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یدهچک
اي در خاورمیانه اتحاد استراتژیک ایران و سوریه از جمله اتحادهاي دیرپاي منطقه
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مقدمه
شود که استراتژیک ایران و سوریه از جمله اتحادهاي دیرپا در خاورمیانه محسوب میاتحاد

تداوم داشته متفاوت هاي رهاي مختلف و در حوزهیوقوع انقالب اسالمی ایران متاثر از متغیبعد از
هایی بود که رژیم جدید ایران یعنی نظام سوریه حافظ اسد از جمله نخستین دولت. است

جمهوري اسالمی ایران را به رسمیت شناخت و در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق با توجه 
هاي استراتژیک و قابل توجهی از ایران اي، حمایتسی ایران در نظام جهانی و منطقهبه انزواي سیا

آنچه در روابط استراتژیک این دو بازیگر در منطقه از .انجام دادبراي کاهش فشارهاي سیستمیک 
فاصله با سوریه درایران روابط استراتژیکعلل گسترشاهمیت قابل توجهی برخوردار است، 

ها در مارس تا شروع ناآرامی2003در مارس به عراقامریکا از حمله(2011تا2003زمانی 
این محور بررسی . تواند متاثر از متغیرهاي گوناگونی باشداست که این گسترش روابط می) 2011

گسترش روابط استراتژیک با سوریه در دربررسی عوامل و علل تاثیرگذار بر تمایل ایرانپژوهش؛ 
. باشدمی2011تا 2003مقطع زمانی 

پیشینه تحقیق
کتب و مقاالت 2003- 2011هاي  طی سالایران و سوریه در مورد روابط استراتژیک 

در میان آثار منتشر شده به زبان فارسی . نگاشته شده استانگلیسیمتعددي به زبان فارسی و 
ت امور خارجه اشاره کرد المللی وزارکتاب سبز سوریه چاپ دفتر مطالعات سیاسی بینبهتوان یم

هاي جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که به معرفی این کشور در زمینه
پردازد و در مورد  روابط این کشور با ایران، اختالف مواضع سیاسی دو کشور را قبل از می

یک دولت سوریه با داند و روابط نزدانقالب از دالیل اصلی عدم گسترش روابط دو کشور می
مخالفان شاه، تغییرات بنیادین در سیاست خارجی ایران پس از انقالب و اتخاذ سیاستی مستقل از 

هاي تجاوزکارانه آن، مخالفت سوي آن، قطع روابط با رژیم صهیونیستی و محکوم کردن سیاست
صهیونیستی، حمایت هاي رژیم بعثی عراق و  اقدام مصر در صلح با رژیم ایران و سوریه با سیاست

دو کشور از مقاومت فلسطین و لبنان و حمایت سوریه از ایران در مقابل حمله عراق به ایران را از 
دالیل نزدیکی دو کشور پس از انقالب اسالمی و نهادینه شدن روابط طی سه دهه گذشته 

)225- 1387:226:بی نا .(داندمی
. اشاره کرد) ي وسیع روابط ایران و سوریهچشم اندازها(کتاب دیگر خاورمیانه جدیدتر 

2009تا اواخر سال 2006هاي نگارندگان تمرکز خود را به بررسی روابط ایران و سوریه بین سال
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؛ روابط 2006روزه در جوالي 33دهند و معتقدند که بعد از شکست اسراییل در جنگ قرار می
تري پاي حتی به نحو غیرمستقیم. تري یافته استاي بیشدوگانه نبوده و ابعاد منطقهایران و سوریه

هاي درجه دومی مثل فرانسه را به این روابط باز کرده و از دیگر سو کشورهاي امریکا و قدرت
در این . عمده عرب مثل عربستان و مصر نیز به عنوان متغییرهاي موثري در این روابط بدل شدند

و سوریه سخن گفت و نقش و قدرت بازي دیگر توان از روابط دولتهاي ایرانمقطع دیگر نمی
شان در دوران جدید این بازیگران به ترتیب اهمیت. اي و جهانی را نادیده گرفتبازیگران منطقه

امریکا، اسراییل، لبنان، عراق، عربستان، مصر و فرانسه و تعداد : روابط ایران و سوریه عبارتند از
کشور، امریکا و اسراییل عمال درگیر 7از میان . رسندشورمیک9آنها با احتساب ایران و سوریه به 

کشور دیگر به درجاتی بالقوه درگیر روابط دوجانبه 5روابط دو جانبه ایران و سوریه هستند و 
)20- 21: 1388طاهایی، . ( فوق هستند

این در مورد روابط ایران و سوریه مقاالت متعددي نیز به زبان فارسی منتشر شده و یکی از 
» مطالعه موردي روابط ایران و سوریه: ايچیستی و چگونگی سیاست خارجی مقایسه«مقاالت 

تا 1979اشاره کرد که نویسنده عوامل موثر در برقراري روابط نزدیک سوریه با ایران از سال 
کند الملل و شخصیت ذکر میرهاي نظام بینییاواخر دهه نخست قرن بیست و یکم را متغ

برآورد دهه سوم مناسبات راهبردي جمهوري اسالمی ایران «اثر دیگر ). 128- 1387:129امیدي،(
عوامل گسترش بیشتر روابط سوریه ؛باشد که نویسندگانمی» و سوریه، همگرایی بیشتر یا گسست

آمده در منطقه خاورمیانه پس از شرایط سیاسی و امنیتی پیش،به بعد را2001هاي با ایران طی سال
دانندگرایش روز افزون حکومت سوریه به اسالم و فاصله گرفتن از سکوالریسم میر،پتامبیازده س

).55- 56: 1389ایزدي و اکبري، (
نیز، آثار متعددي انگلیسیبه زبان 2003- 2011هاي طی سالایران و سوریه درباره روابط 

:کردي بندوجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته کالن تقسیم
جملهازکنند،میتاکیدايمنطقهوالمللبیننظامسطحدرسیستمیکمتغیرهايبراولدسته- 

اینحملهویژهبهسپتامبریازدهازپسخاورمیانهدرهاي امریکاسیاستهمچونعواملیبهتوانمی
قطعنامهورصدآنمتعاقبوحریريرفیقترور،(Goodarzi, 2006)2003در سالعراقبهکشور
دیگر در قطعنامهچهارولبنانازسورينیروهايخروجبراي2004سپتامبردرامنیتشوراي1559
لبنانجنوببهحملهباسوریهبراياسرائیلتهدیدهمچنینو(Ziadeh, 2011)سوریه علیه2005سال 

(Sun, 2009)اشاره کرد2009اوایلو2008اواخردرغزهبهحملهو2006در

حافظجانشینشخصیتدرراسوریهوایرانروابطبیشترگسترشعاملنیزدومدسته- 
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ومقاومتمحوروي بهگرایشجملهازمتعدديمواردذکرباودانندمیاسدبشاریعنیاسد،
.(Rubin, 2007)دارند فرضیهایناثباتدراسد سعیبشارروانیشخصیتهمچنینوگراییاسالم

گسترشبهایرانتمایلچراییمسئلهبهها این که اوالقابل توجه در مورد پژوهشنکات 
یکباهاپژوهشثانیا اینواندکمترپرداختهنظرموردبازه زمانیدرسوریهبااستراتژیکروابط

ینهمدر. اندگرفتهنادیدهرامتغیرهاسایرنقشوبرجستهرامتغیریکنقشگرایانهتقلیلرویکرد
همکهنئوکالسیکرئالیسمچارچوبازاستفادهباتروجامعرویکردیکباپژوهشاینراستا
.داردمسئلهاینتبییندرسعیکند،توجه میکالنوواحدسطحمتغیرهايبهزمان

پرسش پژوهش
گرایش بیشتري به 1979- 2003هاي سالدر مقایسه با 2003- 2011هايسالچرا ایران در

با سوریه داشته است؟خود روابط استراتژیک تعمیق 

فرضیه پژوهش
در نظام امریکا گراییاز جمله یکجانبه،فشارهاي سیستمیک به عنوان یک متغیر مستقل

در متغیرهاي اساسی ایران،ايو مسئله هسته2003سالدرامریکا الملل، اشغال عراق توسطبین
تاثیرگذاري اما . باشندمیمقطع زمانی این سوریه در تمایل ایران به گسترش روابط استراتژیک با

متغییرهاي سطح از طریقي سیستمیکفشارها و تهدیدهااین متغیرها بدون واسطه نبوده بلکه 
الملل، منجر به تمایل ایران به گسترش روابط واحد به خصوص ادراك نخبگان از نظام بین

.شده استهالسااستراتژیک با سوریه در این 

نئوکالسیکگرایی واقعرهیافت نظري؛
هاي موثر بر روند هاي مختلفی براي تحلیل سیاست خارجی کشورها و مولفهتئوري

ها براي تحلیل سیاست گاه این تئوري. سازي در عرصه سیاست خارجی مطرح شده استتصمیم
ارتی نویسندگان این رهیافت بر تاثیر کنند، به عبخارجی صرفا به عوامل داخلی کشورها توجه می

اعتقاد این دسته از به. ورزندساختار داخلی کشورها در رفتار و سیاست خارجی تاکید می
افراد، دستگاه .گران، تفاوت در رفتار کشورها حاکی از اهمیت ساختار داخلی استتحلیل

سیاست خارجی با تدویننقش اساسی در... هاي تخصصی و کمیته،هاي نفوذبوروکراسی،گروه
کنت و گاه مانند ساختارگرایانی مانند (Hudson and Vore, 1995: 210)دارندمحوریت منافع ملی 
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- ترین مولفه تاثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها قلمداد میالملل را اساسیساختار نظام بینوالتز

هاي توپمانند الملل نظام بینکشورها به عنوان کنشگران اصلی ،در واقع از این منظر. کنند
یکسان فرض شده و بر چگونگی چرخش آنها بر شوند که ماهیت درونی آنهابیلیاردي فرض می

ها و عوامل درونی آنها دور توجه خود را از دولتوالتزبطور کلی . روي میز بیلیارد تاثیري ندارد
ي هارقابت میان آنها باعث مشابهتپذیري کنشگران و از نظر وي، ساختار از طریق جامعه.کندمی

بدین ترتیب، ساختار مستقل از خصوصیات واحدها و تعامالت . شودشان در طول زمان میرفتاري
ها را تواند تفاوتدهد، نمیاما والتز با قدرتی که به ساختار می. کندمیان آنها، رفتارها را تعیین می

ل، نوعی از شباهت را در سیاست خارجی آنها ها تبیین کند و در مقابدر سیاست خارجی دولت
(Griffits & Etal,  2009: 54-58)داردبیان می

در همین راستا رئالیسم نوکالسیک براي رفع این مسئله چارچوب جدیدي براي تحلیل سیاست 
گرایی کالسیک و واقعهايدهد که مبتنی بر آمیزه و ترکیبی از مفروضهخارجی ارائه می

اي که هر دو دسته از متغیرهاي سیستمیک و سطح واحد را ترکیب گونهایی است؛ بهگرنوواقع
سو، همچون از یک. کندکشورهاي مشخص و معین را تحلیل سیاست خارجیکند تامی

کند که پذیرد و با این مفروضه آغاز مینارشی بر رفتار کشورها را میآگرایی، تاثیر و اهمیت نوواقع
. سازدنها را محدود و مقید میآهاي سیاست خارجی ها و انتخابگزینه،نارشیکالملل آنظام بین

در عوامل تعیین کننده سیاست خارجی، با متغیرهاي مستقل سیستمیک ی اولویت و تقدم علی نیع
اي که اهداف، آمال و مفاد سیاست خارجی کشورها بیش و پیش از هر چیز از قدرت گونهبه. است

هاي کشورها و گرایی کالسیک، تاثیر ویژگیاز سوي دیگر مانند واقع. گیردمینسبی آنها نشات 
نها مورد توجه و تحلیل آمتغیرهاي سطح واحد را، البته فراتر از ذات ناقص و معیوب انسان، بر رفتار 

. رات و امکانات قدرت بر سیاست خارجی پیچیده و غیرمستقیم استوپس تاثیر مقد. دهدقرار می
هاي سیستیمیک از طریق متغیرهاي سطح میانجی مانند ادراکات و رها و محدودیتزیرا فشا
رو، فهم از این. گذاردگیرندگان و ساختاردولت بر سیاست خارجی تاثیر میهاي تصمیمبرداشت

خلی و ارابطه بین توزیع قدرت نسبی و سیاست خارجی مستلزم بررسی هر دو بافت و بستر د
لذا باید بررسی کرد . شودست خارجی در چهارچوب آن تدوین و اجرا میالمللی است که سیابین

از این نظام، داخلی کشورهاهايهها و برداشتالملل به همراه انگیزهچگونه توزیع قدرت در نظام بین
این نظریه در در واقع .(Rose, 1998:144-145)کندمیها را تعریف و مشخص سیاست خارجی آن
گرایی یک نظریه سیاست نوواقع. گرایی ارائه شدگرایی بیش از اندازه نوواقعلواکنش به ضد تقلی

به . پردازدالمللی ناشی از کنش و واکنش کشورها میالملل است که تنها به تبیین نتایج بینبین
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اعی مپندارد که عوامل داخلی اعم از فردي و اجتهاي سیاهی میعبارتی کشورها را به مثابه جعبه
گرایی به تبیین و نوواقعدیگر ه عبارتب. کندها ایفا نمیاثیري در رفتار و سیاست خارجی آننقش وت

. گذاردتحلیل رفتار کشورهاي منفرد نپرداخته و آن را به نظریه سیاست خارجی وا می
گرایی نوکالسیک، رابطه بین دولت و سیاست خارجی را بر پایه سه دسته از به طور کلی، واقع

لملل اهاي ناشی از نظام بینورد تهدیدها و فرصتآارزیابی و بر؛ کندمیا تجزیه و تحلیلمتغیره
ها از سوي کشورها ورد و ارزیابی تهدیدها و فرصتآچگونگی براول؛ در این محور، . نارشیکآ

کنند بررسی نها اقدام میآگیرندگان و نهادهاي اصلی که از طرف تر تصیمیا به عبارت دقیق
المللی هاي بینها و فرصتکننده و اصلی در درون دولت که تهدیدبازیگران تعییندوم؛ ؛ شودمی

چگونگی حل و فصل اختالفات درون سوم؛؛ شوندکنند شناسایی میورد میآرا ارزیابی و بر
هاي مناسب و مقتضی براي مقابله با آنها حلالمللی و راهکشورها در مورد ماهیت تهدیدهاي بین

: شودانطباق راهبردي بر پایه پنج موضوع کلیدي تعیین می. شوداده میتوضیح د
دهد؛المللی پاسخ میگیرنده اصلی کیست و چگونه به تهدیدهاي بینتصمیم*
هاي ها و صحنهزنی کرده ودر عرصهتوانند با دولت چانهبازیگران داخلی تا چه اندازه می*

د؛دولت تاثیر بگذرنبرسیاست خارجیمختلف 
کنند یا صرفا سبک و که بازیگران داخلی محتوا و مفاد سیاست خارجی را تعیین میاین*

نمایند؛میمشخصشیوه آن را 
که کدام یک از بازیگران داخلی بیشترین تاثیر را بر سیاست خارجی دارد و تحت چه این*

؛شرایطی
المللی هاي بینت و فرصتسرانجام رهبران و تصمیم گیرندگان براي پاسخگویی به تهدیدا*

(Lobell & Etal, 2009: 25-26).هایی با بازیگران داخلی نیاز دارندزنیبه چه چانه

که رئالیسم نئوکالسیک به دلیل توجه همزمان به متغیرهاي کردتوان استداللدر نهایت می
هاي وبچچارو سیستمیک از توانایی باالتري در تبیین سیاست خارجی نسبت به سایرسطح واحد

گیري و منابع فرایند شکلبه همین دلیل از آنجایی که. تحلیلی سیاست خارجی برخودار است
الملل تاثیرپذیري مستقیم از ساختار نظام بینبا وجودسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

ان به دنبال تبیین چرایی تمایل ایربه متفاوت از سیاست خارجی سایر کشورها است، این پژوهش 
با استفاده از چارچوب تحلیلی 2003- 2011هايسالگسترش روابط استراتژیک با سوریه در 

در همین راستا براي بررسی این مسئله ابتدا نقش متغیرهاي سیستمیک . رئالیسم نئوکالسیک است
.گیردمییند مورد بررسی قرار آو سپس در ادامه تاثیر متغیرهاي میانجی سطح واحد بر این فر
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)2003-2011(عوامل سیستمیک و گسترش روابط استراتژیک ایران با سوریه-1
سوریه ، ن کندیتبیتواندمیالملل ریشه اتحاد ایران و سوریه را عوامل سیستمیک نظام بین

به طور کلی اما )70: 1393جانسیز و دیگران،(رژیمی سکوالر و ایران حکومتی مذهبی است
2003ل ایران به گسترش روابط استراتژیک با سوریه در طی دوره میک در تمایستنقش عوامل سی

. گیردمیکه در ذیل مورد بررسی قرار در حول سه محور اساسی قابل بررسی است2011تا 

الملل وحمله به عراقدر نظام بینامریکاگرایییکجانبه- الف
به امریکا درگیر منازعه با که جنگ سرد پایان یافت،ایران هنوزاي، دوره2000تا 1990سالاز

صلح و تهدید مصمم به وعنوان تنها ابرقدرت جهان بود که ایران را به عنوان یک دولت یاغی 
در (الملل در واقع تغییر سیستم در نظام بین. شناختاي و نظم پس از جنگ سرد میثبات منطقه

از سوي دیگر ).Khan, 2010: 2(تساختر میکنندهمسائل را براي ایران نگران)قالب تغییر ساختار
الح دولت طخواه از اصچه دموکرات و چه جمهوريامریکا هاي ، دولت2004تا 1993از سال 

بوددرصد براي ایران استفاده شده29براي عراق و واژهاین % 32کردند که در یاغی استفاده می
)Khan, 2010: 78.(ژانویه 29در »وضعیت اتحادیه«تحت عنوان اش رانینجرج بوش در اولین سخ

به اشارهبراي) یا محور شرارت(» محوراهریمنی«الح طبراي نخستین بار بطور علنی از اص2002
هایی شبیه این و متحدین دولت«: پرزیدنت بوش گفت. ایران، کره شمالی و عراق، استفاده کرد

براي تهدید صلح جهانی شدنشان، محوري اهریمنی تشکیل داده که در حال مسلحتروریست
خطري شدید و روبه رشد را مطرح ،کردن تسلیحات کشتار جمعیدنبالها بااین رژیم. هستند

به عراق حمله کرد و 2003در نهایت ایاالت متحده در مارس . (Ritter, 2006: XX)» کنندمی
الملل را نظام بیندرامریکا گراییجمهوري اسالمی ایران تهدیدهاي سیستمیک ناشی از یکجانبه

به افغانستان در امریکا ، حمله 2003سالدر واقع قبل از حمله به عراق در.کردبه وضوح احساس 
حمله و این درك را براي جمهوري اسالمی ایران به وجود آورده بود ،محیط بعد از یازده سپتامبر

. نشان دادل راالملگرایی امریکا در نظام بینیکجانبهوضوحبه 2003سال به عراق در
حمله به عراق بدون موافقت سازمان ملل، قدرت واشنگتن امریکا برايتصمیم در همین راستا

اي، ایران به در نبود قابلیت بازدارندگی هستهدر یک جهان تک قطبی را نشان داد و ثابت کرد
خاطر اینکه ه انه بینده امریکا درخارومیآتواند هدف میکند وزودي وضعیت مشابه عراق پیدا می

تر به نظر نچه که قويآهمچنین (Khan, 2010: 2)هاي محور اهریمنی است، باشدیکی از دولت
تالش کرد این نیزدولت بوشورسید بازي واشنگتن با ایده اجراي تغییر رژیم در ایران بود می
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، 2003ستا در آوریل این رادر.(Beeman, 2005: 87)دهدنشان 2003ق در راکار را با حمله به ع
که در کاخ سفید بر سر اقدام علیه ایران اختالف نظر وجود گزارشاتی وجود داشت حاکی از این

براي حمله ی هایهمچنین دفتر داگالس فیث، معاون وزارت دفاع براي سیاستگذاري، طرح. دارد
.(Beeman, 2005: 42)به سوریه و ایران آماده کرده بود 

امریکاییدر آن زمان بزرگترین تهدید بود و خروج نیروهايامریکا ایران، به طورکلی از نظر
خواستار ترك عراق از امریکارو از عراق به یک دستور کار مهم براي ایران تبدیل شد و از این

گترین مشکل استراتژیک ایران تبدیل و محرك اصلی ربه بزامریکا در واقع با نابودي صدام، . شد
دکترین بوش، یعنی تعهد به استفاده از حمله پیشگیرانه به عنوان همچنین. اش شدسیاست نظامی

، ترس امریکااي، به همراه افزایش قابل توجه قدرت نظامیابزاري ضد اشاعه تسلیحات هسته
. کردتشدید میرا باشدایاالت متحدهیا اینکه هدف بعدي امریکا تهران از محاصره شدن به وسیله

باشدمیکننده خودي خود براي ایران بسیار تهدیده در عراق و افغانستان نیز بامریکا رت نمایش قد
هاي خارجی و امنیتی سیاستتواند ومیقدرت مسلط در جهان است واشنگتن ثابت کرد که

هاي بزرگ دیگر در جهان یا سازمان ملل تهاجمی را در هرکجا که بخواهد دنبال کند و قدرت
(Khan, 2010: 101-102)اش را ندارندهاي جنگیي برنامهتوان توقف اجرا

، غیرمستقیمنمایی و ، ایاالت متحده یکبار دیگر با قدرتنیز2005از طرف دیگر در اوایل
، شایعات در مورد تقویت نظامی نیروهاي 2005در فوریه . تهدید به آغاز حمله نظامی به ایران کرد
و همچنین هاي ایران را افزایش دادرقی ایران، نگرانیامریکایی در هرات نزدیک به مرز ش

پرزیدنت 2005مارس در.اي ایران پرداختندهاي هستهتایبه نظارت بر سامریکاییپهبادهاي
: به شدت به دولت ایران حمله کرد و گفت در یک سخنرانی در دانشگاه دفاع ملی بوشجرج

ه صداي مردم ایران که در آرزوي آزادي هستند و هاي جهانی و برژیم ایران باید به نگرانی«
ما مشتاقانه در انتظار روزي . المللی باشد، گوش دهدخواهند کشورشان عضو محترم جامعه بینمی

ما .دادن هست، بپیونددهستیم که ایران به تغییرات امیدبخش که در سرتاسر منطقه در حال روي
ایاالت متحده شریک نیروهاي آزادي . یران آزاد باشندمشتاقانه در انتظار روزي هستیم که مردم ا

شدن به کمک به مخالفان شیعی متهمضمنهمچنین ؛ (Beeman ,2005: 135)»خواهد بود
از تروریسم شحمایتامریکا در خصوص شوراي روابط خارجی از طرفدر عراق،امریکاحضور

:شدگونه توصیف ایننیز
که ایران به (اهللا لبنانجویان شیعی حزبا شامل ستیزهگراسالمهايایران عمدتا از گروه«

هاي تروریستی فلسطینی همچون حماس و جهاد و گروه) کمک کرد80تاسیس آن در دهه 
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اهللا حزب2001دسامبر هاي رسیده، در تالشایران بنا بر گزارش. کنداسالمی فلسطین حمایت می
ماجراي (»دگردان فلسطین دخالت داشتبراي قاچاق یک کشتی حامل تسلیحات به حکومت خو

)(Beeman, 2005: 135) 2001در دسامبر Aکشتی کارین 
نسبت به ایران را امریکا ، رویکرد تهاجمی 2006در امریکا همچنین سند استراتژي امنیت ملی 

ما با هیچ «:دهدهشدار می2006در واقع، استراتژي امنیت ملی امریکا در سال .کندتایید می
با وجود ( پریدنت اوباما . »ایملش بزرگتري از سوي یک کشور در مقایسه با ایران روبرو نشدهچا

ثباتی در بیباعث ها تاکنون اقدامات ایران در طول سال«: بیان کرد که) دمنتاکید بر قدرت هوش
للی المکنم مغایر صلح بینباشد بلکه من فکر میمنطقه بوده و نه تنها مغایر منافع ما می

در ادامه باید استدالل کرد که متاثر از فشارهاي سیستمیک از . (Thaler & Etal,  2010: 1)»باشد
الملل و بخصوص خاورمیانه، مجاورت تهدید در مرزهاي در نظام بینامریکا گراییجمله یکجانبه

شرقی و غربی جمهوري اسالمی ایران و در زمره کشورهاي محور اهریمنی قرارگرفتن، نقش
هاي قبلی دو محوري سوریه را براي کاهش فشارهاي سیستیمک در منطقه در مقایسه با دوره

.باشدمیاي در منطقه برخوردار، زیرا سوریه از موقعیت استراتژیکی ویژهکردچندان
در منطقه تا حدودي  ناشی از موقعیت امریکا به طور کلی محوریت سوریه در دستور کار

. که در قلب مدیترانه شرقی و بطور کلی در قلب خاورمیانه قرار دارداستراتژیک سوریه است 
هاي شخصی سريناشی از خودامریکا ايتمایل رژیم اسد در به چالش کشیدن سیاست خاورمیانه

باشد که آنچه دفاع از منافع سوریه است میرهبران سوریه نیست بلکه ناشی از ارزیابی ویژه
به همین دلیل سوریه منافعش .(Leverett, 2005: 6)مریکا در منطقه استانیازمند مواجهه با مواضع 

داند و و شریک استراتژیکش اسرائیل میامریکا ايرا هماهنگ با ایران و متضاد با اهداف منطقه
در واقع . دهدمیاي ایران نشانهاي اصلی جایگاه سوریه را در سیاست خاورمیانههینهمین مسئله زم

اهللا در جنوب رکات ایران به سمت جنگجویان حزبامعبر اصلی تد،هاي بسیاري سالسوریه برا
اهللا نزدیکترین متحد ایران با حمایت سوریه به همچنین حزب(Leverett, 2005: 12)باشدمیلبنان 

دولتی در دولت لبنان تبدیل شده که به شکل بالقوه اي قادر است در معادالت سیاسی لبنان نقش 
عنوان یک فشار سیستمیک در بهامریکا گرایی در ادامه یکجانبه. (Karmon, 2008: 3)د کنایفا

باید به طرح خاورمیانه بزرگ نیز اشاره ،گرایش ایران به گسترش پیوندهاي استراتژیک با سوریه
مبنی بر این بوشیلوجرج دبو به دنبال اتهامات ایراد شده توسط 2003در اواخر سال که .کرد
نتوانست جلوي » وردن کشورهاي غربی و تحمل کمبود آزادي  در خاورمیانهآعذرسال60«که

مجبور است که یک امریکاگرفت سد کند و تهدیدات امنیتی را که از منطقه نشات می
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: 1384افراسیابی، (.، مطرح شد»داتخاذ کن"استراتژي جدید پیشرونده آزادي در خاورمیانه"
کشور اتحادیه 22ظر پوشش جغرافیایی، طرح خاورمیانه بزرگ عالوه بر طور کلی از نبه).332

ابوالحسن (عرب، کشورهاي ترکیه، رژیم اسرائیل، پاکستان، افغانستان و ایران را نیز در بر میگیرد 
در معادالت امریکا در واقع این طرح در ادامه درگیرشدن بیشتر ). 90: 1393شیرازي و پارسه، 

در منطقه را امریکا حضور تواندمینجایی که داشتن متحدان استراتژیک آاز و.استخاورمیانه 
تقویت به ایران هاي امریکا همچون طرح خاورمیانه بزرگ شود، کند و مانع از اجراي طرحموازنه 

. نیاز بیشتر پیدا کردسوریه خود باپیوندهاي استراتژیک 

اي ایرانمسئله هسته- ب
در ه وجود آمد، وقتی که دفتر شوراي مقاومت ملی ایرانب2002آگوست 14شوك در 

اي از هاي هستهواشینگتن دي سی، به طور علنی فاش کرد که ایران بطور مخفی شماري از پروژه
سازي اورانیوم در بیابانی نزدیک نظنز و کارخانه تولید آب جمله ساخت کارخانه زیرزمینی غنی

در . (Alexander & Hoeinig, 2008: 21)کنددنبال میسنگین در یک رودخانه نزدیک اراك را 
در واشینگتن دي سی برگزار 2003ژوئناواخرو اروپا نشستی را در امریکا همین راستا، رهبران 

از این کشور به اتحادیه اروپا براي حفظ فشار بر ایران به منظور بازداشتنامریکا کردند، جایی که 
(Ritter, 2006: 85).ردتالش کاي، توسعه تسلیحات هسته

اي تصویب کرد که هجده سال المللی انرژي اتمی قطعنامهآژانس بین، 2003نوامبر 26در 
اما از صداقت و همکاري جدید ایران کردرا محکوم اشايگذاشتن ایران بر برنامه هستهسرپوش

کرد لت بوش تالش میدوزیرا . مطلوب امریکا نبودقطعنامه آژانس انرژي اتمی . کرداستقبال می
امضا کرده بود، به شوراي قبال اي کهبه خاطر نقض پیمان منع گسترش تسلیحات هستهایران را 

بقیه جهان به ویژه نیاز است که از نگاه دولت بوش، .(Beeman, 2005: 156)ارجاع دهد امنیت 
اي تا جایی وند و مسئله هستهمریکا و ایران وارد شااتحادیه اروپا، روسیه و چین به عنوان حائل بین 

ایران و مریکا ابا این کار کشمکش . پیگیري شود که کل جهان به تالش ایران از دید منفی بنگرد
مریکا قطعنامه ا، مجلس نمایندگان 2004در مه . شدالمللی تبدیلجامعه بینوکش ایرانمبه کش

براي الزمفاده از همه ابزارهاي این قطعنامه از رئیس جمهور خواستار است.را تصویب کرد398
(Ritter, 2006: 150).اي شدتسلیحات هستهیابی به دستبازداشتن ایران از 

سرانجام امریکا توانست با اعمال فشار پرونده ایران را از آژانس انرژي اتمی به شوراي امنیت 
را علیه ایران ) 1737(، این شورا اولین قطعنامه تحریمی خود 2006دسامبر 2ارجاع دهد و در 
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کرد که همه اقدامات الزم را براي جلوگیري از ها درخواست میتصویب کرد که در آن از دولت
توانست به عرضه مستقیم یا غیرمستقیم، فروش یا انتقال مواد، تجهیزات، کاال و فناوري که می

ستقیم پرتاب هاي مرتبط به آب سنگین یا توسعه مسازي و یا فعالیتفناوري مرتبط با غنی
در نهایت تحت فشار زیاد . (El-masri, , 2010: 90)اي کمک کند، به عمل آورند تسلیحات هسته

را تصویب 1747به اتفاق آرا قطعنامه 2007مارس 24شوراي امنیت در ؛بریتانیا و فرانسهامریکا،
سازي ي غنیهاسختی بر ایران به خاطر قصور در تعلیق فعالیتهاي جدید وکرد که تحریم

:Alexander and Hoeinig, 2008)کرد اورانیوم و ساخت راکتور مدرن آب سنگین اراك وضع 

استفاده از گزینه نظامی ، این کشور 2009جالب اینکه، حتی با تغییر دولت امریکا در سال .(160
ر از جمله هاي دیگاي در صورتی که گزینهکردن ایران از دستیابی به تسلیحات هستهبراي متوقف

در واقع باید استدالل کرد که .)Khan, 2010: 91)رد نکرد مذاکرات مستقیم شکست بخورد، را 
الملل و قرار گرفتن ایران در گرایی امریکا در نظام بینجانبهاي ایران در کنار یکپرونده هسته

می ایران در دوره بوش، فشارهاي سیستمیک را بر جمهوري اسالاهریمنی زمره کشورهاي محور 
نچه که نقش سوریه را براي کاهش فشارها در این زمینه اما آ. کرده استدو چندان هاسالدر این 

، این است که نزدیکی به سوریه باعث افزایش نفوذ جمهوري اسالمی کندبر ایران با اهمیت می
مهوري ایران در منطقه شرق مدیترانه به خصوص در مسئله فلسطین شده و در نتیجه مانور ج

هاي غربی زیرا طرف. کندمیاي بیشتر اسالمی ایران را براي گرفتن امتیازات بیشتر در مسئله هسته
نتیجه نندکه نمی تواهستنداي بانفوذ مواجهه و به خصوص ایاالت متحده با یک قدرت منطقه

. رنداي بدون نفوذ سیاسی ایران در منطقه در نظر بگیها را در توافقات هستهبستانبده

)2009- 2008و 2006(حمالت اسرائیل به جنوب لبنان و غزه - پ
به همان سالاگوست 14تا 2006جوالي 12روزه با حمله اسرائیل به جنوب لبنان از 33جنگ 

اهللا، حذف حمله علیه حزباین محدودترین هدف اسرائیل از . (Haugbolle, 2006: 37)طول انجامید
کرد بلکه تنها اهللا نه تنها اسرائیل را از حمله محافظت میف حزبذح. بوداز جنوب لبناناین گروه

,Sniegoski)رود، از بین میداردمینیرویی که در لبنان اسرائیل را از تسلط بر کل این کشور باز 

سرب «اسرائیل یک عملیات گسترده نظامی تحت عنوان 2008دسامبر27همچنین در . (276 :2008
پرانی در نوار غزه به منظور مقابله با راکت،حماس،گراي فلسطینیه گروه اسالمعلی» گداخته
برخی در اسرائیل، هدف . تضعیف حکومت حماس در غزه شروع کردها و از همه مهمترفلسطینی

,Wiki Leaks Document Release)نددانواقعی این کشور را بیرون راندن کامل حماس از غزه می
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February 2, 2009: 1) . تضعیف کردرا براي ایران با اهمیت 2008و 2006نچه که حمالت آولی ،
در همین راستا نقش . باشدمیتژیکش در منطقه شامات در صورت پیروزي اسرائیل اشرکاي استر

محوري سوریه به عنوان یک شریک استراتژیک و محور مواصالتی براي موازنه اسرائیل از اهمیت 
.اسالمی ایران برخوردار شداي براي جمهوريویژه

اعضاي ؛اهللاحزبو اسرائیل بین ، 2006اگوست- شود که در خالل درگیري جواليادعا می
اهللا علیه هاي حزبواند و دوشادوش نیرران بطور مستقیم در عمیلیات رزمی درگیر بودهاسپاه پاسد

ران اد که مشاوران سپاه پاسدانمقامات اسرائیلی همچنین گزارش کرده. جنگیدندارتش اسرائیل می
هاي ساخت ایران به کشتیC 802اهللا در شلیک دو موشک ضد کشتی در لبنان به نیروهاي حزب

این درگیري که تقریبا .Alexander & Hoenig, 2008: 21)(اندنیروي دریایی اسرائیل کمک کرده
زمان . اندوریه در آن شرکت داشتهمریکا ادعا کردند ایران و ساهفته به طول انجامید، اسرائیل و 6

به چنین اهللا حزب- در حین درگیري اسراییلتحرکات و اظهارات رسمی مقامات ایرانی و سوري 
عالی امنیت ملی ایران علی الریجانی در روزي که جنگ شروع دبیر شوراي. ظنی کمک می کرد

ارد دمشق شد، جایی که او و پنج روز بعد وزیر خارجه ایران منوچهر متکی و. شد، در دمشق بود
اسرائیل را محکوم و با مقاومت ابراز همبستگی حمالت ،الشرعمعاون رئیس جمهور سوریه فاروق

اهللا و اسرائیل پایان بین حزب2006همچنین هنگامی که جنگ جوالي . (Samii, 2008: 50)کردند
در میان این . داده بودنداهللایافت مشخص شد که ایران و سوریه تسلیحات استراتژیک به حزب

موشک پیشرفته کروز ضد کشتی مشابه و موشک نوع ایرانی 5هاي برد بلند فجر تسلیحات راکت
با يهااي در منطقه براي انتقال راکتدر واقع تهران و دمشق یک شبکه پیچیده. چینی بوده است

ا به عنوان اهرمی علیه اسرائیل اهللا رحزب،سوریه و ایران. دادندگسترشبرد بلند به لبنان و غزه 
.(Sharp & Blanchard, 2012:17)دیدند شان میايیابی به اهداف ارضی و منطقهبراي دست

اسرائیل علیه حماس در غزه هنگامی که جنگ شروع شد، 2009- 2008همچنین در جنگ 
هر چند . ماس پیوستندبرداري از جنگ و افکار عمومی اعراب به حاهللا در بهرهایران، سوریه و حزب

کردند از داوطلبان ایرانی که تالش میایرانوندداهیچ ریسکی یا اقدام جدي علیه اسرائیل انجام ند
یک . مخالفت کردبه غزه قویا با حمله اسرائیل نیزسوریهآورد و به غزه بروند جلوگیري به عمل 

ل به غزه را جنایت وحشیانه نامگذاري روز بعد از آغاز حمله، وزیر امور خارجه سوریه حمله اسرائی
:Cordesman, February 2 2009)کرد و خواهان تشکیل جلسه فوري اتحادیه عرب در این زمینه شد

با 2008- 9س، این گروه توانست در جنگ اسوریه از حمهاي ایران ودر نهایت با حمایت. (72-73
Kassem, 2012: 13)در ببردهاسرائیل جان سالم ب در واقع جمهوري اسالمی ایران با تشکیل محور .(
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ترین بازیگر غیردولتی در خاورمیانه به عنوان یکی از قوي(اهللا مقاومت که شامل ایران، سوریه، حزب
& Mohans )، توانسته است بر روي معادالت شرق مدیترانه تاثیر بگذارد)باشدو همچنین حماس می

Bank 2012: 26) .30تحاد با سوریه را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهاي به عبارتی تهران ا
این محور مهم . بینداي میویژه ابزاري مفید براي کسب نفوذ منطقهاش و بهسال گذشته دیپلماسی

به ایران اجازه داده هاي فلسطینی مرتبط کرده و اهللا، حماس و دیگر جنبشتهران را به دمشق، حزب
به عمق استراتژیک در لبنان و مدیترانه شرقی براي گسترش نفوذش به منظور تقویت جایگاه خود در 
منطقه و کسب فضاي بیشتري براي مانور به ویژه علیه غرب و مخصوصا امریکا دست پیدا کند 

(Djalili & Kellner , 2014: 397).

متغیرهاي سطح واحد
شد از دیدگاه رئالیسم نئوکالسیک، در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی همانطور که ذکر 

در . کردالملل باید همزمان به عوامل سیستمیک و سطح واحد توجه کشورها در صحنه نظام بین
الملل به عنوان یک متغیر مستقل بر سیاست خارجی کشورها تاثیرگذار واقع هر چند متغیر نظام بین
و دولت در فرایند هتوجه به متغیرهاي سطح واحد از جمله تعامل جامعاست ولی این اثرگذاري با

هاي سیستمیک بر سیاست گیرنده از فشارها و فرصتسیاست خارجی و برداشت نخبگان تصمیم
در همین راستا در این بخش، متغیرهاي سطح واحد که . شودخارجی کشور مورد نظر ترجمه می

تا 2003هايفاصله سالهوري اسالمی ایران با سوریه در منجر به گسترش روابط استراتژیک جم
شده است در قالب دو متغیر تعامل جامعه، دولت و سیاست خارجی در جمهوري اسالمی 2011

.گیردمیایران و ادراك نخبگان سیاسی مورد بررسی قرار 

تعامل جامعه، دولت و سیاست خارجی در جمهوري اسالمی ایران- الف
گر یکپارچه عمل ی ایران مانند سایر کشورها لزوما و همواره به صورت کنشجمهوري اسالم

شود گرایی نوکالسیک، اگر چه دولت از جامعه تفکیک و متمایز میواقعاز منظرچون . کندنمی
که بازیگران فرو ملی در نی است این امر بدان مع. ولی این دو کامال از یکدیگر مستقل نیستند

بندي منافع ملی تاثیر نبوده و تعریف و فصلربط و بیي سیاست خارجی بیگیرتدوین و تصمیم
ورد و ارزیابی تهدید، انطباق آاي که برگونهبه. گیردبدون مجادله و بحث و مناظره صورت نمی

بین دولت با سایر  بازیگران در زنی و بده و بستانراهبردي و اجراي سیاست خارجی متضمن چانه
گیرنده در در همین راستا مقامات تصمیم). 283: 1390دهقانی فیروزآبادي، (درون جامعه است
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. هستندسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران از اهمیت برخوردار 
ایران را جمهوري اسالمی گیرنده در عرصه سیاست خارجی به طور کلی مقامات تصمیم

مقامات رسمی براساس قانون که کردتوان به دو دسته مقامات رسمی و غیررسمی تقسیم می
ونفوذ هستندهاي فشار و ذيهصورت مستقیم و مقامات غیررسمی که همان گرواساسی به

ترتیب براساس قانون اساسی بدین. باشندگیري تأثیرگذار میصورت غیرمستقیم در روند تصمیمبه
شوراي مقام رهبري، مجلسشامل گیرنده رسمی در عرصه سیاست خارجی مقامات تصمیم

.باشندهاي دیپلماتیک میجمهور، وزیر امورخارجه و هیأتئیس اسالمی، ر
را در 151تـا  113طـورکلی اصـول   باشـد و بـه  فصل نهم قانون اساسی مربوط به قوه مجریه مـی 

قـانون اساسـی بـه وظـایف و اختیـارات      128و 125ویژه که دو اصل گیرد، بهقانون اساسی دربر می
قــانون اساســی جمهــوري : انتشــارات وزارت فرهنــگ ارشــاد اســالمی (ه دارد جمهــور اشــاررئــیس

هرحال آنچه باید یادآوري شود این است که هر چند کـه در عرصـه سیاسـت    به).55:اسالمی ایران
مقام رسمی کشـور اسـت و مسـؤلیت    113جمهور پس از مقام رهبري براساس اصل خارجی رئیس

شـود  جریه را جز در اموري که مستقیماً بـه رهبـري مربـوط مـی    اجراي قانون اساسی و ریاست قوه م
اي برعهده دارد، حیطه اختیارات و وظایف ایـن مقـام در عرصـه سیاسـت خـارجی از اهمیـت ویـژه       

هـاي مختلـف، متـاثر از روي کـار آمـدن      تا جـایی کـه بـا روي کـار آمـدن کابینـه      . برخوردار است
گـذاري  هاي قابل توجهی در فرایند سیاسـت تفاوتنخبگان جدید و در نتیجه ادراکات جدید شاهد

گـذاري خـارجی، بایـد بـه     همچنین عالوه بر تأثیر مقامات رسمی در عرصه سیاست.خارجی هستیم
هـا  در واقـع ایـن گـروه   . باشـند نفـوذ مـی  هـاي ذي مقامات غیررسمی نیز اشاره کرد که همـان گـروه  

در ذیـل نقـش ادراك   . شـوند ه فشار تبدیل مـی گیري تأثیرگذار باشند به گروکه در تصمیمهنگامی
ــط  و عــدالت محــوري احمــدي خــاتمی نخبگــان در دو دوره اصــالحات ــر گســترش رواب ــژاد ب ن

.گیردمیاستراتژیک ایران با سوریه مورد بررسی قرار 

ايو منطقهالمللیادراك نخبگان از تحوالت بین- ب
دوران اصالحات

، دوره 1376است جمهوري اسالمی ایران در دوم خرداد با انتخاب سید محمد خاتمی به ری
یند آدر پرتو این سیاست خارجی، فر. شدنوینی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی آغاز 

زدایی که در اواخر دوران آمیز و تنشسازي روابط خارجی مبتنی بر همزیستی مسالمتعادي
رو، از این. شدب بیشتري پیگیري سازندگی با چالش مواجهه شده بود، دوباره با شدت و شتا
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عالوه بر ادامه گفتگوهاي ایران و اروپا و اعتمادسازي با شوراي همکاري خلیج فارس، گفتگوي 
گفتگوي «اصل ،هاي قبلیدر واقع نماد تمایز این دوره با دوره. مریکا نیز آغاز شداغیرمستقیم با 

وان یک اصل اساسی و راهنماي سیاست گرایی مثبت را به عنحتوانست صلبود که می»هاتمدن
ها و کشورها زیرا این رویکرد به جاي رویارویی و جنگ تمدن. خارجی در این دوره تبدیل نماید

المللی صلح و تفاهم فرهنگی و سیاسی تاکیدها به عنوان یک سرمشق بینبر گفتگوي تمدن
یکی از الزامات و لوازم صلح ها رابر این اساس، رئیس جمهور خاتمی گفتگوي تمدن. نمایدمی

به عبارتی ادراك نخبگان از نظام .)453- 447: 1392دهقانی فیروزابادي، (داندالمللی میمثبت بین
گرایی جهانی و بایدهاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در این مقطع بر مبناي صلح

نظام جمهوري با مریکا اآمیز غرب و بخصوص زدایی در روابط خصومتمثبت که سعی در تنش
اما آنچه که این ادراك را به صورت اساسی تحت تاثیر قرار داد، .باشدمیاسالمی ایران دارد، 

سپتامبر و متعاقبا بحران افغانستان و عراق است که منجر به یک تغییر اساسی در 11حمالت 
.سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران شد

براي حمله به افغانستان براي از بین بردن طالبان، سیاست سپتامبر و طرح امریکا11حادثه 
از . کردمواجهه متناقض طلبان با یک وضعیت خارجی جمهوري اسالمی ایران را با هدایت اصالح

طالبان را به عنوان یک تهدید ، بدون درگیري نظامیدتوانیک طرف جمهوري اسالمی ایران می
دتوانمریکا میااز طرف دیگر اشغال افغانستان توسط حذف شده ببیند وخوددر مرزهاي شرقی 

. فراهم کندبه عنوان یک تهدید امنیتی بزرگتر در مرزهاي شرقی ایران مریکا را انزدیکی زمینه 
شوراي امنیت را براي حمله به موافقت اینکه امریکا موفق شد زدر نهایت دولت اصالحات بعد ا

مریکا اهاي اطالعاتی با ستراتژي همکارهاي نامتقارن در زمینهبا اکردافغانستان جلب نماید سعی 
بود که بناوج این همکاري در کنفرانس . کنداز امنیتی شدن جمهوري اسالمی ایران جلوگیري 

در راستاي تعیین  آینده ساختار سیاسی افغانستان برگزار شد و حتی بعد از تشکیل دولت موقت به 
ها زمینه اما این همکاري. ی در بازسازي افغانستان به عهده گرفتایران نقش فعال،ریاست کرزاي

).  485- 490: 1392دهقانی فیروزآبادي، (مریکا و ایران را فراهم نیاورداکاهش تنش بین 
گراي ایرانی از آغاز طلب که قبال به بنیادگرایان اسالمجمهوري خواهان جنگدر واقع چون 

ها مرتبط را با تروریستایران تاند به هر کاري دست بزنند حکومتشان شک داشتند، تصمیم گرفت
در واقع آنها به لحاظ نظري در تالش براي . ؛ حتی جایی که هیچ ارتباطی وجود نداشتکنند

اي بر اساس سطحی از خصومتی که یک دولت به نمایش گذاشته یا ایجاد و پنداشتن فرضیه
که رژیم ایران در خاورمیانه از تروریسم حمایت دکننمریکا داشته، ادعا میااحتماال نسبت به 
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شدن ایران در محور از طرف دیگر با گنجانده.(Khan, 2010: 93)دارد ارتباط کرده و با القاعده 
عراق، کره (ا هامریکا باور داشت که این دولت. این وضعیت تشدید شد2002در ژانویه اهریمنی

انی و همچنین یک خطر روبه رشد براي  امنیت ایاالت ، تهدیدي براي صلح جه)شمالی و ایران 
جویانه علیه ایران اگر در آن زمان در صدرکه اقدام تالفیاستاین بدین معنی . متحده هستند

این نگرش به وسیله . گیردمی، در مراحل بعدي مورد بررسی قرار نداشتمریکا قرار اولویت ا
نتیجه ادامه این فرایند و در(Khan, 2010: 97)شت شد ها به عنوان یک اقدام خصمانه برداایرانی

اما دومین . باعث تغییر در نگرش نخبگان سیاسی جمهوري اسالمی ایران در آن مقطع زمانی شد
20حمله امریکا به عراق در است،تاثیرگذار بسیار نگرش و ادراك نخبگان تغییرمورد که بر

.استایران همزمان شده اي که با مسئله هستهباشدمی2003مارس 
و اشغال این کشور در کمتر از 2003مارس 20در مریکا به عراق ابطور کلی بعد از حمله 

با استفاده از فرصت مریکا ا، نخبگان ایرانی نگران شدند که 2003آوریل 9یک ماه، در 
به عنوان ز آن مطرح و ا2003ژوئن ایران را در نشست شوراي حکام در اي، مسئله هستهآمدهپیش

فشار اعمال تحریم یا صرفا براي اعمال پرونده ایران به شوراي امنیت براي ارسال اي براي مقدمه
بدین منظور براي جلوگیري ). Alexander & Hoeinig, 2008: 122(کنداستفادهسیاسی و اقتصادي 

وسیله بهپیشنهادي 2003مه ماه در اواسطآژانس، ماه قبل از تشکیل اجالسیکاز این اتفاق 
این پیشنهاد در . زدایی روابط دوجانبه ارائه شدایران براي آغاز مذاکره با امریکا در مورد تنش

مریکا فرستاده ااز طریق سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه 2003یک فاکس ارسالی در مه 
، همکاري در مورد در واقع ایران پیشنهاد یک گفتگوي گسترده درباره مسائلی همچون. شد

در عوض ایران به دنبال پایان . را مطرح کرد... اي، کمک به ثبات عراق و هاي هستهپادمان
آمیز و انحالل سازمان مجاهدین خلق اي صلحوري هستهامریکا، دسترسی کامل به فناهاي تحریم

در پایان . (Alexander & Hoeinig, 2008: 121-122)رد شد مریکا ااین پیشنهاد به وسیله دولت . بود
زدایی و تعامل با جهان هر چند یکی از محورهاي اساسی دولت اصالحات تنشکردباید استدالل 

اما فشارهاي سیستمیک از جمله قرارگرفتن جمهوري اسالمی ایران در لیست باشدمیغرب 
ر افغانستان همکاري جمهوري اسالمی ایران با ایاالت متحده دباوجودهاي محور اهریمنی دولت

، بر برداشت نخبگان سیاسی و دولت 2003سالاشغال عراق توسط امریکا درهمچنین و 
گرایش جمهوري اسالمی ایران به گسترش روابط مینهگذاشت و زژرفی اصالحات تاثیر 

مریکا، اغاز اشغال عراق از سوي آدر همین راستا از زمان .کرداستراتژیک با سوریه را فراهم 
در مقابل دو کشورهايکردن سیاسترا تشدید و براي هماهنگخودهايیران تماساسوریه و
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ه مبادالت دیپلماتیک سطح باال بین طرفین افزایش یافتجهاي جدید تالش کردند و در نتیچالش
)Goodarzi, 2006: 293.( 2003یک ماه بعد از سقوط صدام حسین رئیس جمهور خاتمی در مه

و آخرین سفرش به (Maltzahn, 2013: 47)اي به دمشق سفر کرد ائل منطقهبراي بحث درباره مس
مریکا در خاورمیانه و اوضاع عراق در صدر مذاکرات اسیاست .بود 2004سوریه  نیز در  اکتبر 

ی پنج ساله ع، ایران یک پیمان دفا2004همچنین در فوریه .(Goodarzi, 2006: 293)(دوجانبه بود
وزیر . کردمینیستی ویبه دفاع از سوریه در مقابل دولت صهمتعهدرا رد که ایران با سوریه منعقد ک

درآرایش استراتژیک موجود در : در باره این پیمان گفتایران، دریادار علی شمخانی وقت دفاع 
بایست به عنوان عمق ژئواستراتژیک منطقه ما سوریه اولین خط دفاعی ایران است و ایران می

گرایی و اما این ارتباط استراتژیک در دوره اصول(Carmon, 2008: 39)گرفته شود سوریه در نظر 
در همین راستا در بخش بعدي این مسئله مورد بررسی قرار . از افزایش قابل توجهی برخوردار شد

.گیردمی

گراییدوران اصول
دلیل هآن موقع بنژاد مجموعه کامال جدیدي از افراد را به قدرت رساند که تاپیروزي احمدي

حاکمان جدید باور داشتند که . به حواشی قدرت رانده شده بودندرادیکال هاي دیدگاهداشتن 
ایران باید به لحاظ نظامی قدرتمند باشد و بقاي انقالب در داخل بسته به گسترش بازوهاي انقالب 

خاتمی به انحراف آنها بر این نظر بودند که اصالحات هشت سال گذشته دوران . دردر خارج دا
ها بشدت بر این دیدگاه. (Naji, 2008: xii)نباید مجددا تکرار شودجدي منجر شده که هرگز

.باشدمیها تاثیرگذار اي و اتحاد و ائتالفاي هستهروند سیاست خارجی ایران بخصوص بر مسئله
است خارجی هاي آنها به صورت اساسی بر سیهاي فشاري که دیدگاههمچنین باید به گروه

هاي روحانیون دیدگاه،ها و عوامل فشاراز جمله این گروه. کرداشاره ،تاثیرگذار بوده است
به عنوان مثال مصباح یزدي از دموکراسی جنبش اصالحی در ایران که به وسیله .هستندبرجسته 

بران خدا به پیاممصباح یزدي از دیدگاه . بیزار بودرئیس جمهور سابق محمد خاتمی به راه افتاد، 
واقع آنچه که توسط در. دانستندآنها تنها یک ایده را درست می. گرایی باور نداشتندکثرت

ر ینچه که بنام اصالحات و مسآوگاه  وي فساد بوده استداصالحات مورد قبول بود از دی
در (Naji, 2008: 99)شد در حقیقت تضاد آشکاري با اهداف پیامبران داشتپیامبران تشویق می

همین راستا در کنار انتقاد از اهداف داخلی جنبش اصالحات، سیاست خارجی اصالحات نیز از 
.ها مورد انتقاد قرار گرفتطرف این گروه
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گیري عدم تعهد گرایی عدالت محور و جهتدر چارچوب گفتمان اصولدر همین راستا
ري ورویه تعامل نوینی را فعال شکل گرفت که الگوي رفتاتجدیدنظرطلب نوعی سیاست خارجی

رفتار سیاست ر متمایز ديها و ابزارهااین سیاست فعال و رویه تعاملی به شیوه. در پیش گرفت
از یک سو، باعث تعدیل الگوي مناسبات با غرب . المللی تجلی یافتخارجی ایران در عرصه بین

دیگر، موجب ظهور سیاست از سوي. مریکا و بازنگري با اروپا شدابه معناي تشدید جنگ سرد با 
مریکاي اویژه گرایی و بههمچنین، جهان سوم. شدنگاه به شرق به ویژه نزدیکی به روسیه و چین 

- 513: 1392دهقانی فیروزآبادي، (گرایی در سیاست خارجی ایران تقویت و توسعه یافتالتین
512.(

رش روابط استراتژیک طور کلی براي فهم چگونگی تاثیرگذاري ادراك نخبگان بر گستبه
تمی در چند حوزه سنژاد باید ادراك نخبگان از فشارهاي سیایران با سوریه در دوره احمدي

اي است که ادراك نخبگان در این دوره اولین حوزه مسئله هسته. اساسی مورد بررسی قرار گیرد
ع ایران در نژاد موضدر دوره احمدي. نسبت به دوره اصالحات با یک چرخش اساسی مواجه شد

اي را به مسئله غرور او مسئله هسته. تر شدگیرانهاي به مراتب از دوره خاتمی سختمسئله هسته
:Naji, 2008)(نشینی درآن غیرممکن باشدتقریبا براي ایران عقبملی تبدیل کرد که باعث شد

لیانه مجمع نژاد، وي با شرکت در اجالس سامدن احمديآهمچنین دو ماه پس از روي کار . 112
سازي اورانیوم به هاي خارجی براي جلوگیري از غنیعمومی سازمان ملل، با حمله به تالش قدرت

و بطور معنی داري تهدید کرد که اگر فشارها بر ایران کرداي انتقاد عنوان تحمیل آپارتاید هسته
,Naji)دهدمیاي را مورد بررسی قرار هستهتسلیحات ادامه پیدا کند پیگیري  2008: 126).

سم، اسالم و همچنین نوع رویکرد به یونیمحور نیز درباره مسئله صههاي دولت عدالتدیدگاه
ترین وجه تجدیدنظرطلبی بارزترین و مهم. اي برخوردار استهاي جهانی از اهمیت ویژهقدرت

مین با نظاگرایی، مخالفت آشکار و مقابله نمایان و نهاداصولدر سیاست خارجی ایران در عصر 
رو استکبارستیزي به عنوان یکی از اهداف راهبردي در دستور کار از این. سلطه جهانی است

).514: 1392دهقانی فیروزآبادي، (رفته و پیگیري شدگسیاست خارجی جمهوري اسالمی قرار 
جهان بدون «موزي تحت عنوان آدانشیک نشست نژاد در مثال سخنان احمدينبه عنوا

بر سیاست خارجی ایران و جهان سر و صداي زیادي کرد که در2005اکتبر 26در » مصهیونیس
طلب جهانی با هاي سلطهنژاد یکصد سال پیش قدرتاز دیدگاه احمدي. گذاشتتاثیر زیادي 

این . قراردادن اسرائیل در قلب جهان اسالم، یک جاي پاي محکمی براي خود ایجاد کردند
بنابراین نبردي که امروز در فلسطین در . لطه بر کل خاورمیانه بوددخالت تنها قصدش گسترش س
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-Naji, 2008:145)هاي جهانی استقدرتجریان است یک نبرد در خط مقدم جنگ بین اسالم و

حال این سوال اساسی قابل طرح است که ادراك نخبگان در دولت نهم و دهم بخصوص .(146
وابط استراتژیک جمهوري اسالمی ایران با سوریه گسترش راز طریقنژاد چگونه شخص احمدي

هاي توان عنوان کرد که نزدیکی دیدگاه؟ در پاسخ به این پرسش میکندپیوند برقرار می
هاي اساسی از جمله مبارزه با امپریالیسم و همچنین جبهه مقاومت نژاد و بشار اسد در حوزهاحمدي

. ر بوده استذایند تاثیرگآبر این فر
نوامبر 11بینی و استراتژي جدید در سخنرانی بشار اسد در اولین نمودهاي این جهانیکی از 

موضع سوریه به عنوان رهبر مقاومت عربی در مقابل «: در دانشگاه دمشق بود که گفت2005
رابطه با همچین باید به دیدگاه بشار اسد در.(Rubin, 2007: 219)»هاي مخرب امریکاستتوطئه

طرح خاورمیانه جدید صرفا پوششی براي که از دید ایشان ،ه بزرگ نیز اشاره کردطرح خاورمیان
خواهد اسرائیل قدرت مسلط در مریکا میا«. تسلیم و تحقیر و محرومیت مردم از حقوقشان بود

.چرخنداسرائیل میمنطقه اعراب باشد و اعراب کارگران، بردگان و اقماري باشند که حول مدار
,Rubin)»اش آن را به عصر حجر بازگردانده استن ادعاست که تخریب و نابوديعراق نمونه ای

2007: 230)

سوریه از معامله بر سر مقاومت در لبنان، اسد، از طرف دیگر باید اذعان کرد که در زمان بشار
ها  بجايسوريما «: گویدبشار اسد در این زمینه می.کندها خودداري میعراق و بین فلسطینی

مان را به منظور محافظت و دفاع از استقالل و هاي ملیبایست همه توان و قابلیتمیمصالحه 
سوریه ). Rubin, 2007:139(»صهیونیست بسیج کنیم–مان از خطر طرفداران امپریالیست حاکمیت

داند و از اهللا یکی میشکارا خود را با حزبو آکنداهللا حمایت میهمچنین از موضع حزب
.(Erlich, 2006: 5)کندرضایت میرازاش براي رویارویی با اسرائیل ابناییتوا

در همین راستا مجموعه این عوامل منجر به گرایش جمهوري اسالمی ایران به گسترش 
همچنین در نتیجه نزدیکی . با سوریه در این مقطع زمانی شده استخودروابط استراتژیک 

المللی، ایران و سوریه در سال اي و بینائل مختلف منطقههاي نخبگان دو کشور در مسدیدگاه
بر پایه که (Piotrowski, 2011: 597)یک قرارداد همکاري متقابل نظامی را امضاء کردند 2006

موافقت 2007همچنین در مارس . یافتهاي نظامی دریایی این دو کشور گسترش میآن همکاري
ه صدور موشک، وسایل و تسلیحات را به سوریه نامه همکاري امنیتی دیگري امضاء شد ک

هاي ایران همچنین متعهد شد نیروهاي سوریه را آموزش دهد و همکاري. بخشیدرسمیت می
.(Sun, 2009: 9)دوجانبه اطالعاتی، انرژي و اقتصادي را نیز تقویت کند

در جهت شناسایی حمالت موشکی و هوایی اسرائیل، اقدام به2010ایران در سال 
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برنامه هدف از اینکار دفاع از تاسیسات . دادن یک سامانه راداري پیشرفته به سوریه کردتحویل
در برابر اهللا لبنانحزبدر برابر حمالت موشکی و تامین امنیت هوایی سوریه و اي ایرانهسته

1.تاسبیان شدهنیروي هوایی اسرائیلهاي هوایی جنگندهحمالت 

هاي خارجی احمدي نژاد در مقام رئیس جمهور به سوریه از طرف دیگر باید به تعداد سفر
دهنده ادراك ایشان به عنوان یکی از نخبگان سیاستگذاري خارجی جمهوري اشاره کرد که نشان

نژاد در طول شش سال ازاگوست  به طور کلی احمدي. اسالمی از اتحاد ایران با سوریه است
پنج بار 2011هاي سوریه درمارس ز ناآرامیتا آغا) شروع دوره اول ریاست جمهوري وي(2005

بود که با مقامات سوري2010سپتامبر در به سوریه شکه پنجمین سفر. به این کشور سفر کرد
سایت جام (را مورد بررسی قرار دادند جانبهدوروابطنیزوالمللینبیوايمنطقهتحوالتآخرین

)92نیوز ، اول مرداد 
ر تحکیم و گسترش روابط استراتژیک خود با سوریه و حفظ تنها متحد همچنین ایران به منظو

هاي اقتصادي غرب استراتژیک خود در خاورمیانه و کمک به این کشور به منظور غلبه بر تحریم
هاي مختلف اقتصادي این کشور مثل خودروسازي، در حوزه2005به ویژه امریکا از سال 

ایزدي و (گذاري فراوانی کرد سرمایه... ، سیلوسازي گندم وسازيهاي برق، سیمان، شیشهنیروگاه
، سه میلیارد 2008گذاري مستقیم ایران در سوریه تا سال حجم سرمایه). 30- 31: 1389اکبري، 

).Gelbart, 2010: 40(دالر تخمین زده شده است 
گرایش تاثیرگذاري مستقیم فشارهاي سیستمیک برباوجوددر پایان باید استدالل کرد که 

سزایی در گسترش روابط ایران به گسترش روابط استراتژیک با سوریه، ادراك نخبگان تاثیر به
اند زیرا فشارها و تهدیدهاي سیستمیک را بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران ترجمه داشته
اي یژهگرایی عدالت محور از اهمیت وهاي نخبگان در دولت اصولدر این میان دیدگاه. اندکرده

هاي بشار اسد اي با دیدگاهل جهانی و منطقهئنژاد از مسازیرا ادراکات احمدي. برخوردار است
.کرده استپیوند نزدیکی برقرار 

گیري نتیجه
طور کلی عوامل تاثیرگذار بر تمایل ایران به گسترش روابط استراتژیکش با سوریه از حمله به

توان همزمان در دو سطح را می2011تا 2003ریه، یعنی از مریکا به عراق تا شروع بحران در سوا
که سه عامل کردتوان عنوان در سطح سیستمیک می. کردسیستمیک و سطح واحد جستجو 

به ویژه الملل مریکا در نظام بیناگرایی یکجانبه- 1:انداي داشتهکلیدي در این فرایند نقش ویژه

1. Levinson, The Wall Street Journal, June 30, 2010.
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حمالت اسرائیل به - 3و ایران ايمسئله هسته- 2؛ 2003مارس 20در مریکا به عراق احمله 
.به غزه2009- 2008و در 2006جنوب لبنان در 

الملل که مریکا در نظام بیناگرایی که یکجانبهکرددر ارتباط با عامل نخست باید استدالل 
مریکا شد، فشارهاي سیستمیک را بر جمهوري اتوسط 2003در آوریل منجر به اشغال عراق 

همزمان طرح خاورمیانه بزرگ که امریکا در پی تغییر شکل . المی ایران به شدت افزایش داداس
از طرف دیگر مسئله . باشد باعث نگرانی جدي ایران شده استاي مطلوب خود میخاورمیانه

دستگاه سیاستگذاري خارجی اصلی هاي به یکی از دلمشغولی2003ژوئناي نیز که ازهسته
هاي شوراي امنیت تحریمهاي متعددتصویب قطعنامهایران تبدیل شده بود، با جمهوري اسالمی

ایران در و اقتصادي هاي امریکا براي انزواي سیاسی تالشهمچنین وگسترده  اقتصادي علیه ایران 
در . افزایش دادبه شدت جهان و منطقه، فشارهاي سیستمیک را بر نظام جمهوري اسالمی ایران 

، زنگ خطري براي نفوذ 2009- 2008و غزه در 2006سرائیل به جنوب لبنان در نهایت حمالت ا
زیرا متحدین استراتژیک جمهوري اسالمی یدآاي جمهوري اسالمی ایران به حساب میمنطقه

استراتژیک با سوریه روابط در همین راستا گسترش . دنایران در منطقه با تهدید امنیتی مواجهه شد
اي براي جمهوري اسالمی و منطقهسیستمیکلیدي براي کاهش فشارهاي به عنوان یک عامل ک

.دوشایران محسوب می
گذار بر گسترش روابط استراتژیک جمهوري همچنین در کنار متغیرهاي سیستمیک تاثیر

اسالمی ایران با سوریه، باید به متغیرهاي سطح واحد از جمله تعامل جامعه، دولت و سیاست 
، زیرا فشارهاي کردسالمی ایران و بخصوص ادراك نخبگان نیز توجه خارجی در جمهوري ا

به طور کلی . نمایندسیستمیک را بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران تبدیل و ترجمه می
در . محور قابل بررسی استادراك نخبگان در دو دوره زمانی اصالحات و اصولگراي عدالت

گرایی مثبت و همکارهاي نامتقارن جمهوري ن صلحگفتماباوجوددوره اول یعنی اصالحات، 
کشورهاي قرارگرفتن ایران به عنوان یکی از اسالمی ایران با امریکا در مسئله افغانستان، همچنین 

ك نخبگان تاثیرگذار بود و منجر به رابر اداهریمنی و در نهایت حمله امریکا به عراق محور 
ولی اوج نزدیکی . نمایان است2004در پیمان امنیتی سوریه شد که و نزدیکی استراتژیک ایران 

هاي خاص محور بوده است که دیدگاهاستراتژیک ایران با سوریه در دولت اصولگراي عدالت
کردهوند برقرار یهاي بشار اسد پنژاد در ارتباط با امپریالیسم و صهیونیسم قویا با دیدگاهاحمدي

2006اهللا در حزب–توان در دو جنگ اسرائیل ریه را میدر نتیجه اوج همکاري ایران با سو. است
.مشاهده کرد2008- 2009حماس در غزه در - و جنگ اسرائیل
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