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   دهیچک
روابط راهبردي ایران و سـوریه در سـه دهـه گذشـته مصـداق یکـی از 

هاي ایــن دیرپـاترین اتحادهـا در منطقـه خاورمیانــه بـوده اسـت. ریشـه
ــردي را می ــط راهب ــی از رواب ــران ناش ــام ای ــان نظ ــوان در تغییرگفتم ت

هاي ارزشی جدید از یـک طـرف و ایجاد سازهپیروزي انقلاب اسلامی و 
تهدیدات مشترك این دو بازیگر در منطقه از طرف دیگر جسـتجو کـرد، 

ویژه در بحران اخیـر سـوریه نمـود و بـروز بیشـتري موضوعی که به
گیـري از یـک چـارچوبی یافت. از این رو، در پـژوهش حاضـر بـا بهره

یم کـه چـه عـواملی توصیفی و تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال هست
هاي پس گیري و تداوم روابط راهبردي این دو کشور طی سالدر شکل

از انقلاب اسلامی ایران تا وقوع بحران سوریه به عنوان دو نقطـه عطـف 
بنیادین در تاریخ سیاسی منطقه خاورمیانه مـؤثر بـوده اسـت؟ در ایـن 

ه و راهبـردي هایی که قابلیت تبیین اتحاد پیچیـدترین نظریهمقاله مناسب
اند، شناسـایی شـده و در میـان آنهـا از دو میان ایران و سوریه داشـته

انگاري و نئورئالیســم اســتفن والــت بــراي تبیــین روابــط نظریــه ســازه
هاي پـژوهش حـاکی از راهبردي دو کشور بهره گرفته شده است. یافته

الملـل، بهتـرین مـدل آن است که در بین نظریات موجـود در روابـط بین
ــران و ســوریه در ت ــافع راهبــردي مشــترك ای بیینــی بــراي بررســی من

انگاري و نئورئالیســم هاي موردمطالعــه، ترکیـب دو نظریــه سـازهسـال
  . باشداستفن والت می

انگاري، تهدیـدات روابـط راهبـردي، ایـران، سـوریه، سـازه :دواژهیکل
  . مشترك
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  مقدمه

الملل، بررسـی علـل و عوامـل مـؤثر در ترین مباحث در مطالعات روابط بینیکی از مهم

الملـل مـوارد زیـادي را گیري و تداوم روابط بین کشورها است در تـاریخ روابـط بینشکل

گیري روابط، تشکیل اتحادهـا و توان یافت که تهدیدات مشترك، نقش زیادي در شکلمی

بـط ایـران و سـوریه بعـد از پیـروزي انقلـاب اسـلامی، از آن نـوع روا اند.ها داشـتهتداوم آن

توان نقش دشمنان مشـترك را در ) که می1390باشد (شهمرادي، مناسبات در خاورمیانه می

گسترش و تحکیم آن به وضوح مشـاهده کـرد و از طـرف دیگـر، ماهیـت اسـلامی انقلـاب 

اساسـی منجـر بـه تغییـر در ، تشکیل جمهوري اسلامی و تـدوین اصـول جدیـد قـانون 1357

مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی ایران شده و تجدید نظر در روابط با سایر کشـورها 

  به خصوص سوریه را در پی داشت.

جمهوري اسلامی ایران و سوریه در منطقه استراتژیک خاورمیانـه داراي منـافع مشـترکی 

رنـد. سـوریه علـاوه بـر اهمیـت هستند و همکاري سیاسی و نظـامی  بـا یکـدیگر داشـته و دا

راهبردي عمومی به دلیل جایگاهش در جبهه مقاومت و ارتباط و اتحاد با جمهوري اسلامی 

اي و جهانی اهمیت مضاعف پیداکرده است، که واکـاوي و تبیـین ایـن در محاسبات منطقه

  ).91ویژه براي جمهوري اسلامی ضروري است (فرزندي، اهمیت به

راهبردي ایران و سوریه را در سه دوره مختلـف مـورد بررسـی و پژوهش حاضر ائتلاف 

  دهد:ارزیابی قرار می

دهـد، بـا دوره اول، که نمود و جرقه اصلی روابط راهبردي ایران و سوریه را تشکیل می

هاي منحصر به فردي قابل تبیین و بررسی است. دورانی که نقطه اسـتراتژیک آن بـا ویژگی

هاي ارزشـی جدیـد شـکل یافتـه و یک طرف کـه بـا ایجـاد سـازهپیروزي انقلاب اسلامی از

گیـرد و از طـرف دیگـر، الگوهاي دوستی و دشمنی جدید بر اساس همین انگاره شـکل می

طرح این هویت جدید و تغییرات گفتمـانی  مبـدأ روابـط راهبـردي بـین ایـران و سـوریه را 

  عینی آن را پیدا کرد. توان نموددهد که دوران حافظ اسد و جنگ تحمیلی میشکل می

اي کـه بشـار اسـد پـا بـه دوره بعد، دوره تحکیم روابط راهبردي دو کشور اسـت، دوره

ــه ویژه عرصــه سیاســت در منطقــه راهبــردي خاورمیانــه گذاشــته اســت، کــه در ایــن دوره ب

تهدیدات مشترك از طرف آمریکا و اسرائیل و نامگذاري ایـن دو کشـور بـه عنـوان محـور 

  ینی بیشتري در جهت تحکیم روابط راهبردي دو کشور داشته است.شرارت جنبه ع
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دوره سوم و مرحله تثبیت روابط راهبردي بـین دو کشـور کـه اشـاره بـه تحولـات اخیـر 

سوریه دارد که در جهت از بین بردن محور مقاومت که سوریه اولـین خـاکریز ایـن محـور 

اي کـه تهدیـدات و دشـمنی قـهاي و فرامنطهاي منطقـههاي قدرتراهبردي است و دخالت

مشترك همراه با نوع نگاه معنا گرایانه نظام جمهوري اسلامی ایران باعث تثبیـت ایـن رونـد 

  سیر تاریخی تحول در روابط ایران و سوریه در شکل ذیل آمده است: شده است.

  . سیر تاریخی تحول در روابط ایران و سوریه1شکل

وسوریه  ایران راهبردي چه در زمینه روابط عمل آمده، گرهاي بهبر اساس بررسی 

تعداد محدودي اثر وجود دارد اما اثري که خصوصاً این روابط را از منظري تئوریک مورد 

 مواردي به رشته تحریر در نیامده است. البته حال تابه بحث و بررسی قرار داده باشد،

درآن وجود دارد  و حکومت و سیاست سوریه عنوان تحت کلی و صورت به متعددي نیز

 پنج به را منابع این.  اندشده نگاشته هاها و مجموعه سخنرانینامه، همایشپایان در قالب که

  :بندي کرد تقسیم توانمی کلی دسته

هـاي بحث بـه و درسـوریه حکومـت و سیاست درخصوص هستندکه منابعی اول؛ دسته

 و حکومت سیاست کتاب اند، مثلتحریردرآمده رشته به المللبین روابط حوزه در تئوریک

 بـه کـه )،1384امورخارجه ( سبز وزارت ) یا کتاب1376امامی ( محمدعلی نوشته درسوریه

یـک دیـدکلی دربـاره  اند،کـهپرداخته سوریه و امنیتی نظامی اقتصادي، ساختارهاي بررسی

 اختیـار در عربـی جمهـوري دربـاره تفضـیلی وگزارشـی سـوریه سیاسـی سـاختارهاي مبانی

 نوشـته الملـلبین روابـط در مختلـفهاي تئوري وها نظریه کتاب یا. است پژوهشگرگذاشته

 و نظریـه(الملـل بین روابط عنوان تحت دیگري در کتاب یا و )1384زاده(سیف حسین سید

 روابـط درحـوزه مختلـفهاي نظریـه بررسـی بـه )1388نوشته عبـدالعلی قـوام ( )رویکردها

ــــه ــــط  مرحل آغــــاز رواب

راهبـــــــردي ایـــــــران و 

)1979-2000(سوریه

ـــط  ـــه تحکـــیم رواب مرحل

راهبـــــــردي ایـــــــران و 

)2000-2011(سوریه

مرحله تثبیت

)2015-2011(
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توان از ایـن منـابع بهـره مقاله می این تئوریک نظریات بخش در که شده، پرداخته المللبین

  جست.

 نگـارش به موضوع بااین درارتباط که است فارسی مقالات شامل برخی منابع دوم دسته

 راهبـردي مناسـبات سوم دهه تحت عنوان برآورد) «1389ایزدي ( مقاله ازجملهاند، درآمده

 مناسـبات  بـه مقالـه از ایـن دربخشـی که» گسست یا گرایی هم سوریه، و اسلامی جمهوري

 و سـوریه اتحاد ایران بررسی به تحلیلی و با رویکردي پرداخته شده و سوریه ایران راهبردي

 قـرارداده مـورد بررسـی و سـوریه ایـران راهبـردي مناسـبات سوم و بیشتر دهه شده پرداخته

 از ایـران بـا سـوریه اسـتراتژیک روابط گسترش عوامل« عنوان تحت دیگري درمقاله .است

 اتحـاد بـه) 1393(نیـاکوئی امیـر سـید نوشـته »اخیرهاي تا ناآرامی قدرت اسد به بشار صعود

 سـوال ایـن بـه پاسخگویی درصدد و پرداخته اخیرهاي بحران در سوریه با ایران استراتژیک

 دوره بـه نسـبت اسـد بشـار زمـان در ایـران با سوریه استراتژیک روابط چرا که است اصلی

 و چیسـتی« عنـوان تحـتاي مقالـه در یـا. اسـت یافتـه بیشتري گستردگی و عمق اسد حافظ

 علـی نوشـته »سـوریه و ایـران روابـط مـوردي مطالعه: ايمقایسه خارجی سیاست چگونگی

 نزدیـک روابـط برقـراري در مـؤثر عوامـل نویسـنده آن، در کـه کـرد اشـاره) 1387(امیدي

شخصـیت  عامـل و الملـلبین نظـام متغیرهـاي روزنـا، جیمـز مدل براساس را ایران با سوریه

همانطورکه اشاره شد هیچکدام از این آثار دوره زمانی مورد بحث این مقاله را  .است داشته

  شوند.شامل نمی

دسته  پنج به تواناند این آثار را میشده نگاشته لاتین زبان به سوم آثاري هستندکه دسته

 سـپتامبر، ازیـازده پـس آمریکا درخاورمیانـه يهاسیاست کرد؛ دسته اول بندي تقسیم فرعی

سوریه با ایران مؤثر  بیشترروابط را درگسترش 2003در سال عراق کشوربه این حمله ویژهبه

 روابـط روزافزون وگسترش تقویت معتقدند عامل دوم، دسته.)Goodarzi, 2006(دانند می

 .Ziadeh)، 2011(اسـت لبنـان برسرموضـوع سوریه به فرانسهبا ایران، فشارآمریکا و  سوریه

با  بلکه 2001ازسال نه  با ایران سوریه روابط روزافزون وگسترش معتقدند تقویت سوم دسته

 خـروج بـراي المللیبین فشارهاي افزایش و سپس 2003آمریکا در سال توسط عراق اشغال

ــان ســوري ســربازان ــده شــروع ازلبن ــترش دســته. Gelbart)،2010(اســت  ش ــارم گس  چه

تشـدید  لبنـان وزیرسابق نخست ترور حریري برپیامدهاي را علاوه باایران سوریه بیشترروابط

 معتقدنـد عامـل پـنجم دسـته . در نهایـتSun)،2009(داننـد مـی سـوریه علیه خطر اسرائیل

و ها اهافـراد دیـدگ از نظـر ایـن بشاراسد است شخصیت با ایران سوریه بیشترروابط گسترش
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 ,Rubin(است  داشته با ایران سوریه روابط درگسترش بسیارمهمی بشاراسد نقش رفتارهاي

2007.(  

اند، شده نوشته حیطه این در که هستند نامه پایان شامل چهارم از ادبیات پژوهشی دسته

 مریم خانم توسط) 2000-1979( سوریه و ایران روابط عنوان ها بابه طور مثال یکی از آن

 در آن به و است شده دفاع 1382 سال در ولدانی جعفري اصغر دکتر راهنمایی با چاوشی

 کشور راهبردي دو روابط  در مؤثر عوامل نقش به و شده اشاره کلی صورت به موضوعات

  است. نشده پرداخته

هاي رسانه وها پنجم برخی گزارشات خبري و تحلیلی هستندکه توسط خبرگزاري دسته

اند که وجه غالبشان ژورنالیستی و جانبدارانـه بـودن خارجی به این موضوع پرداخته و ایرانی

   باشد.ها میآن

 انقلـاب پیـروزي کـه اسـت اساسـی نکتـه ایـن تبیـین صدد در پژوهش این کلی طور به

 بـا مبـارزه دشمن، مقابل در ناپذیري تسلیم همچون، جدید ارزشیهاي سازه ایجاد با اسلامی

 دشـمنی و دوسـتی الگـوي و دهـدمـی شکل مردم بین را مشترکی ذهنی فضاي سلطه، نظام

 نظریـه در اینکـه دلیـل به کار عینی وجه و دهدمی شکل ذهنیها انگاره این اساس بر جدید

 نظریـه شـاخصتـرین مهم عنوان به مشترك تهدیدات به والت استفان تدافعی گرایینوواقع

 راهبـردي روابـط تبیـین بـراي انگاريسـازه نظریـه کنـار در مکملی عنوان به شود،می توجه

  گیرد که به نوعی تکامل بخش تحقیقات دیگر است.می قرار استفاده مورد سوریه و ایران

  چارچوب نظري -1

کننـد تـا اهـداف و منـافع راهبـردي الملل همـواره تلـاش میکشورها در سطح نظام بین 

الملـل همـواره هاي مختلـف روابـط بینکننـد. نظریـه تـأمینهاي مختلفی خویش را به شیوه

اند تا به تبیین و درك درستی از این رفتار کشـورها دسـت یابنـد. روابـط راهبـردي کوشیده

الملـل مـورد توان از منظر هرکدام از نظریات موجود روابط بینج.ا.ایران و سوریه را نیز می

جــا کـه بعــد هـویتی انقلــاب اســلامی و مداقـه قــرار داد و بـه نتــایجی دسـت یافــت امـا از آن

ي برگرفته از این انقلاب معنامحور، در کنار استراتژي اتحاد و ائتلـاف بـراي دفـع هاسیاست

تهدیدات، عناصر اصلی تشکیل دهنده روابط راهبردي جمهوري اسلامی ایران و سـوریه در 

ک مـدل ترکیبـی از شود تا با طراحی یاند،  در این مقاله کوشش میهاي مختلف بودهدوره

گرایی، استنتاجات منطقی تري را از روابط و منافع راهبردي انگاري و نئوواقعدو نظریه سازه




