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چکیده
یک��ی از مهمتری��ن مباح��ث در مطالعات روابط بینالملل ،بررس��ی عوام��ل مؤثر در
ش��کلگیری و تداوم روابط بین کشورهاست .در تاریخ روابط بینالملل میتوان موارد
زیادی را یافت که تهدیدهای مش��ترک ،نقش زیادی در ش��کلگیری روابط ،تشکیل
اتحاده��ا و تداوم آنها داش��تهاند .روابط س��وریه و ایران را تا قب��ل از پیروزی انقالب
اس�لامی میتوان در چارچ��وب روابط دو ابرقدرت ایاالتمتحدۀ آمریکا و ش��وروی و
دس��تهبندیهای منطقهای منبعث از فضای جنگ س��رد در منطقه ارزیابی کرد .این
رواب��ط بعد از پیروزی انقالب اس�لامی ،از آن نوع مناس��بات در خاورمیانه اس��ت که
میتوان نقش دش��منان مشترک را در گس��ترش و تحکیم آن بهوضوح مشاهده کرد.
ماهیت اسالمی انقالب ،تشکیل جمهوری اسالمی و تدوین اصول جدید قانون اساسی
منجر به تغییر در مبانی و اهداف سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی ایران ش��د و
تجدیدنظر در روابط با س��ایر کش��ورها بهخصوص سوریه را در پی داشت .در پژوهش
حاضر در چارچوبی تاریخی و تحلیلی درصدد پاس��خ به این س��ؤال هس��تیم که :چه
عواملی در شکلگیری و تداوم روابط ایران و سوریه از  1946تا  2011موثر بودهاست؟
در این مقاله مناس��بترین نظریههایی شناس��ایی ش��دهاند که قابلی��ت تبیین اتحاد
پیچی��ده و راهبردی را میان ایران و س��وریه داش��تهاند و در می��ان آنها از دو نظریۀ
سازهانگاری و نئورئالیسم استفن والت برای بررسی روابط راهبردی دو کشور استفاده
شدهاست تا بهطور عینیتر بتوان به بررسی روابط دو کشور پرداخت.
کلیدواژهها :روابط راهبردی؛ ایران؛ سوریه؛ سازهانگاری؛ تهدیدهای مشترک
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مقدمه
طرح مسئله
کشورها در سطح نظام بینالملل همواره تالش میکنند تا اهداف و منافع راهبردی خویش را
به ش��یوههای مختلفی تأمین کنند .بعد هویتی انقالب اسالمی و سیاستهای برگرفته از این
انقالبِ معنامحور در کنار اس��تراتژی اتحاد و ائتالف برای دفع تهدیدها بهعنوان مکمل اصلی
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تشکیلدهندۀ روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه در دورههای مختلف بودهاست و
میتواند منافع راهبردی دو کشور را در سطح منطقهای و جهانی تأمین کند.
جمهوری اس�لامی ایران و سوریه در منطقۀ اس��تراتژیک خاورمیانه دارای منافع مشترکی
هستند و همکاری سیاسی و نظامی با یکدیگر داشته و دارند .سوریه عالوه بر اهمیت راهبردی
عمومیاش ،بهدلیل جایگاهش در جبهۀ مقاومت و ارتباط و اتحاد با جمهوری اسالمی نیز در
محاسبات منطقهای و جهانی اهمیت مضاعف پیدا کردهاست که واکاوی و تبیین این اهمیت
بهویژه برای جمهوری اسالمی ایران ضروری است (فرزندی .)1391 ،در این پژوهش با نگاهی
تحلیلی و تاریخی به بررسی روابط دو کشور ،قبل از انقالب اسالمی و بعد از آن پرداخته میشود
تا شرایط و مقتضیات منطقهای و بینالمللی برای بررسی روابط دو کشور بهطور عینی روشن
ش��ود .همواره در روابط دو کش��ور قبل و بعد از انقالب اسالمی ،مؤلفۀ مستقلی به نام اسرائیل
اثربخشی فراوانی داشتهاست یا به تعبیری دیگر ،موضعگیری ایران دربرابر این رژیم قبل و بعد
از انقالب همواره توجیهگر عمق روابط دو کشور ایران و سوریه بوده است .در این پژوهش بیشتر
با رویکرد تحلیلی سعی در بررسی روابط دو کشور از زمان استقالل سوریه تا سال  2011داریم
و بهدلیل نگاه تاریخی به مباحث از بررسی تحوالت سوریه چشمپوشی میکنیم.
پرسشها و فرضیه
پرسش اصلی پژوهش این است که:
چه عواملی در ش��کلگیری و تداوم روابط ایران و س��وریه از  1946تا  2011نقش اصلی را
داشتهاند؟
در امتداد پرس��ش اصلی میتوان به چند پرسش فرعی هم در راستای پژوهش به شرح زیر
اشاره کرد:

 .1روابط ایران و سوریه قبل از انقالب اسالمی در چه سطحی بودهاست؟
 .2روابط ایران و سوریه پس از پیروزی انقالب اسالمی چگونه و در چه سطحی بودهاست؟
 .3وجود تهدیدهای مش��ترک در همگرایی راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه تا
چه حد مؤثر بودهاست؟
با توجه به س��وال اصلی و درنهایت فرضیۀ پژوهش میتوان گفت که بهنظر میرس��د ،روابط
ایران و س��وریه قبل از انقالب را باید تحتتأثی��ر عوامل بینالمللی و منطقهای بهویژه روابط و
مواضع ایران نسبت به اسرائیل بررسی کرد .البته این روابط بعد از انقالب اسالمی وارد مرحلۀ
راهبردی شدهاست و تغییر گفتمان نظام ایران به همراه تهدیدهای مشترک مهمترین عوامل
مؤثر در ایجاد و تداوم روابط دو کشور تا سال  2011بودهاند.

بررسی ساختارهای اقتصادی ،نظامی و امنیتی سوریه پرداخته و یا کتاب کنکاشی در تحوالت
سوریه ...نوشتۀ روحاهلل قاسمیان ( )1392که به ریشهیابی تحوالت سوریه پرداختهاست و متغیر
خارجی را مهمترین عامل تداوم تحوالت سوریه میداند .مطالعۀ این کتابها دیدی کلی دربارۀ
مبانی ساختارهای سیاسی سوریه و گزارشی تفصیلی دربارۀ جمهوری عربی سوریه در اختیار
پژوهشگر گذاشتهاست.
دس��تۀ دوم منابع شامل برخی مقالههای فارسی است که درارتباطبا این موضوع به نگارش
درآمدهاند ،ازجمله مقالۀ آجرلو ( ،)1390با نام «تحوالت سوریه ریشهها و چشماندازها» که به
بررسی و تحلیل ریشههای تحوالت مارس 2011سوریه میپردازد .در مقالۀ «واکاوی جایگاه و
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ادبیات پژوهش
بر اساس بررسیهای بهعملآمده ،آثار خاصی با نام روابط راهبردی ایران و سوریه تابهحال به
رشتۀ تحریر درنیامده؛ ولی موارد متعددی بهصورت کلی با نام سوریه ،و سیاست و حکومت در
آن در قالب پایاننامه و همایش و سخنرانی نگاشته شدهاست .این منابع را به پنج دستۀ کلی
میتوان تقسیمبندی کرد:
دستۀ اول منابعی هستند که درخصوص سیاست و حکومت در سوریه و بحثهای تئوریک
در حوزۀ روابط بینالملل به رش��تۀ تحریر درآمدهاند ،مثل کتاب سیاست و حکومت در سوریه
نوشتۀ محمدعلی امامی ( )1376یا کتاب سبز سوریه نوشتۀ وزارت امور خارجه ( )1384که به
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نقش استراتژیک سوریه در مناسبات منطقهای و بینالمللی» نوشتۀ سهیل رجبی ( )1391نیز
نویسنده درصدد بررسی جایگاه راهبردی سوریه در معادالت منطقهای و بینالمللی است و بیشتر
جنبۀ توصیفی دارد .در مقالۀ «چیستی و چگونگی سیاست خارجی مقایسهای :مطالعۀ موردی
روابط ایران و س��وریه» نوش��تۀ علی امیدی ( )1387نویسنده عوامل مؤثر را در برقراری روابط
نزدیک سوریه با ایران -بر اساس مدل جیمز روزنا -متغیرهای نظام بینالملل و عامل شخصیت
میداند .هیچکدام از آثار ذکرشده دورۀ زمانی موردبحث مقالۀ حاضر را شامل نمیشوند و مقاله
حاضر ازلحاظ اس��تفاده از مدل ترکیبی و نگاهی راهبردی به موضوع روابط دو کش��ور ،ابعادی
تازهای را در حوزۀ روابط بینالملل نمایان میکند.
دستۀ سوم آثاری هستند که به زبان التین نگاشته شدهاند ،این آثار را میتوان به چند دستۀ
فرعی تقس��یمبندی کرد که هرکدام حوزۀ خاصی را بررسی میکنند :دستۀ اول سیاستهای
آمریکا را در خاورمیانه پس از یازده سپتامبر ـ بهویژه حملۀ این کشور به عراق در سال 2003ـ
در گسترش بیشتر روابط سوریه با ایران مؤثر میدانند ( .)Goodarzi, 2006دستۀ دوم به بیان
حوادث و بررسی میدانی تحوالت سوریه میپردازند که میتوان به مقالۀ ( )Barry, 2007اشاره
کرد .دس��تۀ سوم معتقدند ،تقویت و گسترش روزافزون روابط سوریه با ایران نه از سال 2001
بلکه با اشغال عراق بهوسیلۀ آمریکا در سال  2003و سپس افزایش فشارهای بینالمللی برای
خروج سربازان سوری از لبنان شروع شدهاست ( .)Gelbart, 2010دستۀ چهارم دلیل گسترش
بیشتر روابط سوریه با ایران را عالوه بر پیامدهای ترور حریری -نخستوزیر لبنان -تشدید خطر
اسرائیل علیه سوریه میدانند (.)Sun, 2009
دستۀ چهارم آثاری هستند که به زبان عربی به رشتۀ تحریر درآمدهاند ،برای نمونه مقالهای با
نام «سوریا حققت الحد االردنی من التضامن العربی» نوشتۀ مروان المهاوینی ( )1987به بررسی
جایگاه سوریه و سیاستهای مداخلهای عربستان و تحوالت مربوط به دهۀ  60پرداختهاست و یا
مقالهای با نام «سوریا و االزمه :فرض المکاسب االقلیمیه و الدولیه» نوشتۀ احمد الثابت ()1991
به بررسی اقشار و طیفهای سیاسی ،اقتصادی ،قومی و مذهبی منطقۀ شامات پرداختهاست و
میتواند نقشۀ راه سیاست برخی از کشورها را تبیین کند.
دستۀ پنجم از ادبیات پژوهشی شامل پایاننامههای پژوهشی است که در این حیطه نگاشته
شدهاند ،برای نمونه یکی از آنها را با نام «روابط ایران و سوریه ( »)2000-1979مریم چاوشی

با راهنمایی اصغر جعفری ولدانی در سال  1382دفاع کردهاست و نویسنده در آن به موضوعات
بهصورت کلی اشاره کرده و به نقش عوامل مؤثر در روابط راهبردی دو کشور نپرداختهاست.
در نهایت برای غنیترکردن مباحث و بیان نگاه رسانهها ،از برخی خبرگزاریها بهره برده شده
که وجه غالبشان ژورنالیستی و جانبداری آنها است.

 .1چارچوب نظری
س��ازهانگاری 1رویکردی اس��ت که پیش از طرح در روابط بینالملل ،در جامعهشناسی معرفت
و مباحث فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بودهاس��ت .ریش��ههای آن در جامعهشناسی
دس��تکم تا مکتب شیکاگو و پدیدارشناسی میرس��د (هادیان ،1382 ،ص .)918سازهانگاری
یک نظریه است که از فلسفه و روانشناسی ریشه میگیرد .محور اصلی سازهانگاری این است
که «فاعل شناسا» یا انسان ،دانش و معنا را فعاالنه و بر مبنای تجربههای قبلی خود میسازد
1. Constructivism

| کنکاشی در روابط تاریخی ایران و سوریه (| )2011-1946

سازماندهی مقاله
با توجه به طرح موضوع و سوال اصلی و همچنین فرضیۀ پژوهش ،مقالۀ حاضر به فصلهای زیر
تقسیم میشود:
در فصل اول مقاله ،مطالعات نظری مربوط به پژوهش حاضر بررسی شدهاست .در این فصل با
توجه به نظریههای سازهانگاری و نئورئالیسم استفن والت به بررسی روابط ایران و سوریه بهویژه
بعد از پیروزی انقالب اسالمی پرداخته شدهاست.
در فصل دوم به واکاوی و تبیین روابط دو کشور از  1946تا  1979پرداخته شدهاست که در
این دوره روابط دو کشور تحتتأثیر مناسبات بینالمللی و فضای دوقطبی حاکم نظام بینالملل
و بهویژه موضعگیری ایران نسبت به اسرائیل معنا پیدا میکند.
در فصل س��وم به بررس��ی روابط ایران و سوریه بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا سال 2011
میالدی پرداخته شدهاست .در این دوره روابط دو کشور وارد مرحلۀ راهبردی شده و ایدئولوژی
مش��ترک ضدصهیونیس��تی و تهدیدهای مش��ترک نقش مهمی در تقویت روابط دو کش��ور
داشتهاست.
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و ریش��ۀ آن به اندیشۀ فیلس��وفانی همچون هگل ،کانت و نیچه بازمیگردد .نیکالس اونف از
مهمترین اندیش��مندان سازهانگاری به ش��مار میآید .در دهۀ  ،1990سازهانگاری را نیکالس
اونف وارد عرصۀ نظری روابط بینالملل کرد (عس��گرخانی و منصوریمقدم ،1389 ،ص.)195
سازهانگاری در مقابل نظریۀ مادیگرای جریان اصلی روابط بینالملل قرار میگیرد .طبق این
نظریه موجودیتهای اجتماعی مانند س��اختارها و کنشها ،ه��م از نظر وجودی و هم از نظر
عملکرد ،مستقل از برداشتها و فهم انسان وجود دارند (مشیرزاده ،1384 ،ص.)8
در راس��تای مطالب پژوهش و برای تبیین روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه،
اولین اصول نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریۀ سازهانگاری قرار گرفتهاست؛ چون به دالیل
زیر این رویکرد بهتر میتواند روابط راهبردی دو کشور را تبیین کند:
 .1سازهانگاری به شکل تاریخیتر ،جامعهش��ناختیتر و عملیتر از سایر رویکردها روابط
بینالملل را بررسی میکند (عباسی ،1392 ،ص.)21
 .2نظریۀ سازهانگاری بر ابعاد مادی و غیرمادی روابط بینالملل تأکید دارد.
 .3سازهانگاران به بحث هویت توجه دارند .هویتها به ملتها اجازه میدهد که جهان خود
را معنادار کنند و به دستهبندی موجودیتهای دیگر اقدام کنند و آنها را دوست و یا
دشمن تعریف کنند؛ دولتها با این تصورات با کشوری متحد میشوند و یا علیه دیگران
اق��دام میکنن��د ( .)Wilmer, 2002, p59برای نمونه هرچه احس��اس یگانگی هویتی
دولتها نسبت بههم بیشتر باشد ،بیشتر به سمت همکاری گرایش مییابند و بهعکس
هرچه احساس یگانگی کمتر باشد ،از هم دورتر میشوند و رقابت شدیدتر میشود.
 .4نظریۀ سازهانگاری روابط را صرفاً در چارچوب دشمنی و رقابت و یا همکاری نمیبیند،
بلک��ه تع��ارض و همکاری را با توجه به تعریف دولته��ا از هویت خویش و «خود» در
جامعۀ بینالمللی تجزیهوتحلیل میکند .عالوهبرآن ،این نظریه بهدنبال یک راهحل میانه
اس��ت تا از آن طریق روابط گوناگون بینالمللی را تش��ریح کند؛ ضمن اینکه بهدنبال
پلزدن میان نظریههای مختلف هم هست (عباسی ،1392 ،ص .)22نظریۀ سازهانگاری
با شاخص مهمی همچون هویت باعث تمایز یک نظام سیاسی با نمونههای همتای خود
میشود و الگوی خاصی از دوستیها و دشمنیها را در فضای سیاسی حاکم بر روابط
بینالملل برای خود ترسیم میکند؛ بنابراین میتوان از این نظریه در تحلیل فضای بعد

 .2روابط ایران و سوریه قبل از پیروزی انقالب اسالمی ()1979-1946
روابط فرهنگی بین ایران و بالد شام را باید در اعماق قرون گذشته حتی پیش از اسالم جستجو
کرد .روابط مدنی و فرهنگی و اجتماعی این دو سرزمین از زمانی شروع شد که شاه ساسانی،
شامات را تصرف کرد و تا انطاکیه پیش رفت و سپس ،قبرس و یونان را به قلمرو شاهنشاهی
ساسانی ضمیمه کرد (شفیعی ،1385 ،ص.)10
گذشته از روابط فرهنگی ایران و شام  ،روابط سیاسی معاصر دو کشور از بدو استقالل سوریه،
یعنی از  1946ش��روع ش��د .البته قبل از استقالل س��وریه نیز ،مدتی سرکنسولگری ایران در

بیروت از س��ال  1942تا  1943میالدی در زمان وزیرمختاری عباس فروهر ،نمایندگی ایران
در س��وریه را هم عهدهدار بود؛ تا اینکه پس از اس��تقالل سوریه ،کنسولگری 1ایران در دمشق
2
تأس��یس و روابط سیاسی مستقیم دو کشور برقرار شد .یک سال بعد ،کنسولگری به سفارت
ارتقا یافت .در این زمان وضعیت سوریه ،بهدلیل استقالل از فرانسه چندان مطلوب نبود و سوریه
با مس��ائلی چون ریشهکنکردن بازماندههای استعمار ،ستردن انحصارهای بیگانه ،پایهگذاردن
صنعت میهنی ،زدودن دس��تگاهها و بازماندههای فئودالیسم ،انجام دگرگونیهای بنیادین در
1. Consulate
2. Embassy
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از پیروزی انقالب اسالمی تا تحوالت سوریه استفاده کرد .برای تبیین جامعومانع سعی
کردی��م در کنار این نظریه ،از نظریۀ مکمل کاربردیتری نیز بهره ببریم که بهوس��یلۀ
استفن والت مطرح شدهاست .در این نظریه نیز نقش تهدیدهای مشترک مشخصترین
ش��اخص در تبیین روشنگرانۀ موضوع مقاله است و میتواند ابزار مناسبی برای تحلیل
روابط راهبردی دو کش��ور باش��د .هویت انقالب اسالمی و سیاستهای برگرفته از این
انقالبِ معنامحور در کنار اس��تراتژی اتحاد و ائتالف برای دفع تهدیدها میتواند مدلی
منطقی برای تبیین روابط راهبردی جمهوری اس�لامی ایران و سوریه باشد .این مدل
بیانگر اس��تراتژیکبودن روابط دو کش��ور بعد از پیروزی انقالب اس�لامی ایران است و
ایدئولوژی ضدصهیونیس��تی و ضدآمریکایی انقالب اسالمی در روابط دو کشور نقشی
اساسی داشتهاست.
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کش��اورزی ،پیشگرفتن سیاست خارجی مستقل ،و گستردن دموکراسی در زندگی اجتماعی
مواجه بود (فوبلیکوف و دیگران ،1376 ،ص.)18
در ایران نیز به علت حضور نیروهای متفق پس از پایان جنگ جهانی دوم ،وضعیت کش��ور
آش��فته بود ،همچنین کشور با ش��ورش دموکراتها در آذربایجان و ادعای شوروی نسبت به
نفت شمال روبرو بود؛ بنابراین با توجه به این مشکالت طبیعی بود که شاهد روابط گسترده و
مطلوب بین دو کشور نباشیم .در چنین وضعیتی مسئلۀ فلسطین مطرح شد .در سال 1947
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در اجالس فوقالعاده ،کمس��یونی را با شرکت یازده عضو
ازجمله ایران مأمور مطالعه و یافتن راهحلی برای مسئلۀ فلسطین کرد .کمیسیون مزبور پس از
تحقیقات محلی در اردوگاههای پناهندگان دو گزارش به مجمع عمومی تس��لیم کرد که یکی
را اکثریت اعضاء امضاء کردند و دیگری را اقلیت مرکب از نمایندگان هند ،ایران ،یوگسالوی ،و
استرالیا .گزارش اکثریت مبنیبر تقسیم فلسطین به دو کشور عرب و یهود بود .طرح اکثریت
در نوامبر 1947در مجمع عمومی به تصویب رسید و این امر منجر به تقسیم فلسطین شد و
صهیونیستها از آن استفاده و در می 1948دولت اسرائیل را تأسیس کردند .دولتهای عرب
که تحمل چنین وضعیتی را نداشتند به سرزمین اسرائیل حملهور شدند؛ ولی با شکست مواجه
ش��دند (مه��دوی ،1375 ،ص .)153پس از پایان جنگ جهانی دوم ،س��وریه در  1946از زیر
قیمومیت فرانسه بیرون آمد؛ ولی این کشور تا چند دهۀ بعد تحتتأثیر بحران اعراب و اسرائیل
قرار داشت .در سال  ،1948سوریه با حضور در اولین جنگ اعراب و اسرائیل شکست سختی را
تحمل کرد .پسازآن ،این کشور برای بیست سال در بحران داخلی فرورفت و کودتاهای متوالی

را تجربه کرد (کامروا.)1388 ،
بهطورکلی ،این شکست باعث سقوط رژیم غیرنظامی سوریه شد و کودتاهای پیدرپی در این
کشور روی داد که درواقع در هرکدام دست یکی از قدرتهای بزرگ دیده میشود .از  1949به
بعد -یعنی پس از اولین جنگهای اعراب و اسرائیل -سه کودتا با فاصلۀ زمانی مختلف صورت
گرفت که هر یک از رهبران و دولتهای کودتاگر اهداف خاصی را دنبال میکردند .س��رهنگ
زعی��م به تبعی��ت از اصالحات آتاتورک مدل خاصی از حکومت را دنبال میکرد؛ جانش��ین او
سرهنگ سامی الحناوی بهدنبال تشکیل سوریۀ بزرگ بود و سرهنگ شیشکلی -که بهصورت
غیرمستقیم موردحمایت فرانسه و انگلستان بود -بیشتر مدل دیکتاتوری را میپسندید (دبیری،

سیاسی منطقه بودند (المهاوینی.)1987 ،
با سقوط دولت دکتر مصدق ،شاه که بهطور موقت از کشور فرار کرده بود ،به کشور بازگشت
و روابط ایران و اس��رائیل وارد فضای جدیدی ش��د و عوامل جدیدی در ش��کلگیری و عمق
روابط دو کش��ور تأثیرگذار شدند .این فضای جدید حاکی از ایجاد موازنه در منطقه بود که در
آن بنیادگرایی عربی و نفوذ ش��وروی در منطقه میبایستی بهوسیلۀ یک تفاهم محتاطانه بین
رژیمهای ایران و اس��رائیل متوازن میش��د ،بر همین اساس بود که این دو رژیم به یکدیگر به
دیدۀ متحد اس��تراتژیک خود در مبارزه با نیروهای انقالبی خاورمیانه مینگریس��تند (والیتی،
1. De facto
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 .)1390در طی این س��الها ،به علت طبیعت متفاوت پادشاهی ایران و رژیم جمهوری سوریه
و همچنین اوضاع نابس��امان این کشور روابط دو کشور در سطح پایینی قرار داشت؛ ولی اثری
از خصومت و تش��نج در آن دیده نمیش��د .هیئتدولت ایران ،در جلسۀ شب 14اسفند1328
برابر با 5مارس ،1950اسرائیل را بهصورت دو فاکتو 1شناخت و اقدام به تأسیس سرکنسولگری
در بیتالمقدس کرد ،این عمل ایران باعث تیرهش��دن مناسبات میان ایران و جهان عرب شد
و حالت خصومتآمیزی نس��بت به ایران در کش��ورهای عربی ایجاد شد؛ سوریه نیز از این امر
مس��تثنا نبود (قانون ،1381 ،ص .)200درواقع در یکطرف ایران قرار داش��ت که دارای رژیم
پادشاهی و تحت حمایت آمریکا و مجری سیاستهای آن کشور در منطقه و بزرگترین حامی
و شریک اقتصادی آمریکا در بین کشورهای اسالمی بود .ایران و اسرائیل در هدف استراتژیک
ایاالتمتحده در جلوگیری از توس��عه و نفوذ قدرت ش��وروی در خاورمیانه ،با آمریکا اشتراک
مس��اعی داشتند و همسویی شاه با اس��رائیل ،بازتاب این منافع استراتژیک بود .در طرف دیگر
کشور سوریه قرار داشت که مخالف چنین دیدگاه و رفتار سیاسیای بود .سوریه کشوری بود که
موردحمایت شوروی و کموبیش متأثر از سیاستهای خاورمیانهای آن کشور بود و بهنوعی روابط
دو کشور ایران و سوریه تاحدزیادی تحتتأثیر روابط سوریه و عراق ،و ایران و عراق و سیستم
دوقطبی نظام بینالملل قرار داش��ت ( .)Goodarzi, 2006, p14سوریه از دوران جنگ جهانی
عربی «عراق و اردن» و «عربستان و مصر» بود؛ برای نمونه
دوم تا دهۀ  ،60تحتتأثیر دو محور ِ
پیوستن سوریه به محور عربهای رادیکال به رهبری جمال عبدالناصر را میتوان تهدید بالفعل
برای جبهۀ ارتجاع منطقه « -محمدرضاشاه -آل سعود» -دانست که مخالف تغییرات در حوزه
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 ،1380ص .)15در دهۀ  60میالدی تغییراتی در جهان رخ داد ،کمونیستها در چکسلواکی و
چین قدرت را بهدست گرفتند ،جنگ کره آغاز شد ،جمال عبدالناصر صاحب قدرت شد و پس
از ملیشدن صنعت نفت ایران ،حکومت دکتر مصدق سقوط کرد؛ همۀ این عوامل در سیاست
غرب دربارۀ خاورمیانه تأثیرگذار بود و باعث شد آمریکا به تالش درجهت انعقاد پیمان دفاعی در
میان کشورهای خاورمیانه بپردازد که موفق به انعقاد پیمان بغداد میان چهار کشور ایران ،عراق،
ترکیه و پاکستان شد .در ارزیابی علل ضرورت تأسیس این پیمان ،تنها تأکید بر فضای جنگ
سرد و منافع و سیاست آمریکا در خاورمیانه کافی نیست ،بلکه نقش تجارب تاریخی و فرهنگ
ضدکمونیس��تی این کشورها در ایجاد این پیمان را باید مدنظر قرارداد .این پیمان میتوانست
سرآغاز جدیدی در تحکیم روابط بین این کشورها باشد (فیضاللهی ،1388 ،ص)72؛ در همین
راستا دکترین آیزنهاور نیز مطرح شد .سیاست خارجی ایران در سالهای پس از سرنگونی دولت
مصدق ،دش��منی س��وریه را برمیانگیخت و وقتی هیئتوزیران ایران در سال  1957میالدی
الیحهای را برای تقدیم به مجلس تصویب کرد که بحرین را استان چهاردهم ایران میشناخت،
بالفاصله دولت سوریه اقدام ایران را محکوم و بحرین را بخشی از «سرزمینهای متعلق به ملت
عرب» شناخت .دولت ایران در واکنش به اظهارات مقامات سوریه چنین پاسخ داد :دولت ایران
ه��ر اقدامی را که برای تثبیت حاکمیت خود بر بحری��ن الزم بداند انجام خواهد داد (مهدوی،
 ،1375ص .)256در سالهای نیمۀ دوم دهۀ  50و در طول دهۀ  60میالدی سیاستهای خاص
زمان شاه با تمایالت رژیم انقالبی و بهشدت پانعربیسم سوریه برخورد و درگیری پیدا کرد.
بهطورکلی ،نظر حاکم در میان رژیمهای ناسیونالیست عرب در مصر و عراق و سوریه این بود
که ایران تحت حکومت شاه از عناصر مهم طرحهای بزرگ استراتژیک غرب و اسرائیل در منطقه
است که قصد شکست یا مهار موج ناسیونالیست 1عرب را دارد .در فوریۀ 1958جمهوری متحدۀ
عربی (مصر و سوریه) به تصویب مجلس ملی سوریه رسید و همین امر روابط ایران و سوریه را به
پایینترین حد خود رساند .سفارت ایران در این برهۀ زمانی تعطیل و منحصر به سرکنسولگری
در دمشق شد که آنهم در آگوست 1960تعطیل شد .بهطورکلی سیاستهای ناصر در مصر -با
ایدئولوژی سوسیالیسم و پانعربیسم -در مقابل سیاست خارجی ملیگرا و غربگرای ایران قرار
داشت .با کودتای 28سپتامبر 1961افسران ارتش سوریه ،به رهبری عبدالکریم نحالوی اتحاد
1. Nationalist

ایران در جزایر تنب و ابوموسی از خود واکنش تندی نشان داد که قابلانتظار بود؛ زیرا در این
زمان روابط بین دو کشور دوستانه نبود و در پایینترین سطح قرار داشت .دالیلی همچون ادعای
برخی از رهبران سوریه دربارۀ خوزستان ،ایدئولوژی رادیکال حزب بعث ،گرایش سوریه بهسوی
بلوک شرق ،و گرایش ایران بهسوی بلوک غرب ،و روابط ایران و اسرائیل باعث گسستگی روابط
دو کشور شده بود .حافظ اسد رئیسجمهور سوریه نیز در نطقی که در کنفرانس جوانان انقالبی
سوریه ایراد کرد ،بهشدت به اقدام ایران حمله کرد و گفت« :سرزمینهای عربی در این روزها
هدف کشورگش��ایی جدید قرارگرفته که مقدمات آن توسط ایران تهیه و به مورداجرا گذاشته
1. Sharjah
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مصر و سوریه منحل شد و سوریه استقالل خود را اعالم کرد؛ دولت ایران از این عمل استقبال
کرد و نمایندهاش را با درجۀ س��فیرکبیر به دمشق فرس��تاد .پس از شکست کودتا در سوریه،
حافظ اسد بار دیگر فعالیتهای سیاسی خود را در حزب بعث متمرکز و با دیگر اعضای کمیتۀ
نظامی ،کودتای 8مارس 1963را طرحریزی کرد و درنتیجۀ آن حزب بعث در سوریه به قدرت
رسید (اصالحی ،1391 ،ص)43؛ با رویکارآمدن چپگرایان افراطی عرب در سوریه ،روابط دو
کش��ور به پایینترین سطح رسید .نگرانی از بابت گسترش افکار تندروی عرب در خلیجفارس
ازیکطرف و تشکیل اتحادیۀ عرب ازطرفِ دیگر منجر به تالش ایران برای نزدیکی با عربستان
ش��د و ایران به بهبود مناس��بات خود با شیخنشینهای خلیجفارس همت گماشت و بهتدریج
یک نظام دوقطبی کوچک در خاورمیانه شکل گرفت که در یکطرف آن مصر و سوریه و سایر
همپیمانان و در طرف دیگر ایران و عربس��تان قرار داش��تند .البته حل سریع اختالفات ایران با
عربستان به علت نزدیکشدن تاریخ خروج انگلیسیها از خلیجفارس و فشارهایی بود که آمریکا
و انگلیس به این دو کش��ور وارد میکردند که اختالفی باهم نداش��ته باشند (مهدوی،1375 ،
ص .)356از این تاریخ به بعد ،ایران سیاست خارجی فعالتری را در منطقه در پیش گرفت.
همزمان با خروج بریتانیا از خلیجفارس و اعالم دکترین نیکسون ،ایران خواستار اعادۀ حاکمیت
خود بر جزایر س��هگانه ش��د که از دیرباز این موضوع ،محل منازعۀ بین ایران و انگلیس بود و
با حضور نیروهای ایران در جزایر تنب بزرگ و کوچک و یادداش��ت تفاهم  1971بین ایران و
حاکم ش��ارجه 1حلوفصل شد (نظرآهاری ،1381 ،ص )151و درست یک روز قبل از عزیمت
انگلیسیها از خلیجفارس ،ایران در جزایر سهگانه نیرو پیاده کرد .سوریه دربارۀ استقرار نیروهای
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شدهاس��ت»؛ بهاینترتیب ،ایران رشتههای تاریخی عمیقی را که بین ایران و ملت عرب ریشه
دوانیده ،منکر شده و سه جزیره عربی را اشغال کردهاست .وی اضافه کرد که« :ملت ما مطلقاً
با این کشورگش��ایی مخالف اس��ت و با همۀ امکانات و وس��ایل با آن مبارزه خواهدکرد ،ایران
دربرابر جهان آزاد ،مسئولیت این تجاوز را برعهده خواهد گرفت» .مهمترین ویژگی این سالها
را میتوان قدرتگرفتن حزب بعث ،بحرانهای شدید داخلی ،کودتاها و نبود ثبات سیاسی در
سوریه ذکر کرد (جعفری ولدانی.)1376 ،
در سال  1967طی جنگ  6روزۀ اعراب و اسرائیل ،بلندیهای جوالن به اشغال اسرائیل درآمد.
این امر مشکالت زیادی بهدنبال داشت و سبب نفوذ جناح مبارز حزب بعث در سیاستگذاری
سوریه شد .در این مقطع ژنرال حافظ اسد -که وزارت دفاع و رهبری جنبش فدائیان را برعهده
داش��ت و به لحاظ فکری نیز گرایش میانهروی داشت -نفوذ فوقالعادهای در دولت داشت .وی
با حمایت ارتش در س��ال  1970قدرت را بهدس��ت گرفت و در سال  1971با ایجاد تغییراتی
در قانون اساس��ی به مدت  7سال به ریاست جمهوری انتخاب شد و بدینترتیب نقطۀ عطفی
در تاریخ سیاس��ی س��وریه پدیدار گش��ت و به عصر کودتاها و بیثباتیها خاتمه دادهش��د .در
اکتبر 1973چهارمین جنگ اعراب و اس��رائیل با ابتکار س��وریه و مصر بهمنظور بازپسگیری
س��رزمینهایی به وقوع پیوس��ت که در جنگ  1967به اشغال اسرائیل درآمده بود .این جنگ
برای آزادی سرزمینهای اعراب و گرفتن خطوط مرزی دو کشور بود و جنگ برای صلح نامیده
شد (رنجبرکرمانی و مالکی ،1378 ،ج ،12ص .)404پس از جنگ اکتبر ،1973مصر راه مذاکره
با اس��رائیل را در پیش گرفت و سیاست گامبهگام کسینجر سرانجام به امضای قرارداد صلح با
اسرائیل انجامید که سوریه بهشدت با آن مخالف بود .حافظ اسد تصریح کرد« :پس از امضای
قرارداد سینا بین مصر و اسرائیل ،ما با اسرائیل مذاکره نمیکنیم ،هرچند این مذاکرات بخشی
از س��رزمینهای ما را با شرایط قابلقبول به ما بازگرداند» (امامی ،1376 ،ص )218که به نظر
نگارنده ،امضای قرارداد صلح مهمترین عامل فروپاشی اعراب و انهدام تفکر ناسیونالیستی عرب
درآمد.
امضای قرارداد دوم س��پتامبر 1975میان مصر و اسرائیل ،حافظ اسد را بهکلی منزوی کرد.
کسینجر با مانورهای ماهرانۀ خود توانسته بود ،سادات را بهطرف خود جلب نماید و مصر را از
صحنۀ نبرد دور س��ازد .اس��د در آن زمان ناچار بود به زوال نهایی اتحادش با مصر بیندیشد .او

برای تغییر و نوس��ازی مرقد مطهر حضرت زینب(س) بین مقامهای دو کش��ور انجام شد و با
توج��ه به عالئق خاص مل��ت ایران به خانوادۀ مطهر آن معصوم ده میلیون تومان ازطرفِ ایران
بههمینمنظور اختصاص یافت (علیبابائی ،1375 ،ص .)460مناسبات دوستانۀ ایران و سوریه
در س��الهای 1974ـ  1975تحرک مطلوبی داشت و زمینههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
گسترش و تحکم بیشتری یافت .علت بهبود روابط در این سالها ناشی از دو دلیل عمده بود:
	•اختالفات احزاب بعث سوریه و عراق با یکدیگر
	•کمکهای مادی ایران به سوریه
البته در این سال وضعیت اقتصادی ایران به دلیل افزایش قیمت نفت بهشدت دگرگون شده
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به این نظریۀ ناصر معتقد بود که دفاع از منطقۀ اعراب باید با اتحاد اعراب صورت گیرد .سوریه
ازطرفِ دیگر با اتهامهای عراق مواجه بود؛ رهبران عراق اس��د را با خطاب «شکس��تطلبی» بر
س��ر موافقتنامۀ اس��رائیل س��رزنش میکردند و بر او اتهامهای زیادی میزدند؛ بهطوریکه او
را همس��طح سادات قرار میدادند .دس��تگیری هواداران جناحهای بعث سوری و عراقی در دو
کش��ور ،حرکت نیروها ،تهدیدهای مرزی ،و ایجاد انفج��ار در پایتختها از اقدامهای عادی دو
رژیم محسوب میشد .دشمنی طوالنی بین احزاب بعث سوریه و عراق باعث افزایش رقابت بین
دو کش��ور بر سر کسب موقعیت اس��تراتژیک برتر در منطقه شده بود (امامی ،1374 ،ص.)18
نکاتی که شاید در این برهۀ زمانی مهم بود ،حضور سوریه در لبنان و مخالفت عراق با آن بود.
همچنین مرگ ملک فیصل پادش��اه عربستان که حامی سوریه قبل و بعد از جنگ بود ،باعث
انزوای بیشازحد سوریه شد.
غالمرضا علیبابائی در کتاب تاریخ سیاس��ت خارجی ایران از شاهنش��اهی هخامنشی تا به
امروز س��ال  1973را در قبل از انقالب اس�لامی در تاریخ روابط ایران و سوریه «مقدمۀ تحول
مطلوب در روابط دو کشور» محسوب نمودهاست .مقامهای دولت سوریه تفاهم بیشتری دربارۀ
سیاس��ت دوستانۀ ایران با ملل عرب نشان دادند .با بهقدرترسیدن حافظ اسد و کمرنگشدن
شعار پانعربیسم روابط دو کشور رو به بهبود گذاشت و سرتیپ محمدپور در مقام سفیر ایران،
استوارنامۀ خود را به حافظ اسد تقدیم کرد؛ وی پس از  7سال پستیوبلندی در روابط دو کشور
در مقام سفیر شروع به فعالیت کرد .در همین سال ،مذاکراتی بین مقامهای هواپیمایی ایران
و س��وریه برای گشودن خطوط هوایی بین تهران و دمشق صورت گرفت .همچنین مذاکراتی
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بود ،افزایش قیمت نفت نیز به دلیل تحریم نفتی اعراب علیه اسرائیل بود که باعث بهوجودآمدن
اولین شوک نفتی شده بود .در 13مارس 1975با توافق اولیۀ میان ایران و عراق مسائل مرزی دو
کشور خاتمه و بهدنبال آن شورش کردها نیز پایان یافت .امضای قرارداد نهایی در 13ژوئن1975
نهتنها منازعات مرزی ایران و عراق را بلکه تاحدزیادی مشکالت کردستان را نیز برای عراق حل
کرد .حلشدن این مشکالت همراه با اوج رونق اقتصادی عراق ،دست بغداد را برای مداخله در
امور س��وریه باز میگذاشت و طبیعی بود که چنین موضوعی خوشایند سوریها نبود .سوریه
قرارداد  1975عراق و ایران را مانند اتحاد عراق با امپریالیسم و تسلیمکردن سرزمینهای عربی
و خیانت به انقالب عربستان دانست و درنتیجه روابط دو کشورسوریه و عراق تیره شد (عابدی،
 ،1369ص .)67حافظ اسد بهدنبال دگرگونی اوضاع در منطقه و انزوای شدیدی که دمشق به
آن دچار شده بود ،چند ماه پس از انعقاد قرارداد الجزایر به تهران سفر کرد .وی تنها راه نجات
را در نزدیکی و بهبود روابط با ایران یافت (امامی ،1376 ،ص .)223با بهقدرترس��یدن حزب
بعث در عراق و سوریه و جدایی سوریه از مصر ،چندین طرح برای وحدت بین دو کشور سوریه
و عراق ارائه شد .حزب بعث با شعار «أمة عربیة واحدة ،ذات رسالة خالدة»« ،یک ملت عرب با
یک مأموریت ابدی» همان سیاست توسعهطلبانه را دنبال میکرد .ایدئولوژی بعث بر این مبنا
استوار بود که اعراب باوجو ِد تقسیم به کشورهای مختلف همیشه ملت واحدی را تشکیل دادهاند
و حال نیز باید مرزهای بین کشورهای عربی از میان برداشته شود و اعراب مجدد ملت واحدی
را تشکیل دهند .به نظر میشل عفلق بنیانگذار حزب بعث ،تحقق این رسالت تاریخی تنها تحت
رهبری حزب بعث امکانپذیر است (ازغندی ،1376 ،ص.)334
در طی سالهای  1978-1977روابط ایران و سوریه تغییر چندانی نکرد و آخرین تحوالت در
روابط دو کشور دو رویداد نهچندان مهم یکی پیام تبریک شاه به حافظ اسد به مناسبت انتخاب
مجدد وی به ریاس��ت جمهوری و دیگری پیام ش��اه و اظهار نگرانی از ناپدیدشدن امام موسی
صدر بود که بیشتر یک ژست مذهبی بود که در اوج قیام مذهبی مردم مسلمان ایران صورت
میگرفت (چاووشی ،1382 ،ص .)41درمجموع ،رقابتهای بین دو کشور عراق و سوریه بر سر
مسائل داخلی و منطقهای و همچنین خصومت شدید بین رهبران دو کشور در طی سالهای
 1970و  1980نقش تعیینکنندهای در روابط آن دو کشور داشت و بهتبع آن رویکرد سوریه
دربارۀ ایران نیز تحتتأثیر همین رقابتها و خصومتها بود (سلطانینژاد ،1391 ،ص.)153

روابط ایران و سوریه قبل از انقالب اسالمی ،با توجه به عوامل بینالمللی و منطقهای بهویژه
روابط و مواضع ایران نسبت به اسرائیل باید تحلیل و بررسی شود .الزم به ذکر است که نقش
ارتباطی و استراتژیک امام موسی صدر برای تقویت نیروهای مقاومت و تحوالت بعد از انقالب
اس�لامی در این بازه زمانی حائز اهمیت بود و زینبیه همواره نماد اصلی این مقاومت شناخته
خواهدشد.

روزهای پیروزی انقالب اسالمی در یک اقدام بسیار مهم سفارت این رژیم در تهران تعطیل و
مقر آن به نمایندۀ سازمان آزادیبخش فلسطین 1با اعطای لقب «سفیر فلسطین» اهداء شد.
انقالب اسالمی مسئلۀ فلسطین را بزرگترین مسئلۀ بینالمللی تلقی و حل این قضیه را در
سایۀ وحدت اسالمی ارزیابی میکرد و معتقد بود که عربیکردن مسئلۀ فلسطین باعث تضعیف
جبهۀ ضدصهیونیس��م خواهدشد (ثانی ،1379 ،ص .)141جمهوری اسالمی ایران اتحاد میان
مسلمانان را امری ضروری میدانست و هرگونه مصالحه با اسرائیل را رد و از مبارزۀ حقطلبانۀ
مس��تضعفان دربرابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکرد .بهدنبال این مؤلفههای
1. Palestine Liberation Organization
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 .3تبیین روابط راهبردی ایران و سوریه بعد از انقالب اسالمی ایران
انقالب اسالمی ایران در شرایطی به وقوع پیوست که ابرقدرتها در یک همزیستی مسالمتآمیز
به تفاهم رسیده بودند و یک نظام جهانی امپریالیستی هماهنگ را بهوجود آورده بودند .ایران
با انقالب اسالمی از اردوگاه غرب خارج شد و مانند یک کنشگر چالشگر برای نظام دوقطبی به
حس��اب آمد و از ابتدا خود را هویتی مس��تقل و جدا از نظامهای ارزشی حاکم بر شرق و غرب
معرفی کرد و با طرح ش��عارهایی چون اس��تقالل ،آزادی ،جمهوری اس�لامی ،موفق شد تمام
محاس��بات و مناسبات نهادهای امپریالیس��تی را َدرهم بریزد .با پیروزی انقالب اسالمی ایران،
جوامع اسالمی که طعم حقارت و سلطۀ استعمار و استکبار را چشیده بودند ،به این آگاهی و
حقیقت مهم رهنمون شدند که آنها نیز میتوانند در مقابل قدرتهای بزرگ به مقابله برخیزند
و ثمرۀ این آگاهی این است که امروزه روحیۀ ضداستکباری بهویژه ضدآمریکایی در جهان اسالم
عمومیت و گس��ترش یافته است (باغستانی ،1384 ،ص )62و اسرائیل نمادی از پایگاه نظامی
غرب در خاورمیانه و ابزار سیاستهای تهاجمی آمریکا و دشمن اسالم معرفی شد و در نخستین
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هویتی بود که در اردیبهش��ت 1358با فرمان امامخمینی روابط دیپلماتیک جمهوری اسالمی
ایران با مصر نیز قطع شد .رهبر انقالب چند ماه قبل از پیروزی انقالب در مصاحبه با خبرگزاری
آسوش��یتدپرس در روز 16آبان 1357درب��ارۀ موافقتنامۀ کمپ دیوید فرمودند« :موافقتنامۀ
کمپ دیوید و نظایر آن توطئهای برای مشروعیتبخشیدن به تجاوزات اسرائیل است که نتیجتاً
ش��رایط را به نفع اس��رائیل و به ضرر اعراب و فلس��طینیها تغییر داده است ،چنین وضعیتی
موردقبول مردم منطقه نخواهد بود» (امامخمینی ،1378 ،ج ،4ص.)356
از این مقطع زمانی به بعد ،ایستارهای 1سیاسی بهگونهای عمیق و همهجانبه دگرگون شد.
مؤلفههای محیطی و ایدئولوژیک ایرانی ،ایجاب میکرد که غربستیزی ،هنجار واقعی جمهوری
اسالم تلقی شود؛ بنابراین گروههای سیاسی متنوعی که در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی
ایران در صحنۀ سیاسی کشور ظهور یافتند ،دارای گرایشهای غربستیزی بودند و تا پایان دهۀ
 80میالدی ،تمامی معاهدات تسلیحاتی ـ که پیشازآن به ارزش  9میلیارد دالر با کشورهای
غربی منعقد شده بود ـ لغو شد (احتشامی ،1378 ،ص.)75
 .1.3انقالب اسالمی ایران و واکنش سوریه به انقالب اسالمی
دهۀ  1970برای جهان عرب تحوالت بسیار مهمی در برداشت:
	•مرگ جمال عبدالناصر؛
	•جنگ اکتبر1973؛
	•جنگ داخلی  1975در لبنان؛

	•توافقنامۀ کمپ دیوید.
دراینمیان ،توافقنامۀ کمپ دیوید بیشازپیش خشم اعراب را برانگیخت .در چنین شرایطی
که سوریه در انزوای منطقهای و بینالمللی قرار گرفته بود -انقالب اسالمی به وقوع پیوست.انقالبی که به نظر نگارنده به دالیل ذیر در بهترین زمان ممکن برای سوریه اتفاق افتاد:
	•خروج مصر از دایرۀ منازعۀ اعراب و اسرائیل؛
	•شکست وحدت با عراق بهدنبال اتهام به سوریه دربارۀ دخالت در کودتا در عراق؛
 .1باور ،طرزفکر ،آیین

	•گسترش فعالیت نظامی آمریکا در منطقۀ خلیجفارس (توافق با عربستان برای تأسیس
چندین پایگاه نظامی)؛
	•تنها ماندن سوریه و احساس ضعف استراتژیک این کشور در مبارزه با اسرائیل.
در ش��رایطی که سوریه بهدنبال پیمان کمپدیوید بین اسرائیل و مصر دچار انزوا شده بود،
وقوع انقالبی که نابودی اسرائیل یکی از آرمانهای اصلی آن بود ،فرصتی استثنایی را در اختیار
سوریه قرار میداد؛ پس طبیعی بود که جمهوری عربی سوریه از انقالب اسالمی ایران بهنوعی
با آغوش باز استقبال کند.

تهاجم اسرائیل به لبنان
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 .2.3مؤلفههای تأثیرگذار منطقهای و بینالمللی بر روابط راهبردی جمهوری اسالمی
ایران و سوریه ()2000-1979
بررس��ی و کنکاش روابط دو کش��ور در این برهۀ زمانی حاکی از این مس��ئله است که این دو
کش��ور به دالیل متعددی مناسبات عمیق ،ریشهدار و روبهرش��دی را بین خویش پایهگذاری
کردهاند .هرچند بحرانهای متنوعی (واگرایانه و همگرایانه) در این برهۀ زمانی روابط دو کشور را
تحتتأثیر قرار دادهاست؛ ولی ماهیت ضد استکباری جمهوری اسالمی ایران در کنار تهدیدهای
مشترک روابط دو کشور را مستحکم کردهاست .این مؤلفههای تأثیرگذار و یا به تعبیری دقیقتر،
تهدیدهای مشترک دو کشور در این برهۀ زمانی جنبۀ عینیتری به خود گرفته و باعث تقویت
روابط راهبردی دو کشور شدهاست.

مؤلفههای همگرا در
روابط ایران و سوریه

شکل  -1مؤلفههای همگرای تأثیرگذار بر روابط راهبردی ایران و سوریه ()2000-1979

تجدیدنظرطلبی جمهوری اس�لامی ایران در وضع موجود در عرصۀ منطقهای و بینالمللی
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ب��ه جمهوری اس�لامی ایران این اجازه را نمیداد که مانن��د دوران پهلوی دوم خود را در یکی
از دو بلوک (ش��رق و غرب) جای دهد .ازاینرو ،باید گفت که مطابق با مبانی اس�لامی انقالب
وضع موجود ناعادالنه بود و میبایست تغییر میکرد و نمی شد وضع موجود را وضعیتی پایدار
و اجتنابناپذیر پنداش��ت و تالش کرد که با تنظیم سیاست خارجی بر مبنای آن ،کشور را با
آن هماهنگ کرد (غالمی و پوراسمعیلی ،1393 ،ص .)203درنتیجه جمهوری اسالمی ایران با
تکیه بر اسالم سیاسی و اعتقاد بر پذیرش اسالم سیاسی از سوی ملتها ،خواهان دگرگونی در
محیط بیرونی با تکیه بر شیوههای مسالمتآمیز بود .در مراحل اولیۀ جنگ ،حمایت سوریه از
ایران در دو بخش سیاسی و نظامی صورت میگرفت .در عرصۀ سیاسی حافظ اسد ،با تماس با
پادشاهان عربستان و اردن کوشید تا آنها را قانع کند که برای توقف جنگ بر صدام فشار آورند
و طی سفر رسمی که بالفاصله پس از آغاز جنگ به شوروی داشت ،با صدور اعالمیۀ مشترکی
با برژنف از حق محرومنش��دنی ایران دربارۀ سرنوش��ت مستقل و بهدوراز هرگونه نفوذ خارجی
حمایت کرد (امامی ،1374 ،ص .)32در 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 حمایتهای سیاسی کمتر بود که میتوان تفاوت ساختاری ارتشهای دو کشور را دلیل آن
دانست ( .)Chubin and Tripp, 1988, p159جلوگیری از شکلگیری یک جبهۀ متحد عربی
دربرابر ایران یکی از مهمترین اقدامهای س��وریه در مراحل اولیۀ جنگ تحمیلی بود .س��وریه
گرایشهای ناسیونالیستی و سیاستهای عراق در جهان عرب را زیر سؤال برد و آن را باوجو ِد
س��رمایهگذاریهای تبلیغاتی فراوان عراق برای نشاندادن جنگ ایران و عراق ،بهعنوان جنگ
بین عرب و فارس و در تداوم جنگهای صدر اسالم ناکام گذاشت .یکی از دالیل حمایت سوریه
از ایران در جنگ ،اختالف عراق و سوریه از یک سو و اختالف بین سوریه و ترکیه و انعقاد پیمان
استراتژیک بین ترکیه و سوریه در برهههای زمانی مختلف بود .کشور سوریه بهدلیل موقعیت
ژئوپلیتیک خود همواره از جانب عراق و اسرائیل درمعرض خطر قرار داشت و بهدنبال 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 تحکیم روابط
خود با ایران تشویق کرد.
بهطورکلی ،مسائل فوق بهعنوان مهمترین چالشهای دو کشور به شمار میرفت که روابط

راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه را در دورهای تحتتأثیر خود قرارداد و باعث تقویت
روابط راهبردی بین جمهوری اسالمی ایران و سوریه شد.

جهتگیریهای جمهوری عربی سوریه در این برهۀ زمانی نیز در سه حالت قابلبررسی است:
.1گسترش و عمقبخشیدن به روابط بینعربی خود؛
 .2توجه وافر به راهبردهای سیاسی؛
 .3حذف دورۀ نظامی در مواجهه با رژیم صهیونیستی.

عواملی را که باعث طراحی چنین راهبردی از جانب دولت سوریه میشود ،میتوان در چند
محور راهبردی ترسیم کرد:
	•ازدستدادن پشتوانۀ عظیم و استراتژیک روسها که در دو زمینۀ اساسی کاربرد داشت:
الف .مقابله با سیاستهای تهاجمی 1رژیمی صهیونیستی؛
ب .تسلطبخشیدن به سیاست سوریها در لبنان؛
	•ازبینرفتن حکومت عراق بهعنوان یک منبع تهدیدکننده برای این کشور؛
	•تحقق سیاستهای وحدتگرایانه و جلوگیری از منزویشدن این کشور در جهان عرب
1. Aggressive policies
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 .3.3پایان جنگ تحمیلی و روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه
پایانیافتن جنگ را باید نقطۀ عطف جدیدی در سیاس��ت خارجی جمهوری اس�لامی ایران
و س��وریه محس��وب کرد .این امر باعث تغییر و تحوالت ملموس��ی در محیط داخلی ،شرایط
منطقهای ،و نقش ملی جمهوری اس�لامی ایران ش��د .تحوالت مه��م و تأثیرگذار منطقهای و
بینالمللیای که در این دوره بر روابط راهبردی جمهوری اس�لامی ایران و سوریه اثر گذاشت
عبارتاند از:
	•حملۀ عراق به کویت در سال  1990میالدی و دخالت نیروهای چندملیتی به رهبری
آمریکا؛
	•فروپاشی شوروی و تولد کشورهای مستقل در منطقۀ قفقاز و آسیای میانه؛
	•روند جدید سازش اعراب -اسرائیل و آغاز انتفاضه در سرزمینهای اشغالی.
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و نظام بینالملل؛
	•اتخاذ راهبرد نوین سیاسی همسو با تحوالت جدید بینالمللی و منطقهای برای کسب
موقعیتهای جدید برای این کشور.
طی س��الهای  1992تا  1995روابط ایران و سوریه دستخوش تحوالتی منطقهای شد که
به س��ود هیچکدام از طرفین نبود؛ زیرا ش��رایط منطقهای و حضور آمریکا در منطقه ،همکاری
کشورهای منطقه را طلب میکرد ،بهخصوص زمانی که مقدمات همکاری نظامی-امنیتی ترکیه
و اسرائیل فراهم میشد .آنچه در موارد فوق از رفتار سوریه مشاهده میشود بیشتر جنبۀ حرکت
به س��مت منافع ملی دارد .ازآنجاکه زیربنای سیاست خارجی این کشور بر اساس دیدگاههای
واقعگرایانۀ حافظ اسد شکلگرفته بود ،روابط خارجی این کشور نیز متأثر از این سیاست بود
).(libert, 1998
پس از پایان جنگ و در اوایل دهۀ  1990روابط جمهوری اس�لامی ایران با س��وریه بهدلیل
مسئلۀ لبنان و حمایت از احزاب مختلف چندان مطلوب نبود .اصطکاک بالقوه میان جمهوری
اسالمی ایران و سوریه بدینترتیب شروع به گسترش کرد .با وسیعترشدن فعالیتهای حزباهلل
و عملیاتهای ضداسرائیلی ،سوریه به دو دلیل احساس خطر کرد :ازیکطرف گروههای طرفدار
جمهوری اس�لامی ایران ،ش��دیدترین عملیات نظامی علیه اس��رائیل و ایاالتمتحده را شکل
میدادند و هدایت میکردند؛ درحالیکه س��وریه فشارهای کمشدت و غیرتأثیرگذار بر مواضع
اسرائیلیها را میپسندید .ازطرفِ دیگر ،درخواست تشکیل جمهوری اسالمی در لبنان از سوی
عناصر حزباهلل با منافع سوریه مغایرت داشت و به همین دلیل با جریان وسیع تحرکات چریکی
در جنوب لبنان برخوردهایی صورت گرفت و مس��ئلۀ خلع س�لاح و اخراج نیروهای مقاومت
اس�لامی و حزباهلل آغاز شد ( )Agha and Khalidi, 1995, pp18-21؛زیرا شکلگیری چنین
فرآیندی ،اقتدار منطقهای و تأثیرگذاری سوریه را در مناطق همجوارش کاهش میداد و همین
امر نوعی تهدید برای اتحاد طوالنیمدت ایران و سوریه محسوب میشد.
قرارداد طائف نیز عامل دیگر در تیرگی روابط دو کشورمحسوب میشد .تشکیل این کنفرانس
در طائف عربستان و حمایت سوریه از آن باعث تیرگی روابط ایران و سوریه شد .سوریه که از
چند طرف در فشار بود ،احساس میکرد با توافق طائف میتواند تاحدودی از مشکالت رهایی
یابد؛ ولی نهتنها مشکالتش حل نشد ،بر مشکالتش افزوده هم شد و عالوه بر کشیدهشدن در

گرداب اختالف حزباهلل 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.

خود را در قبال تهدیدهای خارجی بهصورت کامل حفظ کند ،بهیکباره متوجه شد که پدیدۀ
جدیدی ازلحاظ امنیتی ظاهر شدهاست که با هیچیک از الگوهای متعارف قبلی سازگار نیست.
در پرتوی چنین حوادثی بود که بازتعریفی از سیاست خارجی آمریکا ظاهر شد که کموبیش
س��عی داشت از این جو جدید در تحقق اس��تراتژی کالن خویش بهترین بهرهبرداری را بکند
(هرمیداس باوند ،1385 ،صص )50-41با ورود آمریکا به عرصه سیاس��ت جهانی و بهویژه در
دوران جنگ س��رد ،سیاس��ت خارجی آمریکا از ثبات و یکنواختی نسبی برخوردار بود .درواقع
آمریکاییها سیاست خارجی خود را در دوران جنگ سرد بر اساس «راهبرد مهار و سد نفوذ»
تنظیم میکردند و در این راستا ،در هر دوران تاریخی ،شکل خاصی از مهار دربرابر کمونیسم
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 .4.3روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه از  2000تا 2011
روابط راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه در این برهۀ زمانی با توجه به سطح تهدیدها
و موضوعهای جدید وارد مرحلۀ جدیدی ش��د ،نامگذاری ایران و س��وریه ازطرفِ آمریکا با نام
دولتهای یاغی و حامی تروریس��م ،توأم با موقعیت خطرناک این دو کش��ور در مرز با عراق،
بهطور طبیعی ایران و س��وریه را بهسوی نزدیکی بیشتر با یکدیگر سوق داد و روابط دو کشور
ب��ا پیچیدگی تحوالت و تهدیدهای منطقهای و بینالملل��ی تحکیم و به پیمان راهبردی بین
دو کش��ور مبدل ش��د .تحوالت دهۀ اول قرن  21در خاورمیانه بهگونهای پیش رفت که روابط
راهبردی جمهوری اسالمی ایران و سوریه عمیقتر و ناگسستنیتر گردید ،تحوالتی مانند اشغال
عراق ،حملۀ رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و غزه و . ...این بحرانهای منطقهای و بینالمللی،
جمهوری اس�لامی ایران و س��وریه را به این نتیجه رساند که نه آمریکا و نه کشورهای منطقه
هیچکدام نمیتوانند تکیهگاه مطمئنی برای دو کشور باشند؛ بنابراین جمهوری اسالمی ایران و
سوریه بر قدرتتوازن بخش خود در منطقه تکیه کردند و استحکام بیشتر این روابط راهبردی
را خواهان شدند (فیاضی.)1395 ،
رویداد  11سپتامبر سبب یک بازنگری و تعریف جدید در سیاست خارجی آمریکا شد؛ یعنی
قدرتی که تا قبل از آن معتقد بود که با دستیابی به سپر دفاع موشکی قادر خواهد بود امنیت
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و اتحاد ش��وروی را بهکار میگرفتند؛ ولی این الگو در دوران پس از فروپاش��ی نظام دوقطبی با
تغییرات مشهودی روبرو شد (جعفری و جانباز ،1391 ،ص.)30
با وقوع حادثۀ 11س��پتامبر ،تمام نگاه سیاست خارجی آمریکا به منطقۀ خاورمیانه معطوف
شد .جایی که به تعبیر آنها تروریسم ،سالحهای کشتارجمعی ،رژیمهای یاغی ،و بنیادگرایی
اس�لامی ازآنجا سرچش��مه میگیرد؛ بنابراین نیاز به تغییر وضع موجود در خاورمیانه بهشدت
ازطرفِ آمریکاییها احساس شد؛ بنابراین هدف آمریکا در صحنۀ جهانی ازجمله خاورمیانه آن

است که به بازیگران یک سری هویتها و هنجارهای جدید یاد بدهد و خواستهها و انتظارهای
آنها را تغییر دهد .به همین روی طراحان سیاست خارجی آمریکا بهیکباره سیاست «ترویج
دموکراسی »1را هدف خود قراردادند و آن را شیوۀ دستیابی به منافع ملی در جهان حاضر اعالم
کردند (دهشیار ،1386 ،ص.)34
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مرگ حافظ اسد
در ژوئن ،2000حافظ اسد به فاصلۀ کمتر از یک ماه بعد از خروج اسرائیل از جنوب لبنان مرد
و جانش��ینی بشار اسد جوان سیاست خارجی س��وریه را در هالهای از ابهام فروبرد .حافظ اسد
با سیاس��تهای واقعبینانۀ خود توانسته بود بقای سوریه را در میان انبوه تهدیدها حفظ کند.
حافظ اس��د به تعبیر آیزیا برلین ،آن جوجه تیغی بود که یک حقیقت بزرگ را میدانس��ت و
آن حفظ سوریۀ ضعیف در منطقۀ ناامن خاورمیانه با استفاده از قاعدۀ بازی «بقا به هر قیمت»
بود (معاونت سیاس��ت خارجی ،1382 ،صص)42-35؛ اما بشار اسد جوان فاصلۀ زیادی با پدر

خود داش��ت و تجربۀ کاری الزم را کس��ب نکرده بود؛ بنابراین ،این احتمال میرفت که براثر
سیاستهای غلط وی ،روابط راهبردی دو کشور مختل شود .در زمان حافظ اسد ،سوریه وارد
گفتگوهای مستقیم با اسرائیل شد و همزمان ،به حزباهلل فشار آورد تا از انجام عملیات نظامی
علیه اسرائیل در جنوب لبنان خودداری کند که همین امر باعث تیرگی روابط سوریه با حزباهلل
شد .حافظ اسد همیشه در رابطهبا حزباهلل دست باالتر را داشت ،اما بشار اسد رفتهرفته اجازه
داد تا آنها مثل یک شریک برابر و همانند دو دولت رفتار کنند .با تغییر کادر رهبری در سوریه
و نزدیکی بیشتر آنها به حزباهلل ،روابط جمهوری اسالمی ایران و سوریه مستحکمتر شد .در
1. The promotion of democracy
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ابتدا بشار اسد به سمت عربستان گرایش پیداکرده بود؛ ولی تحوالت بعد از 11سپتامبر تمامی
معادالت منطقهای را برهم زد ( .)Hokayem, 2007, p42ترور رفیق حریری در 14ژانویۀ2005
همراه با  22نفر دیگر فرصت مناسبی برای اجرای سیاستهای آمریکا و فرانسه برای وادارکردن
س��وریه در خروج نیروهایش از لبنان پدید آورد .فرانس��ه و آمریکا از این موقعیت اس��تفاده و
قطعنامۀ  1559را اجرا کردند (.)Prados, 2007, p1
رویکرد یک جانبهگرایی و تهاجمی آمریکا بعد از حادثۀ 11س��پتامبر زمینۀ نزدیکی هرچه
بیشتر س��وریه به ایران را فراهم کرد .هرچه س��وریه در طول این دهه از آمریکا دورتر میشد،
روابطش با ایران نیز افزایش مییافت .درواقع میتوان گفت که دش��منی س��وریه با اسرائیل ،و
تمایل به محدودکردن نفوذ آمریکا و سایر قدرتهای رقیب در منطقه -که تهدید جدی برای
س��وریه محس��وب میش��وند -زمینۀ گرایش و تقویت روابط راهبردی دو کشور را فراهم کرد.
حمالت 11س��پتامبر 2001و جنگهای متعاقب آن در منطقه ،محاس��بات سیاسی را شدیدا ً
تغییر داد و بهطور مستقیم به تقویت مجدد مشارکت سوریه با ایران منجر شد .سوریه در جبهۀ
شرقی با جنگ آمریکا علیه عراق و در جبهۀ غربی در لبنان با افزایش فشارهای بینالمللی برای
بیرونکش��یدن نیروهایش از این کشور روبرو ش��د؛ بنابراین باوجو ِد اختالفات با ایران در عراق
ارتباطش با ایران ناگزیرتر از قبل میشود و سیر این حوادث باعث میشود که درپایان این دهه
روابط راهبردی دو کشور تحکیم و پررنگتر از سابق شود (فیاضی.)1395 ،
نتیجهگیری

پیش��ینۀ روابط ایران و سوریه حاکی از آن است که این دو کشور به دالیل متعددی مناسبات
عمیق ،ریشهدار و روبهرشدی را بین خویش پایهگذاری کردهاند .روابط دو کشور قبل از انقالب
تحتتأثیر مؤلفههای منطقهای و بینالمللی ناش��ی از فضای جنگ س��رد معنا پیدا میکرد .با
تغییر گفتمان نظام ایران و تبدیل به گفتمان اسالمی و نوع آموزههایی که در این گفتمان وجود
داشت ،روابط دو کشور به روابط راهبردی تبدیل شد .بهطورکلی ،روابط ایران و سوریه بهتدریج
توسعه مییابد و با پیچیدگی تحوالت و تهدیدهای منطقهای و بینالمللی تحکیم و تثبیت و به
پیمان راهبردی بین دو کش��ور مبدل میشود .طبق نظریۀ سازهانگاری ،هنجارهای موجود در
فرهنگ مذهبی-اسالمی یکی از مهمترین منابع بیناذهنی قوامدهنده به هویت نظام جمهوری
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اس�لامی ایران موجب تکوین نوعی هویت انقالبی-اسالمی برای کشور شدهاست .هویتی که با
ایجاد و تعریف نقشهای خاص برای نظام ،جهتگیریهای خاصی را در تعامل با سایر دولتها
ایجاد میکند .به تعبیری رساتر ،هویت انقالبی-اسالمی بر اساس منابع معنایی قوامبخش آن
بهطور همزمان دربرگیرندۀ نقشهای گوناگون برای نظام جمهوری اسالمی ایران است و همین
هویت نظام جمهوری اسالمی ایران عامل شکلدهنده به روابط راهبردی دو کشور است.
با توجه با چارچوب نظری پژوهش ،نقش تهدیدهای مشترک در نظریۀ نئورئالیسمی استفن
والت در تبیین روابط راهبردی جمهوری اس�لامی ایران و س��وریه بس��یار پررنگ بودهاست و
مؤلفههای هویتی ضداس��تکباری و ضدصهیونیس��تی نیز در کنار این تهدیدهای مشترک در
تش��دید روابط راهبردی دو کشور بسیار مؤثر بودهاست .برای بررسی جامع روابط دو کشور به
دو نظری��ه بهصورت مکمل نیازمندیم ک��ه در دورهای میتواند یک نظریه بر دیگری چرخش
داشته باشد .با توجه به چهار اصل کلی قابلیتهای کلی ،مجاورت جغرافیایی ،قابلیت تهاجمی،
و نیات تهاجمی برداشتشده از نظریۀ موازنۀ تهدید استفان والت ،عراق و اسرائیل در دهۀ ،80
و آمریکا ،اس��رائیل و ترکیه در دهۀ  90تهدیدهای مش��ترک دو کشور ایران و سوریه بودهاند و
نقش تعیینکنندهای در شکلگیری و استمرار روابط راهبردی دو کشور داشتهاند .این تهدیدها
در دهۀ اول قرن  21از جانب کشورهای آمریکا و اسرائیل با حوادثی چون حملۀ آمریکا به عراق
و حملۀ اسرائیل به جنوب لبنان و غزه نمود پیدا کرد و باعث تقویت و استمرار روابط راهبردی
دو کشور ایران و سوریه شد.
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