برژنف از حق محروم نش
حمایت كرد )امامی، 1374، ص32(. در جریان دیدار حافظ اسد از شوروی، سوریه اجازه یافت 
تسلیحات روسی را به ایران بفروشد. البته در اوایل جنگ تأثیر، حمایت نظامی سوریه از ایران، 
از حمایت های سیاسی كم تر بود كه می توان تفاوت ساختاری ارتش های دو كشور را دلیل آن 
دانست )Chubin and Tripp, 1988, p159(. جلوگیری از شكل گیری یک جبهة متحد عربی 
ــوریه  ــوریه در مراحل اولیة جنگ تحمیلی بود. س دربرابر ایران یكی از مهم ترین اقدام های س
گرایش های ناسیونالیستی و سیاست های عراق در جهان عرب را زیر سؤال برد و آن را باوجوِد 
ــرمایه گذاری های تبلیغاتی فراوان عراق برای نشان دادن جنگ ایران و عراق، به عنوان جنگ  س
بین عرب و فارس و در تداوم جنگ های صدر اسالم ناكام گذاشت. یكی از دالیل حمایت سوریه 
از ایران در جنگ، اختالف عراق و سوریه از یک سو و اختالف بین سوریه و تركیه و انعقاد پیمان 
استراتژیک بین تركیه و سوریه در برهه های زمانی مختلف بود. كشور سوریه به دلیل موقعیت 
ژئوپلیتیک خود همواره از جانب عراق و اسرائیل درمعرض خطر قرار داشت و به دنبال راهی برای 
نجات از این وضعیت بود. عمق اختالفات عراق و سوریه و ایدئولوژی ضدصهیونیستی جمهوری 
اسالمی ایران، سوریه را به حمایت از انقالب اسالمی و سپس پشتیبانی از جنگ و تحكیم روابط 

خود با ایران تشویق كرد.
 به طوركلی، مسائل فوق به عنوان مهم ترین چالش های دو كشور به شمار می رفت كه روابط 
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راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه را در دوره ای تحت تأثیر خود قرارداد و باعث تقویت 
روابط راهبردی بین جمهوری اسالمی ایران و سوریه شد.

3.3. پایان جنگ تحميلی و روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه
ــالمی ایران  ــت خارجی جمهوری اس پایان یافتن جنگ را باید نقطة عطف جدیدی در سیاس
ــی در محیط داخلی، شرایط  ــوب كرد. این امر باعث تغییر و تحوالت ملموس ــوریه محس و س
ــم و تأثیرگذار منطقه ای و  ــد. تحوالت مه ــالمی ایران ش منطقه ای، و نقش ملی جمهوری اس
ــالمی ایران و سوریه اثر گذاشت  بین المللی ای كه در این دوره بر روابط راهبردی جمهوری اس

عبارت اند از:
حملة عراق به كویت در سال 1990 میالدی و دخالت نیروهای چندملیتی به رهبری •	

آمریكا؛
فروپاشی شوروی و تولد كشورهای مستقل در منطقة قفقاز و آسیای میانه؛•	
روند جدید سازش اعراب- اسرائیل و آغاز انتفاضه در سرزمین های اشغالی.•	

جهت گیری های جمهوری عربی سوریه در این برهة زمانی نیز در سه حالت قابل بررسی است:
1. گسترش و عمق بخشیدن به روابط بین عربی خود؛

2.  توجه وافر به راهبردهای سیاسی؛
3.  حذف دورة نظامی در مواجهه با رژیم صهیونیستی.

عواملی را كه باعث طراحی چنین راهبردی از جانب دولت سوریه می شود، می توان در چند 
محور راهبردی ترسیم كرد:

ازدست دادن پشتوانة عظیم و استراتژیک روس ها كه در دو زمینة اساسی كاربرد داشت:•	
الف. مقابله با سیاست های تهاجمی1 رژیمی صهیونیستی؛

ب. تسلط بخشیدن به سیاست سوری ها در لبنان؛
ازبین رفتن حكومت عراق به عنوان یک منبع تهدیدكننده برای این كشور؛•	
تحقق سیاست های وحدت گرایانه و جلوگیری از منزوی شدن این كشور در جهان عرب •	

1. Aggressive policies
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و نظام بین الملل؛
اتخاذ راهبرد نوین سیاسی همسو با تحوالت جدید بین المللی و منطقه ای برای كسب •	

موقعیت های جدید برای این كشور.
ــال های 1992 تا 1995 روابط ایران و سوریه دستخوش تحوالتی منطقه ای شد كه  طی س
ــرایط منطقه ای و حضور آمریكا در منطقه، همكاری  ــود هیچ كدام از طرفین نبود؛ زیرا ش به س
كشورهای منطقه را طلب می كرد، به خصوص زمانی كه مقدمات همكاری نظامی-امنیتی تركیه 
و اسرائیل فراهم می شد. آنچه در موارد فوق از رفتار سوریه مشاهده می شود بیشتر جنبة حركت 
ــمت منافع ملی دارد. ازآنجاكه زیربنای سیاست خارجی این كشور بر اساس دیدگاه های  به س
واقع گرایانة حافظ اسد شكل گرفته بود، روابط خارجی این كشور نیز متأثر از این سیاست بود 

.)libert, 1998(

ــوریه به دلیل  ــالمی ایران با س پس از پایان جنگ و در اوایل دهة 1990 روابط جمهوری اس
مسئلة لبنان و حمایت از احزاب مختلف چندان مطلوب نبود. اصطكاک بالقوه میان جمهوری 
اسالمی ایران و سوریه بدین ترتیب شروع به گسترش كرد. با وسیع ترشدن فعالیت های حزب اهلل 
و عملیات های ضداسرائیلی، سوریه به دو دلیل احساس خطر كرد: ازیک طرف گروه های طرفدار 
ــرائیل و ایاالت متحده را شكل  ــدیدترین عملیات نظامی علیه اس ــالمی ایران، ش جمهوری اس
ــوریه فشارهای كم شدت و غیرتأثیرگذار بر مواضع  می دادند و هدایت می كردند؛ درحالی كه س
اسرائیلی ها را می پسندید. ازطرِف دیگر، درخواست تشكیل جمهوری اسالمی در لبنان از سوی 
عناصر حزب اهلل با منافع سوریه مغایرت داشت و به همین دلیل با جریان وسیع تحركات چریكی 
ــالح و اخراج نیروهای مقاومت  ــئلة خلع س در جنوب لبنان برخوردهایی صورت گرفت و مس
ــالمی و حزب اهلل آغاز شد )Agha and Khalidi, 1995, pp18-21( ؛زیرا شكل گیری چنین  اس
فرآیندی، اقتدار منطقه ای و تأثیرگذاری سوریه را در مناطق هم جوارش كاهش می داد و همین 

امر نوعی تهدید برای اتحاد طوالنی مدت ایران و سوریه محسوب می شد.
 قرارداد طائف نیز عامل دیگر در تیرگی روابط دو كشورمحسوب می شد. تشكیل این كنفرانس 
در طائف عربستان و حمایت سوریه از آن باعث تیرگی روابط ایران و سوریه شد. سوریه كه از 
چند طرف در فشار بود، احساس می كرد با توافق طائف می تواند تاحدودی از مشكالت رهایی 
یابد؛ ولی نه تنها مشكالتش حل نشد، بر مشكالتش افزوده هم شد و عالوه بر كشیده شدن در 
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گرداب اختالف حزب اهلل و امل در روابطش با جمهوری اسالمی ایران نیز دچار نوسان شد و برای 
حفظ خود دربرابر اسرائیل و عراق این بار متوسل به مصر شد.

4.3. روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه از 2000 تا 2011
روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه در این برهة زمانی با توجه به سطح تهدیدها 
ــوریه ازطرِف آمریكا با نام  ــد، نام گذاری ایران و س و موضوع های جدید وارد مرحلة جدیدی ش
ــور در مرز با عراق،  ــم، توأم با موقعیت خطرناک این دو كش دولت های یاغی و حامی تروریس
ــوریه را به سوی نزدیكی بیشتر با یكدیگر سوق داد و روابط دو كشور  به طور طبیعی ایران و س
ــی تحكیم و به پیمان راهبردی بین  ــا پیچیدگی تحوالت و تهدیدهای منطقه ای و بین الملل ب
ــد. تحوالت دهة اول قرن 21 در خاورمیانه به گونه ای پیش رفت كه روابط  ــور مبدل ش دو كش
راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه عمیق تر و ناگسستنی تر گردید، تحوالتی مانند اشغال 
عراق، حملة رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و غزه و... . این بحران های منطقه ای و بین المللی، 
ــوریه را به این نتیجه رساند كه نه آمریكا و نه كشورهای منطقه  ــالمی ایران و س جمهوری اس
هیچ كدام نمی توانند تكیه گاه مطمئنی برای دو كشور باشند؛ بنابراین جمهوری اسالمی ایران و 
سوریه بر قدرت توازن بخش خود در منطقه تكیه كردند و استحكام بیش تر این روابط راهبردی 

را خواهان شدند )فیاضی، 1395(.
رویداد 11 سپتامبر سبب یک بازنگری و تعریف جدید در سیاست خارجی آمریكا شد؛ یعنی 
قدرتی كه تا قبل از آن معتقد بود كه با دستیابی به سپر دفاع موشكی قادر خواهد بود امنیت 
خود را در قبال تهدیدهای خارجی به صورت كامل حفظ كند، به یک باره متوجه شد كه پدیدة 
جدیدی ازلحاظ امنیتی ظاهر شده است كه با هیچ یک از الگوهای متعارف قبلی سازگار نیست. 
در پرتوی چنین حوادثی بود كه بازتعریفی از سیاست خارجی آمریكا ظاهر شد كه كم وبیش 
ــتراتژی كالن خویش بهترین بهره برداری را بكند  ــعی داشت از این جو جدید در تحقق اس س
ــت جهانی و به ویژه در  )هرمیداس باوند، 1385، صص41-50( با ورود آمریكا به عرصه سیاس
ــت خارجی آمریكا از ثبات و یكنواختی نسبی برخوردار بود. درواقع  ــرد، سیاس دوران جنگ س
آمریكایی ها سیاست خارجی خود را در دوران جنگ سرد بر اساس »راهبرد مهار و سد نفوذ« 
تنظیم می كردند و در این راستا، در هر دوران تاریخی، شكل خاصی از مهار دربرابر كمونیسم 
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ــی نظام دوقطبی با  ــوروی را به كار می گرفتند؛ ولی این الگو در دوران پس از فروپاش و اتحاد ش
تغییرات مشهودی روبرو شد )جعفری و جانباز، 1391، ص30(.

ــپتامبر، تمام نگاه سیاست خارجی آمریكا به منطقة خاورمیانه معطوف  با وقوع حادثة 11س
شد. جایی كه به تعبیر آن ها تروریسم، سالح های كشتارجمعی، رژیم های یاغی، و بنیادگرایی 
ــمه می گیرد؛ بنابراین نیاز به تغییر وضع موجود در خاورمیانه به شدت  ــالمی ازآنجا سرچش اس
ازطرِف آمریكایی ها احساس شد؛ بنابراین هدف آمریكا در صحنة جهانی ازجمله خاورمیانه آن 
است كه به بازیگران یک سری هویت ها و هنجارهای جدید یاد بدهد و خواسته ها و انتظارهای 
آن ها را تغییر دهد. به همین روی طراحان سیاست خارجی آمریكا به یک باره سیاست »ترویج 
دموكراسی1« را هدف خود قراردادند و آن را شیوة دستیابی به منافع ملی در جهان حاضر اعالم 

كردند )دهشیار، 1386، ص34(.

مرگ حافظ اسد
در ژوئن2000، حافظ اسد به فاصلة كمتر از یک ماه بعد از خروج اسرائیل از جنوب لبنان مرد 
ــوریه را در هاله ای از ابهام فروبرد. حافظ اسد  ــینی بشار اسد جوان سیاست خارجی س و جانش
ــت های واقع بینانة خود توانسته بود بقای سوریه را در میان انبوه تهدیدها حفظ كند.  با سیاس
ــت و  ــد به تعبیر آیزیا برلین، آن جوجه تیغی  بود كه یک حقیقت بزرگ را می دانس حافظ اس
آن حفظ سوریة ضعیف در منطقة ناامن خاورمیانه با استفاده از قاعدة بازی »بقا به هر قیمت« 
ــت خارجی، 1382، صص35-42(؛ اما بشار اسد جوان فاصلة زیادی با پدر  بود )معاونت سیاس
ــب نكرده بود؛ بنابراین، این احتمال می رفت كه براثر  ــت و تجربة كاری الزم را كس خود داش
سیاست های غلط وی، روابط راهبردی دو كشور مختل شود. در زمان حافظ اسد، سوریه وارد 
گفتگوهای مستقیم با اسرائیل شد و هم زمان، به حزب اهلل فشار آورد تا از انجام عملیات نظامی 
علیه اسرائیل در جنوب لبنان خودداری كند كه همین امر باعث تیرگی روابط سوریه با حزب اهلل 
شد. حافظ اسد همیشه در رابطه  با حزب اهلل دست باالتر را داشت، اما بشار اسد رفته رفته اجازه 
داد تا آن ها مثل یک شریک برابر و همانند دو دولت رفتار كنند. با تغییر كادر رهبری در سوریه 
و نزدیكی بیش تر آن ها به حزب اهلل، روابط جمهوری اسالمی ایران و سوریه مستحكم تر شد. در 

1. The promotion of democracy
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ابتدا بشار اسد به سمت عربستان گرایش پیداكرده بود؛ ولی تحوالت بعد از 11سپتامبر تمامی 
معادالت منطقه ای را برهم زد )Hokayem, 2007, p42(. ترور رفیق حریری در 14ژانویة2005 
همراه با 22 نفر دیگر فرصت مناسبی برای اجرای سیاست های آمریكا و فرانسه برای واداركردن 
ــتفاده و  ــه و آمریكا از این موقعیت اس ــوریه در خروج نیروهایش از لبنان پدید آورد. فرانس س

.)Prados, 2007, p1( قطع نامة 1559 را اجرا كردند
ــپتامبر زمینة نزدیكی هرچه  رویكرد یک جانبه گرایی و تهاجمی آمریكا بعد از حادثة 11س
ــوریه در طول این دهه از آمریكا دورتر می شد،  ــوریه به ایران را فراهم كرد. هرچه س بیش تر س
ــوریه با اسرائیل، و  ــمنی س روابطش با ایران نیز افزایش می یافت. درواقع می توان گفت كه دش
تمایل به محدودكردن نفوذ آمریكا و سایر قدرت های رقیب در منطقه -كه تهدید جدی برای 
ــوند- زمینة گرایش و تقویت روابط راهبردی دو كشور را فراهم كرد.  ــوب می ش ــوریه محس س
ــبات سیاسی را شدیداً  ــپتامبر2001 و جنگ های متعاقب آن در منطقه، محاس حمالت 11س
تغییر داد و به طور مستقیم به تقویت مجدد مشاركت سوریه با ایران منجر شد. سوریه در جبهة 
شرقی با جنگ آمریكا علیه عراق و در جبهة غربی در لبنان با افزایش فشارهای بین المللی برای 
ــد؛ بنابراین باوجوِد اختالفات با ایران در عراق  ــیدن نیروهایش از این كشور روبرو ش بیرون كش
ارتباطش با ایران ناگزیرتر از قبل می شود و سیر این حوادث باعث می شود كه درپایان این دهه 

روابط راهبردی دو كشور تحكیم و پررنگ تر از سابق شود )فیاضی، 1395(.

نتيجه گيری
ــینة روابط ایران و سوریه حاكی از آن است كه این دو كشور به دالیل متعددی مناسبات  پیش
عمیق، ریشه دار و روبه رشدی را بین خویش پایه گذاری كرده اند. روابط دو كشور قبل از انقالب 
ــرد معنا پیدا می كرد. با  ــی از فضای جنگ س تحت تأثیر مؤلفه های منطقه ای و بین المللی ناش
تغییر گفتمان نظام ایران و تبدیل به گفتمان اسالمی و نوع آموزه هایی كه در این گفتمان وجود 
داشت، روابط دو كشور به روابط راهبردی تبدیل شد. به طوركلی، روابط ایران و سوریه به تدریج 
توسعه می یابد و با پیچیدگی تحوالت و تهدیدهای منطقه ای و بین المللی تحكیم و تثبیت و به 
ــور مبدل می شود. طبق نظریة سازه انگاری، هنجارهای موجود در  پیمان راهبردی بین دو كش
فرهنگ مذهبی-اسالمی یكی از مهم ترین منابع بیناذهنی قوام دهنده به هویت نظام جمهوری 
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ــالمی ایران موجب تكوین نوعی هویت انقالبی-اسالمی برای كشور شده است. هویتی كه با  اس
ایجاد و تعریف نقش های خاص برای نظام، جهت گیری های خاصی را در تعامل با سایر دولت ها 
ایجاد می كند. به تعبیری رساتر، هویت انقالبی-اسالمی بر اساس منابع معنایی قوام بخش آن 
به طور هم زمان دربرگیرندة نقش های گوناگون برای نظام جمهوری اسالمی ایران است و همین 

هویت نظام جمهوری اسالمی ایران عامل شكل دهنده به روابط راهبردی دو كشور است.
با توجه با چارچوب نظری پژوهش، نقش تهدیدهای مشترک در نظریة نئورئالیسمی استفن 
ــیار پررنگ بوده است و  ــوریه بس ــالمی ایران و س والت در تبیین روابط راهبردی جمهوری اس
ــتی نیز در كنار این تهدیدهای مشترک در  ــتكباری و ضدصهیونیس مؤلفه های هویتی ضداس
ــدید روابط راهبردی دو كشور بسیار مؤثر بوده است. برای بررسی جامع روابط دو كشور به  تش
ــه در دوره ای می تواند یک نظریه بر دیگری چرخش  ــه به صورت مكمل نیازمندیم ك دو نظری
داشته باشد. با توجه به چهار اصل كلی قابلیت های كلی، مجاورت جغرافیایی، قابلیت تهاجمی، 
و نیات تهاجمی برداشت شده از نظریة موازنة تهدید استفان والت، عراق و اسرائیل در دهة 80، 
ــترک دو كشور ایران و سوریه بوده اند و  ــرائیل و تركیه در دهة 90 تهدیدهای مش و آمریكا، اس
نقش تعیین كننده ای در شكل گیری و استمرار روابط راهبردی دو كشور داشته اند. این تهدیدها 
در دهة اول قرن 21 از جانب كشورهای آمریكا و اسرائیل با حوادثی چون حملة آمریكا به عراق 
و حملة اسرائیل به جنوب لبنان و غزه نمود پیدا كرد و باعث تقویت و استمرار روابط راهبردی 

دو كشور ایران و سوریه شد.
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