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 چکیده
 ناین در ماست که نفوذ آ انهیمهم در خاورم یاقدرت منطقه کی ران،یا یاسالم یجمهور

ه ک یوابطر ان،یم نیا کرده است. در تیتقو اریرا بس تیوضع نیها، اگروه گریمنطقه و د انیعیش
ر د یلوعآن، وجود حکومت  لیاست که از جمله دال یدارد، روابط راهبرد هیبا سور رانیا

 میرژ هیلدر صف اول مقاومت ع هیقرار داشتن سور ،یلیدر جنگ تحم رانیا به یاری ه،یسور
ر هبه  رانیاست که موجب شده ا هیورساهلل لبنان در از حزب رانیا یبانیو وجود خط پشت لیاسرائ

غاز شد که آ 2011در سال  هیدر سور ریر واکنش نشان دهد. بحران اخکشو نیدر ا ینوع بحران
 توسط یریتکف یهاستیشهروندان حمص، با وارد کردن ترور مآن اعتراضات مرد یط

 یالماس یجمهور ب،یترت نیبدل شد و به ا یکشور، به جنگ داخل نیبه ا یخارج یکشورها
 ژهیوجانبه و به همه یتیکه حما دیگردبحران  نیوارد ا ه،یاز دولت سور تیحما یبرا رانیا

 ه،یدر سور رانیا یمقاله آن است که حضور مستشاران نظام نیاساس، سؤال ا نیبود. بر ا یمستشار
سش، از پر نیاپاسخ به  یاست؟ برا کردهیرا دنبال م یبوده و چه هدف یفتیو ک تیچه کم یدارا

 ابعاد یبررس است و هدف آن است که به استفاده شده یفیتوص زیو ن یو معلول یعلّ قیروش تحق
دف با ه انریکه ا دهدینشان م زیمقاله ن یکل جهیآن پرداخته شود. نت لیحضور و دال نیمختلف ا
جانبه، همه تیحما یکشور شده و در راستا نیا یوارد بحران داخل ه،یدولت سور یحفظ بقا

 یمل تیامن شیکه هدف از آن، افزاداشته  لیبه آن گس یعیخود را به صورت وس یمستشاران نظام
 بوده است. رانیا
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 مقدمه
، درگیر 2011جمهوری عربی سوریه، یکی از کشورهای مهم خاورمیانه است که از سال 

ین سال در شهر بحران امنیتی و جنگ داخلی شده است. این بحران، از اعتراضات مردم در ا
ها انجامید و حمص در پی اعتراضاتی که در کشورهای تونس، مصر، لیبی و... به سقوط حکومت

ها در میان مردم حمص، اعتراضات به بهار عربی، معروف شد، شروع گردید. حضور تروریست
از  نوعاً اقتصادی و محلی آنها را به سرعت، به شورشی مسلحانه تبدیل کرد و کنترل اوضاع را

دست این مردم و دولت سوریه خارج ساخت. با دخالت کشورهای خارجی، همچون عربستان 
سعودی، امیرنشین قطر، جمهوری ترکیه، اسرائیل و آمریکا و حمایت مالی، نظامیِ آنها از 

ها، بحران به سرعت به کل کشور سرایت کرد و تبدیل به جنگ داخلی شد که بقای تروریست
کرد، به ویژه گسترش حضور داعش در این کشور، وضعیت را به ید میدولت سوریه را تهد

، به متحد 1979وخامت بیشتری کشاند. از سوی دیگر، اما سوریه، پس از انقالب اسالمی در 
های بسیاری از راهبردی و کلیدی جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه تبدیل شده است و کمک

لی عراق علیه ایران، به ایران انجام داد. همچنین، سوریه در منظر تأمین سالح در زمان جنگ تحمی
صف اول مقاومت در برابر رژیم اسرائیل قرار داشت و خواست ایران در محور این رژیم، منجر به 
اتحاد بیشتر دو کشور نیز شد، به ویژه اینکه سوریه خط پشتیبانی بخش مهم دیگر مقاومت، یعنی 

رفت و جمهوری اسالمی ایران در این ترتیب هر چه زمان بیشتر پیش میحزب اهلل لبنان نیز بود. به 
مسیر بازسازی، توسعه اقتصادی و توسعه نظامی خود، پیشرفت بیشتری کرد و جایگاه خود را 

ای در خاورمیانه تثبیت کرد، این اتحاد اهمیت بیشتری نیز یافت، چرا دوباره به عنوان قدرت منطقه
رفت؛ نفوذی که در لبنان، عراق، یمن، ای ایران به شمار میذ منطقهکه یکی از کلیدهای نفو

رسید که با بحرین و... نیز تکمیل شده یا در حال تکامل بوده است. بر این اساس، منطقی به نظر می
آغاز بحران در جمهوری عربی سوریه و سپس تبدیل شدن آن به یک جنگ داخلی تمام عیار، 

جانبه نماید. بنابراین، دولت سوریه و بقای آن، حمایت کامل و همهجمهوری اسالمی ایران، از 
ایران، وارد جنگ داخلی سوریه شد و بیش از همه، حضوری مستشاری یافت. آنچه که موجب 

شود انجام این مقاله اهمیت و ضرورت داشته باشد، مسأله امنیت ملی ایران است، زیرا حضور می
های بحرانی از مرزهای اهمیت دارد که با دور کردن کانون در سوریه برای ایران به این جهت

خویش، جلوی تضعیف امنیت ملی خود را بگیرد. بر پایه این توضیحات، سؤال اصلی این مقاله 
حضور مستشاران نظامی جمهوری اسالمی ایران در سوریه، دارای چه کمیت و »آن است که 

پاسخی که به این سؤال به عنوان فرضیه   «کرده است؟کیفتی بوده و چه هدفی را دنبال می
جمهوری اسالمی ایران با هدف حفظ بقای دولت سوریه، »پژوهش داده شده است، این است که: 

جانبه، به عنوان متحدی راهبردی، وارد بحران داخلی این کشور شده و در راستای حمایت همه
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اشته که هدف از آن، نفوذ بیشتر مستشاران نظامی خود را به صورت وسیعی به این کشور گسیل د
در این فرضیه حضور مستشاری ایران، متغیر «. در خاورمیانه و افزایش امنیت ملی ایران بوده است
باشد و چنانکه از موضوع مقاله و فرضیه آن نیز مستقل و حفظ بقای دولت سوریه، متغیر وابسته می

یران در جنگ داخلی سوریه و به هویداست، هدف اصلی آن، بررسی چگونگی و میزان حضور ا
ها و بر تروریست رسد یکی از دالیل اصلی پیروزیویژه مستشاران نظامی آن است که به نظر می

های آن بوده است. با چنین هدفی، روش تحقیق بازگشت اقتدار دولت سوریه به کل سرزمین
ت آن به صورت آوری اطالعامقاله، روش علّی و معلولی و نیز روش توصیفی است و جمع

ی مکتب امنیتی کپنهاگ صورت ها نیز بر اساس نظریهاسنادی بوده است. تجزیه و تحلیل داده
ای گرفته و سازمان مقاله چنین است که پس از مقدمه، مبانی نظری قرار دارد، سپس تاریخچه

کلیه مباحث  گیری ازکوتاه از روابط ایران و سوریه، آنگاه آزمون فرضیه اصلی و در نهایت نتیجه
 گیرد. مطروحه صورت می

 
 پیشینه پژوهش -1

جی است خاره سیبدر مورد موضوع این مقاله، آثار زیادی وجود ندارد و اغلب آثار نیز بیشتر 
براین، اند تا حضور مستشاری آن در این کشور. بناجمهوری اسالمی ایران در سوریه پرداخته
 یاستس»قاله مقاله، است. نخستین اثر در رابطه با این مپرداختن به حضور مستشاری، خود نوآورانه 

 بحران بر کیدتأ با( اسالمی بیداری) خاورمیانه تحوالت قبال در ایران اسالمی جمهوری خارجی
 ه و دراست که توسط سهیل سهیلی نجف آبادی و گارینه کشیشیان سیرکی نوشته شد« سوریه

 المللی به چاپ رسیده است. در اینیاسی و بینفصلنامه تحقیقات س 37در شماره  1397زمستان 
 عطفی د، نقطهش آغاز 2011 سال از که عربی خاورمیانه اثر، نویسندگان باور دارند که تحوالت

 ایران اسالمی جمهوری اگرچه .آیدمی شمار به جهان از راهبردی منطقه این سیاسی تاریخ در
 هایسازه ییبرپا برای را انقالب صدور ستسیا و کرده تالش خاورمیانه در نفوذ برای همواره
 ،2011 از سپ خاورمیانه انقالبی تحوالت است، اما گرفته پیش در منطقه این در خویش هویتی
 اب آن از که آورده مفراه سوریه نیز و بحرین، یمن، عراق در ایران برای بیشتری نفوذ هایزمینه

 انگاری، نفوذبر پایه سازه این اثر تالش دارد تا .شودمی یاد «خصیب هالل»ای منطقه سیاست عنوان
ل به این یافته و در ک نماید بررسی آن خارجی سیاست هایمؤلفه اساس بر منطقه در را ایران

 است، اما وریهسمنطقه، به ویژه در  در خود هویتی هایارزش گسترش خواهان ایران رسیده که
 ملی امنیت خستنروسیه،  با اتحاد سیاست از گیریبهره با منطقه در بیشتر نفوذ با تا دارد سعی

 ن وفاداری ایننقطه قوت اثر، بررسی میزا .نماید تأمین را خود ملی آن، منافع از پس و خویش
ت زیادی های اولیه سیاست خارجی ایران است و نقطه ضعف اینکه اطالعاافزایش نفوذ به آرمان

 دهد.نمی که قابل ارزیابی کمی باشد در مورد این نفوذ
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 یاستس اویواک»مقاله دیگر، از حسین مسعودنیا، شهروز ابراهیمی و حمید درج با عنوان 
 28که در شماره  است« پیامدها و هاچالش: سوریه بحران قبال در ایران اسالمی جمهوری خارجی

له ین مقابه چاپ رسیده است. ا 1397گذاری عمومی در پاییز  فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست
ا باوت آن ما تفنیز تالش دارد تا در مورد سیاست خارجی ایران در سوریه به بررسی بپردازد، ا

 تحمای پژوهی دارد. این اثر باور دارد که ایران باآینده مقاله قبلی آن است که بیشتر وجهه
 راستای رد و گرفته کارب حکومت این تثبیت برای را خود ظرفیت و نفوذ تمام سوریه، از جانبههمه

این اثر تالش . داردبرمی گام منطقه در مقاومت محور تقویت و خود ملی منافع ارتقای و حفظ
 ه، هربال سوریعقالیی، با توجه به سیاست خارجی ایران در ق گزینش نظریه دارد تا در چارچوب

 بسیار منفی و ثبتم پیامدهای تواندمی کشور، این بحران آینده در محتمل سناریوهای از یک
 تواندمی خود این که باشد داشته بر در آن ایمنطقه منافع و ایران خارجی سیاست برای را مهمی

ن است که تالش آنقطه قوت اثر . باشد تأثیرگذار منطقه سیاسی صحنه در ایران بازیگری توان بر
د تنها چن پژوهی درباره بحران سوریه انجام دهد، اما نقطه ضعف آن این است کهدارد تا آینده

 کند.رسد کفایت نمیسناریو را مورد بررسی قرار داده که به نظر می
 مهمخاص در ایران نظامی حضور مشروعیت بررسی»ای با عنوان محمدی در مقالهشیوا علی

هان جفصلنامه مطالعات راهبردی  70که در شماره « المللبین حقوق اصول پرتو در سوریه مسلحانه
ش کرده تا به چاپ رسیده است، از زاویه غیر از سیاست خارجی، تال 1396اسالم در تابستان 

شود و گاهی روشن کند حضوری که ایران سوریه دارد و از آن با عنوان حضور مستشاری یاد می
د، آیا الملل چه صورت و جایگاهی داربه حضوری نظامی نیز یاد شده است، از منظر حقوق بین

 ستایرا در انایر لتباشد یا خیر. در این مقاله اشاره شده است که دومشروعیت دارد قابل دفاع می
 هایگروه همچنین و مخالف نظامیشبه هایگروه با مبارزه در سوریه دولت به مستشاری کمک
 محسوب یرانا امنیت و المللبین امنیت علیه جدی تهدید که داعش خاص طور به و تندرو

 به موشک رتابپ به اقدام مورد یک در حتی و داشته ریهسو داخلی جنگ در مداخالتی شود،می
 توانیم زور، به توسل ممنوعیت اصل وجود با. است نموده کشور این خاک در داعش مواضع

 که کرد تلقی المللبین حقوق قواعد با مطابق کامال مبنای دو بر را سوریه در ایران مداخالت
 به یز، استنادنمورد  دومین است. ایران دولت از کشور این قانونی دولت دعوت آن، مورد نخستین

مری پرداختن به ا است. نقطه قوت این اثر غیردولتی بازیگران برابر در فردی و جمعی مشروع دفاع
وریسم های بزرگ غربی، به ویژه آمریکا آن را در بسیاری موارد، حمایت از تراست که قدرت

دهد این مسأله در سوریه، امری می مقاله نشان کنند، در صورتی که اینتوسط ایران تلقی می
الملل و بین مشروع است. اما نقطه ضعف اثر این است که بر خالف مقدمه خود که موضوع امنیت

 ن نپرداخته است.کشد، به درستی به آامنیت ملی را پیش می
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 تحلیل و هسوری بحران در تأثیرگذار هایقدرت نقش»ی توان به  مقالهاز مقاالت دیگر می
اختیاری و حسین که توسط رضا امیری« ایران جمهوری اسالمی ملی منافع از ژانوسی
به چاپ  1396های انقالب اسالمی در تابستان فصلنامه پژوهش 21محمدی در شماره دوست

 از سیدمحمد« سوریه قبال در ایران اسالمی جمهوری راهبردی سیاست تبیین»رسیده است و مقاله 
نقالب افصلنامه مطالعات  47ی غفوری و مصطفی ملکوتیان است که در شماره موسوی، مجتب

 ایران اسالمی جمهوری بحران مدیریت»ی، ، چاپ شده و همچنین مقاله1395اسالمی در زمستان 
اسالمی در  انقالب هایپژوهش فصلنامه 18از محمدحسن حبیبیان که در شماره « سوریه بحران در

 ده است، اشاره کرد.به چاپ رسی 1395پاییز 
 

 نظری: مکتب امنیتی کپنهاگ مبانی -2
از آنجا که در این مقاله، بحث از بحران امنیتی سوریه و امنیت ایران است، به عالوه جمهوری 

های هویتی خود را با استفاده از حضور مستشاری در منطقه، به ویژه در اسالمی تالش دارد تا سازه
های ی دیگر به لحاظ ساختاری، این حضور، به دلیل ورود قدرتسوریه، تقویت نماید و از سو

رسد ی و بزرگ، برای افزایش نفوذ ایران در منطقه صورت گرفته است، بنابراین، به نظر میمنطقه
در رأس گروه مطالعات امنیتی کپنهاگ  1گزینش مکتب امنیتی کپنهاگ که توسط باری بوزان

ی این مقاله، برد تبیینی زیادی داشته باشد. چرا که از یک سو، ارائه شده است، به عنوان مبانی نظر
گیرد که هویتی است و از سوی دیگر از نوواقعگرایی نئورئالیسم استفاده انگاری بهره میاز سازه

 کند که ساختاری است.می
 های آن از نظر مکتب امنیتی کپنهاگتعریف امنیت و ویژگی -1-2

آن را بار دیگر  2کند به دلیل مبهم بودن تعریف امنیت،می الشدر نخستین گام، باری بوزان ت
 از امنیت کسب به گرایانواقع اعتقاد برخالف»سازی کند. بوزان باور دارد تعریف کرده و مفهوم

 یک ارائه به نیاز اکنون صلح، طریق از امنیت تأمین به آرمانگرایان اعتقاد یا و قدرت کسب طریق
 مفهوم»از نظر وی،  .دهد جای خود در را صلح و قدرت مفهوم دو ره است که میانه دیدگاه
 یک امنیت دارد؛ آن بودن نامشخص و ناپایداری در ریشه بودن نسبی این و است نسبی امنیت،

 کاظمی،)«کشورها است خارجی در سیاست ناپذیرتجزیه عنصر یک و نهایی وضعیت فراگرد،
دانند و به می امنیت ثقل مرکز را، ملی امنیت ها،هاگیدیگر کپن و به عالوه، بوزان(. 116: 1370

 با مساوی را امنیت کپنهاگ مکتب»محور هستند. گیری از نوواقعگرایی، دولتاین ترتیب، با بهره
 تجویز کشورها همه برای تواننمی را یکسان امنیتی نظام یک عالوه داند، ... بهمی تهدید از رهایی
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 تهدیدهای دیگر کشورهایی و دهند قرار اولویت در را نظامی یدهایتهد کشورهایی بسا چه. کرد
 (.211: 1385 لینکلیتر،)«دهند قرار نظرمد را اقتصادی و سیاسی

 در نظریه امنیتی بوزان 2و قطبیت 1هویت -2-2
ه کشور مقابل قطبیت )جایگا عامل دو بوزان به آرای در ملی، امنیت علیه تهدیدات سطح تلقی

ات هویت )تلقی دوست یا دشمن از کشور مقابل توسط مقام و وزیع قدرت(در ساختار ت
 و هستند همم بسیار امنیتی تهدیدات تشخیص در عامل، دو این دارد. بستگی ساز(،تصمیم

 سطح به سیاسی روابط سطح از توانندمی را دیگر کشورهای مورد در خارجی سیاست موضوعات
 گرایینوواقع از را ساختار و انگاریسازه از را هویت خود، یامنیت نظریه در بوزان .ببرند امنیتی
  .گیردبرمی

 انگاریگیری از سازههویت: بهره -1-2-2
 های خود، پیوستواریانگاری به توجه به افکار و اندیشهبا آنکه اندیشمندان مکتب سازه

 ظراتی نزدیکنارند، ای که دشناسیآن هستی اکثریت آنها از نظر اند،وسیع را به وجود آورده
 گنجد که عبارتندانگاری را در سه محور اصلی میموارد مربوط به هستی شناسی در سازه. دارند

که  ه دارندیز توجآنها به جز توجه به منابع مادی که به ساختارهای اجتماعی ن»از: نخست اینکه 
ین ن توسط املکرد بازیگرابخشند. عهنجارها تحت تأثیر خود دارند و به هویت بازیگران معنا می

« بخشندتعین مییگران بازها و منافع، یابد، چرا که آنها به هویتنوع ساختارها امکانیت می
(Wendt, 1995:76)ها و منافع انگاران بر اهمیت هویت بازیگران در ایجاد کنش؛ دوم اینکه سازه

با  ختارها،و سا وان کارگزارانآنها تأکید دارند؛ و سوم اینکه به طور متقابل بازیگران به عن
ود آیند گردد، ساختارهای اجتماعی به وجیکدیگر در حال تعامل هستند که این مسأله باعث می

 (.330-334: 1384)مشیرزاده، 
انگاری و تحلیلی هویت، مسأله و مؤلفه اساسی و محوری در نظریه سازه»به این ترتیب، 

گردد که بازیگران یا همانا کارگزاران، ا، موجب میههویت»دهد. در واقع، است که ارائه می
ای پیدا کنند. درکی که بازیگر از خود دارد، ریشه هویت وی است که در آن دو پدیده رفتار ویژه

های خود و دیگری، به همراه ساختارهای آیند. انگارهها درمیخود و دیگری، به صورت انگاره
ها، . اداراک بر اساس انگاره(Wendt, 1999: 224)«آورندکارگزاران را پدید می یتاجتماعی، هو

ها هستند، دهد، بر این اساس، بازیگران که دولتهای آنها پیوند میمنافع کشورها را به هویت
توان یافتگی، ثابت نیست و میکنند. البته این تعیّننقش ملی خود را در رابطه با دیگران تعیین می
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ها( دیگران شود که کارگزاران )دولتثبات باعث می تغییر کند. این عدمدر حال تغییر باشد و یا 
را به صورت دشمن و یا به صورت دوست ببینند و رفتار خود را نسبت به آنها تنظیم کنند، با آنها 

های رقابت کنند و یا همکاری خود را تداوم و تحکیم بخشند. به این لحاظ، تنها با تغییر برداشت
های فکری، اندیشگی و هنجاری است که موجب تغییر در رفتار بازیگران نسبت به زههویتی در سا
گیرد و انگاری میها را از نظریه سازهشود. در مکتب کپنهاگ، باری بوزان هویتیکدیگر می

 دارد.مواضع خود درباره ساختارها را از نظریه نئورئالیسم دریافت می
 گراییاز نوواقعگیری قطبیت )ساختار(: بهره -2-2-2

مکتبی نظری است که بیشتر نظرات کنت والتز را بیان  1واقعگرایی ساختاری یا نوواقعگرایی،
برداشته است،  کالسیک واقعگرایی های سازنده واقعگرایی ساختاری خود را از نماید. وی پایهمی

ونگی رفتارهای الملل و ساختار آن را بر چگو برای اینکه به صورت روشنی اثرات نظام بین
گرایی کالسیک متفاوت باشد و البته ای که با واقعها عنوان نماید، به گونهسیاست خارجی دولت

دهنده نظام ها را به عنوان واحدهای اصلی تشکیلدر آن ریشه هم داشته باشد، عملکرد دولت
را سطح  المللبین ظامبه این ترتیب، ن و (Baldwin, 1993: 3)الملل، اثرپذیرفته از آن دانسته بین

 تحلیل اصلی این نظریه نمود.
داند، اما در بحث از مسائل مادی مربوط به ها میاگرچه کنت والتز، کارگزاران را دولت

المللی به فعالیت شناسد که در عرصه بینها را کارگزارانی میگرایان دولتقدرت، همچون واقع
دار وی است، به ساختار نظام خش از نظریه امنیتی خود وامپردازند. اما والتز، که بوزان در این بمی
جانبه بیشترین تأثیر را ها تنها سازندگان آن هستند، اما به طور همهالملل توجه دارد که دولتبین

ومرج، یا به الملل به هرجگیرند. وی نیز در عرصه ساختاری نظام بیندر رفتارهای خود از آن می
ها در این اعتقاد دارد که موجب آن گردیده است مسأله امنیت برای دولت عبارت بهتر به آنارشی

آنارشی اصل قرار گیرد و آنها برای حفظ بقای خود، رفتارهای مشابهی را از خویش بروز دهند. 
های مادی قدرت میان الملل، پخش تواناییمحور اصلی شناخت سیاست بین»به این ترتیب، 

شکل  .(Mearsheimer, 1995: 91)«الملل استآنارشیک از نظام بین کارگزاران در چنین ساختاری
این شکل ساختاری »ها تأثیر اساسی دارد. الملل به این ترتیب، روی رفتار دولتساختاری نظام بین

توان با عنوان قطبیت یاد می ها است که از آنوابسته به شکل پخش قدرت در میان دولت
الملل وجود دارد، موجب عبارت دیگر، اینکه چند قطب در نظام بین. به  (Waltz, 1979: 84)«کرد

تواند دارای یک قطب، دو قطب شود، این نظام میالملل میایجاد انواع و اشکال مختلف نظام بین
و یا چند قطب باشد که قدرت میان آنها تقسیم شود و به این ترتیب، بر اساس پخش میزانی از 

یابد. از آنجا که کارگزاران در پی بقای ها، موازنه قوا نیز تغییر مییا قطب قدرت در میان قطب
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الملل، قدرت بیشتری های نظام بینکنند در فرآیندخود و الجرم امنیت خود هستند، پس تالش می
را به خود اختصاص دهند و نیز توان خود را تقویت نمایند تا در موازنه قوا، این موازنه به نفع آنها 

 تا بتوانند منافع خود را بهتر تأمین نمایند. پیش برود
 وند میان هویت و قطبیتپیامدهای پی -3-2

 اقدام حلیلت و تئوری میان پیونددهنده عنوان به امنیت، مفهوم»این پیوند،  در چهارچوب
 مطالعات ای،منطقه مطالعات الملل،بین سیاسی اقتصاد الملل،بین روابط تئوری و کندمی

 مکتب حال، این با .دهدمی پیوند هم به را المللبین سیاست هایحوزه سایر و استراتژیک
 نظامی امنیت است معتقد و داندمی امنیت ابعاد ترینمهم از یکی را نظامی امنیت هم، کپنهاک

 «باشدمی آن مادی یگاهپا و نهادها ایده، یعنی دولت گانهسه ابعاد بر زیادی بسیار تاثیر دارای
 بازیگران قویترین را هادولت کپنهاک مکتب»بر این پایه،  (.107و142-143: 1383 خانی،عبداهلل)

 زور ابزار از و اشتهد غالب و مسلط حالتی سیاسی، اقتدار جهت به و داندمی الملل بین نظام در
 . (165-184: 1386 زایی،لک و پیکره) «کندمی استفاده

 پردازد،می دیگران از آن هویتی تلقی به و دارد دولت رب بسیاری تأکید بوزان اینکه البته، با
 به خود نگاه در باشد،می گرانوواقع یک که آنجایی از اما داند،می دولت را امنیتی مرجع و محور

 این بر .کندمی تأکید المللبین نظام ساختاری مختصات بر گرایاننوواقع همچون ساختار،/قطبیت
دارد و به عالوه، بوزان، به  قرار سیستمیک عوامل تأثیر تحت هادولت خارجی سیاست اساس،

 واقع در بوزان، ایمنطقه امنیت مجموعه»پردازد. ای امنیت میمیزان زیادی به سطح تحلیل منطقه
 شامل و است مناطق یعنی المللیبین امنیت ساختارهای دربرگیرنده که است مفهومی چهارچوبی

 منطقه هر درون تحوالت بینیپیش و تبیین امکان آن اساس بر که ودشمی ایمنطقه امنیت از مدلی
 ,Sedivy)« است «انگارنهسازه» و «گرایانهمادی» هایرهیافت از ترکیبی این دیدگاه، .وجود دارد

قدرت  بر مبتنی روابط به ای،منطقه امنیت از واقعی تحلیلی به یابیدست برای . بوزان(461 :2004
 و نظامی هایبخش ها )هویت( را افزوده است و بردولت با دشمنی و دوستی الگوی )ساختار(،

 بوزان،»کند. در این راستا، به طور یکسان تأکید می امنیتی روابط اصلی هایحوزه مثابه به سیاسی
 معمای.  امنیت -قدرت معمای و امنیت، -دفاع معمای: کند می مطرح را امنیتی معمای نوع دو

 و است ها سالح تهدید و نظامی امکانات ماهیت دلیل به جنگ از هراس از شینا امنیت -دفاع
 از دیگران احتمالی استفاده اثر بر شکست از هراس به امنیت -قدرت معمای و دارد تخریبی جنبه

 کشمکش و قدرت کشمکش امنیت، -قدرت معمای تبیین در بوزان .گرددمی بر نظامی امکانات
 آگاهانه و مستقیم خصومت و رقابت به قدرت کشمکش. داندمی معما این ایجاد عامل را امنیت
 حالت، بدترین در و طلبفرصت حالت، بهترین در هادولت یا بازیگران اینجا در. دارد هادولت
 ها،دولت داخلی سیاست هایویژگی چون عواملی به رفتارها، گونه این ریشه و هستند جوستیزه
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 عنوان به هادولت امنیت، کشمکش در. گرددبر می رهبران تشخصی و قدرت توزیع الگوهای
 به امنیت کسب پی در صفر جمع حاصل با بازی قاعده با که شوندمی تلقی خودخواه بازیگرانی

 هایبرداشت تسلیحاتی، مسابقه مانند عواملی شرایط این در. هستند نسبی قدرت افزایش وسیله
 و بازیگران هایانگیزه مورد، در به عالوه، وی. انجامندمی ناامنی به هاتفاهم سوء و متعارض

 و موجود، که در پی امنیت وضع حفظ طرفدار هایدولت به این معما، ایجاد با آن یرابطه
گیرند، نظامی بهره می نیروی از قدرت که در پی افزایش تجدیدنظرطلب هایدولت

 .(18: 1389)هشترودی، «پردازدمی
 

 ز آغاز بحران در این کشورایران و سوریه قبل تاریخچه روابط ا -3
وابط بودند و این ر، با اینکه ایران و سوریه دارای 1979پیش از انقالب اسالمی ایران در سال 

ه کبود. چرا  ، آغاز شده بود، اما این روابط به صورت راهبردی درنیامده1346روابط از سال 
 رانی بودعربیسم عبدالناصر، که کامال ضدایپانحاکمیت رژیم بعث در سوریه و حمایت از آن از 

ایران  ر داشتنتر قراو تأکید ایران بر ناسونالیسم مثبت در سیاست خارجی، و به عالوه از همه مهم
یابد عمیق نروابط دو کشور ت»در بلوک غرب و گرایش سوریه به بلوک شرق، موجب شده بود تا 

 (.162: 1392)نیاکویی، « و حتی گاه سرد توصیف شود
توان چرخش، به اما پس از انقالب اسالمی، وضعیت به سرعت متفاوت شد، به طوری که می

سوی روابط مستحکم را میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عربی، در روابط دو طرف 
تعهد پیوسته بود. با این انقالب، مشاهده کرد. اینک ایران از اتحاد با غرب خارج شده و به عدم

ن به عنوان یک معارض علیه آمریکا و جهان غرب قلمداد شد و این امر باعث شد که در ایرا»
جهان عرب، سوریه اولین کشوری باشد که دولت جدید ایران را به رسمیت بشناسد و با تعطیلی 

: 1397)مسعودنیا، ابراهیمی و درج، « سفارت اسرائیل، سفارت فلسطین در ایران جایگزین شود
عراق به ایران و آغاز جنگ تحمیلی، تصور بر این بود که ممکن است، سوریه نیز  (. با حمله130

همچون دیگر کشورهای عربی از عراق حمایت کند، اما سوریه به دلیل اختالفات ایدئولوژیک با 
عراق بر سر رهبری حزب بعث، از ایران حمایت کرد و به تنها کشور عربی بدل گشت که از ایران 

، وقتی صدام به ایران حمله کرد، حافظ 1980کرد. در واقع، در سال یت میدر این جنگ حما
االسد در سوریه با محکوم کردن این حمله، اعالم کرد که این حمله، جنگی اشتباه است، علیه 

تواند کشورهای عربی را تضعیف کرده و آنها را از دشمنی اشتباه و در زمانی اشتباه که می
 ,Ehteshami and Hinnebus)« ف اصلی که اسرائیل است، منحرف کندیکدیگر جدا کند و از هد

. بنابراین حمایت سوریه از ایران، تا پایان جنگ ادامه یافت و سوریه در ازای تهیه (137 :1997
داشت و تسلیحات برای ایران، که در تحریم تسلیحاتی قرار داشت، هم نفت از ایران دریافت می

 کرد.میهای زیادی دریافت هم وام
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ای پیدا زهد تاپس از پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی در ایران، روابط ایران و سوریه، بع
 وایران  میان کرد و مسائل اقتصادی به محورهای دیگر همکاری اضافه شد. در این دوره، تجارت

ه، سوری ریقاهلل لبنان از طسوریه رونق بیشتری یافت. با این حال، همکاری در مورد تجهیز حزب
 سپردن برای را طالیی فرصتی ایران و سوریه میان روابط»در صدر روابط دو کشور قرار گرفت. 

 علت به هک ساخت فراهم -لبنان اهلل حزب مانند - دولتی غیر بازیگرانی به سیاسی نقش
 نمیا در آن از راترف و لبنان داخل در سوریه، و ایران روابط از ناشی هایحمایت از برخورداری

( و این 1 :2017)الزویری، « است نموده کسب را بسیاری دستاوردهای اسالمی و عربی کشورهای
 پدیداری اهلل شروع شده است، همچنان نیز ادامه یافته و باروند چنانکه از زمان تاسیس حزب

تر نیز شده است. اگرچه اهلل به این دولت، مستحکمبحران جنگ داخلی در سوریه و یاری حزب
م صلح ، با شرکت سوریه در کنفرانس مادرید، که مربوط به مذاکرات مستقی1993سال در 

کرد،  ه، افولسوری وخاورمیانه میان اعراب و رژیم اسرائیل بود، در این دوره اندکی روابط ایران 
ه، رای سورینتیجه بودن این کنفرانس باما به زودی با اقدمات دیپلماتیک ایران و مشخص شدن بی

 ل پیامدکه در به حالت اول بازگشت. البته مذاکرات تا چندین سال بعد نیز دنبال شد ک روابط
 مثبتی در برنداشت.

، وضعیت به شکل روابط راهبردی مستحکمی درآورد. در پی این 2001سپتامبر  11اما حادثه 
ی منطقه ، معادالت راهبرد2003و عراق در  2001بعد از حمله آمریکا به افغانستان در »حادثه، 

تغییر پیدا کرد و اتحاد راهبردی ایران و سوریه، با توجه تهدیدات و موضوعات جدید، وارد فاز 
جدیدی شد. در این دوره، صدام به عنوان دشمن مشترک ایران و سوریه سقوط کرده بود و 

اتحاد  رهیافت آمریکا در این زمان نسبت به ایران و سوریه، تغییر رژیم بود. این رویکرد آمریکا،
راهبردی این دو کشور را تقویت کرد و باعث مخالفت بیشتر سوریه، همچون ایران، با منافع 

های یاغی و حامی آمریکا در عراق و لبنان شد. اینکه آمریکا ایران و سوریه را به عنوان دولت
ور کرد، موجب تقویت بیشتر روابط این دو شد، به طوری که این دو کشتروریسم، نامگذاری می

، پیمان دفاعی دوجانبه امضا کردند. از 2006موافقتنامه همکاری راهبردی و در سال  2004در سال 
، نیات تهاجمی این 2008و غزه در  2006طرف دیگر، حمله رژیم اسرائیل به جنوب لبنان در 

نان اهلل لبرژیم را در منطقه آشکارتر نمود و باعث شد که ائتالف راهبردی ایران، سوریه و حزب
های دفاع هوایی ، به دستیابی سوریه به سامانه2009تر شود. حتی ایران در سال مستحکم
پور، شادمانی و اخوان، )نظامی« را تأمین مالی کرد 1-های زمین به هوای کوتاه برد اسموشک

 حمالت شناسایی جهت در 2010 سال در ایران»( که سوریه از روسیه خریداری کرد. 9: 1395
 هدف. کرد سوریه به پیشرفته راداری سامانه یک دادن تحویل به اقدام اسرائیل، هوایی و موشکی

 امنیت تأمین و موشکی احتمالی حمالت برابر در ایران ایهسته برنامه تأسیسات از دفاع این کار از
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شده  بیان اسرائیل هوایی نیروی هایجنگنده هوایی حمالت برابر در لبنان اهللحزب و سوریه هوایی
شود که ایاالت متحده آمریکا، بزرگترین ارائه در این راستا، گفته می (.Levinson, 2010: 1)« است

کننده تجهیزات نظامی به اسراییل است و در تالش برای حفظ و تداوم برتری کیفی این رژیم بر 
ثباتی ل بی( و یکی از مهمترین عوام121: 1398نیا، سایر کشورهای منطقه است )درج و التیامی

ی خاورمیانه عملکرد امریکا در راستای حمایت از برخی از کشورهای منطقه بوده است نظم منطقه
(. اتحاد میان سوریه و ایران نیز، بیش از همه به علت احساس تهدید مشترک بود 1: 1397)کامروا، 

وه، از منظر کنند. به عالکرده و میهای بزرگ حس ای و قدرتکه از سوی ساختارهای منطقه
سازه هویتی، حکومت علویان در سوریه و نیز مقابله این کشور با رژیم اسرائیل و همکاری با 

 دهد.اهلل، این کشور را برای ایران در محور مقاومت قرار میحزب
 

 ررسی حضور مستشاری ایران در بحران سوریه ب -4
گی وارد نشده ین سو، در هیچ جنبه ا 1973، کشور آرامی بود که از سال 2011سوریه تا سال 

بته نه در ن را، الرو نبود. اما تحوالت بهار عربی، که ایران آو با بحران داخلی نیز، به ظاهر روبه
، ا در حمصخواند، به این کشور نیز سرایت کرد. در سوریه ابتدمورد سوریه، بیداری اسالمی می

ین امر ند و اه سرعت، دست به اسلحه بردانقالبیون سوری ب»اعتراضات مردمی آغاز شد و سپس، 
یگر درهای زمینه حمله ارتش سوریه به آنها را فراهم ساخت. در مقابل، انقالبیون از کشو

ت را درخواست کمک کردند و کشورهایی همچون عربستان، قطر، ترکیه و اسرائیل که فرص
به یاری  شمردند،نیمت میبرای برکناری االسد و کاهش نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه، غ

کی، یان سیرو کشیش )سهیلی نجف آبادی« آنان شتافتند تا اینکه ارتش آزاد سوریه را پدید آوردند
 دلیل نبود که ایران نیز به درون این بحران کشیده شد.( بدین لحاظ بی40: 1397
 
 دالیل حضور مستشاری ایران در بحران سوریه -1-4
 حضور مستشاری ایران در بحران سوریه دالیل هویتی -1-1-4

توان در دو بخش هویتی و ساختاری مورد دالیل حضور مستشاری ایران در سوریه را می
های اسالمی برآمده بررسی قرار داد که متناسب با نظریه امنیتی بوزان است. از منظر هویتی، آموزه

ای ایدوئولوژیک به آن مهوری اسالمی ایران، وجهههای انقالب در سیاست خارجی جاز آرمان
 خارجی سیاست»: اساسی بازتابیده شده است قانون 154و152 اصول در امر داده است. این

 استقالل حفظ ،پذیری سلطه و جوییسلطه گونه هر نفی اساس بر ایران اسالمی جمهوری
 هایقدرت برابر در تعهد عدم و مسلمانان همه حقوق از دفاع کشور، ارضی تمامیت و جانبههمه

 ایران اسالمی جمهوری» و «است استوار غیرمحارب دول با متقابل آمیزصلح روابط و گرسلطه
 و حق حکومت و آزادی و استقالل و داند می خود آرمان را بشری جامعه کل در انسان سعادت
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 در دخالت گونه هر از کامل خودداری عین در بنابراین،. شناسدمی جهان ممرد همه حق را عدل
 از نقطه هر در مستکبرین برابر در مستضعفین طلبانهحق مبارزه از دیگر، هایملت داخلی امور

به این جهت، از آن رو که در جنگ داخلی سوریه، در دید هویتی ایران  .«کندمی حمایت جهان
و بها »گیرد، ه مسائل خارجی، سوریه در زمره خط اول محور مقاومت و حلقه واسط آن قرار میب

جانبه خود از این جبهه در برابر دشمن مشترک )رژیم اسرائیل و همپیمانان و تاوان حمایت همه
پردازد، ایران تضعیف دولت سوریه را به منزله تضعیف جدی ای آن( را میای و فرامنطقهمنطقه

غربی برای براندازی حکومت بشار  -داند و به لحاظ هویتی، فشار ائتالف عربیجبهه مقاومت می
های طراحی شده غرب و متحدان عرب آن برای تضعیف االسد را به عنوان بخشی از تالش

 داند. ( و الجرم ایران می18: 1397آبادی، قزوینی نظم«)مقاومت
اهمیت  سیاربه نیروهای درگیر با دولت سوریه، ب از سوی دیگر، در دیدگاه هویتی، نگاهی

یه، گیرند. در سورار میدر تعارض قر شیعی ایران، -دارد، چرا که این نیروها، با هویت اسالمی
یگران از د تعداد زیادی گروه مسلح معارض دولت وجود دارد که در این میان، پنج گروه بیش

 ست؛ دوم،رد حمایت جریان غربی به ویژه ترکیه امو یکی، ارتش آزاد سوریه که»اند: مطرح بوده
سوم،  هاست؛کردها که در پی تکرار تجربه عراق در سوریه هستند و ترکیه دشمن شماره یک آن

های لیبرال ترین نیروی مخالف حزب بعث سوریه است؛ چهارم، گروهالمسلمین که قدیمیاخوان
یون به هان غلدارند و رهبری آنها را برکه بیش از همه سیاسی هستند و نیروی کمی روی زمین 

های تکفیری شامل داعش )دولت اسالمی عراق و تر از همه، سلفیعهده داشت؛ و پنجم و مهم
 یهاخلی سورترین بازیگران در جنگ دشام(، جبهه النصره، احرارالشام و... که این دسته خطرناک

دف مشترک نظامی هستند و تنها در یک هی رویکرد های معارض عمدتاً داراهستند. ... این گروه
 (.48: 1396محمدی، )اختیاری امیری و دوست« داشتند و آن سقوط بشار االسد است

های داعش، ارتش برای مقابله با این نوع نیروهای معارض دولت سوریه، به ویژه تکفیری
دی خود، ایران بود و از سوریه توان و آمادگی الزم را نداشت و بنابراین، نیازمند یاری متحد راهبر

های ضدشیعه، نیروهای نظامی ایران، به ویژه نیروی قدس نظر هویتی، با توجه به وجود تکفیری
نه تنها حفظ و »سپاه پاسداران انقالب اسالمی، وارد عمل شدند. بنابر قانون اساسی، سپاه پاسداران، 

دا و مبارزه در راه گسترش یعنی جهاد در راه خ-حراست از مرزها، بلکه بار رسالت مکتبی
ی انفال در سوره 60آیه دار خواهند بود که مصداق حاکمیت قانون خدا در در جهان را نیز عهده

قرآن کریم است: )وَ اَعِدُوالَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَه وَ مِن رِباطُ الخَیل تُرهَبوُن بِه عَدُوَاهلل وَ عَدُوکُم وَ 
سوره انفال، در برابر دشمنان خدا، باید مسلمانان همه و  60طبق این آیه بر «. آخَرین مِن دوُنَهُم(

قوای خود را آماده گردانند و خویش را مجهز نمایند. از آنجا که در مشی ایدئولوژیک هویتی 
، اسالمی است که انقالب «ناب محمدی»جمهوری اسالمی، تنها اسالم راستین یا به تعبیری 
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این جهت دیگر مکاتب اسالمی، حداقل آنها که در برابر این برداشت کند، به اسالمی معرفی می
ها و... مسلمان واقعی به شمار نرفته و باید ها، تکفیریکنند، همچون وهابیاز اسالم، ایستادگی می

کنند، همچون با آنان مقابله کرد. در برابر باید از کسانی که از اسالم ناب محمدی حمایت می
توان درک کرد که چرا جمهوری اسالمی ایران، طبق ت کرد. بنابراین، میدولت سوریه، حمای

جانبه از آن کرده است تا دشمنان آیه مذکور، حضور مستشاری در سوریه یافته و حمایت همه
الملل است، تکفیری آن، نابود شوند. بنابراین، این امری فراتر از منافع ساختاری ایران در نظام بین

کشورهای حاضر در بحران سوریه، تنها در پی برآورده کردن آن برای خود منافعی که دیگر 
 هستند.

 ری حضور مستشاری ایران در بحران سوریهدالیل ساختا -2-1-4
ن، بستااز دیدگاه ساختاری، آنچه موجب شد تا کشورهای خاورمیانه عربی، به ویژه عر

ه ود را کخمنیت اران و احساس تهدید بخواهند تا از بحران سوریه استفاده کرده و جلوی نفوذ ای
شوند: ده میام برناشی از آن است را بگیرند، در سه دیدگاه قابل بررسی است که در اینجا فقط ن

الل گرایانه ایران، دیگری تهدید ناشی از تلقی ایجاد هطلبی باستانیکی، تهدید ناشی از سلطه»
امیری، وروزی)ن« یا صدور انقالب اسالمیشیعی توسط ایران، و دیگری، تهدید ناشی از سرایت 

ور مقاومت شکل داده است. در برابر، از همین منظر ساختاری، ( که به مح94-93: 1394
محور  های پراکندهبر اساس موقعیت خطیر سوریه در اتصال دادن حلقه»جمهوری اسالمی ایران، 

یاط حطین و همچنین، تلقی اس و جهاد اسالمی فلساهلل لبنان، حممقاومت شامل ایران، حزب
ی خود، اهبردخلوت راهبردی از این کشور در مجاورت مرزهای رژیم اسرائیل، به عنوان دشمن ر

(. این امر، یعنی ورود 44: 1396محمدی، امیری و دوست)اختیاری« به بحران سوریه وارد شد
ه از ن در منطقه دانست کهویتی ایرا توان در زمره سازهمستشاری به بحران سوریه را نه تنها می

سد ها، تلقی دوست یا دشمن دارد، بلکه به لحاظ ساختاری، بقای دولت االکشورها و گروه
ی چین و تا حدود ای آن روسیه ودرسوریه، موازنه قوا را در منطقه به نفع ایران و متحدان فرامنطقه

ای غربی آنها ان فرامنطقهان و رژیم اسرائیل و متحدای ترکیه، عربستهای منطقهبه ضرر قدرت
سان، مؤلفه دیگر سیاست خارجی ایران، یعنی دارد. بدینیعنی آمریکا و اروپا، نگاه می

 یابد.استکبارستیزی نیز در ساختار موازنه قدرت در خاورمیانه، تدوام می
سته ای را به دو دای و فرامنطقههای منطقهتوان به لحاظ ساختاری، قدرتدر بحران سوریه، می

دارای موضع تثبیت رژیم سوریه یا حفظ وضع موجود که  هایاصلی تقسیم کرد. یکی قدرت
گیرند و دو کشور نخست این گروه وارد مخاصمه ایران، روسیه و چین در این گروه قرار می

های دارای موضع تجدیدنظرطلبِ آمریکا، ترکیه، عربستان، اتحادیه اروپا و شدند. در برابر قدرت
به اعتقاد بسیاری از »سرائیل، که دو مورد آخر، مستقیماً وارد مخاصمه نشدند. به این ترتیب، رژیم ا

کارشناسان، جنگ داخلی سوریه بیش از آنکه منشأ داخلی داشته باشد، دارای منبعی خارجی 
های برداری و رقابت بازیگران و قدرتاست و مشکالت داخلی سوریه، عرصه و منبعی برای بهره
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شود، نه تنها در جنگی خشن با المللی ایجاد کرده است. سوریه همچنان قربانی میای و بینمنطقه
گفته خارجی. بنابراین، اگرچه سوریه از مشکالت فراوان و ارتش دولتی، بلکه با بازیگران پیش

 های این کشور، حداقل دربرد، اما ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی، رنج برده و میجدی در حوزه
دید ایران، از جنس خیزش مردمی بهار عربی یا بیداری اسالمی مد نظر ایران نیست، بلکه 

ای و های راهبردی و ژئوپلیتیکی منطقهپیچیدگی و تشدید بحران در این کشور، تابعی از رقابت
( و البته 132-133: 1397مسعودنیا، ابراهیمی و درج، «)المللی استهمچنین متأثر از معادالت بین

 که ژئوپلیتیک این کشور نیز در وقوع جنگ داخلی در آن اثر داشته است.
کا المللی در پی منافع خود است. از یک سو آمریای و بیندر معادله سوریه، هر قدرت منطقه

سیاست  کند تا آنچه را در عراق به دست نیاورد، در سوریه جبران کند، با این حالتالش می
 جانبه هم به همهسقوط رژیم االسد در سوریه و به طور همهمشخصی، غیر از تالش برای 

ده است. های معارض گاهی یاری رسانده و گاهی به آنها حمله کرده است و مخالف آنها بوگروه
محور  وخواهد تا جلوی نفوذ ایران در سوریه را بگیرد البته آمریکا هم همچون عربستان می

ها، ایجاد ربستان و حمایت از تکفیریعمل اصلی دخالت توان سازد. بنابراین عامقاومت را کم
ان ه عربستعالو موازنه با ایران است که در حیاط خلوت عربستان )یعنی یمن( وارد شده است. به

د خواهد که کردها را سرکوب کنها دچار تهدید امنیتی است. ترکیه اما میخود از جانب تکفیری
ق انند عراخواهد در سوریه نیز مردهایِ خود دارد، نمیو به توجه به معضالت امنیتی که با کُ

های ر کردبکردها، حداقل خودمختار شوند و یا حداکثر در شکلی متفاوت استقالل یابند تا 
.ک هبر پ.کرالن، معارض در ترکیه اثر بگذارند. توجه به این امر نیز مهم است که عبداهلل اوجا

هان شده ز دستگیری در میان کردهای سوریه پن، پیش اترین مخالف کرد دولت ترکیه بودکه مهم
ره اشت دوباخواهد نفوذ پیشین خود را که قبل از فروپاشی شوروی در سوریه دبود. روسیه اما می

ال کریمه از اشغ ژه پساحیا کند و در برابر آمریکا در خاورمیانه در خیزشی دوباره که آن را، به وی
ها وسران به امک نی» موازنه قوا در خاورمیانه برقرار کند.دچار اصطکاک با غرب کرده است، 

 ه عنوانب یالمللنیخود را در عرصه ب تینفوذ کنند و اهم نیزم یرو تیتا بر وضع دهدیم اجازه
 .(Kozanov, 2017: 21)«حل شود، نشان دهند تواندینم هیله سورأمس که بدون آن یکنیباز

کند تا محور مقاومت را تقویت کرده و به این ترتیب در برابر در مقابل ایران، تالش می
آمریکا که این کشور و امنیت سیاسی و اقتصادی آن را به انحای گوناگون مورد تهدید قرار 

ئیل، که از وخامت اوضاع سوریه ای آن همچون عربستان و اسرادهد و در برابر متحدان منطقهمی
زنی داشته تری برای چانههای برنده بیشبه نفع شناسایی اشغال جوالن سود برده است، کارت

الملل، حضور نظامی ایران کامال قانونی بود، چرا که باشد. به عالوه، از منظر ساختار حقوق بین
های شکل مداخله نظامی در درگیریالملل، ... مداخله دولت ثالث به مطابق قوانین حقوق بین»

مسلحانه داخلی کشور دیگر، در صورتی مشروعیت دارد که با دعوت دولت قانونی صورت گیرد. 
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مجمع عمومی ملل متحد در زمینه مسئولیت دولت  3314قطعنامه شماره  29این قاعده عام در ماده 
وضعیتی قانون درباره روسیه هم (. البته چنین 38: 1397آبادی، نظم قزوینی«)پذیرفته شده است

 وجود دارد.
 هچگونگی حضور مستشاری ایران در بحران سوری -2-4

ته شناخ« مین حرمدافع»نیروهای ایرانی که به صورت مستشاری به سوریه رفتند، به عنوان کلی 
ظلومیت ابر مدر دمشق، که در بر )س(شدند، چرا که اعالم کردند برای دفاع از حرم حضرت زینب

تنها رسوا ها را نهاند تا تکفیریدای کربال، یزید را در دربار خود رسوا کرده بود، به سوریه رفتهشه
نبه ان، که جرسان ارتش سوریه باشند تا آنها را در حریم یکی از اماکن مقدس شیعیکنند که یاری

 نمادین بزرگی در ایستادگی در برابر طاغوت دارد، نابود کنند.
ار ر چهدز حرم، نقش حضور مستشاری جمهوری اسالمی ایران در سوریه در راستای دفاع ا

ز این یک ا سطح قابل درک است که عبارتند از سطوح راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و فنی. هر
 شوند.سطوح به کوتاهی بررسی می

ایران حمایت سیاسی و معنوی خود را از دولت »باشد، می« راهبردی»در سطح نخست که  
رتبه نظامی آن به عنوان مستشار نظامی به فرماندهان ارتش اعالم کرد و فرماندهان عالیسوریه 

سوریه تجربیات خود را در دفاع مقدس، انتقال دادند. از جمله اینکه برای تقویت ارتش سوریه، 
است، « عملیاتی»بسیج مردمی را به ساختار سازمانی و عملیاتی آن اضافه کردند. در سطح دوم که 

ماندهان ایرانی، به فرماندهان ارتش سوریه برای طراحی و چگونگی انجام عملیات علیه فر
های الزم اند، همچنین در این سطح به فرماندهان عملیاتی سوری، آموزشمعارضین، یاری رسانده

است، مستشاران ایرانی به « تاکتیکی»شد. در سطح سوم که توسط نیروی مستشاری ایران داده می
یکی در میدان حضور یافته و فرماندهان ارتش سوریه در میدان نبرد را راهنمایی طور فیز

تری است، نیروهای مستشاری ایران، حضور بسیار وسیع« فنی»کردند. در سطح چهارم که می
سازی، تعمیر تجهیزات، آموزش برای نگهداری و تعمیرات، امداد و نجات داشتند، به آماده

ای که باید به در سطح عملیاتی، نکته  (.14-15: 1395ر، شادمانی و اخوان، پو)نظامی« اندپرداخته
آن اشاره شود و دارای اهمیت بسیار زیادی است، کمک اطالعاتی است که ایران به نیروهای 
دولتی سوریه داده است، چرا که جمهوری اسالمی ایران به فناوری ساخت پهباد دست یافته است 

ق، به وسیله مستشاران ایرانی که هدایت پهبادها را به عهده دارند، صحنه نبرد و بنابراین از این طری
سوریه را به ویژه به صورت اطالعاتی زیر سطیره خود قرار داده است. به عالوه از منظر تجهیزات 

نیز مستشاران ایرانی، خدمات اطالعاتی فراوانی  1مخابراتی برای استراق سمع و فناوری اطالعاتی
اند. در کنار این، بسیار از تسلیحاتی که در نبرد علیه ین سطح به ارتش سوریه ارائه کردهرا در ا

                                                           
1 - Information Technology (IT)  



 

 

 

16    1398 زمستان(، 63) 3، شماره 16المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

معارضین دولت سوری به کار گرفته شد، ساخت صنایع دفاع جمهوری اسالمی ایران بوده است و 
یه افزارها از ایران به سوریه، آموزش استفاده از آنها به ارتش سوربنابراین حمل و انتقال این جنگ

و نیروهای بسیج مردمی این کشور، از جمله کارکردهای نیروهای مستشاری ایران بوده است که 
 اند. زیر فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی مشغول فرماندهی بوده

دافعین مروی به عالوه ایران به بسیج نیروهای داوطلب از دیگر کشورها پرداخته است و نی
(، تشکیل 1 :1394، )غفوری« ایران، افغانستان، عراق، لبنان، یمن و پاکستان»ورهای حرم را از کش

اهلل حزب» معروف هستند و بخش لبنانی آن توسط« لشکر فاطمیون»داده که بخش افغان آن به 
شاری ای مستشکل گرفته است. در مورد شهدای حرم ایران، که به عوان بخشی از نیروه« لبنان

 و فقیه ولی نماینده هیدی،ش محمدعلی االسالمحجت گفته رسمی، به آمار طبق» شوند،شناخته می
تا پایان سال  بیت هلا حرم از دفاع برای حرم مدافع 2100 گران،ایثار امور و شهید بنیاد رئیس
الیی ( که با توجه به خدمات مستشاری ایران، آمار با1: 1396)محمدی، « اندشده شهید 1396

ر دست دتند، ات رسمی در مورد دیگر شهدای حرم که دارای ملیت غیرایرانی هساست، اما اطالع
 82 حدود که ادعا ینا بیان با متحد، ملل سازمان در رژیم اسرائیل سفیر دانون، دنی» .باشدنمی
 این از: است کرده بیان شوند،می کنترل و هدایت ایران سوی از سوریه در نظامی جنگجوی هزار

 از نیرو هزار 9 ان،پاکست و عراق افغانستان، از نظامی نیروی هزار 10 سوری، نیروی هزار 60 تعداد
ن ( البته در ای1: 1396اک، )تابن« هستند پاسداران سپاه نیروهای از نیرو، هزار 3 و لبنان اهللحزب

وساد مدعای مورد جمهوری اسالمی ایران اظهار نظر رسمی نکرده است و تنها به تکذیب این ا
 خته است.پردا

های معارض دولت سوریه که در کنار تمام این موارد یکی از مواردی که در مقابله با گروه
تر نام برده شدند، دارای اهمیت بوده است و موجب شده تا نیروهای نظامی سوریه با حمایت پیش

رار گرفته مستشاری ایران به پیروزی دست یابند و در راهبرد ایران برای جنگ سوریه نیز مد نظر ق
هم، جنگ داخلی ثانویه برقرار بود.  های معارضدر صفوف داخلی این جریان»بود، این است که 

ها را، از دولت سوریه گرفته تا بقیه نیروهای رنگارنگ معارض ها همه جریانبه نحوی که تکفیری
ری نظامی ها درگیپنداشتند و تقریباً با همه این گروهو حتی خود جریان تکفیری، دشمن می

گسترده یا محدود داشتند. کردها ضمن مبارزه با داعش، بعضاً با دولت سوریه، ارتش آزاد و 
نظامیان طرفدار ترکیه هم اصطکاک نظامی دارند. ارتش آزاد با دولت االسد، داعش، کردها شبه

رون ها دو بعضاً میلیشیای طرفدار روسیه و ایران درگیری داشتند. این اختالفات و درگیری
ترین فرصت را در اختیار دولت االسد گذاشت تا با یاری متحدانش، نیروهای معارض، بزرگ

ایران و روسیه، ضمن تثبیت جای پای خود، نیروهای معارض را یکی پس از دیگری از این معادله 
(. 48-49: 1396محمدی، امیری و دوست)اختیاری « حذف نماید و ابتکار عمل را در دست گیرد
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شدند، مقابله با آنها برای دولت سوریه، با چه این نیروها در برابر دولت سوریه با هم متحد میچنان
تمام همیاری مستشاری ایران و پشتیبانی اطالعاتی، فنی، لجستیکی و حمالت هوایی روسیه بسیار 

 شد.سخت می
 منیت ملی ایراناحضور در بحران سوریه برای افزایش  -3-4

ع رای دفابهدا شیه انجام داده است، یعنی ارسال مستشاران نظامی، اهدای آنچه ایران در سور
به  السد،ااز حرم و هزینه هنگفت اقتصادی برای جنگ داخلی سوریه و حمایت از دولت بشار 

ار ران بسیلی ایگفته مقامات رسمی جمهوری اسالمی ایران و بسیاری از کاشناسان، برای امنیت م
رسد پس از سقوط دولت سوریه، نوبت به جمهوری ه به نظر میدارای اهمیت است. چرا ک

لت و دو اسالمی ایران برسد که توسط غرب، به ویژه آمریکا که سالهاست دشمن ایران است
دادن  شود. در واقع، از دستترامپ نیز آن را به شدیدترین شکل علنی کرده است، تهدید می

یز از نشد که ایران از منظر ساختاری و ب میمتحدی راهبردی همچون سوریه برای ایران، موج
فع نها منا، نه تمنزوی شدن جمهوری اسالمی ایران»منظر امنیت ملی، به منزوی شدن، نزدیک شود. 

کند با ین تالش ماندازد و ایراملی، بلکه امنیت ملی ایران را نیز با درجه بسیار زیادی به خطر می
ند و کا سد اوم نفوذ خود در منطقه غرب خاورمیانه رحفظ نظام االسد، جلوی جلوگیری از تد

 هیلی نجف)س« داجازه ندهد این پل راهبردی ارتباطی تضعیف شود، چه برسد به آنکه از بین برو
 .( تا موازنه تهدید به ضرر ایران شکل بگیرد42: 1397آبادی و کشیشیان سیرکی، 

ن ، به ایوریهع موجود در منازعه سبه لحاظ امنیت ملی، اهداف ایران اتخاذ رویکرد حفظ وض
 نفوذ شرح بوده است: جلوگیری از تضعیف قدرت محور مقاومت؛ جلوگیری از گاهش قدرت و

نفع  ای خود که ربط مستقیم با مورد نخست دارد؛ جلوگیری از تغییر موازنه قوا بهمنطقه
یانه؛ ر خاورمکا در آمریکشورهایی مانند ترکیه، عربستان و رژیم اسرائیل؛ جلوگیری از نفوذ بیشت

« ماتجلوگیری از تضعیف امنیت نظامی خود با از دست رفتن عمق راهبردی در منطقه شا
زمینه برای گسترش نفوذ روسیه به عنوان  (؛ و ایجاد11-12: 1395پور، شادمانی و اخوان، )نظامی

 ی اسالمیدر مجموع جمهور»توان درک کرد که یک متحد در خاورمیانه. از آنچه گذشت می
، ایران در سیاست خارجی خود، حاضر است برای حفظ یک متحد راهبردی همچون سوریه

روی کشور نی های بسیار پرداخت نماید و از این رو برای مقابله با داعش در سوریه به اینهزینه
م داد های جامعی را جهت مشاوره و کمک مستشاری به ارتش سوریه انجانظامی فرستاد و تالش

این  ام درکومت سوریه همچنان بر سر قدرت محفوظ بماند. ضمن اینکه ایران به طور مدتا ح
ه خواست ک اهلل لبنان نیزبحران از سوریه حمایت مالی و لجستیکی کرده و در کنار آن، از حزب

: 1397ی، )سهیلی نجف آبادی و کشیشیان سیرک« در کنار حکومت بشار االسد، ایستادگی کند
 یران صورت گرفته است.  این امور برای افزایش امنیت ملی ا( و همه 44-43
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 گیرینتیجه
از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران، از منظر هویتی، سوریه یکی از اعضای مهم محور مقاومت 
است که در برابر اسکتبار، در کنار ایران ایستاده و روابط مستحکمی با محور اصلی مقاومت، یعنی 

اهلل لبنان است، که هر ه سوریه، خط پشتیبانی محور دیگر مقاومت، یعنی حزبایران دارد. به عالو
رو، اگرچه تحوالت سوریه هم، همزمان با بهار عربی دو، در برابر رژیم اسرائیل قرار دارند. از این

دانست، اما ایران، آن را آغاز شد و غرب این تحوالت را از جمله بهار عربی می 2011در سال 
هویتی  ها در این کشور تلقی کرده و از جملۀ تحوالت بهار عربی، که در سازهیستحضور ترور

دانست. به عالوه از منظر ساختاری، خود، بر آن نام بیداری اسالمی گذارده بود، مجزا می
آن مقابله کنند و این دولت را ساقط نمایند، از سوی  نیروهایی که به سوریه وارد شدند تا با دولت

شدند و برای ایران، به ویژه این حمایت ای همچون ترکیه و عربستان، حمایت میی منطقههاقدرت
ای اصلی از سوی عربستان، که آن را هم به لحاظ هویتی و هم به لحاظ ساختاری، رقیب منطقه

های های تروریستی تکفیری از سوی قدرتداند، بسیار مهم بود. البته پس از این، گروهخود می
بی نیز حمایت شدند. اما عربستان و ترکیه آمده بودند تا موازنه قوا را در سوریه علیه بزرگ غر

ایران و به نفع خود، بر هم زنند. بنابراین، آنها تجدیدنظرطلب و ایران حافظ وضع موجود بود. با 
ر جانبه از آنها که به جنگ داخلی دنظامی و حمایت همهگیری این کشورها از نیروهای شبهبهره

جانبه از دولت سوریه پرداخت و بر این اساس، در سوریه سوریه انجامید، ایران به حمایت همه
قدرت پدیدار گشت. حمایت ایران از سوریه، شامل حمایت دیپلماتیک، حمایت  -معمای امنیت

مالی، پشتیبانی تسلیحاتی و فرستادن نیروهای نظامی مستشاری به این کشور بود که این نیروها، 
ایف مختلفی را برعهده داشتند. از جمله آموزش ارتش سوریه برای جنگ شهری و مقابله با وظ

های متعدد تروریسم، آموزش استفاده از تسلیحات ارسالی از سوی ایران، ایجاد کارگاه
برداری از نظامی از جمله عکس-سازی و مونتاژ تسلیحات، همکاری و هماهنگی اطالعاتیآماده

های ستادی و رائه خدمات مخابراتی و ارتباطاتی بر بستر آی.تی، هماهنگیطریق پهبادها، ا
ریزی عملیات، گاه فرماندهی عملیات نظامی ای و آموزشی به فرماندهان سوری برای طرحمشاوره

به صورت ستادی، و سایر اقدامات و خدمات مورد نیاز در این جنگ. البته در مواردی نیز 
های بور به وارد شدن به عملیات مستقیم نظامی شدند. به عالوه پایگاهنیروهای نظامی ایرانی، مج

نیروهای نظامی ایران، بارها در معرض حمله قرار گرفت و آنها مجبور به دفاع از خود شدند. این 
ها، به عالوه اینکه از نظر مالی برای جمهوری اسالمی ایران، خدمات مستشاری و دیگر حمایت

های جانی نیز دربرداشت؛ به طوری که ایران هزاران شهید و جانباز در هزینههزینه بسیاری داشت، 
راه مقاومت فدا نمود که نمونه عالی آنها، شهید حججی بود. در راهبرد امنیتی ایران، به ویژه در 
جنگ داخلی سوریه، همواره این مهم تکرار شده است که جمهوری اسالمی ایران با حضور در 
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های تکفیری در منطقه است و چنانچه دولت سوریه وگیری از رشد تروریستسوریه، در حال جل
های سقوط کند و این کشور پایگاه اصلی دولت اسالمی عراق و شام )داعش( و دیگر گروه

ها به مرزهای ایران گونه شود، با توجه به اینکه داعش در عراق هم حضور داشت، تکفیریاین
در منطقه به نفع رقبای ایران، عربستان و ترکیه و به ویژه آمریکا نزدیک خواهند شد و موازنه قوا 

تنها معادل حمایت از مقاومت است، بلکه تغییر خواهد کرد، بنابراین، مقابله با آنها در سوریه، نه
موجب حل بحران امنیتی سوریه خواهد شد و الجرم افزایش امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را 

امری که ایران توانست، با یاری روسیه، به آن دست یابد و اینک این دولت در پی خواهد داشت. 
سوریه است که توانسته در این جنگ پیروز شود، به طوری که تنها نقاط بسیار کوچکی وجود 

 دارد که این دولت در آنها حاکمیت ندارد که البته در آنها نیز در حال پیروزی نهایی است.
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