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 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با بحران سوریه

 1زادهمحمد عسگری نظری 

 2اصغر زارعی

                                3نوذر شفیعی

 چکیده

میالدی در ایران، همواره در حال تنش و  1979جمهوری اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در سال 

درگیری غیر مستقیم خصوصاً در منطقه خاورمیانه با کشورهای بلوک غرب بوده است. اما یکی از مهمترین مسائلی 

که در ساختار سیاست جمهوری اسالمی مورد توجه قرار دارد و در حال حاضر اهمیت آن فزونی یافته است، 

می باشد. این بحران که در زمان وقوع به عنوان پیچیده ترین چالش سیاسی و امنیتی سوریه و بحران این سرزمین 

 در منطقه به شمار می آمد، موجبات رویارویی غیر مستقیم یک سری از کشورها در مقابل هم را فراهم نمود.

یق در راستای سوریه به عنوان کشوری است که از زمان پیروزی انقالب اسالمی نقش حمایتی  و تأثیرگزاری عم

انجام تفکرات جمهوری اسالمی در سطح بین الملل را داشته است. این سرزمین با توجه به جغرافیای خود تعیین 

در این راستا پژوهش موجود در پی پاسخ به این سوال می باشد که   کننده بسیاری از معادالت خاورمیانه می باشد.

استراتژی سیاست خارجی خود را در رابطه با بحران جمهوری  جمهوری اسالمی با استناد به چه مشخصه هایی،

در فرضیه بیان شده برای این سؤال به این مطلب خواهیم رسید که با در  عربی سوریه ترسیم نموده است؟

نظرگیری برجستگی و اهمیت سرزمین سوریه سیاست خارجی جمهوری اسالمی بر حفظ وضع موجود قرار گرفته 

 است.

 سیاست خارجی، واقع گرایی، واقع گرایی تدافعی، سوریه، جمهوری اسالمی ایران واژگان کلیدی:
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 مقدمه

میالدی به  2010تغییرات به وجود آمده در توازن قوای منطقه ای در نتیجه خیزش های منطقه خاورمیانه از سال 

سوریه به عنوان یکی از مهمترین وقایع در سطح  1اما بحران عنوان نقطه آغازینی در تحوالت خاورمیانه می باشد.

خاورمیانه است که تأثیری عمیق در صف آرایی قدرت های منطقه ای و بین المللی گذاشت و دنیای معاصر را 

مسئله ای که در ابتدای این نوشتار باید به آن اذعان داشت این مطلب است که  مورد تأثیرات شگرفی قرار داد.

به  حساب می  2ان،  مسائل سوریه را به عنوان یک موضوع داخلی در چارچوب امنیت ملیجمهوری اسالمی ایر

در مجموع منظور از  آورد. به عبارت واضح تر حفظ سوریه به مثابه دفاع از تمامیت ارضی ایران قلمداد می شود.

ایران در رابطه با  این مبحث بررسی، سبب و احراز دریافت کامل از استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسالمی

میالدی است. در این راستا نویسنده می کوشد تا با اتخاذ رویکردی  2011بحران جمهوری عربی سوریه از سال 

تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سؤال باشد می باشد که جمهوری اسالمی با استناد به چه مشخصه -توصیفی

 بحران جمهوری عربی سوریه ترسیم نموده است؟هایی، استراتژی سیاست خارجی خود را در رابطه با 

در فرضیه بیان شده برای این سؤال به این مطلب خواهیم رسید که با در نظرگیری برجستگی و اهمیت سرزمین 

 سوریه سیاست خارجی جمهوری اسالمی بر حفظ وضع موجود می باشد.

چوب بندی نیز پس از ارائه قالب تئوریک ساختار بندی مبحث حاضر، مدل واقع گرایی تدافعی است. از منظر چار

به تبیین موجزی در رابطه با کشور سوریه و کیفیت آغاز بحران در این سرزمین می پردازد. سپس تاریخچه داعش 

را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و روابط دو کشور ایران و سوریه قسمت بعدی این نوشتار می باشد و در 

جمهوری اسالمی به عنوان بازیگری  3ز نتیجه گیری به بررسی اهمیت سوریه از نگاه منافعپایان این نوشتار پیش ا

 منطقه ای و حتی بین المللی اشاره می نماید.

 چارچوب نظری

 سیاست خارجی

سیاست خارجی اصطالحی است که به عنوان مهمترین وجه از زندگی اجتماعی و سیاسی حکومت ها به شمار می 

های  4اشاره داشت که سیاست خارجی موضوعی است که با استناد به یک دسته از رهیافت آید. همچنین باید

 متفاوت و در بعضی مواقع متقابل، قابل بررسی و کنکاش می باشد.

 به طور کلی این اصطالح به صورتی است که در رابطه با آن بحث های گوناگونی شده است.

 
1.Crisis1 

2.National Security2 

3.interests 
3 

4.approach1 
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تی که کنشگران دولتی از طریق آن عمل می کنند، عکس العمل از یک سو سیاست خارجی عبارت است از فعالی"

 (.277: 1391)ایوانز و نونام،  "تلقی می شود 5نشان می دهند و تعامل دارند. سیاست خارجی فعالیتی مرزی

سیاست خارجی براساس محاسبه عقالنی امتیازات و زیان ها اتخاذ می شود و "از نگاه دیگر باید اشاره داشت که 

 (.279: 1391)ایوانز و نونام،  "سازان به عنوان یک نظام یکپارچه عمل می کنند سیاست

سیاست خارجی را می توان  برگرفته از یک دسته از فعالیت های زمینه سازی شده دانست که توسط سیاستگذاران 

یت های مذکور در انجام می گیرد  و به دنبال رسیدن به غایتی معین می باشد. البته الزم به ذکر است که فعال

 راستای منافع ملی انجام می گیرد.

در سیاست خارجی، بر عوامل متعددی چون سنت های تاریخی، موقعیت جغرافیایی، منافع، هدف ها و نیازهای "

 (.117: 1391)قوام، "امنیتی دولت ها تأکید می شود

 واقع گرایی

ل می باشد و بیشترین کاربرد را داشته است، بیش از واقع گرایی که از قدیمی ترین نوع نظریه در روابط بین المل

اینکه در راستای نظریه ای واحد عمل نماید به عنوان یک مکتب فکری معرفی می گردد که از شاخه های متعدد و 

مرتبط تشکیل شده است. وجود رشته های مختلف در تفکر واقع گرایانه نمایان کننده اختالفات گسترده در میان 

 است که در این مکتب فعالیت می کنند. پژوهشگرانی

واقع گرایی بر محدودیت هایی اعمال شده بر سیاست که توسط طبیعت بشر بوده و بیان کننده عدم وجود دولت 

 بین المللی می باشد تأکید دارد.

یل می «( انسان بر سیاست تحم6واقع گرایان بر محدودیت هایی که خودخواهی )»خودپرستی"باید اشاره داشت که 

کند و فقدان حکومت بین المللی )»آنارشی«( که مستلزم »برتری قدرت و امنیت در کل زندگی سیاسی« است تأکید 

 (.47-48: 1392)برچیل، لینکلیتر و دیگران،  "دارند

ن الملل واقع گرایان در رابطه با دنیای پیرامون خود نگاه روشنی ندارند. از منظر این دسته از نظریه پردازان، نظام بی

عرصه مبارزه کردن است و در آن دولت ها در پی فرصت هایی برای منفعت جستن از یکدیگر می باشند. 

رئالیست ها معتقدند که اصل حاکمیت در نظام بین الملل در حال نابودی نیست، بلکه شکل و نوع آن در حال "

ای چند حاکمیت ضعیف، یک حاکمیت قوی تغییر است و در این زمینه اتحادیه اروپا را مثال می زنند که به ج

 (.38: 1383)عسگرخانی،  "تحت عنوان »ایاالت متحده اروپا« در حال شکل گیری است

 
5.boundary activity2 

6.Egoism1 
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در واقع گرایی هدف اصلی دولت ها دفاع و صیانت از کشور است و گزینه بقا برای متفکران واقع گرایی در صدر 

یرا وجود عنصر بقا در کنش دولت ها، افزایش توان ملی در قرار دارد. البته که دلیل این اهمیت واضح می باشد ز

ساختار سیاست خارجی را فراهم می نماید. در اینصورت تهدیدات در سطح ملی افزایش یافته و در نتیجه افزایش 

 قدرت به منظور حفاظت از موجودیت سیاسی ایجاد می شود.

 ی رحمانه در صحنه بین الملل وجود دارد.از منظر متفکران واقع گرا، همواره احتمال جنگ و رقابت ب

واژه بسیار پرکاربردی در جایگاه دولت می باشد که در برگیرنده هستی و عدم وابستگی تعریف می شود.  7قدرت

اگرچه موازنه صرفاً قدرت محور نمی باشد، اما ترس از قدرت در یک محیط آنارشیک، هدایت دولت ها را در "

 (. 84: 1390)احمدیان و زارع،  "برابر یکدیگر به دنبال داردسیستم به سمت موازنه در 

روابط بین الملل است که در صدد تبیین کلی سیاست بین الملل و پدیده  8واقع گرایی یک نظریه فراگیر و کالن"

: 1394)دهقانی فیروزآبادی،  "های گوناگون بین المللی بر اساس ویژگی های ثابت انسان ها و کشورها می باشد

28-27.) 

 می کند: واقع گرایی برای تبیین روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی بر این اصول و مفاهیم تکیه"

)دهقانی فیروز آبادی،  "قدرت محوری، دولت محوری، منافع ملی، موازنه قوا، وضعیت طبیعی، عقالنیت و بقا

1394 :23.) 

نظریه واقع گرایی  در روابط بین الملل دارای ساختاری گوناگون می باشد. اما مسئله مورد استناد نظریه واقع  

 می ایران است که در این نوشتار مورد توجه قرار می گیرد.گرایی تدافعی و سیاست خارجی جمهوری اسال

 واقع گرایی تدافعی

بنیان واقع گرایی تدافعی از نظریات کنت والتز سرچشمه گرفته است. باید اشاره داشت که ارتباط موجود میان 

میت قابل توجهی می آنارشی و استلزامات نظام بین الملل و رفتار دولت ها از منظر واقع گرایان تدافعی دارای اه

باشد. مبحث خوش خیم بودن در آنارشی بین الملل به صورت انکار ناپذیری نمایان است و منظور از این نوع 

برداشت این معنا است که امنیت مقوله نایابی نمی باشد و البته فروان است. از اینرو دولت ها رفتاری تهاجمی 

ود واکنش نشان می دهند. نکته قابل اهمیت این مطلب است که در نخواهند داشت و تنها در زمان تهدید امنیت خ

نگاه تدافعی مخاصمه در بعضی مواقع اجتناب ناپذیر می باشد. البته مبحثی که در این قسمت باید به آن اشاره 

داشت این مطلب است که مهمترین هدف در وضعیت آنارشیک برای دولت ها قدرت می باشد و از همین رو 

 لت ها در تالش برای بقا و افزایش قدرت در نظام بین الملل می باشند.است که دو

 
7.Power2 

8theory.grand 3 
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حضور دولت ها در خارج از مرزهای "آن چه که در واقع گرایی تدافعی مهم جلوه می کند این مبحث می باشد که 

 (.125: 1388)برزگر،  "ملی فقط در شرایط تصور ناامنی صورت می گیرد

 دافعی بر چهار مفروضه استوار است:از نگاه تالیافرو واقع گرایی ت"

: منظور از معضله امنیت شرایطی است که در آن تالش یک دولت برای افزایش امنیت خود باعث 9. معضله امنیت1

 کاهش امنیت دیگران می شود.

به  قدرت که متغییر سطح نظام نیست »و10. ساختار ظریف قدرت: به نظر واقع گرایان تدافعی تأثیر ساختار ظریف 2

معنای توزیع نسبی آن دسته از توانمندی های مادی است که دولت ها را قادر می سازد راهبردهای نظامی و 

قدرت »به معنای سهم نسبی از منابع قدرت در  11دیپلماتیک خاصی را دنبال کنند«، مهمتر از ساختار خام یا زمخت

 دست یک دولت« است.

ار ظریف قدرت و توانمندی های مادی بر رفتار دولت از طریق تصورات .برداشت های ذهنی رهبران:  تأثیر ساخت3

رهبران ملی است. آن ها معموالً بر مبنای قیاس های تاریخی و میانبرهای دیگر ادراکی  12یا برداشت های ذهنی

لقی می اطالعات واصله را پردازش می کنند و تصمیم می گیرند. بنابراین این عامل یک متغیر میانی بسیار مهم ت

 شود.

.عرصه سیاست داخلی: به نظر واقع گرایان تدافعی، استقالل دولت در برابر جامعه مدنی، ائتالفات سیاسی، عرصه 4

سیاست سازمانی، و روابط میان بخش های لشگری و کشوری جملگی توانایی رهبران را در بسیج منابع تحت تأثیر 

ی بسیج منابع مادی و انسانی دولت بسیار اهمیت پیدا می قرار می دهند. قدرت سیاسی ملی به معنای توانای

 (.133-134: 1394)مشیرزاده: "کند

 سرزمین سوریه و شکل گیری بحران

با توجه به جایگاه جغرافیایی، سرزمین سوریه در جهت غربی آسیا در جانب سواحل شرقی دریای مدیترانه واقع 

، از سمت شرق و جنوب شرقی با عراقی ها ، از غرب با شده است. این سرزمین از جهت شمالی با کشورترکیه

ساکنان لبنان و دریای مدیترانه و از سمت جنوب غربی با رژیم صهیونیستی و از جنوب و جنوب غربی با اردن مرز 

 مشترک دارد.

ین از لحاظ مذهبی سوری ها به سه دسته علوی، مسیحی و سنی تقسیم می شوند که از این بین، اهل تسنن بیشتر

 آمار از جمعیت سوریه را تشکیل می دهند.

 
9.security dilemma1 

10grained-.fine1 
11.gross2 

12.perceptions3 
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جغرافیای این کشور نشان می دهد که اهمیت سرزمین سوریه تا چه اندازه در سطح باالیی قرار دارد و جایگاه 

 استراتژیک این کشور تاثیر بسزایی را در معادالت بین المللی ایفا می کند.

عالوه بر صنایع کشاورزی و تجارت که نقش مهمی را در اقتصاد  در زمینه اقتصادی مطلبی که باید اشاره نمود اینکه

این کشور ایفا می کنند، نفت و گاز منابع مهمی در رونق اقتصادی ای کشور می باشند که نمی توان از آن چشم 

 پوشی نمود.

ی ساختار میالدی که حول سه منطقه اجتماعی و جغرافیایی مختلف شهری، روستایی و بیابان 2011سوریه در سال 

یافته بود، گروه های قومی و فرقه ای مختلف تمایل به تسلط بر این فضاها داشتند. البته نکته قابل اهمیت تسلط 

 اهل تسنن بر اکثر مناطق از سرزمین سوریه می باشد.

بود میالدی را می توان آغاز اعتراضات در سرزمین سوریه دانست، درعا جزو اولین شهرهایی  2011ژوئیه سال  26

که اعتراضات سوریه از آنجا آغاز گردید که با وجود انجام یک سری اصالحات ازسوی بشار اسد، نتوانست تأثیری 

 در ازبین بردن اعتراضات داشته باشد و نشان از گستردگی آن به شهرهای دیگر سوریه داشت.

جتماعی و اقتصادی( و از طرف عوامل تأثیرگزار در بحران سوریه را باید ازیک طرف در سطح داخلی )سیاسی، ا

دیگر درسطح بین المللی مورد بررسی قرار داد. از منظر داخلی که گروهای مختلفی خواستار تغییر وضع موجود 

بودند هر طیف در راستای برآورده نمودن خواسته های سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی خود عمل می نمود. می 

رف گروه های معارضی مانند شورای ملی سوریه )بر گرفته از یک سری توان بیان داشت که این اعتراضات از ط

سوری و هدف آنان براندازی دولت حاکم(، ارتش  که متشکل از تبعیدیان سوریه های اصلی مخالف دولتگروه

و متشکل از افسران و سربازان جدا   اسد بشارهای مبارز مسلح به منظور از میان برداشتن آزاد سوریه )یکی از گروه

های مخالف(، جبهه ترین ائتالف از گروهملی نیروهای انقالبی )به عنوان بزرگ (، ائتالفسوریه ارتش شده از

آزادیبخش )ائتالفی برگرفته از چند گروه مخالف حکومت سوریه و اهداف آن ها ایستادگی در برابر حکومت، 

یه دموکراتیک مبارزه با حزب کارگران کردستان و در نهایت مبارزه با داعش(، کردها )تعریف شده در راستای سور

و به دنبال خودگردانی در حکومت آینده سوریه(، جبه النصره )معروف به جبهه فتح شام، یک سازمان جهادی 

و داعش )که به صورت مفصل توضیح آن  (سلفی شاخه ای از القاعده به منظور غلبه بر نیروهای دولتی سوریه

المللی در دو بخش کشورهای طرفدار حفظ وضع خواهد آمد( دانست و ازطرف دیگر از منظر منطقه ای و بین 

موجود و در بخش مقابل کشورهایی که خواستار تغییر وضع موجود می باشند بررسی نمود که با توجه به 

 گستردگی بحث، تنها در بخش بین المللی در ارتباط با جمهوری اسالمی به کنکاش خواهیم پرداخت.

ه نقش پررنگ و تأثیرگزاری را در رابطه با بحران ایجاد شده داشته در این میان داعش به عنوان گروهی است ک 

 است که در ادامه این نوشتار به بررسی آن می پردازیم.

 داعش و نحوه شکل گیری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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در ارتباط با بررسی گروه های افراطی در جهان اولین نکته ای که باید به آن توجه داشت زمینه های تاریخی شکل 

 ها می باشد. گیری این نوع از گروه

اشغالی و  فلسطین ، لبنان،اردن برگرفته از کشورهای سوریه،دولت اسالمی عراق و شام با نام اختصاری داعش )

 2003جریان اسالم گرای تندرو وهابی است که تاریخچه آن به سال هایی از غرب و عراق و صحرای سینا( بخش

به ابومصعب الزرقاوی  با انجام عملیات های میالدی برمی گردد. فردی با نام احمد فضیل النزال الخالیه مشهور 

متعدد انتحاری در عراق، سازماندهی و جذب افراط گرایان را آغاز نمود. وی گروهی با نام التوحید و الجهاد پایه 

میالدی ابومصعب الزرقاوی با اسامه  2004گذاری نمود که در افغانستان، اردن و عراق به فعالیت پرداختند. در سال 

ن بیعت نمود و گروه ابومصعب الزرقاوی در عراق با نام گروه القاعده الجهاد معرفی گردید. نکته قابل تأمل بن الد

این مطلب است که تا پیش از مرگ الزرقاوی هیچ خبری از تأسیس داعش )دولت اسالمی عراق و شام( نبود. با 

سید. با گذشت زمان همکاری هایی بین مرگ وی ابو حمزه المهاجر مشهور به ابو ایوب مصری بر مسند قدرت ر

ابو حمزه المهاجر و ابو عمر البغدادی شکل گرفت و در این راستا هماهنگی میان گروه های تنظیم الجهاد و شورای 

مجاهدین افزایش یافت. با کشته شدن این دو فرد مهم در ساختار تقسیم بندی اسامه بن الدن فصل تازه ای در 

، اداره امور دولت اسالمی 2010مه  16ابوبکر البغدادی پس از آن که در "ق ایجاد گردید. ساختار القاعده در عرا

عراق را در دست گرفت، نخست به ترمیم شکاف ناشی از فقدان نیروهای با تجربه پرداخت و روند جذب افسران 

عراق را به همان طریق (. وی مبارزه با شیعیان 69: 1396)مصطفی،  "اطالعاتی ارتش بعثی عراق را سرعت بخشید

 زرقاوی ادامه داد.

میالدی جبهه النصره را تحت هدایت و  2011با شروع روند اعتراضات در سوریه ابوبکر البغدادی در پایان سال 

این گروه چنان قدرتمند شد که البغدادی ناچار شد علناً "رهبری فردی به نام ابومحمد الجوالنی تأسیس نمود. 

: 1395)تودنهوفر، "النصره در واقع چیزی نیست جز همان »دولت اسالمی عراق« در سوریه اعالم کند که جبهه 

(. از اینرو البغدادی خواستار بیعت الجوالنی با وی شد که این قضیه از طرف الجوالنی و همینطور ایمن 22

ت اسالمی عراق و شام که الظواهری رهبر القاعده رد شد به همین دلیل البغدادی رسماً از القاعده جدا شده و دول

 همان داعش می باشد را تشکیل داد.

از دالیلی که باعث شد تا داعش توانایی جوالن در سوریه را داشته باشد رهبریت، مواضع فکری و عقیدتی، رسانه 

 و منابع مال می باشد که در ذیل به طور مختصر اشاره می نماییم:

 ش، ابوبکر البغدادی می باشد:*در ابتدا بحث مشروعیت بخشیدن به رهبر داع

از یک سو با انتساب وی به جعفر کذاب فرزند امام هادی »ع« او را از اهل بیت می دانستند و برای همین برای این 

 فرد فضیلت نسبی قرار می دادند.

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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ی *از سوی دیگر با توجه به ادعای داشتن کارشناسی حقوق، کارشناسی ارشد مطالعات قرآنی و دکتری فقه برا

 بغدادی جایگاه فقاهت در نظر می گرفتند و او را شایسته فتوا می دانستند.

اما در ارتباط با بحث های فکری و عقیدتی این گروه می توان اشاره داشت که مسلمانان مخالف با خود را کافر 

 دانسته و در راستای هالک نمودن آنان قدم بر می دارند.

که اندیشه سلفی جهادی دارد و هدف سازماندهندگانش نیز بازگرداندن یک گروه مسلح تروریستی است "داعش  

 (.52: 1395)بصیری، آقامحمدی و فالحی،  "چیزی است که آن را خالفت اسالمی و اجرای شریعت می نامند

در سرگذشت های رهبران داعش، اصراری عجیب بر بیان تعبیر »پیرو راه سلف« وجود دارد، یعنی آنان از مذهب " 

 (.105: 1397)ابراهیم،  "لی وهابی پیروی می کنندحنب

داعش به عنوان یک خطر جدی در نظم بین الملل و بویژه خاورمیانه بود. این گروه که به عنوان یک جریان 

واپسگرا می باشد منشاء آن به حجاز، خلیج فارس و جزیره العرب بر می گردد. داعش با پر نمودن یک خالء 

الملل شد و سنی های آسیب دیده را به هویت قدرتمند پان سنی تبدیل نمود که فراتر از  عقیدتی وارد عرصه بین

ریشه "ملیت، قومیت و مرزبندی ها بوده است. در این ارتباط باید اشاره داشت که جریان داعش جریانی است که 

وهابیت، آرای متفکران سلفی در آراء و افکار اهل حدیث، مذهب فقهی حنبلی، ابن تیمیه، ابن القیم جوزیه، عقاید 

متقدم و آموزه های مدرسه های سلفی آل سعود در شبه جزیره دارد. در مقابل، برخی از علمای سلفی نیز عقاید 

 (.89: 1396)مصطفی،  "سران و پیروان داعش را انحراف از طریقه سلف و آموزه های مکتب سلفیه می دانند

می توان در فرقه گرایی، درگیری بین مسلمانان شیعی و سنی در عراق و  از همین رو ریشه استراتژیک این گروه را

سوریه در راستای منافع خود دانست. عامل ضد ایرانی مسئله دیگری است که در صدر فهرست متغییرهای قدرت 

کم بخش به اندیشه داعش قرار دارد. این گروه اعتقاد داشتند که رافضی ها »شیعیان« یک طایفه مشرک بوده و ح

 ارتداد بر آنها جاری می کردند و کشتن آن ها را واجب می دانستند.

اما هدف استراتژیک اولیه داعش تحکیم و گسترش سرزمین و اقتدار دولت اسالمی در عراق و سوریه و همچنین 

ای سایر کشورهای مسلمان همسایه بوده است. این گروه به دنبال آن بود تا مرزهای استعماری که توسط قدرت ه

 اروپایی در پایان جنگ جهانی اول ترسیم شده بود را از بین ببرد.

داعش با بی ثبات نمودن دولت ها هرچه سریعتر قلمرو آن ها را تصاحب کرد این گروه از طریق تبلیغات بین 

 المللی به دنبال جذب نیرو از کشورهای مختلف بود تا هرچه سریعتر پایگاه خود را مستحکم نماید.

بعد رسانه است که در دوران حضور داعش در سوریه نقش بسزایی را ایفا نمود. مؤسسه الفرقان که به *مسئله 

عنوان یک رسانه نقش واالیی را در دوران حضور داعش در به تصویر کشیدن منویات این گروه ایفا نمود، عمدتاً از 

 سلفی های سعودی تشکیل شده بود.
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اشاره داشت که این منابع از طرق مختلفی تأمین می شود که در ذیل به برخی از  *اما در ارتباط با منابع مالی باید

 آن ها اشاره می شود:

 افراد و سازمان هایی که به صورت خیریه کمک هایی را به داعش انجام می دادند.-

 تسلط داعش بر مناطق نفت خیز سوریه که تأثیر بسزایی را در درآمد مالی این گروه داشت.-

 ای کشاورزی و اجاره ای که به واسطه این زمین ها از مردم می گرفتند.زمین ه-

 حمایت های مالی برخی کشورهای عربی و غربی که تأثیر بسزایی در درآمد مالی داعش داشت.-

 تاریخچه روابط ایران و سوریه

و کشور ازسال های سرزمین ایران و سوریه به عنوان دو سرزمین ریشه دار در سطح بین الملل می باشند. این د

متمادی دارای روابط گسترده با یکدیگر بوده اند . نقاط مشترک فرهنگی و تاریخی از عواملی است که جدای از 

مسائل سیاسی از منظر این نوشتار موجب ارتقاء همکاری میان دو کشور گردیده است. نکته حائز اهمیت در روابط 

رگرفته از حزب بعث می باشد و طرفدار دیدگاه پان عرب این دو کشور این مطلب است که حکومت سوری ب

است و در مقابل حکومت جمهوری اسالمی دارای دیگاهی متفاوت است. از اینرو با وجود اختالفات ایدئولوژیک 

میان دو نظام موجود با توجه به شرایط نظام بین الملل و همگرایی منافع متقابل دو کشور توانسته اند اتحاد 

 امی پایداری را ایجاد نمایند.نظ -سیاسی

البته در ابتدای این قسمت باید اشاره داشت که روابط دو کشور در دو قسمت مورد کنکاش قرار می گیرد. از یک 

سو روابط سوری ها پیش از انقالب اسالمی و از سوی دیگر این روابط  در دوران انقالب اسالمی مورد بررسی 

 قرار می گیرد.

 سوریه پیش از انقالب اسالمیروابط ایران و 

میالدی ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقالل سوریه را به رسمیت شناخت. در این دوران با  1946سال 

وجود دو حکومت متفاوت از لحاظ دیگاه در دو کشور ایران و سوریه، ولی به دلیل وجود یک دشمن مشترک 

 اسبی برقرار بود.یعنی حزب بعث عراق، روابط و همکاری های من

با این وجود تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی در ایران  و تغییر حکومت شاهنشاهی به جمهوری اسالمی، در 

بعضی مواقع شاهد برهم خوردن و یا کم شدن روابط صمیمانه میان دو کشور هستیم که این مسئله برگرفته از تضاد 

 منافع سیاسی دو کشور در آن زمان می باشد.

افسر سوری را که در خاک  5شورای امنیت که رژیم صهیونیستی را وادار می کرد  316حمایت ایران از قطعنامه "

به ایران و امضای توافقنامه های  1354روزه حافظ اسد در دی ماه  4لبنان به اسارت گرفته بود، آزاد کند و سفر 



 

2747 

ی
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ
جامعه

ی( 
پژوهش

ل
ن، سا

ی ایرا
ی سیاس

شناس
 

ی
چهارم )پیاپ

سوم ،شماره 
8

ن
(زمستا

1398
 

: 1391)اخوان کاظمی و ویسی،  "طرفین استهمکاری در آن سفر نمونه ای از حسن نیت و روابط قابل توجه 

173.) 

در  1967اگرچه تیرگی روابط دو کشور با کمک هـای مـادی و حمایـت هـای لفظـی ایـران از اعـراب در جنگ "

برابر اسرائیل تا حدی بهبود یافت، به طور کلی به دلیل روابط گسـترده  ایـران با اسرائیل و مبارزه سوریه با 

)اخوان کاظمی و  "واره تـنش در روابـط دو کشـور تـا پیـروزی انقـالب اسالمی ایران، باقی بوداسرائیل، همـ

 (. 174: 1391ویسی، 

روابط ایران و سوریه تغییر چندانی نکرد و آخرین تحوالت در روابط دو کشور دو  1977-1978در طی سال های "

به مناسبت انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری و رویداد نه چندان مهم یکی پیام تبریک شاه به حافظ اسد 

دیگری پیام شاه و اظهار نگرانی از ناپدید شدن امام موسی صدر بود که بیشتر یک ژست مذهبی بود که در اوج قیام 

 (.128: 1396)درویشی سه تالنی،  "مذهبی مردم مسلمان ایران صورت می گرفت

در کل ایران زمان حکومت شاهنشاهی به دنبال نشان دادن هویت ناسیونالیستی به اعراب بود و این درست نقطه  

مقابل سوریه که دارای تفکرات شدید ناسیونالیسم عربی بود قرار می گرفت. از نگاه اعراب، ایران در راستای هدف 

ایران زمان حکومت شاهنشاهی  را طرفدار بلوک  استراتژیک غرب و اسرائیل در مقابل اعراب گام بر می دارد.

 غرب و مورد حمایت ایاالت متحده و هم پیمان با رژیم صهیونیستی می دانستند.

 روابط ایران و سوریه پس از انقالب اسالمی

در دوران پیروزی انقالب اسالمی این روابط نمود چشمگیری داشته است تا اندازه ای که یکی از  ویژگی های 

 ار در چشم انداز سیاسی خاورمیانه می باشد که در ذیل به چند مورد آن اشاره می گردد. ماندگ

جمهوری عربی سوریه از اولین کشورهایی به شمار آمد که دولت موقت نخست وزیر بازرگان را به رسمیت 

میان عراق و  میالدی به دلیلی تیرگی روابط1979-1980شناخت. روابط سوری ها و ایرانی ها در بین سال های 

سوریه از یک طرف و عراق و ایران از طرف دیگر بسیار نزدیک و هماهنگ شد و در دوران جنگ عراق علیه ایران 

کمک های گسترده ای از دو طریق صورت گرفت. از یک سو ارسال مهمات نظامی و از سوی دیگر ممانعت از 

د، که نشان دهنده  افزایش و نزدیکی روابط متحد شدن دولت های عربی علیه جمهوری اسالمی ایران می باش

بیشتر در آن دوران می باشد. البته باید اذعان داشت که در این دوران وجود اختالفات ایدئولوژیکی حزب بعث 

 تاثیر بسیار مهمی را در تیرگی روابط میان حکومت عراقی و سوری گذاشت. 

تان و اردن کوشید تا آن ها را قانع کند که برای توقف سیاسی حافظ اسد، با تماس با پادشاهان عربس ۀ در عرص"

 ە جنگ بر صدام فشار آورند و طی سفر رسمی که بالفاصله پس از آغاز جنگ به شوروی داشت، با صدور اعالمی

سرنوشت مستقل و به دور از هرگونه نفوذ خارجی حمایت  ە مشترکی با برژنف از حق محروم نشدنی ایران دربار
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همچنین جلوگیری از بوجود آمدن یک جنگ تمام عیار عربی از دیگر  .(132: 1396سه تالنی،  )درویشی"کرد 

از سوی دیگر در زمینه نظامی کمک هایی در زمینه ارسال تالش هایی است که سوریه در این دوران انجام داد. 

سلیحات روسی را به در جریان دیدار حافظ اسد از شوروی، سوریه اجازه یافت ت"ادوات جنگی صورت گرفت.  

 (.132: 1396)درویشی سه تالنی، "ایران بفروشد 

میالدی اتفاق دیگری بود که بر تحکیم روابط میان ایران و سوریه  1982تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 

 افزود.

ا، رژیم صهیو میالدی دهه ای بود که به دلیل همراهی استراتژیک ایاالت متحده آمریک 1990از طرف دیگر دهه 

نیستی و ترکیه در خاورمیانه، اتحاد دو کشور ایران و سوریه را بیش از پیش الزم می دانست. دو کشور در نگاه 

واقع بینانه دریافتند که اتحاد مذبور در راستای تهید منافع جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه می 

  باشد.

و متعاقب آن  عنوان محور شرارت از طرف جرج بوش رئیس جمهور ایاالت میالدی  2001سپتامبر  11اما اتفاقات 

متحده و حمله به افغانستان و عراق موجب شد که جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه با محوریت 

 بشار اسد روابط خود را مستحکم نمایند تا از وقوع اتفاقات احتمالی جلوگیری کنند. 

د وجود دشمنان مشترک یعنی ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی  در منطقه آن چه که مشخص می نمای

خاورمیانه می باشد که موجب همبستگی بیشتر میان جمهوری اسالمی ایران و سوریه از ابتدای انقالب اسالمی تا به 

 امروز شده است.

تاثیر شگرفی بر سیاست خاورمیانه گذاشته به طور کلی ائتالف جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه 

است و همینطور تغییر و تحوالت خاورمیانه و عدم تغییر در همکاری دو کشور نشان از همبستگی عمیق میان ایران 

 و سوریه دارد.

 اهمیت سوریه برای منافع جمهوری اسالمی ایران

 یران بر چهار اصل استوار می باشد : در ابتدای امر باید اشاره داشت که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ا

قانون اساسی جمهوری اسالمی اشاره دارد که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران براساس نفی هر  152اصل "

پذیری، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و جویی و سلطهگونه سلطه

)وزارت  "گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار استسلطههای عدم تعهد در برابر قدرت

 (.  68: 1368فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
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دقت و تعمق در این اصول خود گویای اهداف اصلی جمهوری اسالمی می باشد که برای رسیدن به این اهداف 

شتن موانع بیشماری است که در این مسیر نیازمند  همراهی یک سری از کشورهای دوست به منظور از میان بردا

 وجود دارد.

اما با وقوع انقالب اسالمی در سرزمین ایران جایگاه این کشور در منطقه از بابت متحدان و هم پیمانان متفاوت شده 

است.  به عنوان نمونه، رژیم صهیونیستی از جایگاه یک دوست و هم پیمان  در ساختار حکومت شاهنشاهی به یک 

 منحوس در معادالت جمهوری اسالمی تغییر پیدا نموده است. رژیم

جمهوری عربی سوریه به عنوان مهمترین متحد ایران در سطح بین الملل می باشد. حمایت و به عبارت بهتر 

حفاظت از این کشور برای سیاستمداران جمهوری اسالمی از جنبه های مختلفی، به ویژه در سطح امنیتی و سیاسی 

مبـادالت تجـاری، احـداث "ا کرده است. جدای از بحث در ارتباط با روابط و منافع اقتصادی همانند: اهمیت پید

کارخانـه و نمایندگی های ایران خودرو و سایپا، دو شرکت خودروسازی ایـران در سـوریه، احـداث کارخانـه 

، تصفیه خانـه هـای آب، همکاری در تراکتورسازی و پروژه هایی دیگر؛ ازجمله کارخانه سیمان،کارخانه بازیافت

(، آن مبحثی که اهمیت قابل توجهی دارد حوزه منافع 18: 1389)حافظ نیا، کاوندی کاتب،  "بخش بنادر و غیره

جمهوری اسالمی ایران جایگاه جغرافیایی سرزمین سوریه را در تفکر سیاسی خود بسیار  سیاسی و امنیتی می باشد.

نی است که در منطقه آسیای غربی قرار گرفته است. واقع شدن در این منطقه موجب مهم می داند. سوریه سرزمی

متصل نمودن آسیا، اروپا و آفریقا شده است. از جهت دیگر این وضعیت نقشه جغرافیایی، هم مرزی سوری ها با 

از منظر ژئوپلتیک  رژیم صهیونیستی، لبنان، ترکیه و عراق را فراهم نموده است که نشان دهنده اهمیت این سرزمین

ای می باشد. توجه به این نقشه نشان می دهد که  سوریه همانند پلی به سوی مدیترانه می باشد و از این رو منطقه 

 حفظ رابطه با این سرزمین را برای سیاستگذاران جمهوری اسالمی توجیه می نماید. 

طقه خاورمیانه نشان دهنده عمق اهمیت حفاظت از تضاد منافع جمهوری اسالمی ایران با ایاالت متحده آمریکا در من

سوریه  از سوی جمهوری اسالمی است. سیاستمداران ایاالت متحده آمریکا  اهمیت سوریه را در راستای اهداف 

جمهوری اسالمی دریافته اند که نمونه بارز آن حضور داعش در این منطقه بوده است. سیاستمداران ایاالت متحده 

ختلف در راستای حرکت به سمت تغییر منطقه خاورمیانه و به عبارتی مقابله با ایدئولوژی و همیشه از طرق م

تفکرات جمهوری اسالمی هستند و از اینرو تمام توان خود را در راستای از بین بردن یا ضعیف نمودن جمهوری 

که در معادالت ایاالت  اسالمی می نمایند. حفظ رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه نکته بسیار مهمی است

متحده قرار گرفته است و ائتالف ایران، سوریه و حزب اهلل لبنان با توجه به اهمیت این رژیم در برنامه های ایاالت 

متحده به عنوان راهکار مقابله با این تفکر قرار دارد. سوریه به عنوان مسیر دستیابی به رژیم صهیونستی  در این 

را ایفا می نماید. به عبارت دیگر باید اشاره نمود که در صورت عدم حضور سوریه در ساختار نقش قابل توجهی 

راستای  تفکرات حاضر، حزب اهلل تضعیف شده و امکان همکاری با آن از طریق جمهوری اسالمی به شدت کاسته 

در نقشه می شود. وقوع چنین وضعیتی به معنای شکننده شدن قدرت جمهوری اسالمی ایران بوده و تغییر 
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خاورمیانه را به سرعت عملی می کند. حتی جدای از بحث حزب اهلل از نگاه این نوشتار عراق به عنوان یکی دیگر 

از کشورهای حوزه نفوذ، در یک وضعیت بسیار متفاوتی قرار خواهد گرفت. سعودی ها با توجه به جایگاه قابل 

عنوان یک کشور عربی متحد با جمهوری اسالمی ایران  توجهی که در میان اعراب دارا هستند دیگر سوریه را به

ندیده و در اینصورت به تحریکات خود در عراق افزوده و گروه های بالقوه مخالف جمهوری اسالمی را در 

راستای ضربه زدن به منافع جمهوری اسالمی تحریک می نمایند. البته نباید از سمت ترکیه نیز چشم پوشی نمود، 

ر ساختار تفکرات فعلی حکومت سوری، باید شاهد حضور ترکیه در راستای ضربه زدن به منافع در صورت تغییر د

 جمهوری اسالمی در عراق به عنوان همسایه ایران بود.

در هر صورت این نوشتار بر این اعتقاد استوار است که نبود دولت  بشار اسد به عنوان  یک متحد راهبردی در 

پایان تأثیرات قابل توجه جمهوری اسالمی در منطقه خواهد بود. در اینصورت نظام منطقه  غربی آسیا به معنای 

جدید سوری، به گرایشی روی خواهد آورد که مخالف سیاست های جمهوری اسالمی خواهد شد. به طور کلی 

 حضور مخالفان جمهوری اسالمی در حکومت سوری به معنای تغییر سیاست سوریه از کشوری همراه با جمهوری

اسالمی به کشوری مخالف جمهوری اسالمی و در راستای منافع عربستان سعودی و ترکیه و دیگر متحدان خواهد 

به تعبیر دیگر، تغییر قدرت در سوریه به معنی افزایش یک حلقه دیگر به زنجیره رقبای منطقه ای ایران و از "بود. 

 (.44: 1392عفری ولدانی، )نجات و ج "دست رفتن یک هم پیمان منطقه ای قلمداد می شود

 گیرینتیجه

به طور کلی اتحاد میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی یک نوع اتحاد تدافعی است و دارای اهدافی 

تعیین شده و محدود است. ازطرف دیگر دو کشور دارای منافع مکمل یکدیگر می باشند و از این رو به آسانی به 

جمهوری اسالمی ایران و  ابند و مواضع و اقدامات خود را هماهنگ می کنند.سازش و توافق درونی دست می ی

جمهوری عربی سوریه دو کشور کامال مستقل هستند که دارای نخبگان سیاسی با ادراکات و دیگاه های جهانی 

 خاص می باشند. از یک طرف جمهوری اسالمی در تالش است تا با نام اسالم انقالبی  بر وحدت مسلمین همت

گمارد و بر اختالفات شیعه و اهل تسنن غلبه نماید. و ازطرف دیگر جمهوری عربی سوریه در تالش است تا 

وحدت جامعه عرب در سطح بین الملل را تقویت نماید. اما نکته قابل توجهی که شاید بتوان بیان داشت این 

خاورمیانه یک کل استراتژیک است و مطلب است که از منظر حافظ اسد و امام خمینی »ره« و جانشینان آن دو، 

در یک جمع بندی شیوا می توان اهداف اصلی سیاست خارجی جمهوری   برای همین اتحاد خود را الزم می دانند.

 اسالمی ایران دررابطه با حمایت از بشار اسد را در موارد ذیل جستجو نمود:

اورمیانه می تواند مواضع و جایگاه خود در .از طریق حمایت از بشار اسد به عنوان متحدی استراتژیک در خ1

  خاورمیانه را حفظ نماید.



 

2751 

ی
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ
جامعه

ی( 
پژوهش

ل
ن، سا

ی ایرا
ی سیاس

شناس
 

ی
چهارم )پیاپ

سوم ،شماره 
8

ن
(زمستا

1398
 

.حضور حکومت بشار اسد موجب می شود تا محور مقاومت همچنان بتواند به فعالیت خود ادامه دهد زیرا 2

 سوریه به عنوان پل ارتباطی میان جمهوری اسالمی ایران و حزب اهلل لبنان می باشد.

ن روش برای مقابله با نفوذ عربستان سعودی در میان کشورهای عرب می باشد. از اینرو .حکومت بشار اسد بهتری3

 نبود بشار اسد به معنای تفوق سعودی ها در میان اتحادیه عرب در رابطه با سیاست های جمهوری اسالمی است. 

ست تأثیرات عمیقی را حال باید اذعان داشت که وجود داعش با تسلیحات عظیم و کمک های مالی فزاینده می توان

بر تحوالت خاورمیانه داشته باشد و اگر جمهوری اسالمی توانایی مقابله با این وضعیت را نداشت سرانجام 

در انتها نکته پایانی از منظر این  ناگواری را در پی خواهد داشت زیرا هدف اصلی و غایی داعش غلبه بر ایران بود.

حضور آن در سوریه نمونه ای بارز از تهدید منافع کامل جمهوری اسالمی نوشتار این مطلب می باشد که داعش و 

در خاورمیانه بود که  اگر تصمیمات الزم در این مورد گرفته نمی شد اکنون وضعیت متفاوتی برای امنیت جمهوری 

ر اسد را اسالمی شاهد بودیم. اگرحتی بخواهیم تنها یک دلیل برای حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه بشا

برشماریم حضور بشار اسد در نزدیکی رژیم صهیونیستی می باشد که باعث شده است از هرگونه حرکت نابجا از 

طرف کشورهای مخالف جمهوری اسالمی جلوگیری نماید. نکته ای که نشان دهنده تمرکز بیشتر سیاستگذاران 
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