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بیان مسئله
بحرانکشورسوریهازاوایلمارس8188بهشکلیکخشونتمسلحانهوجنگداخلیو
فرقهایشدیدالحنآغازشد،کهطبقیکبرآورد،درطی8سالونیمپسازمارس8188از
 88/4میلیون شهروند سوری عده زیادی جان خود را از دست دادند.حدود  811/111کشته،
انفجارهای متعدد در شهرهای مسکونی و تقریباً  91/111افراد گم شده 4/88 ،میلیون نفر که به
اجباراز خانههایخود به مکانهای دیگر انتقال داده شدهاندو بیش از  8میلیون نفر در صدد
مهاجرت به کشورهای دیگر هستند؛ حاکی از عمق فاجعه در بحران سوریه است( Marrison,
.)2013: 5حضور و ورود بازیگران مختلف با اهداف و منافع متعارض موجب پیچیدگیهای
اینبحرانشدهاست(هدایتیشهیدانی)39:8934،وسوریهمکانیبرایبزرگترینوخشونت
بارترین تعامالت بازیگران تبدیل شده است و یک صحنه آزمایش برای اقتدار و نیرومندی
قدرتهایمنطقهایوجهانیبامنافعفراترازسوریهشدهاست(.)Friedman, 2016: 11
از زمان شروع نآرامیها در سوریه ،ایران یکی ازحمایتکنندگان کلیدی از رژیم رئیس
جمهور بشار اسد بوده و اهمیت این نفوذ در سراسر سیر تحول این منازعه حفظ شده است.در
حقیقتایرانیکبازیگرمحوری8دربحرانسوریهاست؛کهدارایاهدافومنافعاستراتژیک
بسیارمهمیاستبهطوریکهایناهدافدرصورتسقوطاسدممکناستدرمعرضتهدید
قرارگیرند(.)Bassiri Tabrizi: 2016بههمینجهتدولتایرانبرایمدیریتاینبحرانورفع
تهدیدات ،پاسخ نظامی را شیوه رفتار خود در سوریه قرار داده است.بررسی شیوه مواجهه و
مدیریت بحران ایران در منطقه خاورمیانه ،حکایت از این دارد که ایران عالهبرآنکهبرای
مدیریتهربحرانازراهبردیکالنبرخورداربوده،درهرمرحلهازبحرانراهبردهایتاکتیکی
وعملیاتیخاصیرانیزبهکارگرفتهاست.درواقع،ایرانبهمنظورمدیریتبحرانهادرمراحل
قبل از وقوع آن ،در حین بحران و بعد از اتمام بحران به مدیریت پرداخته است.مشخص بودن
مدیر بحران یا نهاد و سازمان مرتبط با آن هم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ به
خصوص که نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در هر چهار بحران افغانستان ،عراق،
سوریه و یمن عهدهدارایفای نقش اصلی در مدیریت بحران بوده است.فنون مختلف مدیریت
بحران به وسیله ملتها جهت مواجهه با بحران شامل طیفی از مذاکره ،میانجیگری ،داوری
1. Pivotal
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رسیدگیقضائی(8فنونمسالمتآمیز)تافشارغیرنظامی،اعمالنظامیغیرخشونتآمیزودر
نهایتخشونت مستقیم است.در مدیریت بحران خشن که شیوه مرجح ایران در سوریه است،
رفتار خشونت آمیز در مقایسه با مذاکره ،میانجیگری یا سایر فنون مسالمت آمیز مدیریت
بحران ،ایجاد کننده تهدید معطوف به ارزش ،عدم اعتماد حادتری در میان متخاصمین است.
خشونت شدیدتر در مقایسه با برخوردهای ناچیز ،شکنندگی بیشتری را به وجود می آورد.
هنگامی که متخاصمین به جنگ متوسل می شوند ،میراث متعاقب یک بحران ،تنش زیادتر
خواهد بود .با ورود نظامی ایران به بحران سوریه و قرار گرفتن در جبهه مقاومت  ،و تغییر
بسیاریازمعادالتدولتهای حامیتروریستها ،خشونتدر بحرانسوریهبیشترشد.هدف
ایننوشتارنیزدرکچراییرفتارخشونتآمیزایرانبرایمدیریتبحرانسوریهاست.بنابراین
اینسوالمطرحمیشودکهبهچهعلتجمهوریاسالمیایرانازبیشترینمیزانخشونتبرای
مدیریت بحران سوریه استفاده است؟ درپاسخ به این پرسش استداللمیشود که ایران بر
اساسادراکتهدیدارزشهایاساسیخوددربحرانسوریه،ازبیشترینمیزانخشونتبرای
مدیریت این بحران سود جسته است.با تحلیل الگوی مدیریت بحران مکتب استنفورد به ویژه
الگویمحرکپاسخآن،ایننتیجهحاصلشدهاستکهادراکتهدیدارزشهایاساسیایران
که شامل تهدید تمامیت ارضی ،عمق استراتژیک ،فروپاشی محور مقاومت و تهدید توازن
ایدئولوژیکی،و تلقی از دست دادن اینارزشها در صورت پیروزی داعش ،علت رفتارخشن
ایران برای مدیریت بحران سوریه است.در این پژوهش ادراک تهدید ارزشهای اساسی ایران
بهعنوانمتغیرمستقلوپاسخنظامیایرانبهبحرانسوریهبهعنوانمتغیروابستهفرضشدهاندو
روش تحقیقی توصیفیتحلیلیونیز شیوهکتابخانهایبرایگردآوریاطالعاتودادهایمقاله
بهکارگرفتهشدهاند.
پیشینه پژوهش
درزمینهپژوهشدرحوزهمدیریتبحراندرروابطبینالملل،تاکنونکتابومقالهعمده
ایبهفارسینگاشتهنشدهاست.وتنهادواثربهفارسیترجمهشده؛کتابمایکلبرچر،بحران
در سیاست جهان:ظهورو سقوطبحرانها8928است.دراین کتاب،برچربهمطالعهموردی
1.Adjusdication
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بحرانها برایشناختبحرانسود پرداخته است.کتاب دیگری از مایکل برچر ،ویلکنفلد و
جیمز8322باعنوانبحرانتعارضوبیثباتیاست.برچروهمکارانویبهبحرانهایسیاست
خارجی و بینالمللیدر جهان پرداختهاند .هر دوی این کتابها گر چه حاوی اطالعات بسیار
مناسبی هستند امادرنهایتنویسندگانقادربهارائهالگوی خاصیبرایمدیریتبحرانهاوبه
ویژه مدیریت بحران سوریه نبودهاند  .از این رو ،در این پژوهش با کاربرد الگوی مدیریت
بحرانمکتباستنفوردسعیشدهاستپاسخکاملتریبهمداخلهنظامیدولتهادربحرانهابه
ویژهبحرانهایخاورمیانهدادهشود.مقالهجورجفریدمندرسال،8183نیزباعنوانچراسوریه
برایشمامهماست؟بهپیامدهاونتایجبحرانسوریهمیپردازد.ازنظراواینبحرانتواناینرا
داردکهمنجربهیکتغییرژئوپلیتیکیعمدهدرمنطقهخاورمیانهشود.یکیازنقاطضعفمقاله
این است که نویسنده یادآوری نکرده است که در صورت سقوط اسد و امکان تغییرات
ژئوپلیتیکیدرمنطقهخاورمیانهچهتهدیداتیمنطقهرادربرخواهدگرفت.درمقالهبرایانکاتز
درسپتامبر8182؛نویسندهپسازتحلیلعللحضورایراندرسوریهبهپیامدهاوهزینههایآن
پرداخته است و در پایان نتیجه می گیرد که به علت پیروزیهای ایران در سوریه و احتمال
افزایش نفود آن در منطقه؛قدرتهای منطقهای و جهانی از آن به طرق سیاسی و اقتصادی و
شایدنظامیازآن جلوگیریکند.مقالهحسیندهشیارباعنوان "بحران سوریه ابهاماستراتژیک
آمریکا وفرصتطلبی روسها" ،نویسنده ابتدا به شرایط داخلی سوریه و علل وقوع بحران در
این کشور می پردازد .نویسنده بحران سوریه را یکی از موثرترین عامل تأثیرگذار بر آینده
معادالتوجایگاهبازیگرانمنطقهایمیداند.ازآنجاییکهنویسندهامکانتسریاینبحران
به کشورهای دیگر خاورمیانه راپیشبینی میکند ،میتوان درک تهدیدات فراروی ایران در
آیندهونیزحضورایرانرادرسوریهدرحالحاضرتوجیهکرد.همچنیندرمقالهحسینربیعیو
دیگران با عنوان بحران سوریه و امنیت ملی ایران از دیدگاه نظریه موازنه تهدید در سال ،8933
نویسندگان مهمترین پیامد بحران سوریه را کاهش امنیت ملی ایران دانستهاند و تالش ایران در
سوریه را مهمترین عاملموازنهسازی قدرت شمردهاند.یکی از نقاط قوت این مقاله توجه به
ابعاد چندجانبه امنیت ایران در سوریه است و نقاط ضعف آن عدم تشریح چگونگی رفع
تهدیداتومدیریتاینبحران،ازسویایراناست.
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الگوی مدیریت بحران مکتب استنفورد
پروژهمطالعهمنازعهوبحراندردانشگاهاستنفورد،درپاییز8398شروعشد.ازآنجاییکهاین
پژوهش در دانشگاه استنفورد توسط محققانی مانند دینا زینس،کوچ ،ویلکنفلدو سی نورث و
برادیوغیرهصورتگرفت،بهمکتباستنفوردمشهورشد.تحلیلومطالعهرفتاردولتهادر
هایمنازعه،وبحرانوهمسازیبینمحرکخشونتباروپاسخخشونتآمیزمورد

موقعیت
توجهپژوهشگراناینمکتباست.الگویمحرکپاسخ،بههمراهمتغیرادراکتهدیدوکاربرد
خشونتبهعنوانمتغیرهایکلیدیدرتبیینچراییرفتاردولتهادربحرانهایبینالمللینتیجه
مطالعاتاینمکتباست(.)North, 1975: 15ادراکتهدیددراینمکتب،ناشیازادراکنقشی
استکهدولتدرگیردربحرانبرایخودتعریفمیکنند،اینادراکنقش؛ازمنابعقدرتآنها

گیرد.الگویکنشمتقابلخصومتآمیزاینمکتبتأکیدداردکهابرازخصومتتوسط

نشأتمی
دولت"الفبهدولت"ب" ومقابلهبهمثلدولت"ب" دریکسطحباالتریازخصومتبه
مارپیچ خصومت فزاینده شدید و تصاعد به سوی جنگ منتهی میشود .تعبیر دیگر این الگو
"منازعهمنازعه"،است.کهمطابقاینالگورفتاردولتهمانندرفتارانسان،یکپاسخمناسببه
محرکهایمحیطیاست،بهعبارتدقیقترمنازعهتمامعیارانجامشده،برعلیهتمامطرفهای
منازعه ،بایستی کامالً برابر با منازعه دریافت شده می باشد (ویلکنفلد .)899 :8398 ،آشکارا
اقداماتفیزیکیخصمانهدریکبحرانشکنندهترازاقداماتلفظیخصومتآمیزاست.ازاین
روخشونتشکنندهترازسایرانواعواکنشمتقابلبحراناست.بحرانهاییکهباخشونتآغاز
میشوند یا به خشونت کشیده میشوند ،احتمال زیادی دارد که در مقایسه با بحرانهای
غیرخشونتآمیز ،توجهقدرتهای بزرگرا جلب کنند ،چراکهبحرانهای خشونتباریک
پتانسیلقویتریبرایایجاددگرگونیهایبنیادینودرازمدتهمبرایمشارکتکنندگاندر
آنوهمبراییکیاچندنظامبینالمللیدارد.بهطورخالصهشاخصیکهبااینمدیریتبحران
درارتباطاست،شدتخشونتیاستکهازسویدولتهاجهتمدیریتبحرانبهکارمیرود
واینشدتخشونت،نقشمهمییابرتریدرمدیریتبحراندارد.بنابرایندینامیک"خشونت
خشونت" می آورد؛ زیربنای تعامالت حکومتها در هنگام بحرانهای خشن است .شدت
خشونتبهعنوانیکشیوهمدیریتبحراندرمکتباستنفوردبهسهصورتاست)8:جنگتمام
عیار)8هایجدی)9خشونتکمشدتیاعدمخشونت.اینشدتخشونتبهکارگرفتهشدهبه
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دلیلاهمیتیاستکهتصمیمگیرندگانبرایاهدافخاصیکهدریکبحراندارندوتهدیدیرا

نسبتبهآندرکمیکنندبهکارگرفتهمیشود.تهدیدارزشها،تهدیدیکهازسویتصمیم
گیرندگان یا بازیگران بحران ،احساس میشوندکه به صورت زیر ردهبندی میشوند :تهدید
(قوی):شاملتهدیدموجودیتکشور،تهدیدآسیبجدیبهزیربناها،تهدیدنفوذ(ابرقدرتها)،
تهدیدتمامیتارضیوتهدیدنظامسیاسیاستوتهدید(کم)یاضعیف،شامل:تهدیدنفوذ
(برایغیرابرقدرتها)تهدیدمنافعاقتصادیوتهدیدجمعیتوداراییاست.پسمدیریتبحران
خشن؛ترکیبیعجیبیاز"رقابتمتقابل" ازیکسوونیزدرک"خطرهایمشترک" ازسوی
دیگراست(.)Shehelling, 1966: 116
دوالگویمدیریت بحرانمکتب استنفورد -8:الگوی(محرکپاسخ) -8الگوی کنش
متقابلخشونتآمیز:
برطبقاینمدل،اقداماتیکدولتبهصورتدادههایورودیبرایدولتهایدیگر
محسوبمیشود.بهاینصورتکهدولتهاواحدهایکههمپردازشگراطالعاتهستندوهم
تصمیمگیرنده،بروندادرفتارشان،دروندادهایبرایدولتهایدیگردرنظرگرفتهمیشود.

دراینمدل،محرک،یکرویداددریکمحیطاستکهتوسطبازیگربهعنوانیکآغازگر
تلقی،کهبهشیوههایگوناگونبهآنپاسخدادهشود.اینمحرکممکناستیکرویداد
فیزیکییایکاقدامشفاهیباشد.پاسخنیزاقدامبازیگردیگراستبدونتوجهیادرنظرگرفتن
قصد و نیت او یا در نظر گرفتن اینکه بازیگران دیگر چگونه آن را برداشت خواهند کرد
North, 1962: 176

.)(Holsti, Brody,دراینمدلادراکمحرکوپاسخ،دردرونسیستم

تصمیمگیری ملی به صورت «تعریف موقعیت» یا تصور و تلقی که از موقعیت خود دارند؛

تعریفمیشود (.)Brody, North, 1964: 125دربعضیازمواقعاقداماتیکدولت،ممکن

است آنقدر واضح باشد که نیاز کمی به تحلیل ادراکات ،به منظور پیشبینی پاسخها داشته
باشد.کنتبولدینگدراینبارهمیگوید:دررفتارسیاسیآنچهکه«واقعی»هست،آنچیزی
استکهانساندرکمیکند،پسمابایدبفهمیمودرککنیمکهسیاستهاواقداماتملت
هاپاسخیبهعواملوعناصرعینینیستبلکهآنچهکهمهماست،تصورآنهاازموقعیتهاست
).ازاینروباتأثیرادراکاتوتلقیدولتهاازمحرکهاوتهدیدات،

(Boulding, 1959: 118
هاوتفاسیرمختلفدرهرمرحلهازجریانتصمیمگیریبهوجودمیآید.

مشکالتبرداشت
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یکسوءبرداشتممکناستپیامدهایخطرناکیرابرایکشوربههمراهداشتهباشد.بنابراین
متغیرهای ادراکی در موقعیتهای که منازعهآمیز است ،بسیار تعیینکننده هستند (

Holsti,

 .)Brody, North 1962: 178
شکل-8مدلمحرک-پاسخ:





 s






S

بیانواظهارتلقی
وادراک
دولت B

ورفتاردرقبال
 Aدولت

R

S

ادراکو

اظهارو

تلقی
دولت A

تلقی

r

دولتA

R

ادراکو
نگرش
دولتB

ورفتاردر

ورفتار

ورفتار

مقابلدولت

نسبتبه

درمقابل

B

r
)Brody, North 1962: 178

دولت B

s

دولتA

.)Holsti,

الگوی رفتار متقابل خشونتآمیز
در این الگو بر رفتار هماهنگ یا متقابل 8در بحرانهای بینالمللیتأکید میشود.به این
صورتکهرفتار←سبب←رفتار8میشود.بهعبارتی،یکروابطمتقابلبینرفتارورودی9
(محرک بحران)و رفتار خروجی (پاسخ بحران)وجود دارد.این مدل شامل سه شاخصه عمده
است )8:تهدید ارزشهای اساسی )8شرایط سیاسی و اجتماعی)9روابط قدرت میان بازیگران
درگیردربحران.اینسهشاخصمهمدرهربحرانبینالمللیکرابطهقویوتعیینکنندهرابا
هم دارند .در صورت بروز یک تهدید خفیف به ارزش های اساسی یک بازیگر ،احتماالً
1. Positive- negative Affect
2. Behavior- begets- behavior
3Matchiny behavior
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پاسخیکهبهآندادهمیشود ،غیر خشونتآمیز خواهدبود؛به همیننحواگر تهدیدشدیدو
قویمتوجهارزشهایاساسیبازیگراندرداخلکشوروشرایطاجتماعیوسیاسیآنهاتهدید
شود ،انتظار میرود که میزان کابرد خشونت در رفتار بحران افزونتر شود و درنهایتبرابری
قدرت به این صورت است که اعمال وقوع جنگ بین قدرتهای برابر از لحاظ نظامی کم
است ،پس شدت خشونت و مرکزیت آن کمتر است و رفتار هماهنگ احتمال زیادتری وجود
دارد تا بروز کند.همچنین سه پیوند متقابل در این الگو وجود دارد –8:تکنیکهای مدیریت
بحران  -8مرکزیت خشونت -9شدت خشونت به کار گرفته شده در مدیریت بحران در هر
کدام از این متغیرهای رفتاری ،هماهنگی زمانی اتفاق میافتد که نوع رفتار یا محرک (خشن یا
غیرخشن)مستقیماًرفتاربازیگردیگریرا(پاسخ)(خشنوغیرخشن)تولیدکند.بنابرایناقدام
خشنپاسخخشنرادرپیخواهدداشت.)(Wilkenfeld, 1991: 148
شکل-8الگویرفتارهماهنگ:


تکنیک های مدیریت بحران

:

تهدید ارزش های اساسی
تصمیم گیرندگان




مرکزیت خشونت

شرایط سیاسی –اجتماعی
دولت هدف

شدت خشونت

روابط قدرت بین رقبا




محرک
بحران




)(Wilkenfeld ,1991 : 148

برداشتها و ادراک این ابعاد توسط تصمیم گیرندگانی که در باالترین سطح تصمیمگیری
قراردارند،بسیارحائزاهمیتاست(.)Zinnes: 1966: 156


شاخصهای ادراک تهدید ارزشهای اساسی از دیدگاه ایران در بحران سوریه
متغیر کلیدی ادراک تهدید در مکتب استنفورد ،به دو دسته کلی شدید و ضعیف تقسیم
بندی می شوند که از منبع تصور و تلقی دولتها از موقعیت خودشان در بحرانها نشأت

الگوی رفتاری جمهوری اسالمی ایران در مدیریت بحران سوریه 139

میگیرند.از آنجایی که تهدیدات فراروی ایران در دسته اول یعنی تهدیدات قوی که تمامیت

ارضی و بقا دولت وملت را دربرمیگیرد؛قرارمیگیرددر اینجا به توضیح تهدیدات ایران و
پیامدهایآنهامیپردازیم.


تهدید تمامیت ارضی و انسجام ملی ایران
داعشیادولتاسالمیعراقوشام،نامگروهیازاسالمگرایانسنیمذهبتروریستی
استکهرهبریآنراابوبکربغدادیبرعهدهگرفتهبود.اینگروهازسال 8119بهتدیجدر
عراققدرتگرفت()Afrasiabi, 2014: 180وازسال،8111بخشهاییازاینمنطقهراهبردی
بهتسخیراینگروهتروریستیدرآمدوازاینطریقتوانستندحضورخودرادرمناطقشرقیو
غربی مجاور مرزهای ایران گسترش و تهدیدات امنیتی را در ایران به وجودآورند .در سال
،8939داعشدرفاصلهزمانیکوتاهخودراازاستاناالنبارعراقبهاستاندیالیکههممرزبا
کرمانشاه و ایالم است ،رساند و از طرف دیگر ،به «سعده» و «جوال» آمد و گام بعدی آنها
«خانقین»در88کیلومتریمرزایرانبودکهمیخواستندواردایرانشوند.اینگروهتروریستی
درمرزهایکشورفضاسازیوزاغهومهماتآمادهکردهبودندتادرزمانورودشانباترورو
انفجارآشوببرپاکنند(پوردستان.)8:8938،این«گروهتروریستیمهمترینتهدیددرعرصه
جنگسختعلیهایرانرابهوجودآوردهاست (علوی.)9:8938،شیوعتفکروهابیوسلفی
گریدرعمقاستراتژیکدرافغانستان،پاکستان،عراق،لبنان،عربستانواماراتدرقالبگروه
هایسازمانیافتهساختارشکن،همچونداعشدرکنارمرزهایایرانباعثتشکیلوافزایش
سازمان،احزابسیاسی– مذهبیوتشکلپنهانوآشکار افراطگرایغیرقانونیدرداخلو
خارج از مرزهای ایران شده که با تقلیل اسالم محوری به شیعه هراسی توانسته است؛ باعث
تشدیدروندهایواگرایانهدرکشورشود(کریمی.)21:8922،گروههایتجزیهطلبیهمچون
جنبش العدل ،پژاک و خلق عرب توانستهاند در مرزهای ایران عرض اندام کنند و موجبات
تضعیفانسجامدولتایرانرافراهمآورندوبقاءکشوررابهخطراندازند( Aghazadeh khoei,

 .)2015تجزیه سوریه و عراق و تقویت گروه های جدایی طلب در این کشورها و خشونت
شدیدومداومتوسطداعشوجبههالنصره()Granmayeh, 2014: 30وضدیّتآنانباشیعیان
عالوهبرشیعههراسیباعثتسریعدراعالماستقاللکردهایعراقشدهاست(

Zachary and
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.)Masters, 2015: 78تشکیلدولتکُردنشیندرعراقمیتواندچالشیجدیدبرایامنیتملی
وانسجامملیایرانبهحسابآید(دهنوی.)891:8939،درصورتبرتریداعشدراقلیم
کردستانوهمسایگیباکردستانایران،فرصتیبرایاشاعهافکارافراطیدرمیانبرخیازالیه
هایملتبرایآنهافراهمخواهدشدوهرکُنشوواکنشیکهدراینمنطقهبهوقوعبپیوندد،
ازطرفیبهکاهشقدرتایرانمیانجامدوازطرفدیگربهقدرتگرفتنترکیهوعربستان،

آمریکا و اسرائیل به عنوان رقبای ژئوپلیتیک و حتی ایدئولوژیک ایران کمک خواهند کرد
(عبدی .)8934 ،بنابراین برخالف تصور برخی دیدگاه ها در جهان عرب و غرب که نقش
فزایندهایراندرمنطقهرادربیثباتکردنمنطقهدرنظرمیگیرند،ایرانازتداومبحرانها
جاریدرمنطقهراضینیست.چونهرجومرجدرمنطقه،بهویژهکهبهمرزهایایراننزدیک
ترمیشوند،تهدیدیجدّیعلیهامنیتملیوتمامیتارضیبهحسابآمدهوهزینههایزیادی
رابرکشورتحمیلخواهدکرد(.)Esfandiary & Tabatabaei, 2015اقداممستقیمرهبرانداعش
برای انجام عملیات تروریستی در خاک ایران تاکنون شامل موارد  زیر است:
بمبگذاری چهار عروسک که توسط زائران کربال به ایران آورده شد ،حمله تروریستی به
ساختمان مجلس شورای اسالمی و حرم امام خمینی (ره)در  89خرداد  8933در تهران،انتشار
ویدیویی در فروردین ماه 8933و تهدید ایران به حمالت نظامی و تروریستی .داعشدراین
ویدئوکهمخاطبانآناهلسنتایرانوسپساکثریتشیعهاست.اینامر،سهتصویرمشخص
ازایرانارائهمیدهدکهعبارتنداز -8:ایراندامنهنظامسیاسیصفویهاستکهدینتاریخی

ایرانیانرایعنیاهلسنتکنارگذاشتهوبهجایآندینرافضییاتشیعرابرایرانحاکمکرد.
 -8ایرانهمچونپادشاهیصفویه،بهرغمژستهایضدّیهودیوضدّصلیبی،باطلییونو
مجوسیعلیهاسالممتحدشدهوجنگدرعراقوهمچنینبرجامنمونههایازاینواقعیت
هستند-9.اهلسنتدرایرانتحتسیطرهشیعهاستوتحتظلموتبعیضآنقرارداردوبه
اصطالح«سنیکشی»دراینرژیمنیزهمچونصفویهرواجدارد.داعشازاینمقدمهنتیجهمی
گیردکههمهاهلسنتایرانمیبایستعلیهج.ا.ایرانقیاموجهادکنندودرغیراینصورت،
بهمانندافرادیچونمولوی،عبدالحمید،سازشکارند.مردمایرانوتشیعساکندرایرانباید
درانتظارحمالتسنگینداعشوویرانیونابودیباشند(پورسعید.)818:8933،سیدمحمود
علوی،وزیراطالعاتایراننیز،درسهشنبهآبا،8934نیزازدستگیریبیشاز91نفرازعوامل
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تروریستیدرنقاطمختلفایرانازجملهاستانهایغربیکشورخبرداد،درمهرماه8939در
جریانمراسمرژهنیروهایمسلحجمهوریاسالمیایراندراهوازنیزحمالتتروریستیرخ
داد(باشگاهخبرنگارانجوان.)8939،ادراکتهدیدایرانازاینمحرکهایخشونتبارکهبه
طور مستقیم جان مردم وتمامیت ارضی آن را تهدید کرده است؛ پاسخ خشونتآمیز را در پی
داشته است ،حمالت موشکی ایران از داخل خاک ایران ،پاسخ ایران به تروریستها بود.
بنابراین اینفرضمکتباستنفوردکه خشونت،خشونتمیآوردیامحرک خشنپاسخ خشن
راسببمیشود؛دررفتارایرانمیتوانبهوضوحمشاهدهکرد.
تهدید توازن ایدئولوژیکی در منطقه
منطقه خاورمیانهپسازفروپاشیرژیمعراقباتالشدولتمنطقهایوفرامنطقهایدرحال
شکلدادنموازنـهجدیددربرابرایراناست.کشورهایمنطقهخاورمیانهچونتوانرویاروییبا
ایرانراندارندوبهمصلحتنمیدانند،کوشیدندابتداباطرحمسائلیچونهاللشیعیومتهم
کردن ایرانمبنیبراحیایامپراتوریصفویدرایرانبحرانوشیعههراسیرارواجدهند.طرح
کردناختالفمیانشیعهوسنیوتأکیدبرکافربودنشیعیان،بهشکلگیریوتقویتتفکرضد
شیعیمنجرشد.پسازآنبرایضربهزدنبهسوریه(متحدایران)واردعملشدندومخالفان
سوریهرامسلحکردند.تسلیحمبارزانودمیدنبرآتشفرقه،بهشکلگیریداعشانجامید.از
دیدآمریکاوکشورهایعربمنطقه،داعشبامبارزهباشیعیانونابودیآنهاخودبهخود،به
کاهشقدرتایراندرمنطقهمنجرخواهدشد(نصیری،سالدورگر.)839:8938،کشورهایمثل
عربستان،قطرنیزبحرانسوریهرافرصتیبرایسدکردننفوذروبهرشدایراندرعراقوشامات
فراهمکردهاستتاازاینطریقبتوانندمواضعوجایگاهخودرانیزتقویتکنند.بهاعتقادبسیاری،
جبههسوریهوعراقمحلتالقینیروهایمقاومتبهرهبریایرانوکشورهایعربیبهرهبری
عربستاناستوشکستهریکازطرفیندراینجنگنیابتی،بهمعنایبرتریدیگریدرمنطقه
است).(Goodarzi, 2013: 34عربستانباتالشبرایتغییررژیمسوریهورقابتباایران،شروع
کنندهجنگنیابتیدربحرانسوریهشدهاست).(Harrier, 2012: 8ازآنجاییکهعربستان،سوریه
رابهخاطرحمایتازباعثکاهشنفوذخوددرلبنانمیدانست،بنابراینتحوالتسال8188
سوریهاینفرصترادراختیارآلسعودقراردادتابتواندازسوریهدرمرحلهبعدازایرانانتقام
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بگیرد.سقوطسوریهوبهقدرترسیدنحکومتیهمگرابامحورترکیهوعربستان،عمالًمرزهای
غربیعراقرانیزدرمعرضفشارحکومتجدیدسوریهقرارمیدهد.درچنینشرایطیحفظ
حکومتاسدبرایایران،یکموضوعحیاتیاست.ازدیدگاهایران،طرحشکلگیریهالل
شیعیدرراستایهمانسیاستسنتی،یعنیتالشبرایمهارایرانازطریقاستفادهازفرقهقومی
مذهبیقراردارد.بهعبارتدیگر،آمریکاکهخواهانتغییررژیمدرایراناست،بهدنبالآناست
کهبااستفادهازایدههاللشیعیوایجادایرانهراسیوشیعههراسی،کشورهایمنطقهرادر
اتحادیعلیهاینکشورگردهمآوردهوجنگدیگریرابرمنطقهتحمیلکند.بنابراینشکل
گیریهاللشیعیموجبتقویتشکافمذهبیشیعهسنیدرمنطقهوخارجازآنقرارگرفته،
خواهدشد.بحرانسوریه،یکیازمهمترینعناصرجنگسرداعرابباایراندرخاورمیانهرادر
حالحاضرشکلدادهاست.یابهعبارتیجنگشیعیوسنیرابهشکلنظامیآنآرایشداده
است).(Brookings, 2014: 2


تهدید عمق استراتژیک ایران
سوریه به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی مؤثر ،همسایگی با رژیم اسرائیلی ،تأثیرگذاری بر
تحوالتلبنانوهمپیمانیباایراندرمحورمقاومت،کشوریبسیارحائزاهمیتاست.ایرانبه
واسطهرابطهباسوریهدرسالهایاخیر،امکانوقدرتبازیگریباالییدرمنطقهشاماتودر
مرزهایاسرائیلپیدانمودهواینارتباط،امکانگسترشقلمرووعملراهبردیرابرایایران
بهمنظورمقابلهبااسرائیلدرمنطقهفراهمآوردهاست.برهمیناساس،میتوانایندوکشوررا
عمقاستراتژیکیکدیگرنامیدواینمسئلهبهگونهایمتقابلبرافزایشنقشمنطقهایآنها
تأثیرگذاربوده است(عباسی.)8 :8934 ،ایران وسوریه دارای منافعمشترکی در غربآسیا
هستند.دوستیایرانوسوریهازقبلازانقالبشروعشدهودردورانجنگتحمیلیادامهپیدا
کردهبود.وبعدازآنهمبهعنواندوکشوریکهمنافعراهبردیمشترکیداشتند،درمنطقهبه
ایفاینقشپرداختهاند.ایرانباکمکسوریهتوانستهاستآنآزادیعملرادرلبنانداشته
باشدتابتواندازگروههایمبارزفلسطینییاحزباهلللبنانحمایتکند.برایحفظاینآزادی
عمل،ایرانبهشدتازدولتقانونیبشاراسدحمایتودفاعمیکند،چراکهفروپاشینظام
سوریه ممکن است به تضعیف حزب اهلل و  گروه های فلسطینی هم منجر بشود .از لحاظ
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ژئوپلیتیکی ،سوریه عمق راهبردی ایران در غرب تا سواحل دریای مدیترانه است .بنابراین،
مرزهایلبنانوسوریهبهعنوانخطمقدممنطقهنفوذایرانتلقیمیشود.ازاینمنظر،ایرانبا
کشورهای سوریهو لبنانومجموعههای حزباهلل،جهاداسالمیو حماس ،یک جبههضد
صهیونیستیتشکیلدادهکهدرایناتحاد،سوریهنقشپلارتباطیراایفامیکند.ودرحال
حاضرهمهفشارهابرایشکستپلارتباطییعنی،سوریهاعمالمیشود،وهدفازسرنگونی
رژیمکنونیدرآنکشورنیزباامیدبهمنزویساختنایرانصورتمیپذیرد.یکیازاهداف
ژئوپلیتیکیقدرتهاینافذفرا،قطعمحورراهبردیاستکهایرانرابهلبنان،فلسطینودریای

مدیترانهمتصلمیسازد .بنابراینقراردادنسوریهدرحالتهرجومرج،تأکیدنظامسلطهدر
نبردباایراننیزمحسوبمیشود.فوریترینهدفراهبردیمحورغربیعربیازبیثبات
سازیوایجادبحراندرسوریهعبارتاستازتصرفاولینخاکریزدفاعیجبههمقاومتدر
مقابل رژیم صهیونیستی و حمله به عمق راهبردی جمهوری اسالمی ایران که ضرورت اولیه
تضعیف مقاومت اسالمی و سیاست مهار ایران تلقی می شود .ایران در درگیری های فعلی
سوریهبهمنزلهبازیگریاستکهنقشحیاتیایفامیکند.روابطنزدیکبینایرانوسوریه،بر
پایه موقعیت ژئوپلیتیک است .ایران حتی بیشتر از روسیه ،بزرگ ترین حامی رژیم سوریه
محسوبمیشود.اتحادایرانوسوریهتاحدزیادیفاقدبُعدایدئولوژیکومذهبیاست.رژیم
سکوالرسوریه،توسطیکیازاعضایفرقهعلویادارهمیشدکهارتباطچندانیبااکثریت
شیعهدرایرانندارد.ازنگاهتهران،سوریهمزایایاستراتژیکیوژئوپلیتیکیزیررابرایایران
دارد)8:سوریهدروازهاستراتژیکبهسویجهانعرب)8،سدیدربرابرقدرتایاالتمتحدهی
آمریکاواسرائیلو)9شایدمهمترازهمهیکپلارتباطیمهمبرایدسترسیبهحزبا...لبنان
است .موضع ایران در سوریه کامالً مشخص است .ایران تمام تالشش را برای حفظ دولت
قانونیبشاراسدبرسرقدرتانجاممیدهدوخواهدداد.ج.ا.ایراناینرادرککردهاست
کهاگررژیماسدسقوطکند،بتواندیکگامرابهجلوبردارد.بهاینصورتکهازعلویانو
سایراقلیتهایشبهنظامیموجوددرسوریهحمایتکند.نهفقطبهایندلیلکهنفوذواقتدار
خودرادرسوریهحفظوتثبیتکند،بلکهوازهمهمهمتراینکهبتواندخطارتباطیخودرا
با حزباهلل  لبنان حفظ کندو سدراهیبراینفوذاسرائیل به مرزهای خود بیابد .فروپاشی
سوریهازجهتژئوپلیتیکیمنطقهراتحتتأثیرقرارخواهدداد.برژینسکیدراینارتباطمعتقد

138

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،82بهار(82پیاپی)82

فصلنامه


استکه؛تغییراتقدرتدرسوریهممکناستموجبمتالشیشدنمنطقهشود 

.(Harrier,

)2012: 20

ادراک تهدید محور مقاومت
پیوندهایایرانوسوریهکهپساز8393آغازشدبهشکلگیریمحوریازمتحدانشامل:
ایران،سوریه،حزباهللوحماسدرحوزهشمالیخاورمیانهمنجرکهبهمحورمقاومتموسوم

شدهاست.ایناتحادگرچهریشهاصلیاشدرنگرانیهایامنیتیایندولتهاازاسرائیلو
عراقنهفتهبود،بهمؤلفههایکلیدیازنظاماتحادهادرخاورمیانهتبدیلشدهاست.درواقع،
محورمقاومت،بهجزئیازتقالیقدرتدرمنطقهتبدیلشدهاستوپیوندهایسیاسیرابا
برخیازگروههاونیروهایخردغربستیزدردرونعراق،یمن،عربستانوحوزهخلیج
فارسبرقرارکردهاستبهطوریکهپادشاهاردن،ازنفوذایراندرآن،بهمثابهاختاپوسیبا
شاخکهایمتعدددردروندنیایعربنامبردهاست.ایناتحادایرانوسوریهدرطولسه
دهه گذشتهبهائتالفیتنومنددرخاورمیانهتبدیلشدهوباسرشتتدافعیاشبردامنهاهدافش
هابارژیماسرائیلومحوردولتها«میانهوغربی»وهمچنین

افزودهشدهاستکهبامخالفت
هژمونیغرببرخاورمیانهشناختهشدهاست.اینائتالفعالوهبراسرائیلدرحوزهلبنانو
فلسطیننیزبودهاست،بهگونهایکهبهایناتحادبهعنوانکلیدطرحقدرتونفوذایراندر

حوزهعربیشرقمدیترانهنگریستهشدهاست.اتحادایرانوسوریهعالوهبرکارکردیکهعلیه
تهدیدات مشترک مثل تهدیدات اسرائیل ،در برهههای عراق و ترکیه و  هم چنین هژمونی
ایاالتمتحدهداشته،علیهنفوذمنطقهایعربستانسعودیبهویژهدرحوزهشرقیمدیترانهنیزبه
خوبیعملکردهاست.حوزهلبنانوسرزمینهایفلسطینیبهلحاظفقداناقتدارهاینیروی
ملیونیزتجاوزاتاسرائیلبهحوزههاینفوذپذیردرکرانهشرقیمدیترانهتبدیلشدهاست.در
حوزهفلسطین،ایرانباتوجهبهوجوهمشترکایدئولوژیاسالمیسیاسیپیوندهایینزدیک
برقرارکردهاستوعربستانبا همکاری هاینزدیک تربافتحرویآوردهاست (جانسینر،
بهرامیمقدم،ستوده.)99:8939،سوریه،لبنانرامنطقهحائل وایرانآنراجبههمبارزهبا
اسرائیلمیداند.سوریهامکانحضورایراندرلبنانراتأمینوتضمینمیکند.اینامرموجب
پیدایشحزباهلل،تشدیدحرکتاسالمیدرفلسطیناشغالیوفشاربراسرائیلونیزتداوم
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جریاناتصدورانقالباسالمیشدهاست.ایران،بارهاازجملهدرجنگ 88روزه،جنگ99
روزهواخیراًدرجنگ 2روزهحزباهللبااسرائیلرسماًاعالمکردکهازحزباهللحمایت
کردهاست؛ضمناینکهازکمکبهحماسدرحمالتاسرائیلبهغزه،تالشاینگروهدر
بازپسگیریسرزمیناشغالیفلسطیننیزدریغنکردهاست(شهریاریودیگران.)884:8938،
برایایرانخطربیثباتیسوریه،دستکمموجبازدسترفتنبخشیازتواناییاعمالنفوذ
درمنازعاتاعراب،اسرائیل،فلسطینیومتحدانشیعیخوددرلبنانوبهخصوصگروهحزب
اهللخواهدشد (.)Nerguizian, 2012: 84ایدهمحورمقاومتعلیهاسرائیلوایاالتمتحدهیک
پوششایدئولوژیکیبرایسیاستخارجیومنطقهایایراناستوایناهدافبهجنگسوریه

وابستهاست(.)Akbarzadeh, 2017: 110سوریهتنهاپایگاهبرونمرزیایراندرتأثیرگذاریبر
جهانعرباستواینامربهصورتچشمگیریمیتواندهمحزباهلللبنانراتضعیفکندو
همحماسوجهاداسالمیدرغزهراضعیفسازد.ازسویدیگر،تالشدولتهایمنطقهای،
جهت روی کار آمدن گروههای سلفی مخالف جمهوری اسالمی موجب چرخش بنیادی
سیاستخارجیسوریهخواهدشدواینچالشیبرایامنیتملیایرانخواهدبود.طرحجنگ
علیهسوریه،رابطهتنگاتنگیباطرحجنگعلیهایراندارد.اینامربخشیازهماننقشهنظامی
آمریکایی اسرائیلی است برای تضعیف ایران در راستای محافظت از اسرائیل است
(.)Nationalreview, 2012وجودبحرانبیثباتیبرایسوریهبهعنوانکلیدیترینحلقهمحور
مقاومتاسالمیوعمقاستراتژیکویکیاز مهمترینبخشراهبردیمهارایران،درواقع
هدفیجزبرقراریتوازنبینمحورهاوتضعیفنقشوجایگاهایرانرادنبالنمیکند.دراین

اثنااگرایرانقادربهحفظنظامبشاراسدباشد،اینیعنییکپیروزیاستراتژیکوشکستی
وحشتناک برای اعراب اهل سنت .به همین علت ،این کشورها بیشتر سعی در طوالنی شدن
هایسنینشینمنطقههمچون


جانبهدولت
بحرانوافزایشقدرتمخالفانمیکنند.حمایتهمه

قطر،ترکیهودرصدرآنهاعربستانازگروههایتکفیریسلفیوداعش،تالشیدرجهتاز
همپاشیدناقتدارشیعیانمنطقهومنزویکردنایراناست (آدمی ،کشاورزمقدم.)89:8934،
سرنگونیدولتبشاراسدودولتشیعیعراقموجبتضعیفمحورمقاومتوگفتمانشیعه،
انزوایجمهوریاسالمیایران،ازدسترفتنجبههسوریهوعدمدسترسیایرانبهحزباهللو
حماس،برترییافتنعربستانودولتهایمخالفایراندرمنطقهودرنهایتکاهشضریب
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امنیتیایرانمیشودوالبتهرویکارآمدنیکدولتشیعیدرسوریهموجبافزایشعمق
استراتژیکایراندرمنطقهوتقویتمحورمقاومتودرنتیجهافزایشقدرتوضریبامنیتی
جمهوریاسالمیایرانخواهدشد.بنابراینایرانچونمیداندکهاگردولتبشاراسدسقوط
کند،یکیازپایگاههایمهموراهبردیمحورمقاومتفروخواهدپاشیدواینمسألهبهلحاظ
راهبردیپیامدهایویرانگریبرایآیندهمنطقهخواهدداشت.سقوطحکومتکنونیسوریه
موجبازبینرفتنبخشعمدهایازدستاوردهایسیاستخارجیایرانمیشود.بهعبارت
دیگر،بیتفاوتیدرپروندهسوریهبهمنزلهخطایراهبردیاستکهبسیاریازدستاوردهای
ایایرانراتحتالشعاعخودقرارمیدهد.بحرانسوریهبهمنزلهتجربهسنگینیبرایجبهه

منطقه
مقاومتبامحوریتایرانمحسوبمیشودکههرگونهپیروزییاشکستدرآنتعیینکننده
چشماندازبلندمدتحیات سیاسیسایربازیگرانجبههمقاومتاست(سلیمی،شریعتی:8934،
 .)28با سرنگونی اسد ،غرب یکی از کشورهای اصلی در محور مقاومت و حامی سرسخت
حماسوحزباهللراازمیانبرمیداردوازاینطریق،ضمنتضمینامنیترژیمصهیونیستی
وهموارکردنراهبرایدیکتهکردنسیاستهایخوددرفلسطینومنطقه،دایرهفشاربرایران
راتنگترکرد.ازاینرو،ایرانکهوضعیتشکلگرفتهدرسوریهرابهعنوانبازیباحاصل
جمعجبریصفرتلقیکرده،نگرانازاینموضوعاستکهمباداسقوطاسدزمینهرابرای
ظهوررژیمجدیدونظممنطقهاینامطلوبایرانفراهمآورد.درواقع،ایرانبهاینمسئلهپی
بردکهنهتنهایکمتحدعربیبااهمیتراازدستخواهدداد،بلکهتواناییاینکشوردر
حمایتازحزباهللونفوذاینکشوردرلبنانوموضوعمنازعهاعرابرژیمصهیونیستینیز
محدودخواهدشد.تهرانباظهور«هاللسنی»طرفدارغربازترکیهبهسوریه،اردن،عربستان
واماراتگستردهشدهروبهروخواهدشد.سناریویکابوسواریبرایایرانبعدازاسدمی
تواندشکلبگیردوآنجابهجاازنظمموجودبهنظمسنیاستکهقطعاًضدایرانی،ضدشیعی
وطرفداررقیبایراندرمنطقهعربستانخواهدبود(.)Goodarizi, 2013: 20
نشانههای پاسخ خشونتبار ایران به بحران سوریه
بر طبق الگوی محرک پاسخ مکتب استنفورد شدت خشونت به عنوان یک شیوه مدیریت
بحران به سه صورت جنگ تمام عیار ،درگیری های جدی و خشونت کم شدت یا عدم
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خشونت است.مداخله نظامی ایران را با توجه به تهدیداتی که ارزشهای اساسی آن را مورد
هدفقرارمیدهددردستهدومیعنیدرگیریهایجدیقرارمیگیرد.دولتایرانبراساس
درکتهدیداتمنافعاساسی خوددربحران سوریه،مداخلهنظامیخود رادرسوریهازاواخر
8188واوایل8188شروعکرد.فقطچندماهبعدازشروعناآرامیهاوشورشعلیهرژیمبشار
اسد در مراحل اولیه ،این مداخله در سطح پایینی قرار داشت .ایران از طریق کمک های
اقتصادی،کشتیهایجنگی،تجهیزاتارتباطاتی؛هنگامیکهبهتدریجوضعیتجنگیتشدید
شد،ایرانکمتراز 811افسراننیرویقدسوحزباهلل،مشاوراننظامیوطراحانجنگیرا
اعزامکرد.بهطورمشخصمداخلهنظامیایراندراواسط 8184شدتگرفت،بعدازاینکه
داعشدرسوریهوعراقفعالیتخودراتشدیدکردومتعاقبآندولتاسدتضعیفشد،ایران
هزاراننیروینظامیراازسازمانهاینظامیمختلفبراینبرددرسوریهتحترهبریایرانی

فرستاد.عملیات هاینظامیایراندرسوریهتوسطنیروی قدس 8هدایتورهبریمیشود.
مداخلهنظامیمستقیمتوسطنیروینظامیایرانمرکباستازدودستهجداگانه:اول،بهطور
کامالًانحصاریمرکبازنیروهایایرانیاستکهبرمبناینیروهایانقالبیزمینیجمهوری
اسالمیایرانبود(سپاهقدس)؛ودوم،یکگروهازواحدهاییازنیروینظامیقانونیایران
واردسوریهشدهاند.دراواخرسال،8188سپاهقدس،نیروهای

(ارتش)کهدراوایلسال8183
دفاعملی( 8)NDFکهمتشکلازنیروهایشبهنظامیسوریبودوبهارتشآنکشورکمک
کرده،تشکیلداد.طبقبرآوردهایاینمبارزینحدود811/111نفرمیشدندکهازگروههای
مذهبیمختلفیبودندوتوسطایرانهدایتمیشدند.اینگروهحضورونفوذسیاسیایرانرا
درسوریهشدتبخشید.درحالیکهازاواخرسال،8188تهرانبهطورآشکاراآرزویشرا
برایپیداکردنراهحلهایدیپلماتیکیبرایبحرانسوریهبیانکرده؛همچنانحضورسنگینش

رادرخاکسوریهحفظکردهاست(.)Bucala, 2017: 8عالوهبراقداماتنظامیمستقیمایران
در خاک سوریه ،پاسخ نظامی متعددی نیز از داخل کشور به تروریست های تکفیری داده شد.
ازجملهنیرویهوافضایسپاهپاسداراندرواکنشبهاقداماتتروریستیداعشدرتهران،مقرّ
اینتروریستهارادرمنطقهدیرالزوروسوریهموشکبارانکردشلیکاینموشکهااز
1. Quds Force
2. National Defence Force
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فاصله 911کیلومتریخودشیکپیاماست.همچنیندرپیحملهتروریستیدر 83تیرماه
 8939بهمرزهایایرانوانجامعملیاتخرابکارانهوناامنکردناستانهایآذربایجانغربی،
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