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  )السالم هيعل(امنيتي دانشگاه جامع امام حسين حفاظتي ـ يها پژوهشفصلنامه 

  22 - 1): صص 1395 تابستان( 18ي  شماره، مپنجسال 
  

  رانيا يمستشار نيراهبرد نو يچگونگ ارزيابي
 هيدر سور يريتكف يها گروهدر مقابله با 

  

  1پور ينظام ريقد
  2مهديه شادماني

  3ه اخوانژمني
  31/60/5139 :افتيدر خيتار
  15/07/5139: پذيرش خيتار

  
  چكيده

جمهوري اسالمي ايران امروزه به عنوان مهمترين كانون اقتدار و امنيت در منطقه به تاثيرگذارترين بازيگر منطقه 
توان  خاورميانه تبديل شده است كه درمهمترين مناسبات منطقه حضور دارد، بطوري كه بدون حضور ايران نمي

ي تكفيري در كشورهاي سوريه و عراق با هدف ها گروهرا پيش برد. باتوجه به تحركات اخيري كه  اي منطقهمناسبات 
هاي امنيتي ـ سياسي منطقه خاورميانه با محوريت  ايجاد خالفت اسالمي شكل داده است يكي از بزرگترين بحران

ور كامال مستقيم بر امنيت جمهوري تهديدات نوين صورت گرفته است. بايد توجه داشت تحوالت سوريه و عراق به ط
اسالمي ايران تاثير دارد و ايران خود را ملزم ميبيند در راستاي حفظ منافع ملي و نقش قدرت منطقه ايش به عنوان 

كند، اين پژوهش با روش پژوهش توصيفي ـ   ي نقشكليدي ترين بازيگر در مبارزه با گروه تكفيري در سوريه ايفا
رچوب نظري موازنه تهديد والت، با نگاه واقع بينانه به تحليل نقش جمهوري اسالمي ايران در تحليلي و بر اساس چا

مبارزه با جريان افراطي ـ تكفيري در سوريه پرداخته است. فرضيه به آزمون گذاشته اين پژوهش نيز عبارت است از 
ظام سوريه در چهارچوب موازنه تهديد در اينكه جمهوري اسالمي ايران با توجه به راهبرد امنيتي در قالب دفاع از ن

هاي اين تحقيق داللت دارد بر  هاي بزرگ وارد عمل شده است. به طور كلي يافته قالب راهبرد مستشاري عليه قدرت
هاي  اينكه جمهوري اسالمي ايران از طريق حضور تيم مستشاري مقامات بلند مرتبه نظامي در سوريه و فعاليت

توانسته در حفظ امنيت داخلي ايران و همچنين حفظ امنيت و  ي، تبليغي و آموزشي،سازندگي، فرهنگي، فكر
  .يكپارچگي سوريه موفق عمل كند

  

  بحران سوريه، جريان تكفيري، جمهوري اسالمي ايران، حضوري مستشاري، موازنه تهديد :ها واژه ديكل
                                                           

 عضو هيت علمي دانشگاه عالي دفاع ملي -1
 shadmani. mahdiye@yahoo. comعضوهيئت علمي دانشگاه پيام نور -2
 الملل دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري روابط بين -3
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  مقدمه -1
 و فعـال  بـازيگر  يـك  بـه ) اسـالمي  ورهايكش( خاورميانه منطقه در افراطي تكفيريهاي  جريان امروزه
بـه اصـطالح    گـراي  افراطي سلفي سازمان يك عنوان به داعش گروه. است شده تبديل اي منطقه تاثيرگذار
 طاليـي  دوران بازگردانـدن  دنبـال  بـه  خودشـان  گفتـه  بـه  كه) گرا سني مذهبي – سياسي جنبش( اسالمي
 دو برابـر  در جهـاد  طريـق  از امـر  ايـن  معتقدند و دهستن)) ص( محمد حضرت از بعد يخلفا دوران( اسالمي
هـاي   خيـزش  دنبال به )The Meir Amit Lntelligence, ,2014:3(. پذيرد مي صورت خارجي و داخلي دشمن
 و آغـاز  هـم  سـوريه  مختلـف  شـهرهاي  در اعتراضات، 2011 ژانويه از مصر و تونس كشورهاي در مردمي

 و اي منطقه قدرتهاي پاي شدن باز اعتراضات ادامة. شدند قدرت زا اسد بشار كناره گيري خواهان معترضان
 هم مقابل در موجود وضع تغيير و موجود وضع حفظ جبهه، طرفداران دو در و داشت دنبال به را اي منطقهفرا

 مقابـل  در و اسـد  بشـار  عـزل  بـر  آن اي منطقـه  متحدان و آمريكا رهبري به غربي كشورهاي. گرفتند قرار

 وهـا   درگيـري  شدن شديدتر با. كردند تأكيد اوضاع مسالمت آميز اصالح بر ايران و يه، چينروس كشورهاي
 داخلـي  جنـگ  سمت به سوريه و آغاز معارض يها گروه كردن مسلح ، سياست ديپلماتيك اقدامات ناكامي

امنيتـي  تون انعكاس سياست  آنچه در سوريه شكل گرفته است را مي )71:  1392(عباسي، محمـدي،  رفت.  پيش
هاي هويت ناهمگون عليه دولت سوريه دانست. در اين فرايند، دولـت سـوريه در    آمريكا براي گسترش قالب

كنـد. در   دار مي برابر فشارهاي سياسي و اجتماعي جديدي قرار گرفته كه مطلوبيت امنيتي آن كشور را خدشه
شـود، مـورد انتقـاد     حسـوب مـي  هاي هنجاري سوريه كه مشروعيت بخش قدرت دولـت م  اين فرايند، نشانه

بر اين اساس در راستاي تبيين سياست خارجي ايران بايد اشاره داشت كـه   )58:  1392(كوه خليل، گرفته است. 
گيـرد.   صورت مـي » امنيت نسبي«تالش ج ا. ا. ايران براي افزايش نقش منطقه اي، بيشتر با هدف افزايش 

هـاي طبيعـي سـاخت قـدرت، سياسـت، موقعيـت        به ويژگي هاي افزايش نقش ايران نيز در درجه اول ريشه
گردد. همچنين اهداف و راهبردهاي سياست خارجي ايران بيشتر  ژئوپلتيك و جغرافياي فرهنگي ايران بر مي

ي امنيتـي ناشـي از بـروز تحـوالت جديـد      هـا  چـالش تدافعي و عملگرايانه است و قبل از هر چيز سعي دارد 
ها در منطقه بـراي   ها و تنش هاي گذشته، بحران ها، جنگ از بين ببرد. در سالسياسي و امنيتي در منطقه را 

ايران پرهزينه و منبع بي ثباتي بوده است. با توجه به اين رويـه، بهرگيـري از سياسـت ائـتالف و اتحـاد در      
سياست خارجي ايران در منطقه واكنشي تدافعي براي رفع تهديدات امنيتـي اسـت نـه فقـط تالشـي بـراي       

هاي منطقـه   زايش قدرت در سطح منطقه. اين سياست دو جنبه دارد: نخست ايجاد اتحاد و ائتالف با دولتاف
ي سياسي براي تضعيف منابع مشترك تهديدهاي امنيتي، دوم رفع اين تهديدات از راه حضور موثر ها گروهيا 
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در بحران اخير سـوريه نيـز،    توان مي )115-142: 1392(برزگر، قاسـمي،  و فعال در مسائل سياسي امنيتي منطقه. 
 گانـه ه سـ  محـور  خـارجي، حفـظ   و داخلي مخالفين برابر در اسد دولت از قاطعانه حمايت در را ايران هدف

دارد.  صهيونيسـتي  رژيـم  و آمريكا عليه ايران اي منطقه تهديد موازنه اي در ويژه جايگاه كه دانست راهبردي
محسوب  منطقه در سوريه و ايران فراروي مشترك عمده تهديد دو آمريكا و اسرائيل حاضر حال واقع، در در
(نيـاكوئي، اسـمعيلي، سـتوده،    اند.  داده سوق هم با اتحاد سوي به را ركشو دو اين طبيعي صورت به كهشوند  مي

با طرح مسئله چگونگي راهبـرد ايـران، بـه ايـن دغدغـه       ان اين پژوهشبنابراين پژوهشگر )137-124: 1392
هايي، در راستاي حفظ امنيت نسبي ايران و سـوريه تـالش    دهد كه با توجه به چه چارچوب مي ذهني پاسخ

باشـد كـه بـا     ان در سوريه ميكند. اهميت و ضرورت اهتمام بر اين مبحث، شناخت سطوح مستشاري اير مي
تـاكتيكي و  سطح راهبردي، عملياتي،  4مديريت ايران به عنوان قدرت منطقه اي، اين راهبرد در تشريح نوع 

  گيرد.  فني مورد واكاوي قرار مي
هاي راهبرد نوين ايران در بحران سوريه و دستاوردهاي پيش  هدف اصلي اين پژوهش نيز تبيين ويژگي

باشد. بدين سان اين مقاله در راستاي پاسخگويي به سوال اصلي پـژوهش   روي جمهوري اسالمي ايران مي
تكفيـري   جريـان  بـا  مبارزه در اي منطقه بازيگر موثرترين عنوان هب ايران اسالمي جمهوريكه راهبرد نوين 

دهد:در بخش اول اين پژوهش، موازنـه تهديـد اسـتفان     چندين محور را مورد بررسي قرار مي، چگونه است؟
گيرد. در بخـش دوم در قالـب تئـوري موازنـه      والت به عنوان چارچوب نطري پژوهش مورد بررسي قرار مي

 4ن و سوريه مورد تحليل قرار گرفته است. و در بخش سوم نيز سطوح مستشاري ايران در تهديد، روابط ايرا
  سطح در قالب نظريه موازنه تهديد در قبال بحران سوريه تحليل شده است. 

  
  مفاهيم و مباني نظري -2
  پيشينه تحقيق -1-2
مهوري اسالمي ايـران  كنون پژوهشگران و انديشمندان متعددي به بررسي روابط راهبردي سوريه و جتا

در دو بازده زماني قبل و بعد از بحران سوريه پرداخته اند. كه در كاوشهاي ذهني خود به ترسيم ابعاد مختلف 
راهبردي اين دو كشور در قالب مقاله، كتاب و پژوهش اقدام نموده اند. در ادامه بـه معرفـي مهمتـرين آثـار     

  پردازيم: منتشر شده در اين حوزه مي
بـا  » سـوريه  بحـران  قبـال  در ايران اسالمي جمهوري مواضع تحليل« در مقاله  )1394(لطفي ، صادقي

 اسـالمي  جمهـوري «سوريه، معتقدند:  بحران به نسبت اسالمي ايران جمهوري واقعگرايي تاكيد بر رويكرد
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 حمايت و سوريه دولت حفظ و نگرد مي خاورميانهي  در منطقه راهبردي متحد يك عنوان به سوريه به ايران

 سياسـت  رويكـرد  در مهم اهداف از يكي بعنوان همواره را اهللا حزب و قبيل حماس از اسالمي يها گروه از

  . است نموده مطرح خارجي خود
از سـوريه بـه    »سـوريه  و ايـران  امنيتـي  محـيط  اساسيهاي  مؤلفه« ) در مقاله 1393سيمبر، قاسميان (

 در«كننـد:   برنـد و بيـان مـي    كامل منطقه توسط غرب نام ميعنوان متحد ايران براي جلوگيري از دستبرد 

 سـوريه . ميرود شمار به تهران براي جدي تري نگراني سوريه منطقه اي، بحرانهاي  آشوب ديگر با مقايسه

 جمهـوري  بـا  اتحاد ارتباط و و مقاومتي  جبهه در جايگاهش دليل به و عمومي راهبردي اهميت بر عالوه

 ايـران  براي موقعيت اين و تبيين است كرده پيدا مضاعف جهاني، اهميت و اي طقهمن محاسبات در اسالمي

  »است. ضروري امري
» آن اي منطقـه سـوريه و پيامـدهاي    التسياست خارجي ايران در قبال تحـو «) در مقاله 1394قرباني (

اهداف و منافع شود كه  محسوب مي اي منطقهي ايران يكي از بازيگران مهم المجمهوري اس«كند:  اشاره مي
خاص خود را در منطقه خاورميانه دارد. رويكرد ايران درخصوص بحران سوريه مبتني بـر تعامـل بـا جامعـه     

ايـن   2011جهاني در جهت حل بحران و اصل قراردادن خواست مردم سوريه در انتخابات رياست جمهوري 
 سـالمي توان نظر جمهـوري ا  منظر مي باشد. از اين كشور در تعيين ساختار آينده نظام سياسي اين كشور مي

مخـرب خـارجي و تمهيـد مقـدمات برگـزاري       لـه ها از سوي طرفين، عدم مداخ ايران مبني بر پايان خشونت
در سوريه را به عنوان مرجـع تعيـين اراده دانسـت و خواسـت      الديانتخابات رياست جمهوري سال آينده مي

  »كشور را نيز به عنوان راه حلي ميانه تلقي نمود. ملت سوريه در تعيين نوع نظام سياسي حاكم بر اين
پژوهش، تحقيقـات صـورت    موضوع حوزه در كه داشت اذعان توان ميشد،  ايراد كه مطالبي به توجه با

 مواضـع  تحليـل « گرفته به صورت جامع و روشن به نحوه حضور ايران در سوريه اشاره نكرده اند. در مقالـه 

، نويسندگان بيشتر با تاكيد بر چارچوبي تئوريك بـه بررسـي   »سوريه بحران قبال در ايران اسالمي جمهوري
  روابط و منافع اين دو كشورپرداخته است. 

اند عوامل اصلي  نيز پژوهشگران سعي نموده» سوريه و ايران امنيتي محيط اساسيهاي  مؤلفه«در مقاله 
  شكل دهنده محيط امنيتي ايران و سوريه را تشريح كنند. 

ه سوم نيز قرباني به بيان ساختار سياست خـارجي جمهـوري اسـالمي ايـران و تاكيـد بـر نگـاه        در مقال
  مسالمت آميز و صلح محور در چارچوبي تئوريك دارد. 
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هـاي   توان اذعان داشت كه نقطه اصلي تفاوت و وجه تمايز اين مقاله با پژوهش در يك ديد اجمالي، مي
تكفيري  ـد نوين جمهوري اسالمي ايران در مبارزه با جريان افراطي  واقع بينانه و تحليل راهبرديگر، بررسي 

هاي روابط بين الملل و چارچوبي تئوريك اقدامات ايران  باشد كه تنها در قالب نظريه در سوريه بر اساس مي
سوريه و عراق و بيان  را تعريف نكرده است. تشريح حضور تيم مستشاري مقامات بلند مرتبه نظامي ايران در

از جمله مواردي است كه سبب نگـاه   آموزشي و سازندگي، فرهنگي، فكري، تبليغي هاي مصاديقي از فعاليت
متفاوت اين پژوهش در مقايسه با اقدامات مشابه صورت گرفتـه باشـد. بنـابراين تحليـل تمـام راهبردهـا و       

مستشاري ايران در مقابلـه   راهبرد نوين«هاي برجسته مقاله  دكترين حضور ايران در سوريه از مهترين نشانه
  باشد.  مي» ي تكفيري در سوريهها گروهبا 

  

  شناسي مفهوم – 2-2
. كند هاي عام و ماندگاري كه يك ملّت براي دستيابي به آنها تالش مي هدفمنافع ملي به معناي  منافع ملي:

ي و تماميت ارضي نيسـت و  طبق اين تعريف، منافع ملّي، مفهوم وسيعي است كه تنها به معناي حفظ استقالل ملّ
ممكن است حيطه وسيعي كه شامل دستيابي به انرژي، منابع مواد خام، فنّاوري جديد، توسـعه اقتصـادي، منطقـه    

  )33: 1374(روشندل، نفوذ و دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها و... را نيز در خود، جاي دهد. 
تژي يا يك رشته اعمال از پيش طرح ريـزي  يك استرا عبارت است از سياست خارجي :سياست خارجي

هاي معين در چارچوب منافع ملي و  شده توسط تصميم گيرندگان حكومتي كه هدف آن دستيابي به خواسته
در محيط بين المللي است. سياست خارجي ابتكار عمل يك دولت و يـا واكـنش آن در قبـال كـنش ديگـر      

  )31-32: 1358(مقتدر، ها نيز تعريف شده است.  دولت
تروريسم دربردارنده يك هدف و غايت سياسـي اسـت و براسـاس خشـونت و يـا وحشـت از        تروريسم:

خشونت استوار شده است. تروريسم به منظور ايجاد وحشت در مخاطبان، كه غيـر از بـزه ديـدگان مسـتقيم     
ه ريـزي  گردد. چنين خشونتي بايستي از سوي يك سازمان يا يك فرد به صـورت برنامـ   هستند، طراحي مي

شده صورت گيرد. الاقل يكي از بازيگران تروريسم، خواه مرتكبان، بزه ديـدگان يـا هـردو، اشخاصـي غيـر      
دولتي هستند، و در پايان اينكه تروريسم خشونتي است كه براي تخريب يا ساختن قـدرت در وضـعيتي كـه    

ميـز تروريسـتي در پـي آن    گردد. بدين معنا كه اقـدامات خشـونت آ   اين قدرت رو به افول است، طراحي مي
» كنـد.  گيـرد، را تقويـت مـي    رعهده مـي هستند كه مبناي قدرت به عنوان عاملي كه ارتكاب اين اعمال را ب

  )41، ص1390(كدخدايي، ساعد، 
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) (اسـتراتژي) مشـتق از كلمـه يونـاني     Strategy( "راهبـرد  "بـه لحـاظ ريشـه شناسـي، واژه      :راهبرد
 "آگـاگس  ") يعنـي قشـون و   Stratus( "اسـتراتوس "ب از دو لغـت  ) و مركStrategus( "استراتگوس"
)Agaugus   هـايي كـه يونانيـان و     ) يعني راهنما و به معناي فرمانده است. در يونان قديم، فنـون يـا نقشـه

شـد.   ) ناميده ميStrategum( "استراتژوم"بردند  همچنين روميان براي كسب پيروزي در جنگ به كار مي
ها و تدابير نظامي بـود. ايـن    رد در اصل و در معناي نخستين خود بيانگر حيله ها، نقشهبر همين اساس، راهب

و ديگـري بـه معنـاي     "هاي نظامي ها و نقشه دانش طرح"اصطالح در طول زمان به دو گونه معرفت يعني 
از گرديد. ولي به تدريج فقط در مـورد اولـي بـه كـار رفـت و       اطالق مي "دانش حركات و تاكتيك نظامي"

اي براي مديريت صحنه نبرد و غلبـه نظـامي بـر دشـمن      همين رو، در نخستين تصور از راهبرد، آن را شيوه
كردند. اما در گذر زمان، كالوزويتس تا حدودي حوزه و گستره كاربرد راهبرد را موسع تر نمود و آن  تلقي مي

تعريـف كـرد. هـر    » هاي بـزرگ  دففن هدايت نيرو و تطبيق و هماهنگ ساختن نيروها جهت نيل به ه«را 
گرفـت، ولـي ايـن تعريـف نيـز       چند اين تعريف نسبت به معناي اوليه آن دايره شمول بيشتري را دربـر مـي  

كـرد و   هاي كلي در ميدان جنگ تلقي مـي  هاي عملياتي و تدابير و هماهنگي همچنان راهبرد را بيانگر طرح
    دانست.  مي كمتر مسائل پيراموني جنگ را دخيل در امر راهبرد

 امـور  و نبـرد  ميـدان  تـدبير  صرف دايره از را راهبرد معناي كرد تالش كه بود كسي نخستين "هارت ليدل"
ر سياسـي و  امـو  بـه  را واژه ايـن  تعريـف  و نمايـد  تـر  فـراخ  را آن مفهـومي  گستره و خارج جنگ به مربوط

فن) تخصيص و كاربرد ابـزار و وسـايل   هنر («كشورداري نيز مرتبط كند. مبتني بر اين هدف، وي راهبرد را 
تلقي كرد و بر اين اعتقاد بود كه راهبرد بايد پلي باشد براي تحقـق  » هاي سياسي نظامي براي نيل به هدف

  )235-242: 1370(روشندل، هاي سياسي يك كشور ـ ملت كه تأمين امنيت ملي در رأس آنها قرار دارد.  هدف
  
  رويكرد نظري پژوهش -3-2
  1: والت)دافعي (موازنه تهديداليسم ترئ

اسـت كـه از اوايـل قـرن     هـايي   از مهمترين اقدامات در راه درك مسائل بين المللي، مساعي و كوشش
حاضر در تفهيم ضرورت تئوري، به عمل آمده است. در اين خالل، تقريباً اين توافق نسبتاً جمعـي، در حـوزه   

هاي منسجم و جامع، درك مسائل بين الملـل   ن تئوريمطالعات روابط بين الملل حاصل آمده كه بدون داشت
بنابراين بسياري بـر ايـن باورنـد كـه نظريـه       )17 :1369زاده،  (سيفبه طريقي سيستماتيك امكان پذير نيست. 

                                                           
1. Balance of Threat 
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هاي قابل مشاهده، كه سـعي دارد از طريـق كشـف     روابط بين الملل عبارتست از مطالعه سيستماتيك پديده
ح و تشريح رفتارهاي گوناگون بپردازند و مختصات انـواع روابـط ميـان واحـدهاي     هاي عمده به توضي متغيير

ها و چشم انـدازهاي متفـاوت و بعضـا متعـارف بـه       هاي روابط بين الملل از ديدگاه ملي را بيان نمايد. نظريه
را تشريح  هركدام صرفا بخشي از واقعيت نمايند. از اينرو بررسي سياست بين الملل پرداخته و آنرا تحليل مي

با اين مقدمه، در راستاي تبيين راهبرد سياست خارجي ايران در بحران سوريه، شايد بتـوان  نمايد.  وتبيين مي
، والت تعريف خود را از 1987در سال چارچوب نظري رئاليسم تدافعي (موازنه تهديد والت) را مد نظر داشت. 

ك والتز معرفي كرد. در نگـاه او شـواهدي وجـود    از رويكرد كالسي نظريه تهديد به عنوان يك اصالح اصلي
باشد. در انديشـه رئاليسم تدافعي، توزيـع كلـي    دارد كه توازن از تئوري تهديد بهتر از توازن نظريه قدرت مي

استفان والـت، مـدعي    "موازنه تهديد"قدرت نسبت به سطح و جهت تهديدها اهميت كمتـري دارد. نظريـه 
واكنش نشان نميدهنـد. آنهـا به برداشت خود از تهديد واكنش نشان ميدهنـد.   است كه كشورها به تهديدها

آورد نه فقط به قدرت كلي آن، بلكـه بـه مجـاورت جغرافيـايي، قـدرت و       سطح تهديدي كه كشور پديد مي
كشـورها نـه در    ٬بر اساس نظريه توازن تهديـد  )730-731: 1386(يزدان فام، اش بستگي دارد.  مقاصد تهاجمي

كنند كه براي شان به شـكل خاصـي خطرنـاك جلـوه      ر قدرت بلكه در برابر كشورهايي موازنه ايجاد ميبراب
دهـد. امـا نظريـه     كوشد نظريه توازن قدرت را با لحاظ كردن عوامل ديگري تعمـيم   كنند. اين نظريه مي مي

است. بـه گفتـه والـت     توان به آزمون كشيد زيرا برآورد و سنجش اين عوامل دشوار تهديد را به دشواري مي
شـود. قـدرت كلـي     و نيات تجاوزكارانه تشكيل مـي  ،قدرت آفندي ،مجاورت جغرافيايي ،تهديد از قدرت كلي

توانـد تهديـد جـدي تـري از      همان مجموع منابع كشور است؛ كشوري كه منابع بيش تري داشته باشد مـي 
يـن رو اهميـت دارد (در صـورت برابـر     كشوري كه منابع كم تري دارد مطرح سازد. مجاورت جغرافيـايي از ا 

ي يتوانـا  ،بودن ساير شرايط) كشورهاي نزديك اغلب تهديد كننده تر از كشورهاي دور هستند. قدرت آفندي
اي قابـل قبـول اسـت.     يك دولت براي تهديدكردن حاكميت يا تماميت سـرزميني دولـت ديگـر بـا هزينـه     

احتمال بيش تري دارد كه موجب ايجاد توازن شوند پيشينه تصور شوند  گريكشورهايي كه تجاوز ،سرانجام
هاي ديگر. نيات تجاوزكارانه تمايل يك كشور خـاص بـه واداشـتن كشـوري ديگـر بـه واكـنش را         تا دولت

وضعيتي كه نمونه اش آلمان نازي بود. والت در نظريه اش بر اهميت نيـات تجاوزكارانـه    ٬سازد مشخص مي
 ورزد.  به جاي منابع مادي قدرت تأكيد مي

در نظر والت متغيير ايدئولوژي به عنوان يك انگيزه براي شكل دادن اتحاد بـراي موازنـه، در قيـاس بـا     
متغيرهاي قدرت و تهديد كمتر تعيين كننده است. والـت بسـياري از اتحادهـاي ايـدئولوژيكي را بـه عنـوان       
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هـاي ايـدئولوژيكي    اهميت تفـاوت  هاي والت نشان ميدهد كه شكلي از رفتار موازنه تفسير كرده است. يافته
ايـدئولوژيك و مالحظـات    يابد و وقتي كه عوامـل  كند، كاهش مي هنگامي كه سطح تهديد افزايش پيدا مي

كند كه  شود. به طور خالصه، والت استدالل مي كنند، استحكام اتحاد بيشتر مي ديگر را تقويت ميامنيتي هم
نباله روي، و ايدئولوژي يك نقش مهم اما محدود در تشكيل اتحـاد  ها بيشتر به موازنه تمايل دارند تا د دولت

كمك خارجي و سياسي و همچنين نفوذ اقتصادي نقش كمي در شكل «گويد: كند. همچنين والت مي ايفا مي
هاي اتحاد به خودي خود ايفا كرده، امـا ممكـن اسـت يـاري بخـش منـافع موجـود در منـافع          گيري گزينه

  )124: 1392(نياكوئي، اسمعيلي، ستوده،  »كشورهاي همسو باشد. 
  
  جمهوري اسالمي ايران و بحران سوريه -3
  روابط استراتژيك ايران و سورريه   -1-3

 داده تشـكيل  گذشـته  دهه چند طول در را جهان در مشاركتها ترين غيرمحتمل از يكي ايران و سوريه

 بـه  حكومتشـان  نيستند، اشكال مشابه ادينژ از ندارند، شهروندانشان وفرهنگ مشتركي زبان كشور دو. اند

 مقابـل  در سـني  اسالم( كشور دو اين ساكنين بيشتر مذهب و است هم از متمايز چشمگيري و قطعي طور

 در را اتحادهـا  تـرين  عمده و قويترين از يكي امروزه كشور دو وجود، اين اين با نيست؛ مشابه) شيعه اسالم

 برمـي  هفتاد دهه اواخر تحوالت به سوريه و ايران اتحاد محورياي ه ريشه. اند داده تشكيل خاورميانه كل

 دو كشـور  روابـط ، 1979 سـال  در اسـالمي  انقالب پيروزي تا 1946 سال در سوريه استقالل زمان از. گردد
 اسد حافظ رسيدن قدرت به با 1970 سال در كشور دو روابط البته )124-125 :1392. همان( است بوده خصمانه

 تهديـدات  و عـراق ـ   روابـط  و عراقـ   سوريه روابط از متاثر، اسالمي انقالب پيروزي زمان تا تايك كود در

 قابـل  بهبـود  سوريه و ايران روابط، هفتاد دهه اوايل در عراق و ايران روابط وخامت با. است بوده اي منطقه

 نزديـك  پيونـد  ايـن  امـا  .كـرد  اعطا سوريه به مالي وكمك وام دالر ميليون صدها ايران و كرد پيدا توجهي

 پيگيـري  براي تصميم سادات و مصر و آمريكا روابط شدن تر گرم با هفتاد دوم نيمه در. نياورد دوام چندان

 كنـد  مجاب را شاه كه بود اميدوار اسد، واشنگتن و قاهره با شاه نزديك پيوندهاي و اسرائيل با جداگانه صلح
 – اعراب منازعه حل براي متوازن رهيافت يك اتخاذ منظور به آمريكائيها كردن متقاعد براي نفوذش از كه

 را سـادات  انـور  صلح ابتكار آن جاي به و زد سرباز درخواست اين پذيرش از شاه ولي. كند استفاده اسرائيل

 و غـرب  اردوگاه در روشني به مقطع، ايران اين در )13 : 1392(سيمبر، اسمعيلي، تشويق كرد.  اسرائيل به نسبت
 مخـالف  ترتيـب، طبيعتـاً   بدين بود؛ صهيونيستي رژيم حدودي تا و آمريكا با نزديكي روابط داراي نهمچني
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 تلقي آمريكا نوكر عنوان به را ايران سوريه. است بوده نيز سوريه گرايي شوروي و اسرائيلي ضدهاي  سياست
 نگـاه  عرب جهان بر ايران و لاسرائي تسلط از بخشي عنوان به آمريكا و ايران استراتژيك اتحاد به و كرد مي
 الهـام  باعث و كرد ايجاد خود زمانه در را گفتماني تحولي منطقه در ايران اسالمي انقالب ظهور اما. كرد مي

 دو روابـط  ميان اين در )124-125 : 1392نياكوئي، اسمعيلي، ستوده ( شد جهان از مسلمانان كثيري عده به بخشي
 حملـه  از بعـد . يافـت  گسـترش  و بهبود سرعت به سياسي مواضع نزديكي دليل به نيز ايران و سوريه كشور
 اتحـاد  و كـرد  پيـدا  تغييـر  منطقـه  اسـتراتژيكي  نيـز، معـادالت  ) 2003( عراق و) 2001( افغانستان به آمريكا

 دوره، صـدام  اين در. شد فاز جديدي وارد جديد موضوعات و تهديدات به توجه با سوريه و ايران استراتژيك

 بـه  نسبت زمان اين در آمريكا رهيافت و بود كرده سقوط سوريه و ايران مشترك تهديد و دشمن نعنوا به

 تحريك باعث و تقويت را ايران با سوريه استراتژي اتحاد رژيم تغيير رويكرد. بود رژيم سوريه، تغيير و ايران
 عنـوان  بـه  آمريكـا  طـرف  از هسوري و ايران نامگذاري. شد لبنان و عراق در آمريكا منافع با سوريه مخالفت

 طبيعـي  طـور  عراق، به با مرز در كشور دو اين خطرناك موقعيت با تروريسم، توأم حامي و ياغيهاي  دولت

 اينكه آن داشتند، و مشتركي هدف دو هر ايران و سوريه. است داده سوق همديگر سوي به را سوريه و ايران

 نامه موافقت يك 2004 سال در سوريه و اين نگرش، ايران با. نباشند آمريكا تهاجمي استراتژي بعدي هدف

 رژيـم  ديگـر، حملـه   طـرف  از. امضاكردند دوجانبه دفاعي پيمان يك 2006 سال در و استراتژيك همكاري

 آشكارتر را منطقه در صهيونيستي رژيم تهاجمي نيات 2008 در غزه و 2006 در لبنان جنوب به صهيونيستي

 گزارش اساس بر. شود تر مستحكم لبنان اهللا حزب و ايران، سوريه استراتژيك ائتالف كه شد باعث و نمود

 هـواي  بـه  زمـين هاي  موشك هوايي دفاعهاي  سيستم به سوريه دستيابي ايران، 2009 سال در جين مجله

سـال   در كـه  بـوده  دالر ميليون 30 ارزش به موشكها اين كرد؛ مالي تأمين وان) را اس سير برد (پنت كوتاه
 تلقـي  لبنـان  بـه  ايـران  كننـده  مرتبط مهم حلقه يك ايران، سوريه ديد از. شد داده تحويل سوريه به 2009
 سـازمان  يـك  بعنـوان  اهللا حزب آميز موفقيت تكامل بركت به كه است مهمي عبارتي، عرصه به و شود مي

 در. نمايد تهديد) ايفا هموازن اسرائيل (درقالب عليه را ايراني جبهه يك نقش تواند ميشيعي،  اسالمي برجسته

 حكومـت  سرنگوني براي شده طراحي تالش از بخشي بعنوان را اسد حكومت به غرب فشار حقيقت، ايران

 دو ايـن  روابـط  خصوص در براينابن )129: 1392(همان،  بيند مي ايران ضرر به تهديد موازنه تغيير و تهران در

 اين قوام به كه آنچه اما، دوستيهاي  پيوند تحكيم در مشترك منافع وجود رغم به كه كرد اشاره بايد كشور

 تغيير گيرد، با شكل تهديدها پايه بر وقتي روابط بناي سنگ. است مشترك تهديدهاي وجود انجاميد روابط

 عليـه  الملـل  بـين  نظـام  يها چالش. گردد مي ضروري نيز حوزه آنرد روابط نوينسازي  پي به نياز تهديدها
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 داشـته  مهمـي  نقـش  كشـور  دو تقريب در غرب سوي از كشور دو اين انزواسازي يكردرو و ايران و سوريه

 غير بديلي اساسا عرب جهان در ايران دولت كه زيرا است؛ صادق بيشتر ايران براي ويژه به قضيه اين. است

 تلقـي  عـرب  جهـان  در ايـران  جديد سياسي شريك را صدام از پس عراق اينكه مگر. است نداشته سوريه از
رسـد كـه    پس از ايجاد بحران در سوريه نيز، با توجه به نظريه والت، بـه نظـر مـي    )129، 1387، اميـدي (. نيمك

تهديد مشترك و فوري ايران و سوريه در مقطع فعلـي، در وهلـه اول مخـالفين داخلـي و در مراحـل بعـدي       
كه در مرحله اول، بقـاي  باشد. تهديد مخالفين داخلي از اين جهت مهم است  مخالفين خارجي دولت اسد مي

دولت اسد را به خطر خواهد انداخت؛در مراحل بعدي، با سقوط دولت اسد، محور استراتژيك سه گانـه قطـع   
شـود و تهديـدهاي امنيتـي آن در     خواهد شد و در نتيجه، استراتژي موازنه تهديد ايران با چالش مواجـه مـي  

توانـد يـك شـريك اسـتراتژيك      ه از اين بحران مـي منطقه افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر، دولت برآمد
   )133: 1392(نياكوئي، اسمعيلي، ستوده، براي رقيبان ايران در منطقه محسوب شود. 

اين جمهوري اسالمي ايران در قبال بحران داخلي سوريه در برابر تهديد مشترك مخالفين داخلي و بنابر
  ره گيرد. خارجي، از راهبرد كالن موازنه تهديد در منطقه به

  
  تحليل مواضع ايران در بحران سوريه   -2-3

 نظـر  در رويكـرد  ايـن  تحليل براي. مينمايد دنبال را موجود وضع حفظ رويكرد سوريه منازعة در ايران

 منطبق ايران اسالمي جمهوري. است اهميت حائز ايران خارجي سياست بر حاكم كلي گيري جهت گرفتن

 همـه  استقالل پذيري، حفظ سلطه و جويي سلطه گونه هر نفي اساس بر ار اساسي، خود قانون 152 اصل با
 روابـط  و سلطه گر قدرتهاي برابر در تعهد عدم و مسلمانان همة حقوق از كشور، دفاع ارضي تماميت و جانبه

 از دفـاع  و اسـرائيل  و آمريكـا  بـا  اساس مبـارزه  اين بر و نموده استوار محارب غير دول با صلح آميز متقابل
 را خود ايران. نمايد ايفا مي را اساسي نقش ايران خارجي سياست اسرائيل، در برابر در مقاومت مردمي هضتن

مقاومـت   جبهـة  مهـم  اعضـاي  از يكي دمشق چون و داند مي اسرائيل و آمريكا برابر در مقاومت جناح رهبر
 امنيتـي  و ملّـي  منـافع  و هدافا با مغاير اين و مذكور محور تضعيف يعني سوريه در موجود وضع است، تغيير
 و اتحـاد  اسـتراتژي  كنـد  مي سعي ايران حقيقت در )84 :1392عباسي، محمـدي،  (. است اسالمي ايران جمهوري
 بحران حل در ايران سازنده و مثبت نقش مقابل در كند. البته حفظ منطقه را در گذاري تاثير و نفوذ افزايش

 داده قـرار  مقابـل  در هراسـي  ايران پروژه از اعم را جدي يها شچال اتحاد اين مقابل جبهه سوريه، همواره

 سـوريه  تحـوالت  در ايـران  مخرب نقش قبال در عربى و غربى كشورهاى ىها فرافكني و ادعاها كه. است
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 ابتكارهـاى  بـه  جهانى رويكرد از آنها هراس و سوريه داخلى حوزه در آنان گسترده ىها شكست از برگرفته

 نشـانه  توان نمي را آنها فرافكنى اين بنابر است سوريه قبال در جمله از اي منطقه نهايبحرا حل براى ايران

 خـود  يهـا  شكسـت  سـازى  پنهـان  دنبـال  به هراسى ايران پروژه و فرافكنى با آنها بلكه دانست آنان قدرت

 در ارىجـ  حقـايق  از جهـان  عمـومى  افكار تا گيرد مي صورتها  رسانه حوزه در كه تبليغاتى فضايى. هستند

 دشـمنان  اهـداف  مسـير  و در شـوند  دور منطقـه  در مقاومـت  دستاوردهاى و انتخابات حوزه در ايران داخل

 تا گرفته برعهده را كمرنگ نقشى عرصه اين در تنها صهيونيستي رژيم آنكه مهم نكته. گيرند قرار مقاومت

 كـه  صهيونيستى رژيم نه انده يستادا ايران برابر در جهانى تهاى قدر و منطقه كشورهاى كه كنند القا چنان

 : 1392خـابلوكي،  (. نـدارد  خريـدارى  جهان در ادعاهايش ديگر و است آشكار همگان براى با ايران خصومتش
 المللـي  بين و اي منطقه مختلف مسايل در انقالب سال 33 طول در ايران اسالمي جمهوري كشور )21-20

 و همگرايـي  سـوريه  كشـور  بـا  مشـترك  ملـي  منافع نينهمچ و مشترك دشمن و تهديدي  زمينه در بويژه
 كه كند مي اعالم وجود تمام با است، ايران شده بحران دچار سوريه كه اكنون هم و است داشته همبستگي

 ملي امنيت و ملي منافع است، چون كامالًروشن هم ايران داليل و هستيم سوريه حكومت سقوط مخالف ما

 ايران، معتقد اسالمي جمهوري. بيند مي آسيب) سوريه و ايران، لبنان از لمقاومت (متشكي  همچنين حلقه و

 اسـد  بشـار  حكومت و برسند حقوقشان و حق به مردم آن اساس بر و شود انجام سوريه در اصالحات است؛
 و مقاومـت  جبهه در جايگاهش دليل به راهبردي اهميت بر عالوه سوريه )32 :1392بشارتي، (. شود حفظ هم

. اسـت  كـرده  پيـدا  مضـاعف  جهـاني، اهميـت   و اي منطقه محاسبات در اسالمي جمهوري با اتحاد و ارتباط
 در موجـود  وضـع  حفظ و كند مي تعريف خود كي استراتژ عمق عنوان به را ايران، سوريه اسالمي جمهوري

 توجه با. دارد سزايي به اهميت ايران اسد، براي بشار حكومت تثبيت با آن بحران به دادن پايان يا و سوريه

 بايـد . اسـت  كـرده  حمايت اسد حكومت از سوريه، قاطعانه اخير سياسي بحران قبال در فوق، ايران موارد به

 عمـالً  و باشـد  مـي  كننده نگران ايران اسالمي جمهوري براي اسد دولت سقوط انداز چشم كه داشت توجه

 بـه  سوريه در اسد از پس كه حكومتي هر رادهد، زي مي افزايش را منطقه در ايران اسد، انزواي دولت سقوط

  )40-39، 1392نجات، ولداني، (داشت.  خواهد ايران با به همكاري ميل رژيم اين از برسد، كمتر قدرت
 در موجـود  وضـع  حفظ رويكرد اتخاذ از اسالمي ايران جمهوري منافع و فوق، اهداف مطالب به توجه با
  :است ديبن دسته قابل زير شرح سوريه، به منازعة
 مقاومت،  محور قدرت تضعيف از جلوگيري -1
 دارد،  نخست مورد با مستقيم ربط كه خود اي منطقه نفوذ و قدرت كاهش از جلوگيري -2
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 اسرائيل،  و تركيه، عربستان مانند كشورهايي نفع به قوا موازنة تغيير از جلوگيري -3
 آمريكا،  بيشتر نفوذ از جلوگيري -4
(عباسـي،  . شـامات  منطقة در برديهرا عمق رفتن دست از با خود نظامي امنيت يفتضع از جلوگيري -5

  )89: 1392محمدي، 
  
  در سوريه   ها تكفيريراهبرد مستشاري ايران در مبارزه با  -3-3
  ايران جريان تكفيري براي با مبارزه ضرورت -1-3-3

اي بـراي   فعـل گسـترده  ي بـالقوه و بال هـا  چـالش شكل گيري و گسترش دامنه جريان تكفيري داعـش  
  باشد: جمهوري اسالمي ايران ايجاد كرده است كه اهم آنها بدين شرح مي

  
  اسالمي مفاهيم از ناصحيح قرائت و استحاله الف) چالش

 بنيـادين  و ارزشـمند  مفـاهيم  ازسـازي   مفهوم و تصوير داعش، ساخت فتنه مفهوميي ها چالش از يكي
 بـا  اكنـون  هـم  انقالبي اسالم اصلي ركن عنوان به جهاد. است هادج همچون انقالبي اسالم ويژه به اسالم
 در بـويژه  ازآن تصويرسـازي  و مانـد  خواهـد  ملتهـا  ذهـن  در مدتها تا و خورده گره ازآن تفسير ترين سخيف
 و اجتمـاعي هـاي   پايگـاه  در ساده جستجويي با كه جهاد عنوان با فيلم و عكس انتشار و مجازيهاي  شبكه

. سـاخت  خواهـد  خدشـه  دچـار  را راسـتين  انقالبـي  اسالم به بدبيني روند شود مي حاصل جستجو موتورهاي
 بـوده ) ص( اسالم پيامبر سنت كه نكاح ارزشمند مفهوم به نسبتسازي  تصوير وسازي  مفهوم است همچنين

  .است شده رو روبه خود تعبير ترين زشت با اينك و
  

  منطقه در ايراني ضد گفتمان تقويت ب) چالش
 افـزوده  منطقـه  مردم ميان در اسالمي جمهوري محبوبيت بر روز به روز اسالمي انقالب پيروزي زا پس

 در. ديـد  خـوبي  بـه  نيز جنگيدند ايران با سال هشت كه ملتي ميان در حتي توان مي را محبوبيت اين و شده
 كشـورهاي  برخـي  و امريكا به وابستگي مراتب سلسله در عمدتا كه ايران مخالفي ها گروه برخي ميان اين

 در ذهنيـت  ايجـاد  بـه  ايـران  با عراق كنوني دولت گرم ارتباط طبل بر كوفتن با گيرند مي قرار منطقه بزرگ
 ارتبـاط  ايـن  نتيجـه  را داعـش  آوردن بـر  سر و پردازند مي ايران و عراق دولت دوگانه وجهه تخريب و مردم
  .دانند مي
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  داعش خشونت سايه در نايرا نظام عملي الگوي رفتن حاشيه به ج) چالش
 نظـام  الگـوي  سرايت خطر شده منطقه كشورهاي افراطيهاي  جريان تهديد باعث هرچيز از بيش آنچه
 بيـداري  از پـس  منـاطق  ايـن  در سـاز  نظـام هاي  جريان و احزاب گيري وام و مناطق ساير به ايران سياسي
 بـه  را اسـالم  عملـي  اعـش، الگـوي  د تحركات بزرگنمايي و ساختن پررنگ با كه اينك. است بوده اسالمي
 كـه  دارد وجـود  نگرانـي  ايـن اند  ساخته پررنگ جهان عمومي افكار براي و داده تقليل داعش افراطي الگوي
 ريشـه  بـي  مـدل  محـاق  در را راهگشا الگوي اين اسالمي جمهوري مردمساالري الگوي صحيح تبيين عدم

  .گردد عجين اسالمي جمهوري مترقي الگوي با نه و داعش جنايات نام با اسالمي نظام و برده داعشي
  

   منطقه در رعب ايجاد د) چالش
 تصـرف  قصـد  كـه  اسـت  مناطقي دل در وحشت و رعب ترفند از گيري داعش، بهره گروهك اصلي ترفند

 جنايتكـاران  موانع مهمترين كه تهاجم معرض در مناطق مردم از توجهي قابل بخش رواني عمليات اين با. دارند
 فـراهم  منـاطق  ايـن  ساده تصرف براي را زمينه و خالي آنان مانع بي حضور و ورود براي را عرصهاند  همنطق در
 فراگيـري هـاي   رسـانه  ازطريـق  رعب اين القاي براي داعش حاميان گسترده تبليغي توان به توجه با. سازند مي

 عناصـر  غفلـت  و ينترنتـي اهـاي   پايگـاه  و مجـازي هاي  شبكه نيز و …و العربيه و فارسي سي بي بي همچون
 در چـه  ايـران  با مرز هم مناطق برخي كه دارد وجود امكان جنايات، اين اين از بخشي انتشار در ايراناي  رسانه
 گروهـك  بـا  مقابلـه  سنگر نمودن خالي ضمن و داشته ناخواستههاي  ايران، مهاجرت داخل در چه و عراق خاك

  .نمايند تحميل مهاجرپذير مناطق ساير براي  ناخواسته فرهنگي و اجتماعي داعش، تبعات
  

   كور تهديد و ترور ه) چالش
 و كـور  ترورهـاي  ايجـاد  كنند مي عمل هم مشابه عمدتا كه تروريستيهاي  گروهكي ها چالش از يكي
 توفيقـات  كسـب  درها  گروهك ناكامي از پس عمدتا كه امر اين. است شهري مناطق در تروريستي اقدامات
 و يكسو از امنيتي و اطالعاتي دقيق اشراف عدم اثر در است ممكن دهد مي رخ مستمر هاي شكست و واقعي
 مـذهبي  شـهرهاي  در بويژه امنيتي كوري ها چالش ايجاد به كشور داخل در نوسلفي تفكرات گونه قارچ رشد
 يك توان نمي اسالمي جمهوري بزرگ نظام براي را داعش حقير گروهك شك بي گرچه. گردد منجر كشور

 وقـوعي  امكـان  است ممكن گرچه كه است احتماليهاي  گونه چالش شد ذكر آنچه اما دانست بزرگ الشچ
 توانـد  مـي  منطقـه  آينـده  سناريوهاي تدوين بر موثر عوامل عنوان به آنها رصد و توجه اما باشد داشته اندكي
  )1393كاشاني،  (اخضريان. باشد راهگشا بسيار
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  هبيي) چالش اختالف افكني قومي ـ مذ
 تكفيـري  تفكر كه است كشورهايي با طوالني مرزهاي داراي خود جغرافيايي مختصات به توجه با ايران

 آنكـه  ويـژه  باشـد، بـه   كشـور  براي بالقوه نگراني يك تواند مي خود عامل همين دارد، و فراوان رواج آنها در
 نكته اين است داشته تفكر نوع ينا صاحبان با بنيادينيهاي  تفاوت هم مذهبي لحاظ به تاريخ طول در ايران
 دليـل  بـه  سـوريه  و عـراق  مـردم  از بخشي كشتار داليل عمده از يكي بدانيم كه كند مي پيدا اهميت زماني
 بـه  دوسـو  هر اشتباه رفتارهاي براثر و سالها طول در كه مذهبيهاي  است، تفاوت مذهبيهاي  تفاوت همين
 بزرگـان  مشـي  تندرو، بـرخالف هاي  سلفي و وهابيون كه است شده موجب و گشته تبديل مذهبيهاي  كينه
 بپرورانند دل در را تشييع از ديرينهاي  كينه و كوبند مي شيعه ايرانيان با ورزي كينه و نفاق طبل بر سنت اهل
 در اعتقـادي  و مـذهبي هاي  بغض با ايران مرزهاي به دسترسي و همسايگي است، عامل ممكن جهت بدين
(بهـار  . افكننـد  خاك و آب اين بر طمع چشم كه دهد داعش وحشيان دست به طرناكيخ معجون و آميزد هم

  )1393نيوز، 
  
  موازنه تهديد و نقش مستشاري ايران در سوريه -2-3-3

همان طور كه در متن آورده شد، تهديد مشترك عليه امنيت، عامل اصـلي اتحـاد و همگرايـي ايـران و     
ر جهت ايجاد موازنه در برابر تهديدات، اقدام به حضور مستشـاري  باشد. جمهوري اسالمي ايران د سوريه مي

  نموده است.  ها تكفيريدر سوريه در جهت مبارزه با 
 سوريه در ايراني مستشاري نيروهاي در جهت شكل گيري اين موازنه تهديد، مقامات نظامي ايران نقش

  كنند:   مي تقسيم سطح 4 به را
 بـه  سـوريه  ارتـش  و ملت، دولـت  از را معنوي و سياسي حمايت ايران كه اول (راهبردي) است سطح -
 سوريه منتقـل  ارتش رتبه عالي سطوح فرماندهان به را خود جنگي تجربيات مستشار عنوان به و آورد مي عمل

 كـه  تـدابيري  و تجربيـات  براسـاس  را خـود  دفاعي و نظامي هاي طراحي آنها كه كند مي فراهم را امكاني و
 ايـران در . دهنـد  آوردنـد، انجـام   دست به مختلف هاي ارتش با جنگ سال هاي سال طول در مقامات ايراني

 4 امـروز  سـوريه  ارتش. كند مي كمك آنها به عملياتي و راهبردي سطح در سوريه ارتش بازسازي و نوسازي
 كه شد احساس و دارد نياز ساختار تغيير يك به ارتش اين و است فرسايشي جنگ يك درگير كه است سال
 دليـل  بـه  مقامـات ايـران  . اسـت  صحنه در مردم مشاركت آن و دارد دفاعي مكمل يك به نياز سوريه ارتش

 را مفهـوم  داشته اند، اين خود هاي ارزش از دفاع براي مردمي بسيج توسعه در كه ارزشمندي بسيار تجربيات
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 كنار سوريه نظام حاضر حال در و كردند وارد سوريه دفاعي سيستم در عملياتي و ساختاري، سازماني شكل به
 يكـديگر  دفـاعي  مكمـل  دو اينهـا  كـه  دارد نيـز  را كاري به پا مردمي نيروي دارد، يك كه قدرتمندي ارتش

  . است بوده ايران مستشاري و راهبردي مشاوره براساس كه شوند مي محسوب
 زمـاني  د، زيـرا شو مي كمك سوريه عملياتي سطوح فرماندهان به سطح اين سطح دوم (عملياتي)، در -

 مـديريت  را جنـگ  ميـاني  سـطوح  تـدبير  لحاظ به شود مي منتقل جنگ عملياتي سطوح به مشاوره سطح كه
 هـايي  يگان از درست پشتيباني براي لجستيكي هاي طرح آمادها، يافتن توضيح در هم سطح اين كه شود مي
 نيـز  ايـن  كـه  شـود  مـي  سـوب مح مؤثري بسيار كار كه مياني سطوح فرماندهان كنند، آموزش مي عمل كه

 بـر  غلبـه  بـراي  عمليـاتي  راهبردهاي  طراحي در ما فرماندهان و شود مي محسوب عملياتي سطح مستشاري
  . كنند مي كمك دشمنان

 هـاي  گـردان  فرمانـدهان  كه شود مي مربوط رزم مستقيم فيزيك به سطح (تاكتيكي)، اين سوم سطح -
  نيستند.   مستثني ايراني انفرمانده مستشاري خدمات از نيز سوريه ارتش
تعميـرات،   و نگهـداري  بـراي  تجهيزات، آموزش سازي، تعمير آماده به سطح اين )،(فني چهارم سطح -
 كـه  تعـامالتي  و هـا  درخواست براساس سطوح اين كه شود مي منتهي موضوعات چنين اين و نجات و امداد
   )1394المي، (س. شود مي دارد، انجام سوريه دولت ايران با رسمي شكل به

  
  عملكرد مستشاري ايران در سوريه   -3-3-3

   "وطني دفاع"الف) بسيج نيروي 
 ايـن  به فكري هاي كمك ارائه براي كشورمان فرزندان از كمي عده شد آغاز سوريه در بحران كه زماني

 و غربـي  اميانح و ها تكفيري برابر در ساله چهار مقاومت بر عالوه حضور اين نتايج از يكي كه رفتند؛ كشور
 قابـل  غيـر  نقـش  كـه  كـرد. نيرويـي   اشاره »وطني دفاع« بنام بسيج نوعي اندازي راه به توان آنها، مي عربي

 سـوري  داوطلبـان  كه وطني دفاع گيري شكل. دارند ها تكفيري مقابل آمده دست به هاي پيروزي در انكاري
 بسيج اين. است تبليغاتي و رهنگي، فكريف هاي فعاليت نيازمند هستند تكفيري هاي گروهك با مقابله جهت
  .يابند رهايي سقوط خطر از دمشق تا شدند موجب دولت كنار در گرفتن قرار با مردمي
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  فرهنگي محوريت با بسيج هاي كانون سازي فعال و رفتار ب) پايش
 محوريـت  بـا  بسـيج  هـاي  كـانون  سـازي  فعال و رفتار پايش محور حول ايران مستشاري اقدامات بيشتر
 را مقامات نظامي ايراني سعي نكردند رفتارهـا . بود مقاومت و مبارزه ميدان در مردم پرشور حضور و فرهنگي
 رفتارهـاي  اثبـات  بـراي  عملـي  اقـدام  بـه  بلكـه  كننـد؛  استفاده طراحي قواعد و اصول از يا و كند مهندسي
 نـام  بـا  ييهـا  گـروه  سوريه در مانسجا و معنويت، وحدت افزايش پرداخته اند. براي آفرين عزت و آميز وحدت

 بتـوانيم  دريچـه  ايـن  از تـا  داديـم  تشـكيل  اسـماعيليه  و سني، علوي، مسـيحي  نوجوانان ويژه را »كشاب«
 مردمـي، از  بسـيج  تشكيل و مقدس دفاع فرهنگ صدور. برسانيم نظرشان و سمع به تر صريح را مقصودمان

 و مردمـي، فرمانـدهان   بسـيج  تشـكيل  بـا  اسـت،  سـوريه  در ايـران  مستشاري همكاري دستاوردهاي ديگر
 جبهه و داعش ديگر، هراس طرفي از و گرفتند جان دوباره بودند شده تضعيف دشمنان توسط كه مسئوالني

 يك عنوان به سوريه جوانان ميان در خوبي به مقدس دفاع فرهنگ دهد مي نشان بسيجي نيروهاي از النصره
  .است شده معرفي الگو و مدل

  
  اقتصادي مشكالت رفع و وحدت روح تقويت "بناءال جهاد"ج) 

 بـه  كـه  بـود  ايـران  مستشاري هاي فعاليت از بخشي نيز "البناء جهاد" عنوان با سازندگي بسيج تشكيل
 در را سـوريه  كشور اقتصاد از مهمي بخش نفت و توريسم صنعت. گرفت صورت ايران سوري جوانان همت
 ايـن  نفـت  از بخشي و تعطيل توريسم صنعت سوريه در ها يريدرگ شروع با كه است كرده مي تامين گذشته
 سوريه در وحدت روح تقويت بر عالوه كه است شده باعث "البناء جهاد" تشكل. افتاد داعش دست به كشور
  .شود رفع گونه بدين نيز كشور اين اقتصادي مشكالت از بخشي
  

  سوريه در مقدس دفاع هاي كتاب د) توزيع
 دفـاع  هـاي  كتـاب  توزيـع  فرهنگي حوزه در سوريه در ايران مستشاري تيم هاي ليتفعا بارزترين از يكي
 توزيـع  سوريه در و شده ترجمه عربي زبان به مقدس دفاع خاطرات هاي كتاب از تعدادي. است بوده مقدسي

 ايـل مطالعـه، تم  از پس او شد، و اهدا سوريه هوايي نيروي فرمانده به نيز ها كتاب اين از شده است، تعدادي
 مقـدس  دفاع كتاب عنوان هزار 20 تاكنون. دادند نشان ها كتاب اين از گيري بهره و مطالعه به زيادي بسيار

  )1394(دفاع پرس، . است شده توزيع سوريه در و شده ترجمه عربي زبان به
  



 

 

ررس
ب

 ي
ونگ

چگ
 ي

د نو
هبر

را
 ني

شار
مست

يا ي
 ران

ه با
قابل

در م
...

17

  ه) بسيج نيروهاي انساني از ساير كشورها (مدافعان حرم) 
 با مبارزه براي كه هستند نظامي نيروهاي حرم مدافعان به مشهور و اختصار به يا بيت اهل حرم مدافعان
 ايـن  ارتـش  بـه  و كننـد  مـي  حضرت زينـب (س) حفاظـت   حرم از عراق و سوريه دركشورهاي ها تروريست
 و عراق، سوريه، ايران، يمن، افغانستان كشورهاي از بيشتر افراد اين. كنند مي مستشاري هاي كمك كشورها
  .  هستند لبنان

 داعش مانند دارند حضور آنجا ها تروريست كه ايران مرز از خارج ديگري كشورهاي در حرم مدافعين اگر
 يهـا  گـروه  ايـن  كـه  چـرا  بود خواهيم خود كشور داخل در ناخوشايندي تبعات شاهد قطعاً نكنند پيدا حضور

 حـرم  مـدافعين  كه است افتاده جا مردم همه براي تفكر نوع اين. كرد نخواهند رحم كس هيچ به تروريستي
 سـوي  از نظـامي  حركـت  هـر  اينكـه  از پـيش  كنـد  مـي  تأمين را كشور داخل امنيت ايران مرزهاي از خارج

  )1395(غفوري، . شود نزديك كشور مرزهاي به ها تروريست
  
  دستاوردهاي مستشاري ايران درسوريه  -4-3-3

 جمهـوري  براي كه معنوي و ديما هاي هزينه و ها سختي همه رغم به داعش در سوريه و عراق بحران
   :از عبارتند كه است داشته همراه نيز را توجهي قابل داشته، دستاوردهاي دنبال به ايران اسالمي

   منطقه در اسالمي مقاومت جبهه ـ حفظ
    اسالم جهان روشنفكران و نخبگان ميان در بيشتر محبوبيت ـ كسب

  )  ها تكفيري( دشمن ههجب به معنوي و مادي توجه قابل خسارت كردن وارد ـ
    منطقه در واقعي گراي اسالم يها گروه نظر و توجه ـ جلب

    منطقه در غرب به وابسته عربي هاي دولت موقعيت و جايگاه ـ تضعيف
   لبنان و ايران، عراق، سوريه وحدت براي مناسب هاي زمينه شدن ـ فراهم

    منطقه در صهيونيستي رژيم كلي موقعيت ـ تضعيف
    منطقه درها  سلفي و آمريكا ميان چالش توسعه و ـ ايجاد
    منطقه در سلفي ـ سلفي هاي درگيري براي زمينه شدن ـ فراهم
   ايران اسالمي جمهوري المللي بين و اي منطقه جايگاه ـ تقويت
    منطقه در غرب اسالمي ضد هاي سياست ـ شكست
  )1394(مشرق نيوز،  قطر و ديسعو عربستان نظير غرب به وابسته عربي هاي دولت علني ـ رسوايي
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  گيري نتيجه -4

نتيجه حاصل شده اين است كه، باتوجه به نفوذ فزاينده جمهوري اسـالمي ايـران درمنطقـه خاورميانـه،     
ي هـا  گـروه تواند امنيت و ثبات را به كشـورهاي بحـران زده برگردانـد. در وافـع،      تنها كشوري است كه مي

ان و اسراييل شكل گرفته و در جهت تامين منافع اين كشورها فعاليـت  تكفيري كه در ابتدا با حمايت عربست
كند، به مهمترين چالش براي امنيت ايران و محور مقاومت تبديل شده است كه اين امر واكنش سريع و  مي

 از ايـران  اسـالمي  جمهـوري  هاي اخير در سوريه و عراق در پي داشته است. حمايـت  قاطع ايران را در سال
 جمهـوري  نظر از. است گرديده اعالم آشكار و رسمي صورت به بحران آغاز از سوريه بر حاكم يسياس نظام

 هـدف  و شده طراحي غربي - عربي ائتالف توسط كه است براندازي طرح يك سوريه بحران ايران اسالمي
ران دستگاه سياست خارجي جمهوري اسالمي اي. است منطقه در مقاومت محور تضعيف و سوريه نابودي آن

از ابتداي بحران، حمايت از امنيت و ملت مسلمان سوريه را در پيش گرفته است و با تاكيد بـر ديپلماسـي و   
عربـي بـازيگران ايـن بحـران كشـيده اسـت. رقبـاي         -گفتگو خط بطالن محكمي بـر سـناريوهاي غربـي   

ـ     گيرنـد تـا از    ي مـي استراتژيك ايران، با حمايت از اپوزسيون داخلي سوريه، هدف سـقوط نظـام سـوريه را پ
باشد،  ور ميمجراي شكست بشار اسد، محور سه گانه ايران، سوريه و حزب اهللا را كه به محور مقاومت مشه

ت بايد حضـوري فعـال در   ماين ايران در جهت حفظ موازنه قوا و عدم ضربه بر محور مقاومتزلل نمايند. بنابر
رميانه در حال تغيير است و شكل بنـدي جديـدي در   اين تحوالت داشته باشد. معادله قدرت و امنيت در خاو

قدرت و امنيت در حال پديدار شدن است. اما تمام اين تهديدات باعث نشده تا ايـران بـراي حـل بحـران و     
  ها به سود خود از دخالت نظامي استفاده نمايد.  چيدن مهره

سـازي   ر نتيجـه امنيـت  جمهوري اسالمي ايران، براي حل بحران توجه به سازو كارهـاي راهبـردي و د  
را در پيش گرفته است. بر خالف ايران، رقباي جبهه مقابل بـدون توجـه بـه اهميـت مـذاكرات و       اي منطقه

ن با توجه به الـزام  ينتيجه بخش دانسته اند. بنابرا پيشنهاد گزينه نظامي را سازوكارهاي ديپلماتيك، تحريم و
دون حضور مسـتقيم نظـامي در سـوريه و عـراق و تنهـا از      حضور ايران در مقابله با جريان تكفيري، ايران ب

سـازندگي، فرهنگـي،    هـاي  سوريه و عراق فعاليت طريق حضور تيم مستشاري مقامات بلند مرتبه نظامي در
است. دراين زمينه مقامات ايراني ضمن آموزش فرماندهان نظـامي   داشته بسياري آموزشي و فكري، تبليغي

 خـود  سازنده نقش اند ؛ همچنين ايران طبق تجربيات گذشته ايران پرداخته به سازمان دهي مقاومت مردمي
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سـوريه و عـراق داشـته     يكپـارچگي  و امنيت حفظ منظور به تالش نيز و دوستانه انسان هاي كمك ارائه با را
و بـازپس گيـري منـاطق اشـغال      عراق مناطق گسترده سوريه و است و در اين خصوص موفق به پاكسازي

  اعش شده اند. شده توسط د
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