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 چکیده

 از اریبسی تحوالت این. است بوده تاکنون سوریه ، بر حاکم نظام داخلی چالش ترینسخت تردید بدون سوریه در اخیر تحوالت

   .است کردهی سردرگم و تعارض دچار تحوالت این با برخورد نوع و گیریموضع در هم را منطقه   هایدولت

 محدود یه،سور در بحران تردید منطقه ای سوریه و اهمیت این کشور بر تحوالت منطقه بر می گردد. بدون مهم نقش به امر این البته

 و ذاشتهگ تاثیر ایران کشور بر سوریه و تاثیرات مهم منطقه ای و حتی جهانی داشته است. بحراننبوده  کشور این داخلی مرزهای به

 خارجی سیاست عرصه در اخیر های سال در ایران توسط که هایی است. رویکرد آورده پدید کشور دو این روابط در را چالش های

 سیاست و ها دیدگاه ایران استراتژیک اهداف. دارد کشور دو های انگیزه و سیاستگذاران رفتار و تاریخی در مسایل ریشه ، شده دنبال

تحوالت  البته و ای منطقه های تنش دیگر و سوریه بحران ، تهران رفتار .کند می تعیین را سوریه تحوالت قبال در کشور این های

ال است در ادامه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سو.دارد خاورمیانه انداز چشم تعریف در ای تعیین کننده نقش جهان عرب،

  که سیاست خارجی ایران در قبال سوریه به دنبال چه اهدافی است واین اهداف چه آثار منطقه ای در پی دارد؟ 

 سوریه، ایران، سیاست خارجیكلیدی:  گانواژ
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 مقدمه

 ای منطقه مهم نقش به امر این البته. است بوده تاکنون اسد بشار نظام داخلی چالش ترینسخت تردید بدون سوریه در اخیر تحوالت

 و عراق مسئله سازش، مذاکرات مقاومت، فلسطین، به مربوط مباحث جمله از منطقه تحوالت بر کشور این بازیگری اهمیت و سوریه

 در آفرین ثبات نقش این ایفای برای و شدهمی محسوب منطقه در ثبات عامل کنون تا سوریه. گرددمی بر ای منطقه مسائل دیگر

 با جدید تحوالت مقابل در سوریه دولت اکنون اما. است بوده المللی بین و ای منطقه هایطرف توجه مورد همواره منطقه تحوالت

)ایرانی، .است متاثر خارجی بازیگران اقدامات و رویکردها و جدید ای منطقه تحوالت از که تحوالتی ، است روبرو سختی های چالش

1931) 

 حوزه در و است ایران ازجمله خاورمیانه فعال بازیگران نیات و ها خواست از فراتر موضوعی سوریه در اخیر تحوالت و رخدادها سیر

 این نظام کننده تهدید و جدی طرف یک از سوریه خواهی تحول جریان .گیرد می قرار جهانی و ای فرامنطقه بازیگران اراده و منافع

 شرایط درون درمردمی مطالبات شدن انباشته و مشارکتی غیر حزبی تک نظام و داخلی اختناق قرن نیم فضای دلیل به و است کشور

 این و اند شده کشته هم زیادی بسیار افراد موجود اخبار اساس بر که این ویژه به. است آورده وجود به حکومت برای را ایشکننده

 (.1931)براری، است کرده ایجاد داخل در را ای پیچیده شرایط مسئله

 عرب، جهان نقاط سایر برخالف دلیل، همین به. دارد نزدیک خاور و مدیترانه منطقه به ایران استراتژیک اتصال در حیاتی نقش سوریه

 این به محتاطانه نگاهی با سو یک از ایران دیگر، عبارت به. است کرده دنبال را سوریه تحوالت منافع بر مبتنی و متفاوت نگاهی با ایران

 در اصالحات هایدرخواست با دیگر، سوی از و افزایندمی آن شدت بر( عربستان و اسرائیل آمریکا،) خارجی عناصر که نگریسته تحوالت

 نشود، اسرائیل رژیم با مبارزه در سوریه ملی امنیت و قدرت تضعیف به منجر که جایی تا و حاکم حکومت چهارچوب در و سوریه

 و ایران سنتی اتحاد حفظ به منجر نهایت در و بیافزاید اسد بشار حکومت مشروعیت بر تواندمی حتی امر این. است کرده حمایت

 (1931)برزگر، .شود سوریه

 سیاست خارجی ایران تحلیل 

حکومت اسالمی در روابط خارجی ماهیت و سرشتی جهانی و فراملی دارد چرا که دین اسالم به مثابه کامل ترین دین و پیامبر )ص( به 

مثابه آخرین فرستاده برای جهانیان معرفی شده و رسالت آن جهانی است و اقامه دین خدا، دعوت مردم به اجرای احکام الهی و 

توجه پیامبر و ائمه معصومین )ع( بوده است.جمهوری اسالمی واحد تحلیل خود را جهانی می داند و گسترش دستورهای الهی مورد 

کنش های آن نه معطوف به مرزهای کشوری بلکه در مواجهه با این مرزها به عنوان پدیده های مدرن است و ویژگی های جهان 

الملل را به چالش می کشد و ایده دولت واحد جهانی را به شمول حقیقت محور و قدسی آن، نظم حاکم بر مناسبات و روابط بین 

 (1931عنوان رسالت خود در نظر می گیرد.)آقا محمدی، 

همچنین ساخت ایدئولوژیک دولت اسالمی مقوله حمایت از مستضعفان و مبارزه با مستکبران را نیز در خود می پروراند. به رغم وجود 

ت از ملت های محروم و مستضعف، این اصل بیشتر در دستورهای دین اسالم دارد. )رمضانی، پیشینه های ملی و ایرانی در مورد حمای

قانون اساسی نیز وظیفه دولت جمهوری اسالمی را تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم،  9اصل  11( بند 1931

نیز حمایت از  151ن تعریف می کند.همچنین در اصل تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جها

ملت های محروم و مستضعف آورده شده است: جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و 

 (1931.)آقا محمدی، مردم جهان می شناسند استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه

ئولوژیک در سایست خارجی جمهوری اسالمی ایران به صورت شبکه ای عمل می کند که اجزای تشکیل دهنده به طور کلی ساخت اید

آن در یک ارتباط متقابل با همدیگر هستند. مهم ترین جزء آن گزاره تالش برای برقراری حکومت اسالمی در سطح جهان است و سایر 

 (1931)دهقانی، به نقشی که در شبکه ایفا می کنند دارای جایگاه هستند. اجزاء در خدمت همین جزء اصلی هستند و هر کدام بسته 

موقعیت ژئوپولیتیک عنصر ثابت کارگزاری موثر در سیاست خارجی ایران است، چرا که هنوز هم جغرافیا از طریق وسعت و مرزها البته 

( ژئوپولیتیک 1913یاسی بر جا می گذارد.)خمینی، به شکلی به مراتب ظریف تر از آنچه پیشتر تصور می شد تاثیر خود را در کنش س

عبارت است از هدف ایجاد موازنه قدرت با رقیب هایی در سطح منطقه ای و یا جهانی در راستای تامین امنیت، جهت حفظ و گسترش 
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نوع زمین، وسعت  منافع ملی. پس عوامل قدرت از دیدگاه ژئوپولیتیک که در ضعف یا قدرت یک کشور موثرند می تواند آب و هوا،

 (1931)هیل،  خاک و موقعیت سرزمینی باشد.

ایران به دلیل داشتن شرایط خاص ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک به شدت تحت تاثیر و تاثیرگذار در شرایط امنیت بین المللی و منطقه 

آینده نیز این موقعیت سرنوشت ساز خواهد  ای است. موقعیت ژئوپولیتیک ایران همواره تاریخ گذشته آن را تحت تاثیر قرار داده و در

بود. این موقعیت ایران را به صورت یک کشور بین المللی درآورده که قادر است در معادالت جهانی و منطقه ای نقش برجسته ای را 

ای قرار بگیرد. پس  بازی کند. بین المللی بودن ایران باعث شده که مورد توجه کانون های قدرت جهانی از بعد بین المللی و منطقه

این عامل یکی از عوامل پایداری است که به رغم تغییر و تحوالتی که در سطوح گوناگون قدرت همانند توسعه فناوری صورت گرفته 

 (1931)کریمی،  همچنان اهمیت خود را در سیاست خارجی ایران حفظ کرده است.

 دیدگاه از است"دینی ساالری مردم"مدل دیکتاتوری های نظام جایگزینی برای بخش الهام الگو و مدل بهترین دیدگاه این طبق

 شده محسوب اسالمی های جنبش سایر بخش الهام اما نیست دیگران به خود الگوی تحمیل صدد در ایران اسالمی، جمهوری رهبران

 (.1911)محمدی، دهد می قرار دیگران دراختیار مختلف های عرصه در را خود تجربیات و

بر این اساس رهبران جمهوری اسالمی همواره مبارزه با استکبار و سلطه ستیزی را یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی تعیین کرده 

اند. قانون اساسی نیز یکی از ویژگی های سیاست خارجی جمهوری اسالمی را نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و 

یاست خارجی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی، سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرت سلطه پذیری می داند. از این رو س

های سلطه گر استوار ساست. چنین وجهی از سیاست خارجی نشان می دهد که نگاه جمهوری اسالمی به نظام بین الملل به شدت 

 (1931کند)رمضانی،  ها و قطب های قدرت تالش می تجدید نظر طلب و ضد هژمونیک است و در جهت مقابله و مبارزه با کانون

به طور کلی می توان گفت سیاست خارجی ایران محصول کنش متقابل میان کارگزار ایران و ساختار جامعه بین الملل است. در این 

ران از طریق ایدئولوژی، ارتباط متقابل، جامعه بین الملل از طریق ساختار قدرت، هنجارها و نهادهای حاکم بر آن مشخص می شود و ای

ژئوپولیتیک و ذهنیتی که نسبت به چگونگی توزیع قدرت و نهادهای بین المللی دارد، شناخته می شود. هر کدام از این عناصر بسته به 

یچیده ماهیتی که دارند می توانند زمینه های تعامل یا تقابل را فراهم کنند. هر کدام از هفت عنصر ساختاری و کارگزاری مجموعه پ

 (.1939ن سیاست خارجی ایران شکل می گیرد)قهرمان پور، ای از تعامل را تشکیل می دهد که بر اساس آ

 ایران در روسیه خارجی سیاست

 تداوم نیز حاضر حال در و است بوده تاریخی و دیرینه روابط دارای آن با ایران که است اسالمی کشورهای جمله از سوریه عربی کشور

 از قبل ، ایران انقالبیون میان غربی ضد گرایشهای چهارچوب در تاریخی  تبارشناسی منظر از  واقع در  سوریه و ایران همسویی. دارد

 انقالب پیروزی از قبل. بگیرد قرار ارزیابی مورد باید حرکت آن استمرار در اسالمی انقالب پیروزی از پس و اسالمی انقالب پیروزی

 من عربی متفاوت کشورهای با اساسا ، اسالمی و راست ، چپ ازگرایشهای مختلف گرایشهای با ایران در کنونی انقالبیون ، اسالمی

 آن میان تنگاتنگ ارتباطی  گفت توان می تقریبا.  بود حاکم آنها بر که غربی ضد رژیمهای وجود با سوریه همچنین و لیبی مصر، جمله

 پرور زمینه و ساز زمینه مشترک دشمن یک داشتن منظر از همگرایی این.  داشت وجود گوناگون جناحهای در انقالبیون و کشورها

 جمهوری علیه غرب که تحرکاتی به توجه با و بود اسالمی انقالب پیروزی از پس مناسب های سازی فضا ایجاد در بیشتر تحرک

 به عراق حمله به مربوط مختلف های زمینه در سوریه دولت  که گیریهایی جبهه و کرد مطرح انقالب پیروزی از پس ایران اسالمی

 انقالبیون با ها گیری موضع این و داشت الملل بین نظام و منطقه در سیاسی گوناگون های زمینه در  که هایی گیری موضع و ایران

 پیشینه آن که طوری به بود برخوردار بیشتری همراهی و همگنی از ایران اسالمی جمهوری یعنی تهران در رسیده قدرت به تازه

 پرور زمینه و ساز زمینه و کرد تقویت را کشور این در متفاوت جناحهای و سوریه با  گوناگون فکری جناحهای موجود ارتباطات

 1(1931نیا،  مطهر.)شد گذشته دهه سه در آن استمرار

 هر اند، شده مبدل راهبردی پیمانان هم به عمالً کشور دو و یافته توسعه تدریج به ایران اسالمی انقالب از پس سوریه و  ایران روابط

 کشور یک روابط سطح ترین عالی سوریه. کنند می خودداری راهبردی متحدین عنوان به خود کردن قلمداد از طرف دو هر که چند

 .است اهمیت و پشتوانه دارای دمشق و تهران روابط اندازه به عربی های پایتخت از یک هیچ با تهران روابط و دارد را ایران با عربی

                                                           
1 - http://peace-ipsc.org/ 
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 به هم را عرب جهان به ایران ورود دروازه نقش زیادی هایسال ایران، اسالمی جمهوری با استراتژیک جانبه دو روابط جز به سوریه

 دلیل، همین به. دارد نزدیک خاور و مدیترانه منطقه به ایران استراتژیک اتصال در حیاتی نقش سوریه دیگر، سوی از. است داشته عهده

 دیگر، عبارت به. کند می و کرده دنبال را سوریه تحوالت منافع بر مبتنی و متفاوت نگاهی با ایران عرب، جهان نقاط سایر برخالف

 از و افزایندمی آن شدت بر( عربستان و اسرائیل آمریکا،) خارجی عناصر که نگریسته تحوالت این به محتاطانه نگاهی با سو یک از ایران

 ملی امنیت و قدرت تضعیف به منجر که جایی تا و حاکم حکومت چهارچوب در و سوریه در اصالحات هایدرخواست با دیگر، سوی

 نهایت در و بیافزاید اسد بشار حکومت مشروعیت بر تواندمی حتی امر این. است کرده حمایت نشود، اسرائیل رژیم با مبارزه در سوریه

 (.1931)هینه بوش، شود سوریه و ایران سنتی اتحاد حفظ به منجر

 نظامیشبه گروه با ارتباط جغرافیایی مسیر زیرا دارد حیاتی اهمیتی ایران برای نیز دیگر جهتی از سوریه سیاسی، حمایت از جدای

 اتحاد کلیدی عوامل اهللحزب هم و سوریه هم. است ایران انقالب ارزشمند دستاورد که گروهی کند؛می فراهم را «اهللحزب» شیعی

 در .باشند شده تأمین دمشق فرودگاه طریق از و ایران سوی از اهللحزب تسلیحات از بسیاری رودمی گمان و هستند، ایران مقاومت

 این به توجه با سوریه-ایران اتحاد انگیزشگفت دوام. است بوده «اسد بشار» حکومت اصلی متحد همواره ایران سوریه، فعلی جنگ طول

 دو بین راهبردی-تاکتیکی مشارکت اساس بر بلکه مذهبی، هایارزش نه و مشترک ملّی منافع اساس بر نه اتحاد این که حقیقت

 در سوریه و ایران نزدیکی موجب «حسین صدام» حکومت تحت عراق با مشترک دشمنی. شودمی انگیزترشگفت شده، بنا حکومت

 2(1932اندیشه کارنگلی، . )شد آنها اتحاد بقای موجب اسرائیل و آمریکا از نفرت و مشترک ترس و شد 1331

 عربی کشورهای تحوالت و است بوده انسانی و دینی هایارزش مبنای بر مردمی انقالبی از برآمده خود که ایران اسالمی جمهوری

 به نسبت یافته سازمان خشونت قبال در تواندنمی گمانبی دارد، ایرانیان پیش سال چند و سی انقالب و قیام با انکارناشدنی شباهت

 اسد بشار حکومت از حکومتی غیر و حکومتی رسمی، هایکانال از است الزم بنابراین، باشد؛ تفاوت بی سوریه داخل در معترضین

 (1931)زینی وند، .کند متوقف را تظاهرکنندگان و معترضین با برخورد و خشونت که شود خواسته

 انجام زمینه ممکن زمان کوتاهترین در نماید متقاعد را اسد بشار حکومت تا نماید تالش است الزم ایران دیپلماسی دستگاه همزمان

 و دمکراتیک حکومتی ایجاد راستای در واقعی و ماهوی صورت به دمکراتیک ساختارهای و نهادها ایجاد با و فراهم را گسترده اصالحات

 ولی نشود، تشکیل اسد خاندان رهبری به آینده در لزوماً است، ممکن حکومتی چنین. نماید حرکت مردمش اکثریت رضایت مورد

  .کرد نخواهد متزلزل را سوریه کنونی موقعیت

 برقراری به تواند می سوریه در آن نقش ایفای و حضور که است منطقه های قدرت مهمترین از یکی ایران اسالمی جمهوری تردید بی

 برند می آرامش از بیشتری نفع سوریه در درگیری و ها ناآرامی از که دیگرانی شاید و کند شایانی کمک ها تنش رفتن بین از و آرامش

 (1931)براری، .کنند می اقدام موضوع این در ایران نقش انکار به که است مطلب این از آگاهی با

 نتیجه گیری

مهم منطقه ای محسوب می شود که اهداف و منافع خاص خود را در منطقه خاورمیانه دارد.  انبازیگر یکی ازجمهوری اسالمی ایران 

 در سوریه مردم خواست قراردادن اصل و بحران حل جهت در جهانی جامعه با تعامل بر مبتنی سوریه بحران درخصوص ایران رویکرد

 جمهوری نظر توان می منظر این از. باشد کشور این سیاسی نظام آینده ساختار تعیین در کشور این 2111 جمهوری ریاست انتخابات

 ریاست انتخابات برگزاری مقدمات تمهید و خارجی مخرب مداخالت عدم طرفین، سوی از ها خشونت پایان بر مبنی ایران اسالمی

 حاکم سیاسی نظام نوع تعیین در سوریه ملت خواست و دانست اراده تعیین مرجع عنوان به را سوریه در میالدی آینده سال جمهوری

 .نمود تلقی میانه حلی راه عنوان به نیز را کشور این بر

ایران شکل گیری محور مقاومت در خاورمیانه را که سوریه بازیگر کانونی آن محسوب می شود، از مهم ترین دستاوردها و حتی مهم  

ترین دستاورد خود در عرصه سیاست منطقه ای می داند. این محور ضمن ایجاد ابزارها و توانمندی های الزم برای بازیگری و نقش 

و متخاصم برای ایران نیز یب عرصه منطقه ای، حتی نقشی بازدارنده در مقابل تهدیدات امنیتی بازیگران رق آفرینی گسترده تر ایران در

 (.1931دارد)جعفری، 
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 تمهید و خارجی مخرب مداخالت عدم طرفین، سوی از ها خشونت پایان بر مبنی ایران اسالمی جمهوری نظر توان می منظر این از

 سوریه ملت خواست و دانست اراده تعیین مرجع عنوان به را سوریه در میالدی آینده سال جمهوری ریاست انتخابات برگزاری مقدمات

 .نمود تلقی میانه حلی راه عنوان به نیز را کشور این بر حاکم سیاسی نظام نوع تعیین در
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