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 چکیده

ازسویهریکازبازیگراندرگیربینالملل جدیترینتهدیدیکهدریکبحران
یاساسیآنهاست.ایننوشتارباروشتوصیفیهاتهدیدارزششود،ادراکمیدربحران
پرسشبنابراین.استسوریهبحرانمدیریتدرایرانرفتاریالگویفهمدنبالبهتحلیلی،
کاربسوریهنبحرامدیریتبرایراخشونتحداکثرایرانچراکهاستاینپژوهشاصلی
 شودایناستکهایرانبرمبنایبرداشتتهدیداحتمالیکهمطرحمیپاسخاست؟برده
برایمدیریتبحرانارزش هایاساسیخوددربحرانسوریه،بیشترینمیزانخشونترا

بهبحران،مدیریتدراستنفوردمکتبالگویکاربستباپژوهشایندربهکاربردهاست.
کهشاملسوریهبحراندرایراناساسیهایارزشتهدیداحساسکهرسیمیمنتیجهاین

وکآن،تهدیدفروپاشیمحورمقاومتتهدیدتمامیتارضیایران،تهدیدعمقاستراتژی
آمیزایرنراایجابپاسخخشونت،ایدرنهایتبرهمخوردنتوازنایدئولوژیکیمنطقه

ایاواطالعاتدرایننوشتاربرمبنایروشکتابخانههدادهکردهاست.شیوهگردآوری
نشریاتومطبوعاتوداخلیوخمقاالتواستکهمشتملبراستفادهازکتب ارجی،

 هایاینترنتیمعتبراست.سایت
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 بیان مسئله

وداخلیجنگومسلحانهخشونتیکشکلبه8188مارساوایلازسوریهکشوربحران

از8188مارسازپسنیموسال8طیدر،برآوردیکطبقکه،شدآغازالحنشدیدفرقهای

داددستازراخودجانزیادیعدهسوریشهروندمیلیون4/88 کشته،111/811حدودند.

بهکهنفرمیلیون88/4شده،گمافراد111/91تقریباًومسکونیشهرهایدرمتعددانفجارهای

صدددرنفرمیلیون8ازبیشوشدهانددادهانتقالدیگرهایمکانبهخودخانههایازاجبار

,Marrison است)سوریهبحراندرفاجعهعمقازحاکیهستند؛دیگرکشورهایبهمهاجرت

2013: 5 پیچیدگیهایموجبمتعارضمنافعواهدافبافمختلبازیگرانورودوحضور(.

خشونتوبزرگترینبرایمکانیسوریهو(8934:39شهیدانی،هدایتی)استشدهبحراناین

نیرومندیواقتداربرایآزمایشصحنهیکواستشدهتبدیلبازیگرانتعامالتبارترین

.(Friedman, 2016: 11)استهشدسوریهازفراترمنافعباجهانیوایمنطقههایقدرت

رئیسرژیمازکلیدیکنندگانزحمایتایکیایرانسوریه،درهانآرامیشروعزماناز

در.استشدهحفظمنازعهاینتحولسیرسراسردرنفوذایناهمیتوبودهاسدبشارجمهور

استراتژیکنافعمواهدافدارایاست؛کهسوریهبحراندر8محوریبازیگریکایرانحقیقت

تهدیدمعرضدراستممکناسدسقوطصورتدراهدافاینکهطوریبهاستمهمیبسیار

رفعوبحراناینمدیریتبرایایراندولتجهتهمینبه(.Bassiri Tabrizi: 2016)گیرندقرار

استدادهقرارسوریهدرخودرفتارشیوهرانظامیپاسختهدیدات، وهمواجهشیوهبررسی.

برآنکهعالایرانکهدارداینازحکایتخاورمیانه،منطقهدرایرانبحرانمدیریت برایه

تاکتیکیراهبردهایبحرانازمرحلههردربوده،برخوردارکالنراهبردیازبحرانهرمدیریت

مراحلردبحرانهامدیریتبهمنظورایرانواقع،در.استگرفتهبهکارنیزراخاصیعملیاتیو

بودنمشخص.استپرداختهمدیریتبهبحراناتمامازبعدوبحرانحیندرآن،وقوعازقبل

برخورداتوجهیقابلاهمیتازهمآنبامرتبطسازمانونهادیابحرانمدیر بهاست؛ر

عراق،افغانستان،بحرانچهارهردراسالمیانقالبپاسدارانسپاهقدسنیرویکهخصوص

مدیریتمختلففنون.استبودهبحرانمدیریتدراصلینقشایفایعهدهداریمنوسوریه

داوریگری،میانجیمذاکره،ازطیفیشاملبحرانبامواجههجهتهاملتوسیلهبهبحران
                                                                                                                                             
1. Pivotal 
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دروآمیزخشونتغیرنظامیاعمال،نظامیغیرفشارتا(آمیزمسالمتفنون)8قضائیرسیدگی

،استسوریهدرایرانمرجحشیوهکهخشنبحرانمدیریتدر.استتقیممسخشونتنهایت

فنونسایریاگریمیانجیمذاکره،بامقایسهدرآمیزخشونترفتار مدیریتآمیزمسالمت

.استمتخاصمینمیاندرحادتریاعتمادعدمارزش،بهمعطوفتهدیدکنندهایجادبحران،

.آوردمیوجودبهرابیشتریشکنندگیناچیز،دهایبرخوربامقایسهدرشدیدترخشونت

متوسلجنگبهمتخاصمینکههنگامی زیادترتنشبحران،یکمتعاقبمیراثشوند،می

بودخواهد مقاومتجبههدرگرفتنقراروسوریهبحرانبهایراننظامیورودبا. تغییرو،

هدف.شدهبیشترسوریبحراندرنتخشوها،میتروریستحاهایدولتمعادالتازبسیاری

بنابراین.استسوریهبحرانمدیریتبرایایرانآمیزخشونترفتارچراییدرکنیزنوشتاراین

برایخشونتمیزانبیشترینازایراناسالمیجمهوریعلتچهبهکهمیشودمطرحسوالاین

است؟استفادهسوریهبحرانمدیریت  دالاستپرسشاینبهپاسخدر برایرانکهلمیشود

برایخشونتمیزانترینبیشازسوریه،بحراندرخوداساسیهایارزشتهدیدادراکاساس

ویژهبهاستنفوردمکتببحرانمدیریتالگویتحلیلبا.استجستهسودبحراناینمدیریت

ایرانسیاساهایارزشتهدیدادراککهاستشدهحاصلنتیجهاینآن،پاسخمحرکالگوی

توازنتهدیدومقاومتمحورفروپاشیاستراتژیک،عمقارضی،تمامیتتهدیدشاملکه

رفتارخشنعلتداعش،پیروزیصورتدرهانارزشایدادندستازتلقیو،ایدئولوژیکی

ایراناساسیهایارزشتهدیدادراکپژوهشایندر.استسوریهبحرانمدیریتبرایایران

واندشدهفرضوابستهمتغیرعنوانبهسوریهبحرانبهایراننظامیپاسخومستقلیرمتغعنوانبه

مقالهایدادهواطالعاتگردآوریبرایایکتابخانهشیوهنیزوتحلیلیتوصیفیتحقیقیروش

.اندشدهگرفتهکارهب

 
 پیشینه پژوهش 

عمدهومقالهکتابکنونتا،المللبینروابطدربحرانمدیریتحوزهدرپژوهشزمینهدر

بحرانبرچر،مایکلکتاب؛شدهترجمهفارسیبهاثردووتنها.استنشدهنگاشتهفارسیبهای

موردیمطالعهبهبرچر،کتابایندراست.8928هابحرانسقوطوظهور:جهانسیاستدر
                                                                                                                                             
1.Adjusdication 
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هابحران استپرداختهسودبرایشناختبحران وویلکنفلدبرچر،یکلماازدیگریکتاب.

سیاستهایبحرانبهویهمکارانوبرچر.استثباتیبیوتعارضبحرانعنوانبا8322جیمز

بسیاراطالعاتحاویچهگرهاکتابایندویهر.اندپرداختهجهاندربینالمللیوخارجی

بهوهابحرانمدیریتبرایخاصیالگویارائهبهقادرنویسندگاننهایتدراماهستندمناسبی

اندنبودهسوریهبحرانمدیریتویژه  روایناز. مدیریتالگویکاربردباپژوهشایندر،

بههابحراندرهادولتنظامیمداخلهبهتریکاملپاسخاستشدهسعیاستنفوردمکتببحران

سوریهچراعنوانبایزن،8183درسالفریدمنجورجمقاله.شوددادهخاورمیانههایبحرانویژه

رااینتوانبحرانایناونظراز.پردازدهمیسوریبحراننتایجوپیامدهابهاست؟مهمشمابرای

مقالهضعفنقاطازیکی.شودخاورمیانهمنطقهدرعمدهژئوپلیتیکیتغییریکبهمنجرکهدارد

تغییراتامکانوسداسقوطصورتدرکهاستنکردهیادآورینویسندهکهاستاین

کاتزبرایانمقاله.درگرفتخواهدبردررامنطقهتهدیداتیچهخاورمیانهمنطقهدرژئوپلیتیکی

آنهایوهزینهپیامدهابهسوریهدرایرانحضورعللتحلیلازپسنویسنده؛8182سپتامبردر

احتمالوسوریهدرایرانهایپیروزیعلتبهکهگیردمینتیجهپایاندرواستپرداخته

واقتصادیوسیاسیطرقبهآنازجهانیوایمنطقههای؛قدرتمنطقهدرآننفودافزایش

استراتژیکابهامسوریهبحران"عنوانبادهشیارحسینریکند.مقالهجلوگیآنازنظامیشاید

دربحرانوقوععللوسوریهداخلیشرایطبهابتدانویسنده،"هاروسطلبیوفرصتآمریکا

کشوراین پردازدمی آیندهبرثیرگذارأتعاملموثرترینازیکیراسوریهبحراننویسنده.

بحراناینتسریامکاننویسندهکهآنجاییاز.داندمیوجایگاهبازیگرانمنطقهایمعادالت

پیشخاورمیانهدیگرکشورهایبه درایرانفرارویتهدیداتدرکتوانمیکند،میبینیرا

وربیعیحسینمقالهدرهمچنین.کردتوجیهحاضردرحالسوریهدرراایرانحضورونیزآینده

،8933سالدرتهدیدموازنهنظریهدیدگاهازایرانملیامنیتوسوریهبحرانعنوانبادیگران

درایرانتالشواندتهدانسایرانملیامنیتکاهشراسوریهبحرانپیامدترینمهمنویسندگان

اندشمردهقدرتسازیلموازنهعامترینمهمراسوریه بهتوجهمقالهاینقوتنقاطازیکی.

رفعچگونگیتشریحعدمآنضعفنقاطواستسوریهدرایرانامنیتچندجانبهابعاد

.استایرانسویاز،بحراناینمدیریتوتهدیدات
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 ستنفورد الگوی مدیریت بحران مکتب ا
شروعشد.ازآنجاییکهاین8398پروژهمطالعهمنازعهوبحراندردانشگاهاستنفورد،درپاییز

سینورثو ویلکنفلدو زینس،کوچ، دینا توسطمحققانیمانند استنفورد دانشگاه پژوهشدر

تحلیلومطالعهرفتاردولت ادرهبرادیوغیرهصورتگرفت،بهمکتباستنفوردمشهورشد.

وبحرانوهمسازیبینمحرکخشونتباروپاسخخشونتموقعیت ، موردهایمنازعه آمیز

توجهپژوهشگراناینمکتباست.الگویمحرکپاسخ،بههمراهمتغیرادراکتهدیدوکاربرد

هایبینالمللینتیجههادربحرانخشونتبهعنوانمتغیرهایکلیدیدرتبیینچراییرفتاردولت

(.ادراکتهدیددراینمکتب،ناشیازادراکنقشیNorth, 1975: 15)طالعاتاینمکتباستم

کنند،اینادراکنقش؛ازمنابعقدرتآنهااستکهدولتدرگیردربحرانبرایخودتعریفمی

آمیزاینمکتبتأکیدداردکهابرازخصومتتوسطگیرد.الگویکنشمتقابلخصومتنشأتمی

دریکسطحباالتریازخصومتبه"ب"ومقابلهبهمثلدولت"ب"الفبهدولت"دولت

سویجنگمنتهیمی به تصاعد و شدید الگومارپیچخصومتفزاینده این دیگر تعبیر شود.

،است.کهمطابقاینالگورفتاردولتهمانندرفتارانسان،یکپاسخمناسببه"منازعهمنازعه"

ت،بهعبارتدقیقترمنازعهتمامعیارانجامشده،برعلیهتمامطرفهایمحرکهایمحیطیاس

باشد می دریافتشده منازعه با برابر کامالً بایستی منازعه، 8398)ویلکنفلد، آشکارا899: .)

ترازاقداماتلفظیخصومتآمیزاست.ازایناقداماتفیزیکیخصمانهدریکبحرانشکننده

هاییکهباخشونتآغازرازسایرانواعواکنشمتقابلبحراناست.بحرانروخشونتشکنندهت

میمی کشیده خشونت به یا بحرانشوند با مقایسه در که دارد زیادی احتمال هایشوند،

قدرت توجه بحرانغیرخشونتآمیز، که چرا جلبکنند، باریکهایخشونتهایبزرگرا

هایبنیادینودرازمدتهمبرایمشارکتکنندگاندرنیتریبرایایجاددگرگوپتانسیلقوی

المللیدارد.بهطورخالصهشاخصیکهبااینمدیریتبحرانآنوهمبراییکیاچندنظامبین

درارتباطاست،شدتخشونتیاستکهازسویدولتهاجهتمدیریتبحرانبهکارمیرود

خشونت"مدیریتبحراندارد.بنابرایندینامیکواینشدتخشونت،نقشمهمییابرتریدر

حکومت"خشونت تعامالت زیربنای آورد؛ بحرانمی هنگام در شدتها است. خشن های

(جنگتمام8خشونتبهعنوانیکشیوهمدیریتبحراندرمکتباستنفوردبهسهصورتاست:

هکارگرفتهشدهبه(خشونتکمشدتیاعدمخشونت.اینشدتخشونتب9هایجدی(8عیار
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گیرندگانبرایاهدافخاصیکهدریکبحراندارندوتهدیدیرادلیلاهمیتیاستکهتصمیم

ها،تهدیدیکهازسویتصمیمشود.تهدیدارزشنسبتبهآندرکمیکنندبهکارگرفتهمی

می احساس بحران، بازیگران یا ردهگیرندگان زیر صورت به میشوندکه تهدیدشوندبندی :

ها(،)ابرقدرت)قوی(:شاملتهدیدموجودیتکشور،تهدیدآسیبجدیبهزیربناها،تهدیدنفوذ

تهدیدنفوذ شامل: ضعیف، یا تهدید)کم( سیاسیاستو تهدیدنظام تهدیدتمامیتارضیو

انها(تهدیدمنافعاقتصادیوتهدیدجمعیتوداراییاست.پسمدیریتبحر)برایغیرابرقدرت

ازسوی"خطرهایمشترک"ازیکسوونیزدرک"رقابتمتقابل"خشن؛ترکیبیعجیبیاز

(.Shehelling, 1966: 116دیگراست)

 الگویمدیریتبحرانمکتباستنفورد: -8دو کنشالگوی-8الگوی)محرکپاسخ(

:آمیزخشونتمتقابل

ودیبرایدولتهایدیگربرطبقاینمدل،اقداماتیکدولتبهصورتدادههایور

هاواحدهایکههمپردازشگراطالعاتهستندوهممحسوبمیشود.بهاینصورتکهدولت

 دادهایبرایدولتهایدیگردرنظرگرفتهمیشود.تصمیمگیرنده،بروندادرفتارشان،درون

آغازگردراینمدل،محرک،یکرویداددریکمحیطاستکهتوسطبازیگربهعنوانیک

تلقی،کهبهشیوههایگوناگونبهآنپاسخدادهشود.اینمحرکممکناستیکرویداد

فیزیکییایکاقدامشفاهیباشد.پاسخنیزاقدامبازیگردیگراستبدونتوجهیادرنظرگرفتن

کرد برداشتخواهند را آن چگونه دیگر بازیگران اینکه گرفتن نظر در یا نیتاو و  قصد

(Holsti, Brody,  North, 1962: 176)دردرونسیستم دراینمدلادراکمحرکوپاسخ، .

صورتتصمیم به تعریفموقعیت»گیریملی دارند؛« موقعیتخود از تلقیکه و تصور یا

ممکنBrody, North, 1964: 125)شودتعریفمی دربعضیازمواقعاقداماتیکدولت، .)

که واضحباشد پیشاستآنقدر منظور به تحلیلادراکات، کمیبه داشتهبینیپاسخنیاز ها

هست،آنچیزی«واقعی»باشد.کنتبولدینگدراینبارهمیگوید:دررفتارسیاسیآنچهکه

هاواقداماتملتاستکهانساندرکمیکند،پسمابایدبفهمیمودرککنیمکهسیاست

هاستبلکهآنچهکهمهماست،تصورآنهاازموقعیتهاپاسخیبهعواملوعناصرعینینیست

(Boulding, 1959: 118ازاینروباتأثیرادراکاتوتلقیدولتهاازمحرک.)،هاوتهدیدات

آید.هاوتفاسیرمختلفدرهرمرحلهازجریانتصمیمگیریبهوجودمیمشکالتبرداشت
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ابرایکشوربههمراهداشتهباشد.بنابراینیکسوءبرداشتممکناستپیامدهایخطرناکیر

موقعیت در ادراکی منازعهمتغیرهای که تعیینهای بسیار است، )آمیز هستند   ,Holstiکننده

Brody, North 1962: 178.) 

:پاسخ-محرکمدل-8شکل























Holsti,  Brody, North 1962: 178).) 

 

 آمیزخشونت متقابل تاررف الگوی

اینبه.شودمیتأکیدبینالمللیهایبحراندر8متقابلیاهماهنگرفتاربرالگوایندر

9ورودیرفتاربینمتقابلروابطیکعبارتی،به.شودمی8رفتار←سبب←رفتارکهصورت

عمدهخصهشاسهشاملمدلاین.داردوجود(بحرانپاسخ)خروجیرفتارو(بحرانمحرک)

بازیگرانمیانقدرتروابط(9اجتماعیوسیاسیشرایط(8اساسیهایارزشتهدید(8:است

باراکنندهتعیینوقویرابطهیکالمللبینبحرانهردرمهمشاخصسهاین.بحراندردرگیر

دارندهم احتماالًبازیگر،یکاساسیهایارزشبهخفیفتهدیدیکبروزصورتدر.
                                                                                                                                             
1. Positive- negative Affect  
2. Behavior- begets- behavior 
3Matchiny behavior 
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وشدیدتهدیداگرنحوهمینبهبود؛خواهدآمیزخشونتغیرشود،میدادهآنبهکهپاسخی

تهدیدآنهاسیاسیواجتماعیشرایطوکشورداخلدربازیگراناساسیهایارزشمتوجهقوی

برابریدرنهایتوشودافزونتربحرانرفتاردرخشونتکابردمیزانکهرودمیانتظارشود،

کمنظامیلحاظازبرابرهایقدرتبینجنگوقوعاعمالکهاستصورتاینبهقدرت

وجودزیادتریاحتمالهماهنگرفتارواستکمترآنمرکزیتوخشونتشدتپساست،

کندبروزتادارد مدیریتهایتکنیک–8:داردوجودالگوایندرمتقابلپیوندسههمچنین.

هردربحرانمدیریتدرشدهگرفتهکارهبخشونتشدت-9خشونتمرکزیت-8بحران

یاخشن)محرکیارفتارنوعکهافتدمیاتفاقزمانیهماهنگیرفتاری،متغیرهایاینازکدام

اقدامبنابراین.کنددتولی(خشنغیروخشن()پاسخ)رادیگریبازیگررفتارمستقیماً(خشنغیر

.(Wilkenfeld, 1991: 148)داشتخواهدپیدرراخشنپاسخخشن

رفتارهماهنگ:یالگو-8شکل














 

(Wilkenfeld ,1991 : 148)


گیریتصمیمسطحباالتریندرکهگیرندگانیتصمیمتوسطابعاداینادراکوهابرداشت

 (.Zinnes: 1966: 156)استاهمیتحائزبسیار،دارندرقرا



 سوریه بحران در ایران دیدگاه از اساسی هایارزش تهدید ادراک های شاخص 
تقسیمضعیفوشدیدکلیدستهدوبهاستنفورد،مکتبدرتهدیدادراککلیدیمتغیر

بندی نشأتهابحراندرخودشانموقعیتازهادولتتلقیوتصورمنبعازکهشوندمی

محرک 

 بحران

های اساسی ارزش تهدید 

 تصمیم گیرندگان

 اجتماعی– سیاسی شرایط
هدف دولت  

رقبا روابط قدرت بین  

های مدیریت بحران  تکنیک

: 

 مرکزیت خشونت

 شدت خشونت
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تمامیتکهقویتهدیداتیعنیاولدستهدرایرانفرارویتهدیداتکهآنجاییاز.گیرندمی

قرارمیگیردگیرددربرمیراوملتدولتبقاوارضی وایرانتهدیداتتوضیحبهاینجادر؛

 .پردازیممیآنهاپیامدهای



 ایران ملی انسجام و ارضی تمامیت تهدید

نامگروهیازاسالمگرایانسنیمذهبتروریستی داعشیادولتاسالمیعراقوشام،

بهتدیجدر8119یبرعهدهگرفتهبود.اینگروهازسالاستکهرهبریآنراابوبکربغداد

،بخشهاییازاینمنطقهراهبردی8111(وازسالAfrasiabi, 2014: 180عراققدرتگرفت)

بهتسخیراینگروهتروریستیدرآمدوازاینطریقتوانستندحضورخودرادرمناطقشرقیو

تهد مرزهایایرانگسترشو سالغربیمجاور در وجودآورند. به ایران در یداتامنیتیرا

،داعشدرفاصلهزمانیکوتاهخودراازاستاناالنبارعراقبهاستاندیالیکههممرزبا8939

 به طرفدیگر، از و رساند است، ایالم و سعده»کرمانشاه » جوال»و بعدیآنها« گام آمدو

میخواستندواردایرانشوند.اینگروهتروریستیکیلومتریمرزایرانبودکه88در«خانقین»

درمرزهایکشورفضاسازیوزاغهومهماتآمادهکردهبودندتادرزمانورودشانباترورو

گروهتروریستیمهمترینتهدیددرعرصه»(.این8938:8انفجارآشوببرپاکنند)پوردستان،

(.شیوعتفکروهابیوسلفی8938:9)علوی،جنگسختعلیهایرانرابهوجودآوردهاست

گریدرعمقاستراتژیکدرافغانستان،پاکستان،عراق،لبنان،عربستانواماراتدرقالبگروه

هایسازمانیافتهساختارشکن،همچونداعشدرکنارمرزهایایرانباعثتشکیلوافزایش

افراطگرایغیرقانونیدرداخلومذهبیوتشکلپنهانوآشکار–سازمان،احزابسیاسی

هراسی شیعه محوریبه تقلیلاسالم با که شده مرزهایایران باعثتوانستهخارجاز است؛

(.گروههایتجزیهطلبیهمچون8922:21تشدیدروندهایواگرایانهدرکشورشود)کریمی،

خلقعربتوانسته پژاکو مرزهایایرانعرضانجنبشالعدل، موجباتانددر کنندو دام

 ,Aghazadeh khoeiتضعیفانسجامدولتایرانرافراهمآورندوبقاءکشوررابهخطراندازند)

خشونت2015 و اینکشورها هایجداییطلبدر تقویتگروه عراقو و سوریه تجزیه .)

یعیان(وضدیّتآنانباشGranmayeh, 2014: 30شدیدومداومتوسطداعشوجبههالنصره)

 Zachary andعالوهبرشیعههراسیباعثتسریعدراعالماستقاللکردهایعراقشدهاست)
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Masters, 2015: 78تشکیلدولتکُردنشیندرعراقمیتواندچالشیجدیدبرایامنیتملی.)

 انسجامملیایرانبهحسابآید)دهنوی، 8939و اقلیم891: درصورتبرتریداعشدر .)

وهمسایگیباکردستانایران،فرصتیبرایاشاعهافکارافراطیدرمیانبرخیازالیهکردستان

هایملتبرایآنهافراهمخواهدشدوهرکُنشوواکنشیکهدراینمنطقهبهوقوعبپیوندد،

انجامدوازطرفدیگربهقدرتگرفتنترکیهوعربستان،ازطرفیبهکاهشقدرتایرانمی

 حتیایدئولوژیکایرانکمکخواهندکردآمریکا عنوانرقبایژئوپلیتیکو اسرائیلبه و

 نقش8934)عبدی، غربکه عربو جهان در ها برخیدیدگاه بنابراینبرخالفتصور .)

فزایندهایراندرمنطقهرادربیثباتکردنمنطقهدرنظرمیگیرند،ایرانازتداومبحرانها

نیست.چونهرجومرجدرمنطقه،بهویژهکهبهمرزهایایراننزدیکجاریدرمنطقهراضی

ترمیشوند،تهدیدیجدّیعلیهامنیتملیوتمامیتارضیبهحسابآمدهوهزینههایزیادی

داعشرهبرانمستقیماقدام(.Esfandiary & Tabatabaei, 2015رابرکشورتحمیلخواهدکرد)

است:شاملتاکنونایرانخاکدریتروریستعملیاتانجامبرای زیر  موارد

شدآوردهایرانبهکربالزائرانتوسطکهعروسکچهارگذاریبمب بهتروریستیحمله،

انتشار،تهراندر8933خرداد89در(ره)خمینیامامحرمواسالمیشورایمجلسساختمان

داعشدراینتروریستیوظامینحمالتبهایرانتهدیدو8933ماهفروردیندرویدیویی .

ویدئوکهمخاطبانآناهلسنتایرانوسپساکثریتشیعهاست.اینامر،سهتصویرمشخص

ازایرانارائهمی ایراندامنهنظامسیاسیصفویهاستکهدینتاریخی-8دهدکهعبارتنداز:

یاتشیعرابرایرانحاکمکرد.ایرانیانرایعنیاهلسنتکنارگذاشتهوبهجایآندینرافضی

باطلییونو-8 صلیبی، یهودیوضدّ بهرغمژستهایضدّ ایرانهمچونپادشاهیصفویه،

وجنگدرعراقوهمچنینبرجامنمونههایازاینواقعیت مجوسیعلیهاسالممتحدشده

قرارداردوبهاهلسنتدرایرانتحتسیطرهشیعهاستوتحتظلموتبعیضآن-9هستند.

دراینرژیمنیزهمچونصفویهرواجدارد.داعشازاینمقدمهنتیجهمی«سنیکشی»اصطالح

گیردکههمهاهلسنتایرانمیبایستعلیهج.ا.ایرانقیاموجهادکنندودرغیراینصورت،

ندرایرانبایدبهمانندافرادیچونمولوی،عبدالحمید،سازشکارند.مردمایرانوتشیعساک

(.سیدمحمود8933:818درانتظارحمالتسنگینداعشوویرانیونابودیباشند)پورسعید،

نفرازعوامل91،نیزازدستگیریبیشاز8934علوی،وزیراطالعاتایراننیز،درسهشنبهآبا
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در8939مهرماهتروریستیدرنقاطمختلفایرانازجملهاستانهایغربیکشورخبرداد،در

جریانمراسمرژهنیروهایمسلحجمهوریاسالمیایراندراهوازنیزحمالتتروریستیرخ

بهکهبارخشونتهایمحرکاینازایرانتهدیدادراک(.8939داد)باشگاهخبرنگارانجوان،

پیردراآمیزخشونتپاسخاست؛کردهتهدیدراآنارضیوتمامیتمردمجانمستقیمطور

.بودهاتروریستبهایرانپاسخایران،خاکداخلازایرانموشکیحمالتاست،داشته

خشنپاسخخشنمحرکیاآوردمیخشونتخشونت،کهاستنفوردمکتبفرضاینبنابراین

.کردمشاهدهوضوحبهتوانمیایرانرفتاردر؛میشودسببرا

 

 تهدید توازن ایدئولوژیکی در منطقه
خاورمیانهپسازفروپاشیرژیمعراقباتالشدولتمنطقهایوفرامنطقهایدرحالمنطقه

شکلدادنموازنـهجدیددربرابرایراناست.کشورهایمنطقهخاورمیانهچونتوانرویاروییبا

ایرانراندارندوبهمصلحتنمیدانند،کوشیدندابتداباطرحمسائلیچونهاللشیعیومتهم

ایرانمبنیبراحیایامپراتوریصفویدرایرانبحرانوشیعههراسیرارواجدهند.طرحکردن

کردناختالفمیانشیعهوسنیوتأکیدبرکافربودنشیعیان،بهشکلگیریوتقویتتفکرضد

شیعیمنجرشد.پسازآنبرایضربهزدنبهسوریه)متحدایران(واردعملشدندومخالفان

ازسوریه رامسلحکردند.تسلیحمبارزانودمیدنبرآتشفرقه،بهشکلگیریداعشانجامید.

به دیدآمریکاوکشورهایعربمنطقه،داعشبامبارزهباشیعیانونابودیآنهاخودبهخود،

(.کشورهایمثل8938:839کاهشقدرتایراندرمنطقهمنجرخواهدشد)نصیری،سالدورگر،

رنیزبحرانسوریهرافرصتیبرایسدکردننفوذروبهرشدایراندرعراقوشاماتعربستان،قط

فراهمکردهاستتاازاینطریقبتوانندمواضعوجایگاهخودرانیزتقویتکنند.بهاعتقادبسیاری،

جبههسوریهوعراقمحلتالقینیروهایمقاومتبهرهبریایرانوکشورهایعربیبهرهبری

ستاناستوشکستهریکازطرفیندراینجنگنیابتی،بهمعنایبرتریدیگریدرمنطقهعرب

ایران،شروع(Goodarzi, 2013: 34)است تالشبرایتغییررژیمسوریهورقابتبا عربستانبا .

.ازآنجاییکهعربستان،سوریه(Harrier, 2012: 8)کنندهجنگنیابتیدربحرانسوریهشدهاست

8188ابهخاطرحمایتازباعثکاهشنفوذخوددرلبنانمیدانست،بنابراینتحوالتسالر

سوریهاینفرصترادراختیارآلسعودقراردادتابتواندازسوریهدرمرحلهبعدازایرانانتقام
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زهایبگیرد.سقوطسوریهوبهقدرترسیدنحکومتیهمگرابامحورترکیهوعربستان،عمالًمر

غربیعراقرانیزدرمعرضفشارحکومتجدیدسوریهقرارمیدهد.درچنینشرایطیحفظ

طرحشکلگیریهالل ایران، ازدیدگاه حکومتاسدبرایایران،یکموضوعحیاتیاست.

شیعیدرراستایهمانسیاستسنتی،یعنیتالشبرایمهارایرانازطریقاستفادهازفرقهقومی

راردارد.بهعبارتدیگر،آمریکاکهخواهانتغییررژیمدرایراناست،بهدنبالآناستمذهبیق

در کشورهایمنطقهرا ایرانهراسیوشیعههراسی، ایجاد ازایدههاللشیعیو استفاده کهبا

اتحادیعلیهاینکشورگردهمآوردهوجنگدیگریرابرمنطقهتحمیلکند.بنابراینشکل

هاللشیعیموجبتقویتشکافمذهبیشیعهسنیدرمنطقهوخارجازآنقرارگرفته،گیری

خواهدشد.بحرانسوریه،یکیازمهمترینعناصرجنگسرداعرابباایراندرخاورمیانهرادر

حالحاضرشکلدادهاست.یابهعبارتیجنگشیعیوسنیرابهشکلنظامیآنآرایشداده

(Brookings, 2014: 2).است


 تهدید عمق استراتژیک ایران
بر تأثیرگذاری اسرائیلی، رژیم با همسایگی مؤثر، موقعیتژئوپلیتیکی واسطه به سوریه

تحوالتلبنانوهمپیمانیباایراندرمحورمقاومت،کشوریبسیارحائزاهمیتاست.ایرانبه

رابطهباسوریهدرسالهایاخیر،امکانوقدرتبازیگریباالییدرمنطقهشاماتودرواسطه

مرزهایاسرائیلپیدانمودهواینارتباط،امکانگسترشقلمرووعملراهبردیرابرایایران

بهمنظورمقابلهبااسرائیلدرمنطقهفراهمآوردهاست.برهمیناساس،میتوانایندوکشوررا

عمقاستراتژیکیکدیگرنامیدواینمسئلهبهگونهایمتقابلبرافزایشنقشمنطقهایآنها

است)عباسی، بوده 8934تأثیرگذار غربآسیا8: دارایمنافعمشترکیدر ایرانوسوریه .)

هستند.دوستیایرانوسوریهازقبلازانقالبشروعشدهودردورانجنگتحمیلیادامهپیدا

ردهبود.وبعدازآنهمبهعنواندوکشوریکهمنافعراهبردیمشترکیداشتند،درمنطقهبهک

درلبنانداشته ایرانباکمکسوریهتوانستهاستآنآزادیعملرا ایفاینقشپرداختهاند.

ادیباشدتابتواندازگروههایمبارزفلسطینییاحزباهلللبنانحمایتکند.برایحفظاینآز

عمل،ایرانبهشدتازدولتقانونیبشاراسدحمایتودفاعمیکند،چراکهفروپاشینظام

لحاظ از بشود. منجر هم فلسطینی های گروه  و اهلل تضعیفحزب استبه ممکن سوریه
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بنابراین، است. مدیترانه دریای سواحل تا غرب در ایران راهبردی عمق سوریه ژئوپلیتیکی،

وسوریهبهعنوانخطمقدممنطقهنفوذایرانتلقیمیشود.ازاینمنظر،ایرانبامرزهایلبنان

لبنانومجموعه و یکجبههضدکشورهایسوریه حماس، اسالمیو جهاد هایحزباهلل،

ایفامیکند.ودرحال صهیونیستیتشکیلدادهکهدرایناتحاد،سوریهنقشپلارتباطیرا

ایشکستپلارتباطییعنی،سوریهاعمالمیشود،وهدفازسرنگونیحاضرهمهفشارهابر

رژیمکنونیدرآنکشورنیزباامیدبهمنزویساختنایرانصورتمیپذیرد.یکیازاهداف

هاینافذفرا،قطعمحورراهبردیاستکهایرانرابهلبنان،فلسطینودریایژئوپلیتیکیقدرت

بنابراینقراردادنسوریهدرحالتهرجومرج،تأکیدنظامسلطهدرمدیترانهمتصلمیسازد.

فوریترینهدفراهبردیمحورغربیعربیازبیثبات ایراننیزمحسوبمیشود. نبردبا

سازیوایجادبحراندرسوریهعبارتاستازتصرفاولینخاکریزدفاعیجبههمقاومتدر

 به حمله ضرورتاولیهمقابلرژیمصهیونیستیو که عمقراهبردیجمهوریاسالمیایران

هایفعلی درگیری در ایران تلقیمیشود. ایران سیاستمهار تضعیفمقاومتاسالمیو

سوریهبهمنزلهبازیگریاستکهنقشحیاتیایفامیکند.روابطنزدیکبینایرانوسوریه،بر

از بیشتر حتی ایران ژئوپلیتیکاست. موقعیت سوریهپایه رژیم حامی بزرگترین روسیه،

شود.اتحادایرانوسوریهتاحدزیادیفاقدبُعدایدئولوژیکومذهبیاست.رژیممحسوبمی

اکثریت سکوالرسوریه،توسطیکیازاعضایفرقهعلویادارهمیشدکهارتباطچندانیبا

یکیوژئوپلیتیکیزیررابرایایرانشیعهدرایرانندارد.ازنگاهتهران،سوریهمزایایاستراتژ

ی(سدیدربرابرقدرتایاالتمتحده8(سوریهدروازهاستراتژیکبهسویجهانعرب،8دارد:

ا...لبنانترازهمهیکپلارتباطیمهمبرایدسترسیبهحزب(شایدمهم9آمریکاواسرائیلو

تم ایران مشخصاست. کامالً سوریه در ایران موضع برایحفظدولتاست. تالششرا ام

قانونیبشاراسدبرسرقدرتانجاممیدهدوخواهدداد.ج.ا.ایراناینرادرککردهاست

بهاینصورتکهازعلویانو بهجلوبردارد. کهاگررژیماسدسقوطکند،بتواندیکگامرا

ایندلیلکهنفوذواقتدارسایراقلیتهایشبهنظامیموجوددرسوریهحمایتکند.نهفقطبه

خودرادرسوریهحفظوتثبیتکند،بلکهوازهمهمهمتراینکهبتواندخطارتباطیخودرا

فروپاشی بیابد. مرزهایخود اسرائیلبه سدراهیبراینفوذ لبنانحفظکندو حزباهلل با

برژینسکیدراینارتباطمعتقدسوریهازجهتژئوپلیتیکیمنطقهراتحتتأثیرقرارخواهدداد.
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 ,Harrier). استکه؛تغییراتقدرتدرسوریهممکناستموجبمتالشیشدنمنطقهشود

2012: 20) 

 
 مقاومت ادراک تهدید محور

آغازشدبهشکلگیریمحوریازمتحدانشامل:8393پیوندهایایرانوسوریهکهپساز

وزهشمالیخاورمیانهمنجرکهبهمحورمقاومتموسوماهللوحماسدرحایران،سوریه،حزب

نگرانی اصلیاشدر ایناتحادگرچهریشه است. اسرائیلوهایامنیتیایندولتشده از ها

هایکلیدیازنظاماتحادهادرخاورمیانهتبدیلشدهاست.درواقع،عراقنهفتهبود،بهمؤلفه

بامحورمقاومت،بهجزئیازتقالیقدرتد رمنطقهتبدیلشدهاستوپیوندهایسیاسیرا

خلیج عربستانوحوزه یمن، نیروهایخردغربستیزدردرونعراق، و ها گروه برخیاز

بهمثابهاختاپوسیبا ازنفوذایراندرآن، اردن، فارسبرقرارکردهاستبهطوریکهپادشاه

.ایناتحادایرانوسوریهدرطولسهشاخکهایمتعدددردروندنیایعربنامبردهاست

اشبردامنهاهدافشگذشتهبهائتالفیتنومنددرخاورمیانهتبدیلشدهوباسرشتتدافعیدهه

وهمچنین«میانهوغربی»هاهابارژیماسرائیلومحوردولتافزودهشدهاستکهبامخالفت

اینائ است. شناختهشده لبنانوهژمونیغرببرخاورمیانه براسرائیلدرحوزه تالفعالوه

ایکهبهایناتحادبهعنوانکلیدطرحقدرتونفوذایراندرفلسطیننیزبودهاست،بهگونه

.اتحادایرانوسوریهعالوهبرکارکردیکهعلیهاستحوزهعربیشرقمدیترانهنگریستهشده

برهه در تهدیداتاسرائیل، هژمونیهایتهدیداتمشترکمثل چنین هم  و ترکیه و عراق

ایعربستانسعودیبهویژهدرحوزهشرقیمدیترانهنیزبهایاالتمتحدهداشته،علیهنفوذمنطقه

هایفلسطینیبهلحاظفقداناقتدارهاینیرویخوبیعملکردهاست.حوزهلبنانوسرزمین

کرانهشرقیمدیترانهتبدیلشدهاست.درهاینفوذپذیردرملیونیزتجاوزاتاسرائیلبهحوزه

مشترکایدئولوژیاسالمیسیاسیپیوندهایینزدیک بهوجوه توجه ایرانبا فلسطین، حوزه

است)جانسینر، فتحرویآورده با همکاریهاینزدیکتر عربستانبا استو برقرارکرده

 ستوده، 8939بهرامیمقدم، حائل99: منطقه لبنانرا سوریه،  با(. مبارزه جبهه ایرانآنرا و

اسرائیلمیداند.سوریهامکانحضورایراندرلبنانراتأمینوتضمینمیکند.اینامرموجب

پیدایشحزباهلل،تشدیدحرکتاسالمیدرفلسطیناشغالیوفشاربراسرائیلونیزتداوم
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99روزه،جنگ88لهدرجنگجریاناتصدورانقالباسالمیشدهاست.ایران،بارهاازجم

درجنگ اعالمکردکهازحزباهللحمایت2روزهواخیراً روزهحزباهللبااسرائیلرسماً

کردهاست؛ضمناینکهازکمکبهحماسدرحمالتاسرائیلبهغزه،تالشاینگروهدر

(.8938:884گران،بازپسگیریسرزمیناشغالیفلسطیننیزدریغنکردهاست)شهریاریودی

برایایرانخطربیثباتیسوریه،دستکمموجبازدسترفتنبخشیازتواناییاعمالنفوذ

درمنازعاتاعراب،اسرائیل،فلسطینیومتحدانشیعیخوددرلبنانوبهخصوصگروهحزب

تمتحدهیک(.ایدهمحورمقاومتعلیهاسرائیلوایاالNerguizian, 2012: 84)اهللخواهدشد

ایایراناستوایناهدافبهجنگسوریهپوششایدئولوژیکیبرایسیاستخارجیومنطقه

سوریهتنهاپایگاهبرونمرزیایراندرتأثیرگذاریبر(.Akbarzadeh, 2017: 110وابستهاست)

دوجهانعرباستواینامربهصورتچشمگیریمیتواندهمحزباهلللبنانراتضعیفکن

همحماسوجهاداسالمیدرغزهراضعیفسازد.ازسویدیگر،تالشدولتهایمنطقهای،

گروه آمدن کار روی بنیادیجهت چرخش موجب اسالمی مخالفجمهوری سلفی های

سیاستخارجیسوریهخواهدشدواینچالشیبرایامنیتملیایرانخواهدبود.طرحجنگ

یباطرحجنگعلیهایراندارد.اینامربخشیازهماننقشهنظامیعلیهسوریه،رابطهتنگاتنگ

است اسرائیل از محافظت راستای در ایران تضعیف برای است اسرائیلی آمریکایی

(Nationalreview, 2012وجودبحرانبیثباتیبرایسوریهبهعنوانکلیدیترینحلقهمحور.)

مهمترینبخشراهبردیمهارایران،درواقعمقاومتاسالمیوعمقاستراتژیکویکیاز

کند.دراینهدفیجزبرقراریتوازنبینمحورهاوتضعیفنقشوجایگاهایرانرادنبالنمی

اینیعنییکپیروزیاستراتژیکوشکستی اگرایرانقادربهحفظنظامبشاراسدباشد، اثنا

این همینعلت، به طوالنیشدنوحشتناکبرایاعراباهلسنت. سعیدر بیشتر کشورها

نشینمنطقههمچونهایسنیجانبهدولتکنند.حمایتهمهبحرانوافزایشقدرتمخالفانمی

هایتکفیریسلفیوداعش،تالشیدرجهتازقطر،ترکیهودرصدرآنهاعربستانازگروه

(.8934:89کشاورزمقدم،)آدمی،همپاشیدناقتدارشیعیانمنطقهومنزویکردنایراناست

سرنگونیدولتبشاراسدودولتشیعیعراقموجبتضعیفمحورمقاومتوگفتمانشیعه،

انزوایجمهوریاسالمیایران،ازدسترفتنجبههسوریهوعدمدسترسیایرانبهحزباهللو

کاهشضریبحماس،برترییافتنعربستانودولتهایمخالفایراندرمنطقهودرنهایت
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امنیتیایرانمیشودوالبتهرویکارآمدنیکدولتشیعیدرسوریهموجبافزایشعمق

استراتژیکایراندرمنطقهوتقویتمحورمقاومتودرنتیجهافزایشقدرتوضریبامنیتی

جمهوریاسالمیایرانخواهدشد.بنابراینایرانچونمیداندکهاگردولتبشاراسدسقوط

د،یکیازپایگاههایمهموراهبردیمحورمقاومتفروخواهدپاشیدواینمسألهبهلحاظکن

راهبردیپیامدهایویرانگریبرایآیندهمنطقهخواهدداشت.سقوطحکومتکنونیسوریه

بهعبارتموجبازبینرفتنبخشعمده ایازدستاوردهایسیاستخارجیایرانمیشود.

بیتفاوتید رپروندهسوریهبهمنزلهخطایراهبردیاستکهبسیاریازدستاوردهایدیگر،

دهد.بحرانسوریهبهمنزلهتجربهسنگینیبرایجبههایایرانراتحتالشعاعخودقرارمیمنطقه

کههرگونهپیروزییاشکستدرآنتعیینکنندهشودمقاومتبامحوریتایرانمحسوبمی

:8934سیاسیسایربازیگرانجبههمقاومتاست)سلیمی،شریعتی،اندازبلندمدتحیاتچشم

حامیسرسخت28 مقاومتو محور کشورهایاصلیدر غربیکیاز سرنگونیاسد، با .)

حماسوحزباهللراازمیانبرمیداردوازاینطریق،ضمنتضمینامنیترژیمصهیونیستی

ایخوددرفلسطینومنطقه،دایرهفشاربرایرانهوهموارکردنراهبرایدیکتهکردنسیاست

راتنگترکرد.ازاینرو،ایرانکهوضعیتشکلگرفتهدرسوریهرابهعنوانبازیباحاصل

برای را سقوطاسدزمینه مبادا اینموضوعاستکه نگراناز جمعجبریصفرتلقیکرده،

اهمآورد.درواقع،ایرانبهاینمسئلهپیظهوررژیمجدیدونظممنطقهاینامطلوبایرانفر

بلکهتواناییاینکشوردر ازدستخواهدداد، اهمیترا تنهایکمتحدعربیبا بردکهنه

حمایتازحزباهللونفوذاینکشوردرلبنانوموضوعمنازعهاعرابرژیمصهیونیستینیز

ربازترکیهبهسوریه،اردن،عربستانطرفدارغ«هاللسنی»محدودخواهدشد.تهرانباظهور

سناریویکابوسواریبرایایرانبعدازاسدمیواماراتگستردهشدهروبه روخواهدشد.

تواندشکلبگیردوآنجابهجاازنظمموجودبهنظمسنیاستکهقطعاًضدایرانی،ضدشیعی

  (.Goodarizi, 2013: 20وطرفداررقیبایراندرمنطقهعربستانخواهدبود)

 

 بار ایران به بحران سوریه های پاسخ خشونت نشانه

مدیریتشیوهیکعنوانبهخشونتشدتاستنفوردمکتبپاسخمحرکالگویطبقبر

عیارتمامجنگصورتسهبهبحران درگیری عدمیاشدتکمخشونتوجدیهای،
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موردراآناساسیهایارزشکهاتیتهدیدبهتوجهباراایراننظامیمداخله.استخشونت

براساسایراندولت.گیردمیقرارجدیهایدرگیرییعنیدومدستهدردهدمیقرارهدف

اواخرازسوریهدرراخودنظامیمداخلهسوریه،بحراندرخوداساسیمنافعتهدیداتدرک

میهاوشورشعلیهرژیمبشار.فقطچندماهبعدازشروعناآراکردشروع8188اوایلو8188

کمکهای طریق از ایران داشت. قرار پایینی سطح در مداخله این اولیه، مراحل در اسد

اقتصادی،کشتیهایجنگی،تجهیزاتارتباطاتی؛هنگامیکهبهتدریجوضعیتجنگیتشدید

حانجنگیراافسراننیرویقدسوحزباهلل،مشاوراننظامیوطرا811شد،ایرانکمتراز

شدتگرفت،بعدازاینکه8184اعزامکرد.بهطورمشخصمداخلهنظامیایراندراواسط

داعشدرسوریهوعراقفعالیتخودراتشدیدکردومتعاقبآندولتاسدتضعیفشد،ایران

یهاینظامیمختلفبراینبرددرسوریهتحترهبریایرانهزاراننیروینظامیراازسازمان

توسطنیرویقدس عملیاتهاینظامیایراندرسوریه هدایتورهبریمیشود.8فرستاد.

مداخلهنظامیمستقیمتوسطنیروینظامیایرانمرکباستازدودستهجداگانه:اول،بهطور

انحصاریمرکبازنیروهایایرانیاستکهبرمبناینیروهایانقالبیزمینیجمهوری کامالً

ازواحدهاییازنیروینظامیقانونیایراناسالمیای ودوم،یکگروه رانبود)سپاهقدس(؛

،سپاهقدس،نیروهای8188اند.دراواخرسالواردسوریهشده8183)ارتش(کهدراوایلسال

کهمتشکلازنیروهایشبهنظامیسوریبودوبهارتشآنکشورکمک8(NDFدفاعملی)

شدندکهازگروههاینفرمی111/811برآوردهایاینمبارزینحدودکرده،تشکیلداد.طبق

مذهبیمختلفیبودندوتوسطایرانهدایتمیشدند.اینگروهحضورونفوذسیاسیایرانرا

تهرانبهطورآشکاراآرزویشرا8188درسوریهشدتبخشید.درحالیکهازاواخرسال ،

ماتیکیبرایبحرانسوریهبیانکرده؛همچنانحضورسنگینشهایدیپلبرایپیداکردنراهحل

ایرانمستقیمنظامیاقداماتبرعالوه(.Bucala, 2017: 8رادرخاکسوریهحفظکردهاست)

.شددادهتکفیریهایتروریستبهکشورداخلازنیزمتعددینظامیپاسخسوریه،خاکدر

رواکنشبهاقداماتتروریستیداعشدرتهران،مقرّازجملهنیرویهوافضایسپاهپاسداراند

از درمنطقهدیرالزوروسوریهموشکبارانکردشلیکاینموشکها را اینتروریستها
                                                                                                                                             
1. Quds Force 
2. National Defence Force 
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همچنیندرپیحملهتروریستیدر911فاصله تیرماه83کیلومتریخودشیکپیاماست.

اامنکردناستانهایآذربایجانغربی،بهمرزهایایرانوانجامعملیاتخرابکارانهون8939

کردستانوکرمانشاهومناطقمرزیکامیارانومریوان،سپاهپاسدارانپاسخاینشرارتهارا

(.8939موشکزمینبهزمینکوتاهبردبهمحلسرانپاسخداد)خبرگزاریفارس،9باشلیک

تالفیحملهتروریستیاهوازدر پاسدارنبه همچنینسپاه تروریست8939مهرماه مقر را، ها

هدفحمالتموشکیخودقرارداد.دراینحملهازموشکهایبالستیکزمینبهزمینبابرد

(.جهشنظامیایران،بهآنقدرت8939)یورونیوز،کیلومتراستفادهشدهبود981کیلومترو211

ازمرزهایشدادهاست.ایرانهایمتعارفراازصدهامایلفراترهدایتورهبریشبهجنگ

تحولمتداوم دردستگرفتهاست. درسوریهکامالً قدرتمدیریتجنگهاینامتقارنرا

جنگدرسوریه،توانمندیآنرابراینمایشقدرتدرخاورمیانه،بی8ایراندرمدلهیبریدی

رتقادادهاند،تالشنظیرکردهاست.رویههاوتاکتیکهایکهنیروینظامیایراندرسوریها

نیروهایپراکسی درمناطقدیگرمثلعراقو8هایتهرانرابرایاعزامنیروهایشبهموازاتِ

اینتوانمندی، دهدتانفوذآندرسوریهتحکیمبهایراناجازهمیلبنان،سهلترخواهدکرد.

اینتحکیمنفوذبهتهرانقدرتتوسعهوتقویتوتوانمندی باقدرتمقابلههاوشود. شانرا

(.Bucala, 2017: 5)منافعایاالتمتحدهومتحدینآندرمنطقهراخواهدداد

 
 گیری نتیجه

براینبحرانمدیریتآمیزخشونتمتقابلرفتاروپاسخ-محرکالگوی مکتباستنفورد

یکنکتهتأکیدداردکهدرصورتتلقیودرکتهدید،نسبتبهارزشهایاساسیازسوی

هایاساسی،محرکخشن،پاسخیکهدولتمردانوتصمیمگیرندگانملیبرایحفظارزش

بارخواهدبود.بنابراین،هرقدرکهادراکتهدیدنسبتبهارزشبهآنخواهندداد،خشونت

وشدتخشونتدرمرکزیتمدیریتبحرانقرارترباشد،کاربردهایاساسیشدیدتروقوی

ربردخشونتبرایمدیریتبحران،ناشیازفهموتلقّیاستکهبازیگرانجهانمیگیرد.کا

شانیارقبایشاندرسیاست،ازدرمعرضتهدیدقرارگرفتنمنافعاساسیخود،توسطدشمنان
                                                                                                                                             
1. Hybrid Model 
2. Proxy 
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دولتبحران ادراکاین8188مردانایرانباوقوعبحرانسوریهدرهایبینالمللیدارند. با

ایاساسیآنازجملهتمامیتارضی،عمقراهبردیوتوازنایدئولوژیکیهنکتهکهارزش

گرفته قرار معرضتهدید در  مقاومت جبهه نیز و ای بامنطقه نبرد میدان وارد فعاالنه اند،

هایداعشدرسوریهشدهوشدیدترینحمالتنظامیخودراعلیهآنانراصورتتروریست

ازآنجاییکهادراکت هایاساسیایراندربحرانسوریهبسیارشدیدوهدیدارزشدادند.

برداشتتصمیمگیرندگانقویبوده است. قویبوده شدیدو اینتهدیداتنیز پاسخبه اند،

دربحرانسوریهکشورهایعربیوغربیتمامتالشخودرابهکار ایرانمبنیبراینبودهکه

استراتژیکیایرانرادرمنطقهکاهشدهند،زیراکناراندتاباسرنگونیبشاراسدقدرتبسته

رفتنبشاراسدازسوریهمیتواندباختهایپیدرپیدربازیخاورمیانهبرایج.ا.ایرانبه

دنبالداشتهباشدوماندنآنبردبردهایپیدرپی.بههمینخاطرایرانتصمیمگرفتهتاگام

،چوناگرنظامسوریهتغییرکند،ایرانیکمتحدراهبردیراآخرازدولتسوریهحمایتکند

درشرقمدیترانه،ازدستخواهددادوعمقراهبردیآنتهدیدخواهدشد.شکستنارتباطرو

بهگسترشسهکشورایرانوعراقوسوریهکهمیتواندجایگاهمنطقهایایرانراارتقابخشد

ررقبایسنتیآنبهخصوصاسرائیلوعربستانخواهدبود.تهدیدیبزرگبرایایراندربراب

نقشآفرینیدرمعادالتدمعمقاستراتژیکایراندرمنطقهسوریهیکخطمق استکهبا

همچنیناساسمحورمقاومت،درنوخطمقدمدرگیریبااسرائیلوسیاسیلبنانوفلسطی

سرائیلیکپیروزیبرایایرانخواهدبودودرغیرکنارایران،حزباهللوحماسدرمقابلهباا

علیهتمامیتارضیآنرادرپیخواهدداشت.ایراناینخطررا اینصورت،تهدیدیجدّی

حسکردهکهداعشبتواندباتبلیغاتوسیعخودحساسیتاهلتسننساکندرایرانراعلیه

روندهایواگرایانهدرکشورشود.ازآنتواندباعثایجادشیعانبرانگیزدکهدربلندمدتمی

میجاییکهداعشی تواندتهدیداتیبرایتمامیتارضیکبازیگرژئوپلیتیکمحوراست،

بدینشکلکهداعشدراندیشهایجادخالفتوایجادخالفتمستلزم ایرانبهحسابآید،

ای اسالمی جمهوری بنابراین است. یککشور در منطقه کشورهای درکاادغام با ینران

رکهایخشنوتهدیدگرهادرمیدانسوریه،پاسخیبهمحتهدیداتباجنگعلیهتروریست

 هایاساسیخوددربحرانسوریهرادادهاست.علیهارزش

 



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 211
 

 عمناب
 فارسی -الف

-( الهام، مقدم، کشاورز علی، 8934آدمی، سیاست»(، مقاومتدر امنیتیمحور مجموعه جایگاه
.84،سالچهارم،شمارهفصلنامهمطالعاتسیاسیجهاناسالم،«مهوریاسالمیایرانخارجیج

محمدعلی،- )بصیری، الهه، داعش»(،8938سالدورگر، گیری شکل عوامل و علل ،«بررسی
.9،شماره49،دورهسیاستفصلنامه
-( جوان، خبرنگاران 8934باشگاه بمبعروسک»(، های شده سازیخنثیکاشمردرگذاری
.18/3/8939،تاریخدسترسیبهسایت.http://www.yjc.ir/fal/news«شده
دیدهبان،«حرکاتجدیدداعشدرآستانهورودبهدورهپساموصل»(،8933پورسعید،فرزاد،)-
.8933اردیبهشت،فروردین،338،شمارهملیامنیت
،کدخبر:مهرخبرگزاری،«ملهبهایرانهایداعشبرایحبرنامه»(،8938پوردستان،حمیدرضا،)-

9988993.
رویاروییایرانوعربستاندربحران»(،8939جانسیز،احمد،بهرامیمقدم،سجاد،ستوده،علی،)-
 .89،شمارهاسالمجهانسیاسیمطالعات،«سوریه

-( حسین، تاجآبادی، مهدی، 8938دهنوی، فر»(، ایران امنیتملی و عراق وصتفدرالیزم ها
.82،شمارهالمللیبینوسیاسیتحقیقاتفصلنامه،«هاچالش
منافعملیجمهوریاسالمیایران،تداومویاانقطاع»(،8939سلیمی،حسین،شریعتی،مجتبی،)-

.23،شماره89،سالدفاعیسیاستمجله،«حمایتازنظامکنونیسوریه
واعظ- اسماعیل، شفیعی، محمدعلی، )شهریاری، نفیسه، ،8938 جمهوری»(، رویکرد بررسی

.89،شمارهالمللیبینسیاسیتحقیقاتفصلنامه،«هااسالمیایراندرسوریه)درچارچوبنظریهبازی
-( رمانوالدیمیروویچ، پینکفتسف، مهدی، 8934هدایتیشهیدانی، هوروسیرفتاریالگوهای»(،

پژوهش«سوریهبحرانموردیمطالعهای؛منطقهبحرانمدیریتدرمریکاآ فصلنامه راهبردی، های
.88،شماره9سیاست،سال

-( مجید، 8934عباسی، جمهوری»(، سیاستخارجی در واقعگرایی نظریه تبلور سوریه بحران
.98،شمارهرهیافتانقالباسالمی،«اسالمیایران

خبرگزاری،«شبرایحملهبهایرانهایداعهایازبرنامهناگفته»(،8938علوی،سیدمحمود،)-
9988991،کدخبر:مهر

پیامدهایژئوپلیتیکیحضورداعشدرمنطقهمحورمقاومتوحوزه»(،8934عبدی،عطااهلل،) -
.دیددیجیتالیکتابخانه،«نفوذایران

جمهعلی،ترثباتیبحران،تعارضوبی(،8928ویلکنفلد،جاناتان،برچر،مایکل،پاتریکجیمز،)-



سوریه بحران مدیریت در ایران اسالمی جمهوری رفتاری الگوی  211 
 

صبحدل،تهران:پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.


 انگلیسی -ب
 - Akbarzadeh, Shahram, (2017), “Iran's Uncertain Standing in The Middle East”, 

The Washington Quarterly, July, Vol.1. No. 3. 
 

- Aghazadehkhoei, M, (2015), “Iran's Security and the Islamic Stat Through the 
Lense of Copenhagen School”,  Studies in Confict and Terrorism, Vol 3.  

 

- Bucala, Paul, (2017), “Iran's New Way of War in Syria”, Center for Security 
Staudy, ETHZurich (ISW), 14/Feb 2017. 

 

- Brody, Richard A, North, Robert C,  (1964), “Theory and Measurement of 

Interstate Behavior: A Research Application of Automated Central Analysis”, 
Stanford University Press. 

 

-Boulding, Kenneth, (1969), “National Images and International Systems”, 

Journal of Personality and Social Psychology,Vol, 39, No, 6. 
 

-Brookings, (2014), “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War”, 

http://www.brokings.edu, (Number 11, July 2014). 
 
.Esfandiary, Dina, & Tabatabaii, Arain, (2015), “Iran's ISIS Policy”, The Royal 

Inistitute of International Relations, Vol, 3, No. 2. 
 

-Friedman, George ,(2016) “Why Syria Matters to You, “Mouldin Economics”, 

International Foreing Affairs, Vol 91, No.11. 
 

-Granmayeh, Elie, (2019), “Iran's Strategy  Againist The Islamic State”, in Julien 

Barnes-Dacey, Lens, European Council on Foreign Relation, Vol.2, No.1. 
 

- Goodarzi, Jubin, (2013), “Iran: Syria As The First Line Of Defence”, in Julien 

Bames -Dancey, & Daiel, Levy (Eds), “The Regional Straggle for Syria”, Euopean 
Council on Foreign Relations, Vol. 3, No, 4. 

 

- Goodarzi, Jubin, (2013), “Syria and Iran: Alliance Cooperation in a Changing 

Regional Environment”, Ortadogu Enutleri, Vol. 14, No. 2. 
 

- Harriet, Ephraim, (2012), “Arab League Urges Joint UN-Arab Peacekeeping 

Mission in Syria”, The Guardian. Http:Www.Guardian.Co.Uk. 



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 212
 

-Morrison , J.Stephen,(2013), “Syria's Human Crisis”: What Is to He Done? 

Center Strategic International Studey, CSIS, Vol.3, No, 1. 
 

- North, Robert, C. (1975), “Decision- Making in Crisis an Introduction”, Conflict 

Management and  Peace Science”, Vol. 6, No, 2. 
 

-Nerguizian, Aram, (2012), “Us and Iranian Strategic Competition”, Center 

Strategic International Studey, CSIS, Vol.3, No, 2. 
 

-Shcelling, Thomasc, (1960), Arms and Influence, New Haven and London Yale 

University Press. 
 

-Zachary, Masters, J., (2015), “Islamic State in Irag and Greater Syria”, Council 

on Foreign Policy Relation.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


