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 Survey the Future, Relations Iran and Syria and Its 

Impact on Geopolitics of the Regional  

  A B S T R A C T 

 

 Investigating and studying the political relations of countries in the 

international arena, especially the countries of a particular region, is of 

particular importance. Such studies investigate issues related to the 

interactions between states and factors affecting political relations between 
them from different perspectives. Geopolitical studies are among such 

studies which provide national interests and national security for countries 

to identify political and geographical factors and variables affecting the 
political relations of states and accordingly, to investigate the regional and 

global impacts of these relations. By looking at the political relations 

between Iran and Syria, as two important non-bordering Middle East 
countries with special geopolitical and geostrategic importance in the axis 

of Islamic Resistance, which plays an essential and decisive role in regional 

interactions and geopolitics which is significantly impacted by these 

relations, we can observe fluctuations due to the influence of geopolitical, 
political and economic factors in the interactions between them. The 

current study tries to examine the impact of major geopolitical factors 

between the two countries and finally answer the following question: What 
predictable prospect exists for Iran-Syria relations in the future"? In this 

regard, using a descriptive-analytical research method, we will test the 

hypothesis that "the future of Iran-Syria relations depends on the future of 
Syria and its future positioning." This research investigates other aspects 

of the future effect of the two countries' relations on the region and, like 

any other research studies, there were limitations and obstacles. 
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 چکیده
المللی به ویژه بررسی و مطالعه روابط سیاسی کشورها در عرصه بین

کشورهای یک منطقه از اهمیّت خاصی برخوردار است. این قبیل 
گوناگونی به جستجو در مسائل مربوط به تعامالت مطالعات از منظرهای 

-میها آن ها با یکدیگر و عوامل تأثیرگذار بر روابط سیاسی میاندولت

باشد هایی در عرصه ژئوپلیتیکی میپردازد. از جمله این مطالعات، پژوهش
که در زمینه شناسایی عوامل و متغیرهای سیاسی و جغرافیایی مؤثر در 

ای و جهانی ها و به طبع آن بررسی تأثیرات منطقهروابط سیاسی دولت
تواند تأمین کننده منافع ملی و امنیت ملی کشورها باشد. این روابط می

با نگاهی به روابط سیاسی ایران و سوریه، به عنوان دو کشور مهم 
همسایه با اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خاص  ای غیرخاورمیانه

می که نقش اساسی و تعیین کننده در معادالت و در محور مقاومت اسال
نماید و ژئوپلیتیک منطقه تأثیر بسزایی از این روابط ای ایفا میمنطقه

پذیرد؛ شاهد نوساناتی بسیار ناشی از تأثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی، می
هستیم. این پژوهش در تالش ها آن سیاسی و اقتصادی در تعامالت بین

عمده ژئوپلیتیکی میان دو کشور را بررسی کند و در  است تا تأثیر عوامل
بینی برای انداز قابل پیشچه چشم»نهایت به این پرسش پاسخ گوید که 

در این راستا با استفاده از  «؟روابط ایران و سوریه در آینده وجود دارد
تحلیلی این فرضیه را به آزمون خواهیم گذارد  -روش پژوهشی توصیفی

ده دولت سوریه و آینده ابط ایران و سوریه در گروه آیندر آینده رو»که 
های دیگری را از تأثیر این تحقیق جنبه« های آن است.موضع گیری

دهد و همانند هر آینده روابط دو کشور بر منطقه مورد بررسی قرار می
 ها و موانعی وجود داشت.پژوهشی محدودیت
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 مقدمه
ترین موضوعات قابل بررسی در مسائل همواره یکی از مهم   

ژئوپلیتیک، پژوهش درباره روابط سیاسی بین کشورها و عوامل 
امر در مورد روابط طور حتم این باشد. به روابط میتأثیرگذار بر این 

ای برخوردار است، چرا که در این ای کشورها از اهمیت ویژهمنطقه
موجود  نقاط اشتراک زا و نیزگردد عوامل بحرانها سعی میبررسی
زا کار برای عوامل بحرانراه کشور شناسایی و در جهت ارائه  بین دو

 و نیز تقویت عوامل مشترک بین دو کشور اقداماتی را انجام داد.
ها و ای که میان دولتدر جهان امروز باتوجه به روابط پیچیده

-ینها وجود دارد و از طرفی فضای حاکم بر بازارهای بیا حکومت

المللی، الزمه حضور موفق و قدرتمند هر کشوری در این عرصه 
جانبه المللی(، مستلزم شناخت دقیق و همهای و چه بین)چه منطقه

چه بیشتر به  ها هرباشد و این بررسیاز محیط پیرامونی خود می
المللی پیرامون خود فعالیت نماید تا در فضای بینکشورها کمک می
 انزوا نگردد.  داشته باشد و دچار

های جهانی دو قرن گذشته جایگاهی خاورمیانه در سیاست
ترین ترین و حساسین منطقه یکی از مهمبسیار مهم داشته است. ا

مناطق استراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی جهان بوده، به 
که قرار گرفتن این منطقه در بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا طوری

ی از اهمیت بین المللارتباطی، باعث شده تا در عرصه  به عنوان پل
و اعتبار خاصی برخوردار باشد و در طول تاریخ همواره باعث توجه 

 [1]ی به این منطقه گردیده است. بین المللهای قدرت
های آغازین های پایانی قرن بیستم و سالسالاین منطقه در 

است. شاید هیچ قرن بیست و یکم درگیر منازعات بسیاری بوده 
منازعه و بحران روبرو خاورمیانه با  جهان به اندازه منطقه دیگری در

 ترین ناحیهرکشمکشخاورمیانه به عنوان پ ست. منطقهنبوده ا
از جهان کنونی به لحاظ اهمیت استراتژیکی و اقتصادی خود یکی 

لی بوده است و الملترین مراکز نفوذ بازیگران مختلف بینعمده
بر ای تواند تاثیرات عمدهگونه بحران و بی ثباتی در آن میهر

 [24] جهانی بگذارد  ساختار نظام

کشورهای ایران و سوریه که دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و 
باشند؛ و از مناطق حساس خاورمیانه میژئواستراتژیکی خاصی بوده 

ا هایی چون مذهب، نژاد، زبان و از نظر سیاسی بگراییبه دلیل هم
وجود رژیم اشغالگر قدس، یعنی داشتن یک دشمن مشترک در 

ها با این رژیم غاصب و همچنین سیاستها آن منطقه و مخالفت
چندان  را دوها آن و منافع آمریکا در این منطقه، حساسیت و اهمیت

 [16]نموده است. 
گیری خاورمیانه تغییرات و تحوالت خاورمیانه که موجب شکل

خارجی ایران را نسبت به این  زیادی سیاست جدید شده، تا حد
مسائل خاورمیانه، ن کرده است. حضور فعال ایران در منطقه دگرگو

دهد که سوریه نشان می حضور تأثیرگذار و فعال در بحران مثل
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 1399زمستان  ،1، شماره 3هدور                                                                                             فصلنامه آمایش سیاسی فضا

پایدار سیاسی، ژئوپلیتیکی، دنبال منافع در خاورمیانه به  ایران
منافع نهایت تأمین این  باشد که درمیامنیتی و اقتصادی برای خود 

ایران خواهد بود. بنابراین « ایقدرت منطقه»تالش برای احیای 
های گونه پژوهشای از عوامل فوق ضرورت این جموعهم

 نماید.ژئوپلیتیکی را توجیه می
 

 روش تحقیق
با نگاهی به روابط سیاسی ایران و سوریه، به عنوان دو کشور    

با اهمیت ژئوپلیتیکی و همسایه  ای غیرمهم خاورمیانه
که نقش « محور مقاومت اسالمی»ژئواستراتژیکی خاص و در 

نماید و ای ایفا میاساسی و تعیین کننده در معادالت منطقه
پذیرد؛ شاهد ژئوپلیتیک منطقه تأثیر بسزایی از این روابط می

نوساناتی بسیار ناشی از تأثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی، سیاسی و 
 تعامالت بین دو کشور هستیم. اقتصادی در

این پژوهش در تالش است تا تأثیرات عوامل عمده ژئوپلیتیکی 
میان دو کشور را بررسی کند و در نهایت به این پرسش پاسخ گوید 

انداز قابل پیش بینی برای روابط ایران و سوریه در چه چشم»که 
 «؟آینده وجود دارد

ابط ایران و سوریه آینده رو»فرضیه مقاله حاضر این است که 
 «.های آن استگیریو آینده موضع سوریه در گِرو آینده دولت
تحلیلی بوده و از جهت  –رو، به روش توصیفیپژوهش پیش 

نوع تحقیق نیز کاربردی است. همچنین گردآوری اطالعات نیز به 
ای و اینترنتی( انجام شده است. ای )منابع کتابخانهشیوه کتابخانه

منظور ابتدا آینده روابط ایران و سوریه مورد بررسی قرار برای این 
ای مورد استنباط قرار گرفته و سپس تأثیر آن بر ژئوپلیتیک منطقه

 گرفت و تشریح شد.
 

 چارچوب نظری تحقیق

 ژئوپلیتیک  -1
ای جغرافیا و سیاست سابقه دیرینه مبحث در باب رابطه بین عل   

ای که برخی سابقه این موضوع و مباحث مربوط به گونه دارد، به

 [39]رسانند. متفکران آن مقطع میو « یونان»آن را به 

قدمت ژئوپلیتیک، به اندازه قدمت جستجوی انسان برای 
قلمرو، امنیت و نیز به اندازه قدمت دیپلماسی، استراتژی، حسادت 

زاده  اما واژه ژئوپلیتیک با سده بیستم [29] .و ترس بوده است
آن ترین مقاطع های آن درآمیخت و با پرتالطمشد، با پیچ و خم

های ملی نیمه نخست سده همراهی کرد. هویت یافت و با جنبش

های دوران چه در نوشته بنابراین اصطالح ژئوپلیتیک اگر [27]
گرفته تا قرن بیستم، مورد اشاره قرار گرفته « ارسطو»تاریخی، از 

ای کوتاه مبحث دانشگاهی، پیشینه است؛ اما به عنوان یک
در )جغرافیدان سوئدی برای اولین بار « رودلف کیلن» [30].دارد

. ردپلیتیک را ابداع نمود و به کار بکلمه ژئو (میالدی 1899سال 
[13] 

مطالعه روابط متقابل »ست از ا بنابراین ژئوپلیتیک عبارت
قابل جغرافیا، قدرت و سیاست که در قالب یک مدل سه وجهی 

ها مورد در این مدل سه حوزه فضا، محیط و انسان«. تبیین است
ها و سیستمهای فضایی توجه قرار گرفته است. در حوزه فضا تعامل

ها و نظر است و در حوزه محیط ویژگیو ساختارهای فضایی مد
ها و ها خصلتعوامل محیط طبیعی و مصنوعی و در حوزه انسان

 [28]. باشدد نظر میکارکردهای گروهی م

 

 روابط ژئوپلیتیک  -2
ها و روابط ژئوپلیتیکی، روابطی هستند که بین کشورها و دولت   

پایه ترکیب عناصر سیاست، قدرت و جغرافیا  بازیگران سیاسی بر
گونه رابطه بین بازیگران، عنصر  گیری هرشوند. در شکلبرقرار می

طه به ماهیت رابای که سیاست، در قالب بازیگر سیاسی، یا اراده
هایی که توسط بازیگر انجام نشدهد و نیز اقدامات و کشکل می

 گردد.شود، پدیدار میمی

دادن به الگو و ماهیت رابطه و نگرش عنصر قدرت در شکل
کند. عنصر جغرافیا نیز نقش بازیگران نسبت به هم تجلی پیدا می

گیری اراده لهای الزم برای شکبسترساز را ایفا کرده و انگیزه
رت گذاری بر سطح قدسیاسی رابطه، تجلی فضایی رابطه و نیز تأثیر

ژئوپلیتیکی بین بازیگران از الگوهای شود. روابط بازیگر را سبب می
تشکیل  سلطه و استیال، تحت سلطه، تعامل و تعادل، نفوذ و رقابت

از پویایی برخوردار بوده و دوره ثبات یا  شود. این الگوها اساسامی
گانه جغرافیا، تابعی از نحوه ترکیب و تحول عناصر سه ها آن تحول

توان شرایطی را انتظار داشت باشد. بنابراین میقدرت و سیاست می
تدریج  به پایین به سویه از باالگری و یک که یک رابطه سلطه

که اساساً کرده و به صورت تعادلی درآید و یا اینتحول پیدا 
 خود مسلط شود. ه بر ارباب قبلی کوس شود و زیرسلطمع

بندی یکی به چهار دسته تقسیمژئوپلیتطور کلی روابط به
 از:شوند، که عبارتند می

 رابطه تعاملی؛ -1
 رابطه سلطه؛ -2
 رابطه نفوذ؛ -3
 رابطه رقابتی. -4
 

 روابط سیاسی -3
بیش از یکصد و نود کشور مستقل امروزه در جهان از طریق    

یا نمایندگان سیاسی )دیپلمات( بین یکدیگر، باهم مبادله سفیر و 
رابطه دارند و باتوجه به اهمیت روابط بین کشورها، این رابطه در 

 شود.سطوح مختلف برقرار می
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 1399زمستان  ،1، شماره 3دوره                                                                                سیاسی فضافصلنامه آمایش 

« دوژور»و « دوفکتو»روابط سیاسی بین کشورها به دو صورت 
باشد. شناسایی دوفکتو به معنی شناسایی موقتی و به منظور می

توانند سفیر ات سیاسی در سطح پایین است و نمیبرقراری مناسب
مبادله کرده یا قراردادهای دوجانبه امضاء کنند؛ ولی شناسایی دوژور 

 باشد.به معنی برقراری مناسبات کامل دیپلماتیک می

 خاورمیانه  -4
 (مورخ دریایی آمریکا) بارصطالح خاورمیانه را برای نخستین ا   
میالدی به کار برد. منظور وی  1902در سال « آلفرد تایر ماهان»

کدام ، که جزو هیچ«نزدیکخاور »و « وردخاور »ای بود بین منطقه
آمد. همچنین منظور از خاور نزدیک نیز کشورهای به شمار نمی

 شرق دریای مدیترانه بود.
که یک مفهوم و اصطالح جغرافیایی خاورمیانه بیش از آن

مفهومی سیاسی است و از این رو در مورد حدود و ثغور آن  باشد،
 ،های گوناگونی وجود دارد. در بسیاری از تعاریفتعاریف و دیدگاه

خاورمیانه به مجموع کشورهای جنوب غربی آسیا و شمال شرقی 
ایران، ترکیه، قبرس، عراق، سوریه، لبنان، رژیم »آفریقا که شامل: 

دان فلسطین، اردن، مصر، عربستان گرگر قدس، اراضی خود اشغال
سعودی، یمن، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان و 

 [24]. شوداست؛ گفته می« سودان

 نظریه وابستگی متقابل  -5
قرار « های همکاریتئوری»نظریه وابستگی متقابل، در طیف 

 سو تبییندارد. مقصد اصلی نظریه پردازان وابستگی متقابل، از یک 
الملل و از سویی دیگر، کاهش کارآیی قدرت نظامی در روابط بین

ثبات و ها برای رسیدن به دنیایی با دولتگسترش همکاری بین 
و « رابرت کوهن»باشد. نظریه وابستگی متقابل دارای امنیت می

در سیستم »بر این نکته اساسی مبتنی است که: « جوزف نای»
ایل و رفاهی، جایگزین مس ل اقتصادیالمللی معاصر، مسائبین

تواند کارآیی زور و خشونت نمی ،روسیاسی و امنیتی شده و از این
ها داشته باشد؛ بلکه برعکس مناسب در روابط اقتصادی بین دولت

تواند منافع زنی، ارتباطات متقابل و همکاری میمذاکره، چانه
 «. اقتصادی و تکنولوژیکی طرفین را تأمین کند

عنوان مفروضات نظریه وابستگی ای بهیهچندین فرض پا
شده بنیاد نهاد ها آن متقابل وجود دارد که وابستگی متقابل براساس

 از: عبارتندها آن تریناست، که مهم
 ای و بازدارندگی؛های هستهسالح -
 ل اقتصادی و رفاهی؛اهمیت مسائ -
ذیری، رفتار کشورها در سیستم بین حساسیت و آسیب پ -

 معاصر؛المللی 
 روز در روابط اقتصادی؛ عدم مناسبت -
 عدم خودکفایی و استقالل اقتصادی؛ -
 تغییر معنای قدرت. -

تئوری وابستگی متقابل با تکیه بر فرایندهای یاد شده، در پی 
ایجاد و تبیین جهانی است که در آن از ارزش و اهمیت حاکمیت 

ها به وجود گونی و تفاهم بیشتری بین دولتملی کاسته شده و هم
های توسل به زور در حل اختالفات، روشها به جای آید. دولت

کلی حل بسیاری از کنند. به طورآمیز را انتخاب میمسالمت
المللی وابسته است و در سطح ملی، امکان ل بینمشکالت به مسائ

ها و وجود ندارد. بنابراین، با تغییر ساختار دولتها آن سازیچاره 
ها حلالملل از نظامی و امنیتی به اقتصادی، روابط و راهنظام بین

نیز به نوبه خود تحول یافته، صلح و ثبات، جایگزین جنگ و 
 [20].خشونت خواهد شد

توان این در این پژوهش باتوجه به نظریه وابستگی متقابل می
گونه اظهار داشت که با عنایت به جایگاه، نقش و موقعیت 

تژی و ژئواکونومیکی ایران و سوریه در منطقه ژئوپلیتیکی، ژئواسترا
سوریه »الملل، که بسیاری از کارشناسان روابط بینخاورمیانه و این

نامند. از طرفی سوریه تنها می« ترین کشور کوچک جهانرا بزرگ
المللی میان ای و بین ست که در مناسبات منطقهبازیگر عربی ا

ش مستقلی را ایفا کشورهای خاورمیانه و آفریقای عربی، نق
و به [35]است « صاحب دیدگاه خود»حال نماید و در عینمی

های سیاسی منطقه دلیل همسایگی با رژیم اشغالگر قدس در بازی
از جایگاه باال و تأثیرگذاری برخوردار است و از طرف دیگر جایگاه 
هژمونیک ایران در منطقه به همراه نزدیکی دیدگاه رهبران 

ای و جهانی که بر باره و دیگر معادالت منطقهدوکشور در این 
اهمیت نقش سوریه در میان کشورهای منطقه افزوده است؛ به 

پیمانی مهم و استراتژیک دو کشور )باتوجه به تحکیم، عالوه هم
بین طی بیش از  ماو رشد عمیق کلیه سطوح مناسبات فی توسعه 

ی که نقش امتحد با نفوذ منطقهسه دهه گذشته( به عنوان دو 
مقاومت اسالمی در منطقه و دیگر اساسی را در تحکیم محور 

کنند؛ در آینده، منطقه متأثر از ای بازی میتحوالت منطقه
 تصمیمات راهبردی این دو کشور خواهد بود.

توان به عنوان نشانه سجل است و تا حدود زیادی میچه مآن
یه با هر رویکردی است که دولت آینده سورقوی از آن یاد کرد؛ این 

قابل قبولی را برای بازسازی مجدد روابط خود با دولت ایران زمان 
گیری طرفی ایران در این روند چه نوع موضعباید طی کند و از 

تر از آن خواهد داشته باشد و مهمنسبت به آینده دولت سوریه می
ای برخوردار است. از سوی دولت آینده سوریه از چه هویت و شاکله

گر، مهمانان ای به عنوان عوامل مداخلهیگر کشورهای فرامنطقهد
ای هستند که در منطقه حضور دارند؛ ولی در نهایت این ناخوانده

کار  های گوناگونی که بر سرکشورهای منطقه هستند که با دولت
آمیز، آینده دولت و فکری مسالمتآیند باید در یک تفاهم و هممی

بسازند. بنابراین هر دولتی با هر رویکردی  های خود راآینده ملت
توجه به پیشینه تاریخی ایران که در سوریه بر سر کار بیاید، باید با
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قابل قبولی از رفتار  خیزد، حدو قدرتی که از جغرافیای آن بر می
 محترمانه را با دولت ایران داشته باشد.

 

 های تحقیقیافته

 ای ایرانموقعیت منطقه -1
قرار گرفتن جمهوری اسالمی ایران در مرکز بیضی استراتژیک    

هیدروکربورى جهان در خاورمیانه و آسیای میانه، که منبع اصلی 
رود؛ باعث شده تا بخش قابل تغذیه انرژی جهان به شمار مى

توجهی از این منابع را در خود جای دهد. از طرفی ایران تنها 
و « فارسخلیج »گاز کشوری است که به هر دو حوزه نفت و 

دسترسی مستقیم دارد؛ به عالوه قرارداشتن بین دو « دریای خزر»
موقعیت بری و بحری که این امر موقعیت آن را منحصر به فرد 

از طرف دیگر مالک قدرت در قرن بیست و یکم  [42]. کندمی
ی است و منطقه بین المللمیالدی توانمندی اقتصادی در سطح 

دلیل داشتن این توانمندی از مناطق هفارس بخلیج 
است و ایران که در این منطقه « ژئواستراتژیک»و « ژئواکونومیک»

واقع شده از لحاظ راهبردی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار 

 [34]. است

ثرتر و ایفای نقش مو« هژمونیک»جایگاه  بنابراین دستیابی به
ی ایران بوده است در منطقه همواره یکی از اهداف سیاست خارج

تا ایران را از  عنوان ابرقدرت جهان در تالش است و آمریکا به

 [9]. دستیابی به این جایگاه برتر در منطقه باز دارد

کلی روابط ایران و کشورهای خاورمیانه از دیرباز از تنوع به طور
گاه ایران یک استراتژی مشخص قابل توجهی برخوردار بوده و هیچ

به کار نگرفته است. این در حالی است که ها آن مامیرا در قبال ت
ترین ابزار این کشور برای گسترش روابط خود عامل اقتصادی مهم

آید و با استفاده از این عمل تاکنون با همسایگانش به شمار می
توانسته بر بسیاری از اختالفات ایدئولوژیک و ارضی با کشورهای 

 منطقه غلبه کند.
بط خارجی ایران با کشورهای خاورمیانه به ویژه با نگاهی به روا

از رسد در حالی که دو طرف تا پیش کشورهای عربی به نظر می
از ای با یکدیگر داشتند؛ در دوران پسانقالب روابط گرم و دوستانه
خواهیم ها آن های بسیاری در روابطانقالب متوجه فراز و نشیب

علل مختلفی دارند، اما با ها یبهرچند این فراز و نش [11]. شد
حاکم از اند. عدم شناخت الزم و کافی نخبگان یکدیگر مرتبط

-ای، فقدان استراتژی ای و فرامنطقهروندها و فرآیندهای منطقه

های مد، اختالفات داخلی و بحرانای واقع بینانه و کارآمنطقه
-محسوب میها آن ترینجمله مهم ای مانند: جنگ ازمنطقه

قوت و ضعف داخلی گفت، نقاط  تواندر مجموع می [19].شوند
ها و گیری فرصتبه شکلمنطقه، ایران در کنار تحوالت اخیر 

. خاورمیانه انجامیده است تهدیدهای جدیدی برای این کشور در

[41] 
 

 ای سوریهموقعیت منطقه -2
سوریه که در منطقه آسیای غربی و خاورمیانه واقع شده است به    

شود یمرکز ارتباطات سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا شناخته معنوان 
شراف دارد. از دوران گذشته این کشور و به ساحل شرقی مدیترانه ا

 مرکز بازرگانی میان شرق و غرب بوده است.
سوریه از لحاظ استراتژیک برای کشورهای عربی اهمیت 

و از جنوب ای دارد؛ زیرا این کشور از شمال با ترکیه غیرعرب ویژه
با اسرائیل هم مرز است. این کشور به خاطر نقش زیادی که در 
لبنان، فلسطین و عراق دارد؛ به عنوان بازیگر اصلی به حساب 

آید و نقش این کشور در منطقه با اشغال فلسطین توسط می
اسرائیل و جنگ اعراب و آن رژیم اهمیت بسزایی یافت. همچنین 

پیمانی با اتحاد جماهیر شوروی مدر دوران جنگ سرد به دلیل ه
ای پیدا نمود؛ اما با فروپاشی آن نه تنها از اهمیت سوریه نقش عمده

کاسته نشد، بلکه بعد از اشغال کویت توسط عراق در ائتالف غرب 
دنبال هرا کسب کرد. بها آن به رهبری آمریکا قرار گرفت و حمایت

ار دیگر نشان داد آن مشارکت سوریه در مذاکرات صلح خاورمیانه ب
که اهمیت سوریه به دلیل وابستگی به شوروی نبوده، بلکه این 
کشور دارای اهمیت ذاتی است. طی یک دهه گذشته فشارهای 
زیادی برای اجبار سوریه به پذیرش صلح وارد شده، اما سوریه در 
این خصوص با اعالم شرایط خود حاضر نگردیده است از مناطق 

های ویژه توانسته کند و با اتخاذ سیاست پوشیاشغالی خود چشم

 [3]. کشدیکا را در لبنان و عراق به چالش رژیم صهیونیستی و آمر
 

 روابط ایران و سوریه -3

روابط ایران و سوریه قبل از پیروزی انقالب  -1-3

 میالدی(1979تا  1946اسالمی )
 جزوریه قبل از انقالب اسالمی به کلی روابط ایران و سبه طور   

های سیاسی و رغم بعضی حمایتدر مقاطعی استثنایی و علی
اقتصادی رژیم شاه از سوریه و دید و بازدیدهای مقامات و 

روابط نزدیک های بلندپایه دو کشور از یکدیگر، به علت شخصیت
گاه از عمق پیمانی با آمریکا و غرب هیچشاه و اسرائیل و هم

نی قرار داشته و با فراز و نشیب برخوردار نبود و همواره در سطح پایی
همراه بوده است. پایین بودن سطح روابط دوکشور ناشی از واقعیات 
موجود در دو کشور و تفاوت عمده بین سیستم حکومتی و اهداف 

مورد حمایت شوروی  و اصول دو کشور بود. سوریه برعکس ایران،
شمن ای آن کشور و دهای خاورمیانهثر از سیاستو کم و بیش متا

ند جنگ بزرگ با دلیل شرکت در چهسرسخت اسرائیل بود و ب
های جوالن( دادن قسمتی از خاکش )بلندیاسرائیل و از دست 

توانست روابط خصومت شدیدی با رژیم صهیونیستی داشت و نمی
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 1399زمستان  ،1، شماره 3دوره                                                                                سیاسی فضافصلنامه آمایش 

-نزدیک ایران و اسرائیل را تحمل کند؛ بنابراین طبیعی بود که دو

 وابط متقابل دست یابند.کشور نتوانند به یک سطح خوبی از ر
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ایران به دشمن آمریکا و 
اسرائیل تبدیل شده بود. لذا در نخستین روزهای پیروزی انقالب، 
در یک اقدام بسیار مهم روابط کامل دیپلماتیک خود را با اسرائیل 

 سازمان آزادی»قطع کرد و سفارت آن کشور در تهران را به نماینده 
نیز به فرمان امام  1358واگذار کرد و در سال « بخش فلسطین

 خمینی )ره( روابط دیپلماتیک با مصر قطع گردید.
ای با اسرائیل این اقدامات برای سوریه که دشمنی دیرینه

در نتیجه به انقالب اسالمی ایران گرایش پیدا  داشت؛ خوشایند بود.
 کرد و خواهان گسترش روابط دوجانبه گردید.

عوامل تأثیرگذار بر سردی روابط دوجانبه  -1-1-3

 میالدی(1973تا  1946قبل از انقالب اسالمی )
یل: روابط گسترده ایران با رژیم روابط ایران با رژیم اسرائ -1

اسرائیل پس از شناسایی آن و برقراری روابط گسترده اقتصادی و 
سوریه  امنیتی از مسائل مهمی بود که مانع بهبود روابط ایران و

 [33]. شدمی
مشکالت داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال حزب بعث:  -2

ها، عدم ثبات سیاسی و قدرت های شدید داخلی، کودتانند بحرانما
 هاست.های این سالترین ویژگیگرفتن حزب بعث از مهم

عوامل تأثیرگذار بر بهبود نسبی روابط  -2-1-3

تا  1974)اسالمی دوجانبه قبل از انقالب 

 میالدی(1979
ای از شرایط منطقه مانند ای: مجموعهشرایط منطقه -1

مذاکره صلح مصر با اسرائیل، اتهامات عراق به سوریه، دشمنی 
سر کسب موقعیت برتر  طوالنی احزاب بعث سوریه و عراق بر

عراق با  تو مخالف استراتژیک در منطقه، حضور سوریه در لبنان
پادشاه عربستان و حامی سوریه، سبب « الفیصل سعود»آن، مرگ 

شد که سوریه بیش از پیش احساس تنهایی کند و به ایران که در 
این زمان هم از لحاظ وضعیت اقتصادی در شرایط مساعدی قرار 

داد، ش با اسرائیل تعدیل نشان میداشت و هم به ظاهر در روابط
 [12]. رو کند
المللی مانند ط بینای از شرایالمللی: مجموعهشرایط بین -2

آغاز تنش زدایی شوروی و آمریکا، خروج نیروهای انگلیس از خلیج 
میالدی، افزایش قدرت نظامی ایران،  1971فارس در سال 

های گیر جنبشدرگیری آمریکا در جنگ ویتنام، پیروزی چشم
بخش در جهان، بهبود وضعیت اقتصادی ایران و ژاندارمی آزادی

الملل شد و به شاه ایران امکان داد، اوضاع بینمنطقه باعث تغییر 
در این موقعیت از استقالل عمل بیشتری در منطقه برخوردار شود 

؛ [6] ای مبدل سازدای در مسائل منطقهو ایران را به بازیگر عمده
لذا سوریه بهتر آن دید که از موقعیت استفاده کند و در جهت کسب 

ایران، برای بهبود اقتصاد های اعطایی از طرف ها و وامکمک
 نابسامانش تالش نماید.

و پایان بحران داخلی « حافظ اسد»به قدرت رسیدن ژنرال  -3
میالدی با کودتا به قدرت رسید؛ وی  1970سوریه: اسد در سال 
سامان داد و سیاست خارجی مستقلی در و اوضاع داخلی را سر 

 پیش گرفت که مورد توجه شاه ایران قرار گرفت.
و افول ناسیونالیسم عربی: پس « جمال عبدالناصر»مرگ  -4

اعراب و اسرائیل و صلح مصر با  1973از مرگ ناصر؛ جنگ اکتبر 
ترین عامل فروپاشی وحدت اعراب و باعث نزدیکی اسرائیل مهم

 [8]. سوریه به ایران گردید

روابط ایران و سوریه بعد از پیروزی انقالب  -2-3

 الدی(می2019تا  1978اسالمی )
امنیتی روابط میان کشورها  -تنظیم، تحکیم و توسعه سیاسی

پیمانی راهبردی است و حتی های شاخص و بارز ایجاد هماز ویژگی

امنیتی،  –گیری مناسبات سیاسیتوان گفت بدون شکلمی
پیمانی راهبردی میان کشورها صورت نخواهد همکاری یا هم

نزدیکی کشورها به  ترین عاملپذیرفت. در این زمینه، بزرگ
یکدیگر، داشتن تهدید مشترک و دشمن مشترک است که این امر 

شود، کشورها موارد اختالف با یکدیگر را به حداقل موجب می
 برسانند و بتوانند تهدید مشترک موجود را از پیش رو بردارند.

هایی حکومت»گوید: در این مورد می« تیجیمز هالسکالوی »
می ی دیپلماتیک و اتحادهای نظامی دائهاالفکه درصدد ایجاد ائت

-خود نمیهای شان این است که با تجهیز تواناییهستند، فرض

شان دفاع کنند؛ یا جلوی ل آیند؛ از منافعهایشان نائتوانند به هدف
های دیگر که با رو به دولتتهدیدات تصوری را بگیرند، از این

اند، ها سهیمهمان هدف مسائل خارجی مشابه رویارو هستند و یا در

 [18]. «سپارندتعهداتی میها آن تکیه کرده و به
ها در یک دوره انقالب اسالمی ایران در شرایطی که ابرقدرت

آمیز به تفاهم رسیده و یک نظام زیستی مسالمتزدایی و همتشنج
های حرکت وجود آورده بودند وهجهانی امپریالیستی هماهنگی را ب

کارانه در دنیای عربی در قبال قضیه فلسطین درحال فراگیر سازش
که با اسرائیل « پیمان کمپ دیوید»شدن بود و مصر با امضای 

میالدی به وقوع  1979فوریه سال  11در  دار این جریان بود وپرچم
و صحنه  ای بود که خاورمیانه را تکان دادهمچون زلزله ؛پیوست

خاورمیانه، تغییرات زیادی پیدا کرد. امنیتی منطقه  -ترتیبات سیاسی
های ارزشی حاکم از ابتدا خود را هویتی مستقل و جدا از نظام لذا

استقالل، »بر شرق و غرب معرفی نمود و با طرح شعارهایی چون 
-غربی، جمهوری نه شرقی، نه »و « اسالمی آزادی، جمهوری

و موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات « اسالمی

 [8]. نهادهای امپریالیستی گردید
ایران که تا آن زمان به عنوان متحد آمریکا و اسرائیل در 
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. لذا رفت، به دشمن آمریکا و اسرائیل تبدیل شدمنطقه به شمار می
 این انقالب، اسرائیل را به عنوان نمادی از پایگاه نظامی غرب در

رفی و در خاورمیانه و ابزار سیاست امریکا و دشمن اسالم مع
اسالمی، در یک اقدام بسیار مهم نخستین روزهای پیروزی انقالب 

و سفارت این کشور در  )روابط کامل دیپلماتیک با این رژیم قطع(
فلسطین با بخش تهران تعطیل و مقر آن به نماینده سازمان آزادی

در  همچنین [37]. تسلیم گردید« سفیر فلسطین»اعطای لقب 
روابط دیپلماتیک با  خمینی)ره(،با فرمان امام  1358اردیبهشت 

انور »گردید و با این اقدام، مصر تحت رهبری  مصر نیز قطع
، نزد مسلمانان مظهر ثبات و منافع اسرائیل در منطقه تلقی «سادات
طرفی جمهوری ری نیات غرب در خاورمیانه معرفی شد. از و مج

وری و الزم مسلمانان را امری ضراسالمی ایران، اتحاد میان 
طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در دانست و از مبارزه حق 

 هر نقطه از جهان حمایت کرد.
پیمانی با آمریکا و رو تغییر رویکرد ایران انقالبی از هماز این

اسرائیل به دشمنی با این دوکشور، درست هنگامی که وزنه مصر 
ای بود؛ برای سوریه که دشمنی دیرینهاز جرگه اعراب خارج شده 

با اسرائیل داشت، خوشایند بود و این امر برای سوریه یک فرصت 
ها که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل شد؛ لذا سوریمحسوب می

قرار داشتند؛ به شدت به انقالب اسالمی گرایش پیدا کردند و از 
به رسمیت اولین کشورهایی بودند که جمهوری اسالمی ایران را 

 [43] .شناختند و خواهان گسترش روابط دو کشور شدند

دالیل بهبود و گسترش روابط ایران و  -1-2-3

 سوریه پس از پیروزی انقالب اسالمی
 ارتباط دولت سوریه با مخالفان رژیم شاه قبل از انقالب؛ -1
تغییر بنیادین در سیاست خارجی ایران و در پیش گرفتن  -2

 سیاست مستقل؛
قطع رابطه با اسرائیل که باعث خشنودی مردم جهان عربی  -3

 و سوریه شد؛
مخالفت هر دو کشور با صلح مصر و اسرائیل و تأثیرات آن  -4

 در منطقه؛
رژیم بعث عراق به های مخالفت هر دو کشور با سیاست -5

 عنوان دشمن مشترک؛
حمایت هر دو کشور از مقاومت اسالمی در فلسطین و  -6
 لبنان؛
حمایت سوریه از جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی  -7

 عراق علیه ایران.

منافع رابطه با ثبات برای هریک از دو  -2-2-3

 کشور ایران و سوریه پس از پیروزی انقالب اسالمی
 :منافع رابطه دوجانبه برای ایران -الف

ور شدن با حمایت سوریه از ایران در جنگ تحمیلی از شعله -1

ایجاد محور استراتژیک  -2و عرب جلوگیری نمود؛  جنگ فارس
بین ایران و سوریه در طول جنگ که در راستای منافع ملی ایران 

بستن خط لوله نفت عراق توسط سوریه و وارد کردن ضربه  -3بود؛ 
مقابله با اتخاذ تصمیمات سیاسی برعلیه ایران  -4به اقتصاد عراق؛ 

یه یکی از منابع تأمین سور -5ای و جهانی؛ در اجالس منطقه
های تجهیزات نظامی ایران در طول جنگ بود که از سوی قدرت

عنوان پل ارتباطی سوریه به -6م تسلیحاتی شده بود؛ بزرگ تحری
 -7کرد؛ ها عمل میبین ایران و کشورهای عربی در بعضی بحران

ایران از طریق سوریه رابطه خود را با لبنان که اهمیت راهبردی 
 تعمیق نمود.داشت، 
 :منافع رابطه دوجانبه برای سوریه -ب
 -2ای سوریه در اثر رابطه با ایران؛ افزایش نقش منطقه -1

وجود آمده در روابط ترکیه و سوریه؛ هگری ایران در بحران بمیانجی
 -4حمایت ایران از مواضع سوریه در قبال فلسطین و لبنان؛  -3

دلیل حمایتش در هیران بهای اقتصادی فراوان از ادریافت کمک
 جنگ تحمیلی.

 

 بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه -4
عنوان یک اصل مطرح است، چه در سیاست خارجی ایران بهآن -

باشد؛ در حالی که برای سوریه بحث وحدت جهان اسالمی می
 [21] .باشدبحث وحدت عربی )پان عربیسم( مطرح می

خارجی ایران اصل نه شرقی، نه یکی از اصول مهم سیاست  -
کند؛ در مقابل غربی است که از سیاست عدم تعهد پیروی می

خود داشته است )به دنبال هسوریه در هر زمان پشتیبانی قدرتی را ب
دهه گذشته از پشتیبانی شوروی و در جریان اشغال طوری که چند 

 کویت در ائتالف غرب قرار گرفت(.

تر ن مقدس اسالم و بیشاز دیسیاست خارجی ایران ملهم  -
گرایی دارد؛ در حالی که در سیاست خارجی سوریه توجه جنبه آرمان

 شود.به منافع ملی اصل اساسی محسوب می
عنوان نماینده اسالم ناب انقالب اسالمی ایران به -

)ص( با ماهیتی ضد صهیونیستی و حامی مستضعفان محمدی
ن ابتدا مبارزه با رژیم جهان توانست به پیروزی برسد و از هما

صهیونیستی را تا آزادی سرزمین فلسطین و قدس شریف الزم 
های اش )بلندیدانست. سوریه نیز که قسمتی از سرزمین

استراتژیک جوالن( در اشغال اسرائیل بوده و در خط مقدم مبارزه 
با این رژیم قرار دارد، از همان ابتدا اسرائیل را محکوم نمود و در 

 ای مختلف به مبارزه با آن پرداخت.هطی جنگ
 

ا و متحدانش در برابر مناسبات دو رویکرد آمریک -5

 میالدی 2000سپتامبر  11کشور پس از حادثه 
های مبارزه دنبال وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و اتخاذ سیاستهب   
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طرح »با تروریسم توسط ایاالت متحده آمریکا و همچنین ارائه 
مین امنیت اسرائیل و تاکه از اهدافش، حمایت از « خاورمیانه بزرگ

های مقاومت اسالمی و این رژیم بود؛ نیاز به برخورد جدی با گروه
 از جمله ایران و سوریه داشت.ها آن ایپشتیبانان منطقه

ا و متحدانش برای های مطرح آمریکگزینه -1-5

 های مقاومت اسالمیشکست حلقه
انزوای  -2ها؛ حمله به دو کشور ایران و سوریه یا یکی از آن

ایجاد شکاف میان  -3ای این دو کشور؛ المللی و منطقهشدید بین
قطع جریان مقاومت اسالمی با این دو کشور اعالم   -4دو کشور؛ 

 [4] .شد
ترین راه برای آمریکا هزینهترین، بهترین و کم اما مطمئن

های برای رسیدن به اهداف ترسیم شده؛ ایجاد شکاف بین حلقه
باشد و این امر جزء با جدا کردن ایران و مقاومت در منطقه می

باشد و از سوی دیگر این پذیر نمیسوریه و مقاومت اسالمی امکان
جانبه به این کشورها و ضعیف اهداف جزء با افزایش فشار یک

 پذیر نخواهد بود.امکانها آن ردنک

محورهای فشار به ایران و سوریه برای  -2-5

 رسیدن به اهداف ترسیم شده آمریکا و متحدانش
 :محورهای فشار به ایران -الف

فشار کشورهای عربی به ایران به خاطر افزایش قدرت  -1
ای مسئله هسته -2، لبنان و فلسطین؛ ای و نفوذش در عراقمنطقه

فشار  -3ای به ایران؛ المللی و منطقهایران و فشار همه جانبه بین
آمریکا به ایران به بهانه داشتن نقش مخرب در منطقه و کارشکنی 

افزایش فشار به ایران توسط اسرائیل  -4در فرایند صلح خاورمیانه؛ 
و کشورهای منطقه و غرب به خاطر مواضع اتخاذ شده توسط 

نگرانی آمریکا از افزایش توان  -5؛ «نژاددولت آقای احمدی»

 [46] .گیری اسرائیلموشکی ایران و توانایی هدف
 :محورهای فشار به سوریه -ب
ناهمراهی سوریه با کشورهای معتدل عربی برای تحقق  -1

مسئله لبنان و حمایت سوریه از معارضه  -2طرح صلح خاورمیانه؛ 
نخست وزیر اسبق لبنان؛ « رفیق حریری»و باز بودن پرونده قتل 

وضعیت موجود در روابط سوریه با عراق جدید و تداوم همکاری  -3
اختالف دیرینه سوریه  -4اق؛ بعثی سابق عرسوریه با عوامل رژیم 

نداشتن پیشرفت  -5با مصر و عربستان بر سر رهبری جهان عرب؛ 
حمایت سوریه از  -6ملموس در گفتگوی سوریه با اسرائیل؛ 

-های صلححمایت سوریه از فعالیت -7مقاومت اسالمی فلسطین؛ 

 ای ایران و جلوگیری از اجماع علیه ایران.آمیز هسته
 

اقدامات انجام شده آمریکا و متحدانش برای  -6

 های اخیرجداسازی سوریه از ایران طی سال
نوامبر  27شرکت سوریه در اجالس صلح آناپولیس آمریکا ) -1

روزه با اسرائیل که  33اهلل در جنگ دنبال پیروزی حزبه(: ب2007
ای ایران در حریم عربی گردید موجب تقویت نقش و نفوذ منطقه

جهت مقابله با این موضوع، کشورهای عربی و آمریکا تالش و به 
های مختلف و پذیرش صلح با کردند تا سوریه را با دادن مشوق

. محور ایران و مقاومت اسالمی منطقه خارج نمایند اسرائیل از
[23] 

مذاکرات چهارجانبه سوریه، قطر، ترکیه و فرانسه در دمشق  -2
وزیر با حضور امیر قطر، نخست(: این مذاکرات 2008سپتامبر 5)

برگزار شد و  جمهور فرانسه و سوریه در دمشقترکیه و روسای 
سرگیری گفتگوهای متوقف شده سوریه و هدف اصلی اجالس از 

؛ ولی یکی از [47]اعالم شد  2007تا  2000اسرائیل از سال 
ترین اهداف آن تالش برای جداسازی سوریه از ایران بود که مهم

این واقعیت مهم را برمال « نیکال سارکوزی»ضد ایران اظهارات 
 [23]. ساخت
مذاکرات سوریه با آمریکا و اسرائیل: آمریکا و متحدانش  -3

توانند سوریه نمیخیر وقتی متوجه شدند که با فشار های اطی سال
را از ایران و محور مقاومت اسالمی دور کنند؛ به این نتیجه رسیدند 

در مقابل سوریه تغییر دهند و به سوریه نقش رویکرد خود را  ،که
 جدیدی در تحوالت منطقه بدهند تا به اهدافشان برسند.

تقویت مناسبات سوریه با کشورهای عربی: پیامدهای  -4
روز غزه با اسرائیل نشان  22اهلل و روزه حزب 33ناشی از جنگ 

کنند از رقابت با ایران در دهد که کشورهای عربی احساس میمی
اند و دریافتند ایران به پشتوانه ماندههای حیاتی عربی جاصحنه

سوریه و مقاومت توانسته در عرصه تحوالت منطقه پیشتاز شود؛ از 
این رو کوشیدند با تقویت مناسبات خود با سوریه و ترکیه و قطر 

 بتوانند قدرت ایران را در منطقه مهار کنند.
، کارشناس مرکز «مروان قبالن»طور که در مجموع، همان

 هم»گوید: بردی دانشگاه دمشق میمطالعات و تحقیقات راه
سال گذشته یک ضرورت بود، نه  30پیمانی ایران و سوریه طی 

سپتامبر و افزایش  این ضرورت پس از حادثه یازدهم«. یک انتخاب
سوریه و مقاومت اسالمی، بیش از پیش  فشار آمریکا به ایران و

 [45]احساس گردید. 
 

ای، به ترین تصورات نسبت به تحوالت منطقهعمده -7

 ویژه روابط ایران و سوریه

تصورات بدبینانه )تغییر رویکرد سخت افزاری  -الف

سال جنگ و درگیری و  10: پس از آمریکا به نرم افزاری(

 ماجراجویی در منطقه، اکنون آمریکا به این نتیجه رسیده است که
رتالطم فعلی نیاز به آرامش و ثبات ط پخاورمیانه برای عبور از شرای

توان با کاستن از فشار به سوریه این کشور دارد. در این زمینه می
اهداف را وارد فضای تنفسی جدید کرد و از این فضا برای نیل به 
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که تغییری اساسی در راهبرد آمریکا خود استفاده نمود؛ بدون آن
 ایجاد شود.

بینانه در خوشیکرد بینانه )روتصورات خوش -ب

از  : ایران و سوریه با حمایتگفتار رهبران ایران و سوریه(

مریکا های آجریان مقاومت توانستند عالوه بر عدم تحقق خواسته
ر دهای خاورمیانه بزرگ آمریکا در عراق؛ موجبات شکست طرح

 22 روز و 33های منطقه را فراهم کنند و ضربات سختی در جنگ
دنبال سقوط رژیم هوارد کنند. همچنین ب روز بر پیکر اسرائیل

رب، متحد راهبردی اسرائیل، اکنون آمریکا، غ« حُسنی مبارک»
ر اسرائیل و کشورهای عربی منطقه با اذعان به قدرت نوظهو

از  کوشندای ایران به عنوان رهبری مقاومت اسالمی میمنطقه
وابط ر وهای خصمانه خود علیه ایران و سوریه دست بردارند حرکت

 خود را براساس شرایط جدید منطقه تنظیم کنند.
 

برآورد چهار دهه مناسبات راهبردی جمهوری  -8

 اسالمی ایران و سوریه
امنیتی ایران  -در مجموع نگارندگان معتقدند که روابط سیاسی   

و سوریه پس از پیروزی انقالب اسالمی نسبت به دوران قبل از 
استراتژیک و در راستای منافع آن؛ روابطی عمیق، اصولی، 

جمهوری اسالمی ایران و جهان اسالم بوده است. در عین حال 
ترین فراز سال گذشته از کم 30روابط ایران و سوریه، طی بیش از 
پیمانی دو کشور در این دوره یک و نشیب برخوردار بوده است و هم

 ضرورت بود، نه یک انتخاب. 
معنا ملل بی الروابط بین رفهرچند اطالق کشور دوست در ع

ترین کشورها در ها را در زمره صادقتوان سوریباشد؛ ولی میمی
که اشتراک سیاسی با ایران دانست؛ به طوری برخورداری روابط

سویی و همکاری در بسیاری از کشور و همهای دومواضع و دیدگاه
ده کشور ویژگی خاصی بخشیای و جهانی به روابط دومسائل منطقه

تبدیل  را به متحدان طبیعی و استراتژیک یکدیگرها آن است و
روابط دوکشور و نقش بازیگران تأثیرگذار  1 کرده است. در نمودار

 [48]. در آن به خوبی بیان شده است
 

 
 

 

 ای در آنمنطقهای و فرابا تاکید بر نقش بازیگران تاثیرگذار منطقهروابط ایران و سوریه : (1)نمودار 

 
 )منبع: نگارندگان(

 بحران سوریه-9
 2010داری که از کشور تونس در اواخر سال اعتراضات ادامه 

عرب منطقه را نیز در میالدی آغاز گردید، سایر کشورهای 
از جمله کشورهایی که درگیر بحران سیاسی  [32].برگرفت
-های اعتراضباشد. حرکتای شده است؛ کشور سوریه میپیچیده

آغاز شد. این اعتراضات ابتدا  2011آمیز در سوریه از اوایل سال 

های صنفی بود. اولین تظاهرات رسمی و محدود به درخواست
 ، در شهرهای حسکه،2011مارس  15گسترده علیه حکومت در 

های مسلح ناشناس و درعا برگزار شد. به تدریج گروه دیرالزور، حما
ماه پس از اولین تظاهرات بزرگ،  5تر کرده و فعالیت خود را علنی

را « ارتش آزاد سوریه»تشکیل ارتشی به نام ها آن رسماً گروهی از

در این بین  [26]. کردندبا هدف سرنگونی حکومت سوریه اعالم 
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گذشته، ابعاد  سوریهها در از تحوالت و ناآرامیهرچه از زمان آغ
که هریک از المللی آن نیز بیشتر شد، به نحوی ای و بین همنطق

بر روند  ،نوبه خودای سعی کردند بهای و فرامنطقههای منطقهقدرت

در بحران  بازیگران تأثیرگذار 2 ت تأثیرگذار باشند. نموداراین تحوال

 ,31 ,25 ,17 ,15 ,14 ,10 ,7 ,2] .دهدسوریه را نشان می

35, 36, 38, 40] 

 
 : بازیگران تاثیرگذار در بحران سوریه (2)نمودار 

 
 )منبع: نگارندگان(

 
 نقشه مناطق تحت سیطره شورشیان و دولت 2و  1های شکل

 [44]. دهدواخر جنگ داخلی سوریه را نشان میسوریه در اوایل و ا

 

 
 
 
 

 2015: نقشه وضعیت میدانی جنگ در سوریه، سال (1)شکل 
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 2019: نقشه وضعیت میدانی جنگ در سوریه، سال (2)شکل 

 
 

های قابل تصور برای وضع موجود جایگزین -10

 بحران سوریه
سوریه، شش گزینه به شرح زیر رسد برای وضع موجود به نظر می

 قابل تصور باشد:
بقای رژیم فعلی و انجام اصالحات در راستای منافع ملی  -1

ها روی کارآمدن لیبرال -2چین(؛ )گزینه مورد نظر ایران، روسیه و 
روی  -3و طرفداران غرب )گزینه مورد نظر آمریکا و متحدانش(؛ 

سو با حکومت هم روی کارآمدن -4؛ «های تندروسلفی»کارآمدن 
که در « المسلمینجریان اخوان»کار منطقه مانند جریان محافظه

وارد شدن جنگ  -6تجزیه سوریه؛  -5مصر و تونس شکل گرفت؛ 
 خارجی برای وحدت ملی؛

توان های پنجم و ششم را میاز بین شش گزینه فوق گزینه
ی های سوم و چهارم که خطر واقعکامالً غیرمحتمل دانست، گزینه

شود. برای های آمریکا و اسرائیل محسوب میبرای سیاست
جلوگیری از چنین وضعیتی آمریکا پیدایش گزینه دوم را تشویق 
خواهد نمود که با در نظر گرفتن شرایط حاضر دور از انتظار به نظر 

ترین گزینه پیش رو از نظر ایران، روسیه رسد. در عوض محتملمی
های محتمل برای آینده رزیابی گزینهو چین در شرایط فعلی و با ا

سوریه، گزینه اول یعنی بقای حکومت فعلی سوریه به شرط پذیرش 
 و اجرای اصالحات براساس خواسته ملت سوریه است.

 

 تجزیه و تحلیل
بررسی آینده روابط ایران و سوریه و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک    

در قالب یک  گرایی دو کشوردر تقویت همها آن ای و نقشمنطقه
مقاله دشوار است؛ اما برای رسیدن به این هدف در پژوهش حاضر 

ای ایران و سوریه، روابط دو کشور، بررسی تطبیقی موقعیت منطقه
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سیاست خارجی ایران و سوریه، رویکرد آمریکا و متحدانش در برابر 
-ترین تصورات نسبت به تحوالت منطقهمناسبات دو کشور، عمده

ار دهه مناسبات راهبردی ایران و سوریه، بحران ای، برآورد چه
های قابل تصور برای وضع موجود این بحران سوریه و جایگزین

چه »سوال پاسخ داده شود که مورد بررسی قرار گرفت تا به این 
بینی برای روابط ایران و سوریه در آینده چشم انداز قابل پیش 

د از نظریه چه گفته شهمچنین برای تحلیل آن «؟وجود دارد
 وابستگی متقابل رابرت کوهن و جوزف نای استفاده شد.

ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است نکته
ی معاصر، بین المللدر سیستم  که باتوجه به نظریه وابستگی متقابل

ل سیاسی و امنیتی شده مسائل رفاهی و اقتصادی جایگزین مسائ
تواند کارایی مناسب در روابط ت نمیو از این رو زور و خشون

-ها داشته باشد، بلکه برعکس مذاکره و چانهاقتصادی بین دولت

تواند منافع اقتصادی و زنی، ارتباط متقابل و همکاری می
 تکنولوژیکی طرفین را تأمین کند.

 آینده روابط ایران و سوریه در گرو»فرضیه مقاله این بود که 
و برای « های آن استگیریموضع آینده دولت سوریه و آینده

ارزیابی درستی و نادرستی آن نیز روابط ایران و سوریه و تأثیر آن 
 ای مورد بررسی قرار گرفت.بر ژئوپلیتیک منطقه

ظر گرفتن لذا ترسیم آینده روابط میان دو کشور بدون در ن
ای و گر منطقهینانه، عوامل مداخلهبتصورات بدبینانه و خوش 

پذیر نیست. از این رو ای و متغیرهای ژئوپلیتیکی امکان فرامنطقه
توان عوامل تعیین کننده در با در نظر گرفتن تصورات مذکور می

 ادامه همکاری راهبردی یا جدایی دو کشور را به شرح زیر برشمرد:

عوامل تداوم همکاری راهبردی دو کشور با در  -1

 :بینانهنظرگرفتن تصورات بدبینانه و خوش
 دشمنی مشترک هر دو کشور با آمریکا و اسرائیل؛ -1
 نگاه بدبینانه مشترک هر دو کشور به جریان سازش عربی؛ -2
حمایت هر دو کشور از جریان مقاومت اسالمی در لبنان و  -3

 فلسطین؛
های مختلف اقتصادی، مین نیازهای دو کشور در زمینهتا -4

 ؛ صنعتی، ...
اتوجه به ویژگی رهبران و های دو کشور بپایداری حکومت -5

 ها؛نوع حکومت آن
 ردها؛گاه مشترک هر دو کشور به موضوع کن -6
 بهبود ذهنیت و نگاه مردمی هر دو کشور نسبت به یکدیگر؛ -7

 [22]. گرایش روزافزون مردم و حکومت سوریه به اسالم -8

 

ف در روابط ایران و سوریه با در شکاعوامل ایجاد  -2

 بینانهنظر گرفتن تصورات بدبینانه و خوش 
 :عوامل مربوط به سوریه -الف

صلح اسرائیل و سوریه و به پیروی از آن قطع جریان مقاومت  -1
 -3حل منازعات سوریه با آمریکا و کشورهای عربی؛  -2با ایران؛ 

سوریه و عدم توانایی المللی به ای و بینافزایش فشارهای منطقه
ایجاد تغییر در نظام علوی سوریه و ساختار سوریه  -4در تحمل آن؛ 

ایجاد وابستگی اقتصادی سوریه  -5دنبال تحوالت اخیر منطقه؛ هب
 به غرب و کشورهای عربی منطقه؛

 :عوامل مربوط به ایران -ب
 -2ای؛ ویژه در مسائل منطقهحل منازعات ایران و آمریکا به -1

ایجاد تغییر در حکومت و رفتار  -3منازعات ایران و اعراب؛ حل 
افزایش فشارها و تحریم اقتصادی ایران و عدم توانایی  -4ایران؛ 

 ها.در کنترل آن
 

 گیرینتیجه
گذشته از روابط دیرینه و باستانی ایران و سوریه، روابط سیاسی    

پیش از معاصر دو کشور از بدو استقالل سوریه شروع گردید که 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی سخن رفت. این روابط ها آن این از

های سیاسی م بعضی حمایترغجز در مقاطعی استثنایی و علیبه 
 بازدیدهای مقامات وتصادی رژیم شاه از سوریه و دید و و اق

یکدیگر به علت روابط نزدیک های بلندپایه دو کشور از شخصیت
پیمانی با آمریکا و اجرای به غرب و هم ه و اسرائیل و گرایش شا

ای آن کشور، به عالوه عواملی مرتبط با منافع های منطقهسیاست
استان »از جمله ایدئولوژی حزب بعث راجع به تعلق دو کشور 
س، گاه از عمق برخوردار نبود. برعکبه اعراب، هیچ« خوزستان

ای هثر از سیاستو بیش متاسوریه مورد حمایت شوروی و کم 
ای آن کشور و دشمن سرسخت رژیم صهیونیستی بود. خاورمیانه

از روابط  بنابراین طبیعی بود که دو کشور به یک سطح خوبی
طرفی روابط ایران و سوریه پس از پیروزی  متقابل دست نیابند. از

انقالب اسالمی نسبت به دوران قبل از آن حکایت از روابطی 
هوری اسالمی تای منافع جمعمیق، اصولی، استراتژیک و در راس

که روابط دو کشور طی بیش از سه دهه گذشته طوریایران دارد؛ به
حال تحوالت عینترین فراز و نشیب برخوردار بوده است. در از کم
المللی؛ ویژگی رهبران دو کشور؛ دشمنان و دوستان ای و بینمنطقه

؛ به عالوه ای و نیازهای داخلی آن دوای و فرامنطقهمشترک منطقه
روابط اقتصادی، تجاری و بازرگانی و نیز روابط اجتماعی و فرهنگی 

تر مناسبات ایران و سوریه دو کشور موجبات نزدیکی هرچه بیش
رف روابط است. هرچند اطالق کشور دوست در عرا پدید آورده 

-ها را در زمره صادقتوان سوریباشد؛ ولی میمعنا میالملل بیبین

در برقراری روابط سیاسی با ایران دانست. بنابراین  ترین کشورها
پیمانی ایران و سوریه در این دوره یک ضرورت بود، نه یک هم

انتخاب. این ضرورت پس از حادثه یازدهم سپتامبر و تحوالت 
ای صورت گرفته پس از آن، بیش از پیش احساس گردید و منطقه
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های قبل، یعنی های برداشته شده طی دههاین همان تداوم گام
وجود دشمن مشترک علیه ایران و سوریه بود، که این مسئله موجب 

 تداوم روابط مهم و راهبردی دو کشور گردید.
این مقاله، آینده روابط ایران و سوریه و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک 

ای را مورد بررسی قرار داد، که تجزیه و تحلیل استنباطی منطقه
د که ترسیم آینده روابط میان ایران و های تحقیق نشان دایافته

سوریه بدون در نظر گرفتن منافع ملی دو کشور، شرایط و تحوالت 
ای به ویژه تحوالت اخیر، متغیرهای متعدد غیرقابل کنترل منطقه
-بینانه امکانای و تصورات بدبینانه و خوشای و فرامنطقهمنطقه

دار تلخیصی زیر های تحقیق و نموپذیر نیست؛ لذا براساس یافته

رسد آینده روابط دو کشور بستگی به گذشت زمان و به نظر می
گیری ای و بهرهتأثیرپذیری دولت آینده سوریه از ژئوپلیتیک منطقه

از تجربیات دولت فعلی در بررسی رابطه با ایران داشته باشد؛ در 
تداوم  غیر این صورت به انتخاب اصلح براساس منافع ملی، یعنی

دامه م با شدت و ضعف همانند گذشته اا ایران، البته توأروابط ب
ترسیم آینده روابط میان جمهوری  3 خواهد یافت. در نمودار

 [48]. اسالمی ایران و جمهوری عربی سوریه بیان شده است

 

 
 : ترسیم آینده روابط ایران و سوریه(3)نمودار 

 
های تحقیق(اساس یافته)منبع: نگارندگان بر 

 

بوده  نکه در این راه مشوقما خویش از خانواده "تشکر و قدردانی:

ما را یاری رساندند، تقدیر نموده و آرزوی  خوددریغ های بیو با حمایت

  "توفیق روزافزون مسئلت داریم.

موردی توسط "های اخالقی، تعارض منافع:تاییدیه 
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