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   داد تأثیر انقالب اسالمی ایران در سوریه داد و برون درون

  ١ عمران عباسپور

  ٢ حسین احمدي سفیدان

  چکیده
هاي تاریخ جهان معاصر است که دستاوردهاي مهمی داشته و لذا بررسی  ترین پدیده انقالب اسالمی ایران از مهم

هدف از انجام این تحقیق، بررسی  هدف:بازتاب آن در کشورهاي اسالمی از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
ها از روش  براي تحلیل داده روش:ر سوریه بود. تأثیر انقالب اسالمی ایران در کشو يدادها درون و دادها برون

کشور سوریه به خاطر شرایط ویژه، در تعامل آشکار  ها: یافتهتحلیلی و نظریۀ سیستمی استفاده شده است.  - توصیفی
داد جهانی ایران، در ابعاد مختلف کشور سوریه  با انقالب اسالمی بوده است. پیروزي انقالب اسالمی به عنوان برون

داد انقالب اسالمی ایران در سوریه، کنترل و مهار جنبشهاي اسالمی سوریه  درون نتیجه گیري:رگذار بوده است. تأثی
گیري خط مقاومت قوي براي کنترل و مهار رژیم صهیونیستی و عراق و جلب حمایت ایران براي  داد آن، شکل و برون

  .سلفی است -مقابله با گروههاي تکفیري
  

  .داد داد، برون ، نظریۀ سیستمی، درون تاب، انقالب اسالمی ایران، سوریهباز :يکلید گانواژ
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  مقدمهالف) 
بینی وقایع آیندة  شوند که شناسایی آنها در پیش رو می هاي مختلف سیاسی روبه جوامع انسانی با پدیده

پذیر است.  ت امکاناجتماع بشري و کنترل آنها، اهمیت و نقشی اساسی دارد. بررسی این وقایع به دو صور
بینی و کنترل وقایع  شوند؛ کارایی این نوع بررسی براي پیش گاهی این وقایع با اطالعات جزیی بررسی می
ها، نخست  شوند. در این نوع نظریه نگر بررسی می هاي کالن آینده، کم است. گاهی هم این وقایع با نظریه

هاي اجتماعی شناسایی و کنترل  عدة کلی، پدیدهشود و آنگاه توسط این قا ریزي می یک قاعدة کلی پی
  نگر، نظریۀ سیستمی است. شوند. از جملۀ این قواعد کالن می

گیري نظام جمهوري  هاي مهم مسئوالن انقالب اسالمی ایران، پس از شکل صدور انقالب از دغدغه
ایران با شعار اسالم و حمایت  اسالمی ایران بود. این مسئله از دو نظر براي آنان مهم بود. از یک سو، انقالب

از تمام مستضعفان شروع شده بود و مسئوالن اولیۀ انقالب با همان شور و شعور انقالبی، خود را موظف 
دانستند در هر کجاي دنیا مستضعفی است از او حمایت کنند و از سوي دیگر، در صورت خالصه کردن  می

کرد مشکالت جدیدي را براي انقالب نوپاي  ش میفعالیت در داخل کشور، استکبار جهانی همواره تال
اسالمی ایجاد کند. از این رو، مسئوالن نظام بر آن شدند دشمن را در جاي دیگري مشغول کنند تا بتوانند 

  ریزي بنیادهاي مورد نیاز نظام جمهوري اسالمی ایران، اهتمام ورزند. نسبت به سازندگی و پی

 یران، کشورهاي مختلفی از جمله سوریه، از انقالب اسالمی تأثیربا توجه به ابعاد جهانی انقالب ا
 کشور در رانیا یاسالم تأثیرانقالب يدادها درون و دادها برون ی مقاله این است که:اصل الؤساند.  پذیرفته

بنابر این، مسئلۀ مقالۀ حاضر، بازخوانی تأثیر انقالب اسالمی ایران در سوریه است. در این  ست؟یچ هیسور
قاله، از نظریۀ سیستمی به عنوان چارچوب نظري استفاده شده است. فرضیۀ مقالۀ حاضر این است که: م

 تأثیر سوریه کشور هايداد برون و هاداد درون در ایران، جهانی داد برون عنوان به اسالمی انقالب پیروزي
  .است داشته

  

  ب) پیشینۀ تحقیق
نظر  مد یمختلف جهات از که است يالدیم بیستم قرن یالملل نیب اتفاقات نیتر مهم از رانیا یاسالم انقالب

 انقالب خصوص در که یمباحث نیتر مهم جمله از .است بوده یاسیس و یاجتماع مباحث پژوهشگران
 میابراه .است بوده یالملل نیب ۀعرص بر یاسالم انقالب تأثیر بحث را جلب کرد، ورزان شهیاند توجه یاسالم

 یاسالم انقالب تأثیرات ،دیجد یاسیس هاي ستمیس بازتاب بارةدروجود م يها نظریه به هتوج با )1391(برزگر
 يکشورها در رانیا یاسالم انقالب يتأثیرها یبررسبه  )1386(يمحمد منوچهر. است دهکر یبررس را
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 يکارکرد و يساختار تأثیرات)1393(رضاپور .استپرداخته  یاسالم يکشورها خصوصبه  ،جهان مختلف
  .ه استدکر یبررس را یالملل نیب ۀعرص بر یاسالم بانقال

 ؛جنبشها و مردم ،دولت عنصر سه با ارتباط در هیترک بررا  یاسالم انقالب تأثیر )1379(پوربناب قهرمان
 تأثیر) 1393(ی قاسم هیراضو  تونس بررا  رانیا یاسالم انقالب تأثیر )1393(يریدهز نصر الماس و تالشان حسن

در  )1391(دنژادیمف مرتضی دیس و درخشه جالل. ندا هکرد یبررس مصر کشور بررا  رانیا یاسالم انقالب
 ا،یاح ةحوز سه در یاسالم انقالبکه  اند دهیرس جهینت نیا به ،هیترک مردم بر یاسالم انقالب تأثیراتبررسی 

  .است داشته میمستق ریغ نقش هیترک مسلمان مردم یسازمانده و یبخش تیهو

 ،ياقتصاد ،یاسیس هاي نهیزم در لبنان اهللا حزب بر یاسالم انقالب تأثیربه )1393(یدشتگرماب نهیسک
 دررا  »عراق انیعیش بر یاسالم انقالب تأثیرات«نیز  )1387(ینجف روزیف. پرداخته است ینظام و یفرهنگ
  .ه استدکر یبررس صدام میرژ سقوط از بعد و قبل يزمانها

 چارچوب يدارا ،آنها خالف بر که است نیا شده انجام يپژوهشها اکثر به نسبت حاضر قیتحق ازیامت
 یبررس را هیسور بر یاسالم انقالب تأثیر دادهاي دادها و درون ی، برونستمیس یۀنظر به توجه با و است ينظر
  .است دهکر

  

  ج) تمهیدات نظري
ه، هر یک از کشورها جزیی کند. طبق این نظری می  نظریۀ سیستمی در تحلیل وقایع سیاسی نقش مهمی را ایفا

اند. بنابر این، اتفاقات کشورهاي مختلف، تنها به همان کشور اختصاص ندارند؛ بلکه  از سیستم جامعۀ جهانی
گذارند. در بحث  به صورتهاي مختلف بر سایر کشورها و افراد ساکن در آنها به عنوان یک کل تأثیر می

بوط به خود درگیر بودند؛ اما سوریه به عنوان کشوري تعامل با کشورها، کشورهاي مختلف با مسائل مر
اي برخوردار بود. در این زمینه یکی از مدلهایی که در تحلیل چگونگی روابط  اسالمی، از حساسیتهاي ویژه

دهندگی خوبی داشته باشد، نظریۀ سیستمی است. نظریۀ سیستمی یکی از  تواند توضیح ایران و سوریه می
هاي علوم طبیعی و علوم انسانی به نحوي کاربرد پیدا کرد و  اي است که در همۀ رشته رشته هاي میان نظریه

هاي زیستی  پس از آن در علوم سایبرنتیک، علوم اجتماعی و با تأخیر در علوم سیاسی وارد شد. البته سیستم
ود را از هاي اجتماعی عامل حرکت خ گیرند؛ در حالی که سیستم دهی خود را از درون جانداران می جهت

  )41: 1381(دورسون، گیرند. بیرون و از انسانها می
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  . تعریف سیستم1
سیستم مجموعۀ واحدي است که از اجزاي مرتبط و وابسته به یکدیگر تشکیل شده است. با توجه به این 
تعریف، هر سیستم اجزایی دارد که در ارتباط با همدیگرند و هرگونه تغییري در یک عضو، موجب تغییر 

  ) 116: 1384جان ،  (لیتلاجزاي دیگر خواهد شد. در

  هاي سیستم . ویژگی2
  این اصل حاکی از برتري سیستم به مثابۀ یک کل بر اجزایش است. کلّیت:

  ترین واحد سیستم که قادر به اجراي یک کارکرد نسبتاً مستقل است. کوچک عنصر:

یرات متقابل دارند و تغییر در هر یک از اي از عناصر و اجز که بر یکدیگر تأث مجموعه ارتباط سیستم:
  )3(همان: انجامد. عناصر، به تغییر در سایر عناصر سیستم و کل سیستم تسرّي می

  . ارکان سیستم3
هر سیستم با محیط خود در تعامل است. براي درك بهتر تعامالت سیستم سیاسی محیط، باید  یک) محیط:

اجتماعی، سیستمهاي چهارگانۀ  مایز قایل شد. در محیط دروناجتماعی ت اجتماعی و برون میان عناصر درون
و اجتماعی وجود دارند که   شناسی) شناسی)، شخصیتی(روان شناسی)، بیولوژیک(زیست اکولوژیک(بوم

شود.  ساختار اجتماعی، جمعیتی و اقتصادي تقسیم می سیستم اجتماعی خود به زیرسیستمهاي فرهنگی، 
المللی و  سیستم اقتصادي بین المللی،  اي به سیستم سیاسی بین توان به گونه یز میاجتماعی را ن سیستمهاي برون

  )239: 1378(چیلکوت، المللی تقسیم کرد. سیستم فرهنگی بین

هدف اساسی در هر سیستم سیاسی، حفظ و بقاي خود و  دو) تعادل و بقاي سیستم و فشارهاي محیطی:
رهاي محیطی است. تعادل و بقا، جزء ذات تحلیل سیستمی تالش براي دوام و حفظ تعادل در مقابل فشا

است و همۀ تعامالت سیستم سیاسی با محیط خود براي حفظ تعادل است. این نکته در قبال فشارهاي وارده 
مرزي قابل درك است. فشارهاي عوامل و تغییرات گوناگون اقتصادي، اجتماعی  مرزي و برون از محیط درون

شود و سیستم، خود را با وضعیت جدید منطبق کرده، تعامل خود را  دابیر جدید خنثی میو فرهنگی، با اتخاذ ت
  )39: 1373(قوام، کند. شدت اثر فشارها، ممکن است سیستم را در معرض فروپاشی قرار دهد. می  بازتولید

ستم دهندة تأثیرگذاري عوامل محیطی بر سی دادها، نشان هاي سیستم یا درون ورودي ها: سه) ورودي
  ها شامل تقاضاها و حمایتهاست. اند. ورودي سیاسی

اند و طیف وسیعی را در بر  کنندة چگونگی تأثیرگذاري محیط بر سیستم سیاسی بیان» تقاضاها«
مرزي، از جوامع  شود. مطالبات برون اجتماعی ناشی  اجتماعی و برون تواند از محیط درون گیرند که می می
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در   عقاید و سالیق و منافع همان جامعه. تقاضاها  ها و مرزي، از خواسته ت درونگیرد و مطالبا دیگر نشأت می
شود: عدم ارضاي  کنند. تقاضا در دو وضعیت به فشار تبدیل می قالب اعمال فشار بر سیستم سیاسی عمل می

  تقاضا یا بار اضافی آن، به نحوي که ساختارشکنانه و بیش از ظرفیت سیستم سیاسی باشد.

اند.  سیستم سیاسی و عامل اصلی در تداوم و بقاي سیستم سیاسی» ورودي«از اجزاي مهم » احمایته«
اند و در کنشهایی مانند حمایت از تصمیمات دادگاهها، رأي دادن به نامزدها، پرداخت  حمایتها گاه رفتاري

تواند در رفتارهاي  یدهند. البته عدم حمایت م مالیات، پیوستن به نیروهاي مسلّح و جز آن خود را نشان می
گردد؛  گر شود. شکل دیگر حمایت، جنبۀ گرایشی دارد و به چارچوب ذهنی حمایتی برمی متضاد نیز جلوه

اي از تمایالت یا آمادگی روانی براي حمایت و اقدام به نفع یک فرد یا  یعنی وضعیتی که در قالب مجموعه
ها یا جنبشها  گیري ایدئولوژي سیستم سیاسی، شکل شود. مواردي مانند افزایش مخالفت با سیستم اطالق می

بار، شاخصهاي  آمیز به رفتار خشونت یا گروههاي جدید مخالف، تغییر رفتار اپوزسیون از تاکتیک مسالمت
  )90: 1391(برزگر، شود. کاهش حمایت از سیستم سیاسی تلقی می

کنند.  محیطی را به سیستم منتقل می ها و تغییرات ها، ناآرامی ورودي دادها: ها یا برون چهار) خروجی
دهندة تأثیر سیستم سیاسی بر محیط اطراف و اعضاي خود و کانالهایی براي کسب  ها نیز نشان خروجی

دادها، در  هاست. کسب حمایت از برون ترین کارکرد خروجی اند. تطبیق با محیط، اصلی حمایت از محیط
هاي مقتضی؛ استفاده از  ها و سیاستگذاري ناسب و خط مشیهاي م گانۀ ذیل است: اتخاذ خروجی قالبهاي سه

نیروهاي جبري و ایجاد باورهاي درونی در شهروندان نسبت به حقانیت سیستم و برانگیختن احترام درونی و 
  آمادگی روانی آنان به حمایت از سیستم.

اطالعات بازگشتی از  هاست. بازخوردها، ها بر ورودي دهندة تأثیرگذاري خروجی نشان پنج) بازخوردها:
  اند. دهنده کننده یا تطبیق وضعیت سیستم و پیامدهاي ناشی از کنشهاي تنظیم

تحلیل سیستمی به دلیل توانایی در گردآوري اطالعات پراکنده و به ظاهر ناپیوستۀ بسیار و برقراري 
  خوردار است.دهندگی زیادي بر ارتباط معقول بین متغیرهاي پراکنده و متکثّر، از ظرفیت توضیح

  

  هاي صدور انقالب د) ابزار
قبل از پیروزي انقالب اسالمی، رژیم پهلوي(از حامیان بزرگ رژیم صهیونیستی در منطقه) با تکیه بر 

گرایی عربی، تنشهایی را در مقابل ایجاد وحدت  گرایی فارسی و کشورهاي عربی با تکیه بر ملی ملی
           ، تهدیدي براي ه بودند و ایران به وجود آورد کشورهاي اسالمی در برابر رژیم صهیونیستی

کردند.  رفت و به عللی کشورهاي استعماري از این اختالف استقبال می کشورهاي عرب منطقه به شمار می
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در چنین شرایطی، کشورهاي ایران و سوریه با توجه به واقع شدن در دو قطب قدرت جهانی(آمریکا و 
. با پیروزي انقالب اسالمی ایران بعضی از )75: 1395و فیاضی،  یشی(درودیگر بودندشوروي)، تهدیدي براي هم

این مشکالت از بین رفت. در این میان، عواملی در بحث ایجاد وحدت در بین کشورهاي منطقه نقش 
  داشتند که برخی از آنها عبارت بودند از:

  منازعۀ اعراب و رژیم صهیونیستی؛ -
  دین اسالم در مراحل اولیه؛مرکزیت عربستان براي رشد  -
  موقعیت راهبردي خاورمیانۀ عربی و حضور و رقابت جدي قدرتهاي بزرگ؛ -
  مقولۀ نفت؛ -
  موفقیت انقالب اسالمی در سرنگونی رژیم شاه که در جهان عرب مورد نفرت بود؛ -
  سیاست خارجی انقالب اسالمی ایران با رویکرد ضد غربی، به خصوص ضد آمریکایی؛ -
  ها؛ عی انقالب اسالمی با ماهیت مترقیانه و توجه به مصالح تودهمحتواي اجتما -
  )35- 36: 1373(حسیب، ماهیت اسالمی انقالب که یکی از علل تأیید انقالب اسالمی بود. -

  گفته، عواملی هم براي ایجاد تنش در منطقه وجود داشتند؛ از جمله: در مقابل عوامل پیش

  ن کشورها؛عجمی بودن مسائل بی -سنّی و عربی -شیعه -
رقابت دیرپاي ایران، عربستان و عراق در مسائل مذهبی، سیاسی و نفتی و شدت گرفتن این رقابت با  -

  پیروزي انقالب اسالمی؛
  جویی اعراب به لحاظ خاستگاه تاریخی و جغرافیایی اسالمی؛ برتري -
صد اهل سنّت در 90مرکزیت ایدئولوژیکی انقالب ایران براي رونق دادن به مکتب تشیع در مقابل  -

  منطقه.

در این میان، امام خمینی(ره) براي ایجاد وحدت اسالمی و صدور انقالب اسالمی به کشورهاي 
  شود. زدة اسالمی، دست به ابتکاراتی زد که به برخی از آنها اشاره می آشوب

بعد از شکستهاي مختلف و خیانت بعضی از کشورهاي اسالمی در مسئلۀ فلسطین، این  روز قدس:
براي مردم مسلمان منطقه در آمده بود. در چنین فضایی، امام خمینی براي ایجاد   ث به صورت یک عقدهبح

نشاط اسالمی در مقابل رژیم صهیونیستی، دست به ابتکاري زد که هیچ یک از کشورهاي اسالمی 
 کردن کوتاه راىب که خواهم مى اسالمى دولتهاى و جهان مسلمانان عموم از«توانستند آن را رد کنند:  نمی

 ۀجمع آخرین کنم مى دعوت را جهان مسلمانان جمیع و. بپیوندند هم به ،آن پشتیبانان و غاصب این دست
 عنوان به باشد، نیز فلسطین مردم سرنوشت ةکنند تعیین تواند مى و است قدر ایام از که را رمضان مبارك ماه

 مردم قانونى حقوق از حمایت در را لمانانمس ىالملل بین همبستگى مراسمى طى و انتخاب »قدس روز«
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. مردم مسلمان منطقه به تبعیت از این اقدام امام خمینی، )268: 9، ج 1389(امام خمینی، »نمایند اعالم مسلمان
صهیونیستی انقالب آشنا شدند و روح  -تحرکاتی را شروع کردند و با ماهیت دینی و ضد آمریکایی

  آنان نمایانگر شد.ایستادگی در مقابل استعمار در 

هیئت نمایندگی از کشورهاي مختلف شرکت داشتند و به مدت سه روز براي  19در کنفرانس قدس، 
کشف راه حلها و مراحل اقدام، به بحث و تبادل نظر پرداختند و مباحث مختلفی را با محوریت ایران براي 

  )32- 33: 1385ده، زا (حشمتسازي بحث قدس و تالش براي آزادي آن مطرح کردند. اسالمی

به عنوان وظیفۀ اسالمی تمام مسلمانان جهان و کنگرة عظیم اسالمی که ساالنه یک بار تکرار  حج:
شود، تأثیر زیادي در صدور انقالب داشت. مسئوالن نظام، به ویژه حضرت امام(ره) تالش کردند از این  می

هاي بارز آن  ینی در این خصوص، از نمونههاي امام خم فرصت به طور کامل استفاده کنند که صدور بیانیه
 را نفس با جهاد دستورالعمل هم مسلمانان، که بود نخواهد این از غیر دیگرى چیز حج پیام و روح«است. 
 )316: 20، ج 1389(امام خمینی، ».را شرك و کفر با مبارزه ۀبرنام هم و بگیرند

ی، بیشترین نقش را در تبادالت صنعتی و به عنوان یکی از کاالهاي مورد نیاز کشورهاي صنعت نفت:
سیاسی بین کشورها ایفا کرده است. از یک سو صنعت کشورهاي صنعتی و از سوي دیگر اقتصاد 
کشورهاي تولیدکنندة نفت، به فروش نفت وابسته است. به همین سبب، این کاال نقش اقتصادي مهمی در 

خیز منطقه  توان به استفاده کشورهاي نفت آن میهاي  تعامالت کشورهاي مختلف داشته است که از نمونه
در مهار کشورهاي حامی رژیم صهیونیستی طی تنشهاي قبل از انقالب اشاره کرد که متأسفانه به علت 
وابستگی کشورهاي منطقه و تالش براي مهار انقالب، بعد از انقالب اجازة استفاده از این کاال در راستاي 

  نشده است. مهار کشورهاي استعماري داده

بعد از انقالب، مقاومتهایی در مقابل آن وجود داشت که علت آنها یا تعارض  سفرهاي مسئوالن نظام:
انقالب با منافع آنان، یا نداشتن فهم درست از آن بود که در صورت فعالیت مسئوالن نظام براي معرفی 

فر به کشورهاي مختلف، مردم و شد. به همین سبب، مسئوالن نظام با س درست انقالب، این مشکل حل می
. این مسائل باعث شد دو تحول )36-38: 1385زاده،  (حشمتمسئوالن آن کشورها را با اهداف نظام آشنا ساختند

  اساسی در جنبشهاي سیاسی منطقه بعد از پیروزي انقالب اسالمی رخ دهد:

اسالمی نزدیک بودند، فشار در سالهاي نخست انقالب، به نهضتهاي اسالمی که کمتر به پراگماتیسم  -
 )71(همان: گرایی بیشتر و پرهیز از تقیۀ سیاسی توجه کنند. هاي خود، به عمل آورد تا با تغییر در اندیشه

  گرایی یا همراهی با آن وادار کرد. گرا را به تفکر در زمینۀ مددگیري از موج اسالم گرا و چپ احزاب ملی - 
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  هـ) جغرافیاي سیاسی سوریه
، دادند را تشکیل میسرزمین شام ي اردن، لبنان و فلسطین، نونی که در گذشته همراه با کشورهاک ۀسوری
رسانند. این  خان، این قدمت را به حدود پنج هزار سال پیش میاي بس دراز در تاریخ دارد که مور سابقه

مسلمانان بر این  است. قبل از تسلط  از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده تاریخسرزمین در طول 
هر از سامی، اموري، آرامی، مصري، آشوري، بابلی، یونانی، رومی و ایرانی، کشور، اقوام مختلفی از جمله: 

هایی از تمدن  نشانه و یا آن را در معرض تاخت و تاز قرار داده کردهگاهی این کشور را سکونتگاه خویش 
هجري به  میا شانزده م. با تصرف شام در سال سیزدهاند را براي اعصار بعدي به یادگار گذاشته دخاص خو

اقوام مذکور غلبه یافت. در قرنهاي پنجم  ةسپاه اسالم، فرهنگ این دین جدید بر تمدنهاي چندین سد ۀوسیل
در این کشور بر تخت سلطنت ي ام بسیار مقتدربا جنگهاي صلیبی بود، حکّمصادف و ششم هجري که 

: نورالدین محمود زنگی، کسانی چون ؛ها و رومیان را برافراشتند نشسته و پرچم جهاد علیه صلیبی
که امور جنگی و نظامی  الدوله حمدانی و ... الدین ایوبی، عادل ایوبی، ظاهر بیبرس البندقداري، سیف صالح

 .دها، حفر خندقها و... پرداختن و به ایجاد پایگاههاي نظامی، ساخت قلعه ندس اقدامات خود قرار دادأرا در ر
پس از استیال بر این سرزمین، سیاست ) م 1516- 1918(در قرون بعدي، ممالیک و سرانجام ترکان عثمانی

ضمن حفاظت و بازسازي آن آثار اسالمی، به احداث بناهاي دیگري نیز  ،پیشگامان خود را تداوم بخشیده
درآمد و در نهایت، سال ) م 1918-1920پس از این دوره، سوریه به اشغال انگلیس و فرانسه( پرداختند.

  میالدي به استقالل رسید. 1946
درصد آن را  90میلیون است که  5/23، جمعیت این کشور 2011از لحاظ جمعیتی، طبق آمار سال 

درصد شیعۀ علوي، یک درصد شیعۀ  11درصد اهل سنّت،  74دهند. در بین مسلمانان،  مسلمانان تشکیل می
اند. جمعیت  پنج درصد اسماعیلیان و پنج درصد سایر مذاهب اسالمی ها، دوازده امامی، سه درصد دروزي

در کوههاى شمال غرب سوریه به موازات  که استنزدیک به دو میلیون نفر  ،اند عشرى اثنى ۀلویان که شیعع
شود  در سوریه بر عهده داشته و گفته مىرا  یاند. علویان پستهاى حساس ساکنساحل طرطوس تا انطاکیه 

  )10- 11: 1394(جعفري، .بودنیز خود یک علوى  حافظ اسد
  

  و) تحلیل روابط ایران و سوریه با استفاده از نظریۀ سیستمی
، تنشی بین ایران و سوریه وجود نداشت؛ ولی از سال 1950تا سال  1946از زمان استقالل سوریه در سال 

گرایی فارسی  نخست، ظهور ملی به بعد، دو عامل مهم موجب بروز تشنجاتی بین ایران و سوریه شد: 1950
و دوم، قرار گرفتن در دو قطب مخالف(ایران در قطب آمریکا و  )232: 1376(امامی، در ایران و عربی در سوریه

  سوریه در قطب شوروي سوسیالیستی) موجب شد این دو کشور به چشم رقیب به همدیگر نگاه کنند.
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یستی داشت و خودش را در قطب شوروي حکومت سوریه به رهبري حافظ اسد، تمایالت سوسیال
با  1973کرد. قبل از پیروزي انقالب، در سال  کرد و در سخن و عمل، این وابستگی را انکار نمی مطرح می

اي  حمایت ایران از اعراب در جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی و ارسال کمکهاي مالی و پزشکی، زمینه
اد شد و رابطۀ بین دو کشور رو به بهبودي نهاد؛ به طوري که زدایی در روابط بین دو کشور ایج براي تنش

بعد از انعقاد قرارداد الجزایر بین ایران و عراق، حافظ اسد براي بیرون بردن کشورش از انزوا،  1975در سال 
دانست. به همین خاطر به ایران سفر کرد و توافقاتی را به دست آورد؛  سفر به ایران را موقعیت خوبی می

تعلّق خاطر این دو کشور به دو قطب مخالف و حمایتهاي بعدي ایران از رژیم صهیونیستی، نشان داد ولی 
این توافقات قابل اعتماد نیستند. با پیروزي انقالب، موضوع این نوع تشنج بین ایران و سوریه از بین رفت و 

تقابل با رژیم صهیونیستی و  سردمداران کشور سوریه احساس کردند با توجه به شعارهاي انقالب ایران در
توانند به این رقیب دیرین به عنوان رفیق جدید نگاه کنند؛ ولی امکان رابطه بین ایران و سوریه را  آمریکا، می

  کرد: سه عامل مهم مشخص می
دولت سوریه از امتیازاتی براي ایجاد رابطه با ایران، کنترل تهدید نفوذ ایران  نخست، حکومت سوریه:

سوریه و ایجاد شورشهاي داخلی برخوردار بود.کشورهاي مخالف انقالب اسالمی احساس به مردم 
تواند موجب تغییر اساسی در  کردند ظهور انقالب اسالمی تهدیدي جدي علیه همسایگان است و می می

در . این نگرش، رفتارهاي سیاسی مختلفی را در پی داشت که )79- 81 :1371(اندیک، میان کشورهاي عربی شود
  اي برخوردار بود. سوسیالیستی بعث سوریه از حساسیتهاي ویژه -این میان، تعامل با رژیم ناسیونالیستی

گیر در مقابل حکومت سوریه  این گروه، جنبش مردمی اصیل و همه المسلمین سوریه: دوم، اخوان
مین روندي را براي المسل کرد. جنبش اخوان بود و به انقالب اسالمی ایران به عنوان یک فرصت نگاه می

  رسیدن به رشد و بالندگی طی کرده بود که مراحل آن را می توان بدین صورت بیان کرد:
 هیسور نیدر اخوان المسلم یحکومت اسالم لیتشکدر این مرحله  )؛1937(سال گیري تفکر شکلاول: 

  مطرح نبود.
لمسلمین به دین اسالم به عنوان ا گیري تفکر دخالت در امور اجتماعی؛ در این مرحله، اخوان دوم: شکل

  ی، براي دخالت در امور کشور سوریه توجه نشان داد.کومتح نیقواندین برخوردار از 
داشتند  تالشالمسلمین  ) اخوان1951سیاسی؛ در این مرحله(سال  -سوم: آغاز دخالت در امور اجتماعی

  کنند.اعالم  هیکشور سور یرسم نیبه عنوان درا اسالم 
 )1976سال ش براي به دست آوردن موقعیت سیاسی در حکومت سوریه؛ در این مرحله(چهارم: تال

  به دست آورند. در دولترا  یسهمداشتند به عنوان نیروي مؤثر در کشور سوریه، تالش 
آمیز؛ در این مرحله  پنجم: حضور نظامی در سوریه بعد از ناامیدي از دستیابی به قدرت از مسیر مسالمت

کردند به تبعیت از  تالشالمسلمین با حضور نظامی و فراخوان عمومی هواداران خود   وان) اخ1980سال (
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اخوان دهند.  لیتشکاسالمی حکومت کنند و  سرنگونرا حافظ اسد انقالب اسالمی ایران، حکومت 
 انیآن بمنتشر و اهداف خود را در  هیسور یانقالب اسالم یۀانیبا عنوان برا  يسند 1981نوامبر  در نیالمسلم

ترین اهداف آنان  از مهم یحکومت اسالمو تشکیل جهاد مسلحانه از طریق بعث  میرژ یسرنگون ند؛ کهکرد
  )262: 1391و همکاران،  یزدانی(بود.

که حزب بعث را  ی راهشتم قانون اساس ةلغو مادکرد تالش این بود که  نیالمسلم اخوان گرید اقدام
کنار  دربه دنبال این بود که و  قرار دهد یکنگره مل يها برنامه تیدر اولو ست،دان  یحزب رهبر جامعه م

 يبرا یطرف یب ۀتیبرگزار و کم ،پارلمان یمل تیجمع سیتأس يانتخابات آزاد برا ،احزاب تلیفعا يقانونمند
  )268 همان:(.شود لیتشک هیسور یاساسقانون  نیتدو

ب الکه هرگونه توسل به زور بر ضد انق کرد براي تقویت انقالب اسالمی ایران اعالم اخوان المسلمین
در سراسر جهان  یاسالم يبه تمام جنبشها گروهها، گریبه آن از طرف د انتیو هرگونه خ رانیا یاسالم

  )279 :(همان.ضربه خواهد زد
جنبش جهاد اسالمی سوریه از همان ابتدا انقالب اسالمی مردم ایران را تأیید کرد و به حمایت ازآن 

اي بیان  ارگان جبهۀ اسالمی سوریه، طی بیانیه ، نشریۀ النذیر، 1980به طوري که در ماه مه سال برخاست؛ 
انقالب اسالمی ایران، انقالب تمام جنبشهاي اسالمی در جهان اسالم است هر چند که ممکن است «داشت: 

این بیانیه، حمایتهاي این  . در)25- 26: 1980(النذیر، »مکاتب فکري مختلفی میان این جنبشها وجود داشته باشد
که کمتر کشور یا  –اي بود که حتی گروگانگیري سفارت آمریکا را  جنبش از انقالب ایران به اندازه

  (همان)تأیید کرده بودند. -توانست آن را تأیید کند جنبشی می
هم حکومت و هم اخوان المسلمین سوریه انتظار تأیید و  سوم، حکومت جمهوري اسالمی ایران؛

مک از طرف ایران را داشتند و ایران هم در ارتباط با هر یک از آنان محذورات خاص خود را داشت؛ ک
رو بود که در طول سالیان دراز، کشورهاي  چون از یک سو با دشمن اصلی خود(رژیم صهیونیستی) روبه

ي ایران بسیار اهمیت عربی نتوانسته بودند کاري را در مقابل آن پیش ببرند و از سوي دیگر، بحث لبنان برا
داشت که به عنوان حیات خلوت جمهوري اسالمی براي کنترل رژیم صهیونیستی، در مرزهاي آن پتانسیل 

اهللا لبنان  بسیار خوبی بود که جدا شدن سوریه از محور مقاومت، مشکالت زیادي را براي ایران و حزب
براي اعراب معرفی کرده بودند که سوریه  کرد. همچنین سران کشورهاي عربی، ایران را تهدیدي ایجاد می

از این اتحاد خارج شده بود و خروج این کشور براي برهم زدن اتحاد اعراب از اهمیت زیادي برخوردار 
بود. در چنین زمانی، ایران و سوریه داراي دشمنان واحدي بودند که آمریکا در رأس آنها بود. رژیم 

ریکا مشکالتی را در منطقه ایجاد کرده بودند. از طرف دیگر، صهیونیستی و عراق نیز به پشتیبانی آم
المسلمین سوریه به تبعیت از انقالب ایران، تحرکاتی را در مقابل حکومت سوریه شروع کرد که  اخوان

کرد ایران از این گروه حمایت و پشتیبانی کند. در واقع؛ اخوان  شعارها و اهداف انقالب اسالمی اقتضا می
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دانستند که همۀ  همین امید، انقالب ایران را انقالب تمام مسلمانان جهان در مقابل مستکبران میالمسلمین به 
 مسلمانان باید از آن حمایت کنند.

در چنین شرایطی، مسئوالن انقالب اسالمی ایران طرف حکومت سوریه را انتخاب کردند و از 
  المسلمین به علل ذیل حمایت نکردند: اخوان
 ي،در مباحث اقتصاد سمیالیبه سوس شیگرا لیبه دلاین جنبش  :جنبش يمت فکرسال رد دیترد -

طور که در بیانیۀ خود، هدف از قیام را رسیدن  گروه قابل اعتمادي براي جمهوري اسالمی ایران نبود؛ همان
  )208- 210: 1377(دکمجیان، به سوسیالیسم اسالمی معرفی کرد.

  خود به چنین متحدي نیاز داشت.دن وحدت اعراب بر ضد برهم ز يبرا رانیا :کیپلماتید مسائل -
و  یشیدرو(است کسانی ياهدیداشتن تهد ،کشورهابین روابط  ةعلل عمد از داشتن دشمن مشترك: -

رو بود،  . در شرایطی که ایران با سه دشمن جدي(آمریکا، رژیم صهیونیستی و عراق) روبه)68: 1395ی، اضیف
اي داشت؛ زیرا ایران براي حل مشکالت  رژیم صهیونیستی و عراق اهمیت ویژهاتحاد با سوریه براي کنترل 

المسلمین و پیروزي آنان اعتماد کند. دولت سوریه به رهبري حافظ اسد، آخرین سنگر  توانست به اخوان نمی
ب از کشورهاي عربی بود که همچنان در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده بود و با توجه به آرمانهاي انقال

اسالمی علیه رژیم صهیونیستی، تضعیف دولت سوریه به وسیلۀ امواج صدور انقالب به نفع رژیم صهیونیستی 
عجمی کردن جنگ، حمایت بیشتري از دنیاي عرب  -خواست با عربی شد. از طرفی نیز صدام می تمام می

  به دست آورد. لذا ارتباط با سوریه براي ایران، بسیار ارزنده و اساسی بود.
سبب شد  -کرد طور جدي موجودیت سوریه را تهدید می که به -ترس و فشار مستمر رژیم صهیونیستی

دولت و ملت آن کشور چندان فرصت رویارویی با یکدیگر را پیدا نکنند و به آن هم نیندیشند؛ در حالی 
  تی تمام شود.که صدور انقالب اسالمی ممکن بود این وفاق نسبی را بر هم زده، به نفع رژیم صهیونیس

رو بودند. با توجه به تالش صدام براي  حکومتهاي سوریه و ایران با دشمن مشترکی به نام عراق روبه
مطرح کردن خود به عنوان رهبر جبهۀ عربی و احتمال حمله به سوریه در صورت قدرت گرفتن، حافظ اسد 

نکه انقالب ایران سران کشورهاي عربی را به دنبال متحدي براي مقابله با این رژیم بود. از طرف دیگر، با ای
جمهور سوریه از جایگاه  رو کرده بود، ولی رئیس با توجه به دیکتاتوري آنان با بحران مشروعیت روبه

مردمی بهتري نسبت به کشورهاي دیگر منطقه برخوردار بود. اگر چه این حکومت با خطري جدي از درون 
بود که با توجه به برخورداري از جایگاه خوب مردمی، حمایت ایران رو  المسلمین روبه کشور به نام اخوان
توانست خطري براي حکومت حافظ اسد باشد. بنابر این توجیهات، سوریه از معدود  از این جنبش می

کشورهایی بود که نه تنها انقالب ایران را به رسمیت شناخت، بلکه همۀ حمایت خود را از این انقالب به 
پیمان نسیه، متحد نقد؛ یعنی حکومت سوریه را انتخاب کرد و در  مقابل، ایران در مقابل همکار برد و در 

  مقابل رژِم صهیونیستی او را تقویت کرد.
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  داد انقالب اسالمی ایران در سوریه . درون1
هاست؛  نگر سیستم دهندگی نظریۀ کالن گفته مواد بسیار خوبی براي بیان توضیح اطالعات سیاسی پیش

رو کند؛ ولی رئیس  توانست سوریه را با بحران ملی روبه داد سیاسی بود که می ب ایران یک درونانقال
دادهایی از این مسئله به بهترین شکل استفاده کند. از سوي دیگر،  جمهور سوریه توانست با استفاده از برون

مین سوریه شود که اینان المسل اي براي قیام اخوان احتمال زیادي وجود داشت که انقالب ایران زمینه
بیشترین انگیزه را براي پیگیري انقالب اسالمی در کشور خود داشتند؛ ولی حافظ اسد با تأیید انقالب نشان 
داد که این انقالب را قبول دارد و خودش در مسیر این انقالب است. لذا دیگر کسی نتوانست با این بهانه به 

  کند. آمیزي در این زمینه اقدام حرکت موفقیت
عنصر عربی در مقابل رژیم صهیونیستی خسته شده بود و به دنبال  سوریه از کارشکنی کشورهاي سست

متحد قدرتمند و داراي ارادة واقعی براي ایستادن در مقابل رژیم صهیونیستی بود که ایرانی که در رأس آن 
دیگر، سوریه که با مشکالت زیاد اي بود. از طرف  عالمان دینی انقالبی وجود داشتند، داراي چنین انگیزه

  کرد، با این حرکت توانست تا حدودي این مشکل را حل کند. اقتصادي دست و پنجه نرم می
عراق همواره دشمنی جدي براي سوریه بود و با توجه به سوابق صدام حسین و دشمنی او نسبت به رهبران 

او در مقابل انقالب ایران باال بود. ایران با این حرکت خواهانۀ او، احتمال ایستادن  انقالب ایران و روحیۀ زیاده
اي  توانست یک متحد براي خود در مقابل عراق تدارك ببیند. در جنگ ایران و عراق، سوریه با مسئله

کرد که  رو بود. سوریه از یک سو، همواره عراق را خطري جدي براي خود تلقی می چندعاملی روبه
تر شود. به همین خاطر براي در امان ماندن از این  ر جنگ علیه ایران، جديتوانست در صورت پیروزي د می

داد، از ایران حمایت نکرد. از سوي دیگر،  دشمن احتمالی، تا زمانی که احتمال پیروزي ایران را در جنگ نمی
ي، (محمدگیري حکومت شیعی قوي در ایران و عراق براي سوریه وحشتناك بود پیروزي کامل ایران و شکل

اي بود که جنگ ایران و عراق بازنده یا برنده نداشته  . به همین سبب رفتار سوریه در این قضایا به گونه)214: 1386
باشد و این دو رقیب تا حد امکان به مسائل خود مشغول باشند. بنابر این، بعد از شروع جنگ، به طور علنی از 

رس از پیروزي عراق، تنها به ارسال مخفیانۀ مقدار بسیار هیچ یک از طرفهاي جنگ حمایت نکرد. اما به خاطر ت
کمی تسلیحات نظامی به ایران اکتفا و از طرفی نیز به گروهها و مخالفان صدام از جمله کردها، کمونیستها، 
سوسیالیستها و ... کمک کرد. با مشاهدة افزایش مقاومت نیروهاي ایرانی در برابر متجاوزان عراقی، مواضع 

یه در حمایت از جمهوري اسالمی تغییر یافت و به صورت علنی از ایران حمایت و دولت عراق را دولت سور
به علت آغاز جنگ و حمله به ایران محکوم کرد و عراق را متهم کرد که به عنوان عامل امپریالیسم، جنگ را 

  )30-31: 1376(امامی، ت.به نفع آمریکا و براي انحراف اعراب در مبارزه با رژیم صهیونیستی شروع کرده اس
سیاسی بعد از  - مشکل دیگر سوریه در این دوران، جبهۀ جهاد اسالمی سوریه بود. این تشکّل دینی

روي کار آمدن حزب بعث که تمایالت سوسیالیستی داشت، همواره مشکل داشت؛ ولی به خاطر غلبۀ 
پیروزي انقالب اسالمی در ایران  حزب بعث، جبهه اسالمی نتوانست حرکت قابل توجهی انجام دهد. بعد از
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و به راه افتادن حرکتهاي اسالمی در لبنان و عراق، رهبران این جبهه از جمله استاد عصام العطار(از رهبران 
بیشترین انگیزه را براي به راه انداختن انقالب اسالمی در  1982و  1980المسلمین) در سال  برجستۀ اخوان

عد از یک دهه مباحث علمی، به حرکتهاي نظامی و شورشهاي مردمی روي سوریه داشتند. به همین خاطر ب
هاي ارتش  آوردند که در این جریان، ارتش سوریه با تمام قدرت در مقابل این حرکت ایستاد و در درگیري

که حتی با بمباران هوایی همراه بود، افراد غیر نظامی زیادي  1982با شورشیان در شهر حماء و حلب در فوریه 
کشته شدند و عمالً جبهۀ جهاد اسالمی سوریه از صحنۀ سیاسی کشور خارج شد. در این مرحله، حکومت 

داد انقالب اسالمی ایران، از یک طرف آن را تأیید و از طرف دیگر در مقابل  سوریه براي کنترل درون
  یستند، مقابله کرد.گرایی که با حرکتهاي نظامی تالش داشتند در مقابل حکومت سوریه با گروههاي اسالم

داد انقالب اسالمی، بعد از جنگ ایران و عراق و سقوط حکومت مستبد صدام  مرحلۀ دیگر درون
حسین در عراق بود. با توجه به خأل قدرت سیاسی به وجود آمده در عراق بعد از سرنگونی صدام، گروه 

اعالن  2014پیمانانش در سال  سلفی داعش(دولت اسالمی عراق و شام) با حمایت آمریکا و هم - تکفیري
 عالما خود تختیپا را هرقّ شهر و تصرف را هیسور یشرق شمال از ییبخشها سرعت به آنهاموجودیت کرد. 

 هاي عراق، به ویژه و برخی از شهر ندکرد حمله عراق به ،هیسور در ینظام اقدام با همزمان سپس. کردند
آوردند. این جریان منجر به خیزش جنبشهاي مخالف ) را به تصرف خود درعراق بزرگ شهر نیدوم(موصل

حکومت سوریه شد. بیش از دو سوم خاك سوریه به دست گروههاي مخالف، اعم از داعش و غیره افتاد و 
سوریه را وارد جنگ ایدئولوژیک و داخلی فرسایشی کرد. در این نزاع، عربستان به دستور آمریکا و 

تکفیري قرار گرفت و خواستار سرنگونی دولت سوریه شد. اما  - سلفیپیمانانش در کنار برخی گروههاي  هم
ایران به همراه روسیه در کنار دولت قانونی سوریه ایستاد و از امکانات و ظرفیتهاي خود، به ویژه نیروهاي 
مقاومت، براي مهار بحران در منطقه استفاده کرد. بسیج و آموزش نیروهاي مردمی سوریه توسط مستشاران 

شده را آزاد  هاي اشغال ی ایران، توان دفاعی و تهاجمی ارتش سوریه را افزایش داد و مرحله به مرحله شهرنظام
  داد دیگري از انقالب اسالمی ایران بود. گیري نیروي مقاومت در سوریه، درون کردند. شکل

دادي است که  شود، پیروزي انقالب اسالمی ایران، براي جامعۀ سوریه درون طور که مالحظه می همان
اي تأثیرات متفاوتی ایجاد کرد؛ از یک سو به هم خوردن تعامالت سیاسی منطقه براي  در این عضو منطقه

سوریه مهم بود و از سوي دیگر، مشکل تأثیرپذیري اخوان، با وجود منافع یا ضررهاي احتمالی، مشکالت 
دادهاي متفاوتی را از خود نشان داد.  برون داد، زیادي را براي سوریه ایجاد کرد. سوریه در مقابل این درون

المللی، انقالب ایران را تأیید کرد. این  سوریه به خاطر منافع، از اولین کشورهایی بود که در جامعۀ بین
داد، موفقیتهایی را براي ایران ایجاد کرد؛ زیرا هم اتحاد عربی علیه انقالب را بر هم زد و راه حضور  برون

داد داخلی این کشور براي ایران خوشایند نبود؛ زیرا  راهبردي لبنان هموار کرد. ولی برون ایران را در منقطۀ
سرکوب وحشیانۀ جنبش جهاد اسالمی با شعارهاي اصلی و اولی انقالب که هدف ایران را حمایت از تمام 
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دو جبهۀ  طلبانه و مظلومان جهان اعالم کرده بود، سازگاري نداشت. از یک سو ایران در حرکتهاي حق
شد و از  عراق و لبنان درگیر بود و از دست دادن این متحد در وسط این دو کشور به ضرر ایران تمام می

سوي دیگر، جنبش جهاد اسالمی که با تمام وجود از انقالب و رهبر آن حمایت کرده بود، انتظار حمایت 
گفته، با وجود تالش جهاد اسالمی  المللی پیش از طرف ایران را داشت که ایران به خاطر محذورات بین

  سوریه، نتوانست از آن حمایت کند.
  

  داد انقالب اسالمی ایران در سوریه . برون2
هاي اولیۀ  کرد؛ ولی با پیروزي سوریه از اوایل جنگ به صورت مخفیانه و گاه تلویحی، از ایران حمایت می

ه ضمن معرفی عراق به عنوان متجاوز، تري به خود گرفت؛ به طوري که سوری ایران در جنگ، شکل علنی
یمن  کمکهاي زیادي در جنگ به ایران کرد. با کمک سوریه و سایر کشورهاي جبهۀ مقاومت(الجزایر، 

کار و ارتجاعی عرب  کشورهاي محافظه 1980لیبی و سازمان آزادیبخش فلسطین)، کنفرانس سال   جنوبی،
با درخواست ایران، خط لولۀ نفت عراق را  1982ه در سال تأثیر برگزار شد. سوری رونق و بی در اُمان، بی

شد؛ زیرا از یک سو این خط لوله، شریان  قطع کرد که این حرکت، پیروزي مهمی براي ایران تلقی می
اقتصادي عراقِ در حال جنگ بود و از سوي دیگر، این نوع برخورد سوریه، جبهۀ متحد اعراب سازشکار را 

  )213- 214: 1386(محمدي، زد. یدر مقابل ایران بر هم م
. کرد ایجاد را مختلفی دادهاي برون ،سوریه المللی بین حرکتهاي در ایران سیاسی داد درون ،این بنابر

 متحد سوریه ،ثانیاً. کرد جلب خود به را مقاومت ۀجبه کشورهاي حمایت ،ایران از حمایت با سوریه ،اوالً
 در بتواند که نبود وضعیتی در اقتصادي لحاظ از کشوراین  ،ثالثاً. کرد پیدا عراق مقابل در را مهمی و قوي

 را ایران اقتصادي حمایت نفت، لوله قطع داد برون با ،این بنابر کند؛ علم قد منطقه ثروتمند کشورهاي مقابل
 نفت ۀلول قطع از سوریه ضررهاي معادل ،سوریه اقتصادي ضرر جبران براي ایران و کرد جلب خود به

حمایتهاي سوریه از ایران در جریان جنگ  و )243: 1376 امامی،(داد قرار سوریه اختیار در مجانی فتن عراق،
  ایران و عراق و همچنین حمایت از گروههاي مقاومت، باعث تقویت روابط ایران و سوریه شد.

مرتجع داد دیگر انقالب اسالمی ایران در سوریه، همراهی نکردن سوریه از سیاستهاي کشورهاي  برون
عرب منطقه به پدرخواندگی عربستان سعودي براي مقابله با ایران بود. رؤساي جمهور سابق و فعلی سوریه 
در قبال ایران، سیاست مشترکی را اتخاذ کردند و این اقدام باعث عصبانیت عربستان شد و پادشاه عربستان 

مخالف دولت سوریه حمایت کرد و از در اقدامی آشکار، سوریه را از اتحادیۀ عرب اخراج و از گروههاي 
جمهور قانونی سوریه صادر  هاي وهابی درخواست کرد فتواي جهاد را براي سرنگونی بشار اسد، رئیس مفتی

تکفیري را از تمام نقاط جهان براي حضور در سوریه فراهم  - کنند. پس از آن نیز زمینۀ پیوستن افراد سلفی
عربستان سعودي، سفارت خود را در سوریه تعطیل کردند. در حال کرد. کشورهاي عربی نیز به تأسی از 

حاضر با گذشت بیش از پنج سال از آغاز جنگ در سوریه، داعش هیچ قلمرو سرزمینی براي حکومت 
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قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس شهید خودخواندة خویش ندارد و به طور رسمی شکست خورده است. 
، پایان حکومت داعش را اعالم )30/08/1396(اي به رهبر معظم انقالب اسالمی جمهوري اسالمی ایران طی نامه

جمهور روسیه نیز آن را تأیید و تکرار کرد و پرچم سوریه در تمام شهرها به  و پس از او، پوتین، رئیس
ه جمهور آمریکا تصمیم گرفت نیروهایش را از سوری اهتزار درآمد. در پی این رخداد، دونالد ترامپ، رئیس

هاي خود در سوریه  خارج کند و کشورهاي عربی نیز یکی پس از دیگري اقدام به بازگشایی سفارتخانه
کردند. هر چند با حمایت کشورهاي غربی و آمریکا و برخی کشورهاي مرتجع منطقۀ غرب آسیا، هنوز 

یت مردم از دولت فعالیت برخی از گروهکهاي تکفیري به صورت پراکنده ادامه دارد، اما با همراهی و حما
  و حاکمیت سوریه، شاهد سرنگونی بقایاي آن نیز خواهیم بود.

  
  گیري نتیجهبحث و ز) 
اجتماعی اواخر قرن بیستم بود که موجب اعجاب  - ترین حادثۀ سیاسی گمان انقالب اسالمی ایران بزرگ بی

ا بررسی کنند. آنچه بیش نظران شد و متفکران را بر آن داشت که از منظرهاي مختلف، آن ر و تحیر صاحب
اي و جهانی آن است. انقالب اسالمی ایران در  از همه دربارة انقالب، مطالعه و بررسی شده، بازتاب منطقه

هاي آن در اکثر کشورهاي  لرزه میالدي یک زلزلۀ مهم سیاسی در منطقۀ خاورمیانه بود که پس 1979سال 
فت که این زلزلۀ سیاسی در بیشتر کشورهاي ر جهان، به خصوص کشورهاي مسلمان مشاهده شد. می

 - اسالمی خودش را نشان دهد؛ ولی کشورهاي استعماري متوجه این خطر شدند و با ابتکاراتی مثل عربی
سنّی کردن جریانات سیاسی و با حل موضعی مشکالت مردم، مانع خیزش و بیداري  -عجمی و شیعی

هاي آن در  ی تأثیرات خود را به جا گذاشت و امروز نشانهملتهاي مسلمان شدند. با این حال، انقالب اسالم
  قالب حرکتهاي عمیق مردمی در تونس، مصر، بحرین، مغرب و یمن، نمایان است.

دادهاي بازتاب انقالب اسالمی ایران در سوریه با تدبیر دولت این کشور در حمایت از انقالب  درون
اخوان المسلمین و جبهۀ جهاد اسالمی را بگیرد. در ایران توانست جلوي شورش جنبشهاي اسالمی همچون 

داد بازتاب انقالب اسالمی در سوریه باید گفت سوریه با توجه به دشمنی و مخالفتهایی که با رژیم  برون
صهیونیستی و صدام حسین داشت، در جریان جنگ ایران و عراق به کمک ایران آمد. ابتدا گروههاي 

ه صورت مخفیانه از ایران حمایت کرد؛ سپس با مالحظۀ تغییر توازن نبرد مخالف صدام حسین را تجهیز و ب
به نفع ایران، حمایت از ایران را علنی و حتی به درخواست ایران، خط لولۀ انتقال نفت عراق را قطع کرد. 

جمهور سوریه، در اتحادیۀ عرب از سیاستهاي کشورهاي مرتجع عرب به  همچنین بشار اسد، رئیس
بستان سعودي براي مقابله با ایران حمایت نکرد؛ که تاوان آن، اخراج از اتحادیۀ عرب و تجهیز سرپرستی عر

عربی بود.  - تکفیري مخالف دولت قانونی سوریه توسط جبهۀ غربی -و تحریک گروههاي سلفی
تکفیري بیش از دو سوم خاك سوریه را به اشغال خود درآوردند. با حمایت روسیه  -گروههاي تروریستی
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تکفیري، به ویژه داعش، شکست  -و ایران و گروههاي مقاومت از دولت قانونی سوریه، گروهکهاي سلفی
خوردند. هرچند مناطق بسیار کمی به صورت پراکنده در اشغال این گروهکها قرار دارد، اما با این وجود، 

  ریه است.دولت سوریه با همراهی متحدان خود به دنبال تثبیت حاکمیتش در تمامیت ارضی سو
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