نشریه علمی مدیریت و پژوهشهای دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،91بهار  129 :1400ـ 103

نقش تفکر انقالب اسالمی و محور مقاومت در قبال سوریه
بر اساس نظریه استفان والت
سید اصغر باقری نژاد

1

بهزاد قاسمی

2

تاریخ دریافت1399/08/17 :
تاریخ پذیرش1400/02/23 :

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر؛ بررسی و تحلیل نقشش تکرشر انقشاس اسشا ی و حشرر قاو شت در الشا
سرر یه ،حاکمیت سرریه و قابله با تهدید ،بر اساس نظریه رازنه تهدیشد اسشاکاو وا شت اسشتا سیاسشت
حمایت گرایانه و پشایلانی انقاس اسا ی از سرریه در بحراو و تاش در بقشا دو شت سشرریه بشر اسشاس
رویررد اتحاد و ائااف ررد بررسی وااع شده استا از این رو اشرار گشرفان ایشراو ،سشرریه ،حشبس ا
لناو ،انصار ا یمن و حشدا شعلی عراق از یک سر ،و رژیم صهیرنیسای و عربسااو سعردی بشا رهلشری
ا ریرا و غرس در سری دیگر ،در نطقه خاور یانه سلب شده ،این نطقه به عرصه راابت بین کشررهای
حا ی حرر قاو ت (ایراو ،سرریه ،لناو ،یمن و عراق) با کشررهای خشا

حشرر قاو شت (رژیشم

صهیرنیسای و عربسااو) در نطقه تلدیل شردا از این رو پرسش اصلی پژوهش به این صررت طرح شده
که؛ « تکرر انقاس اسا ی و سیاست حمایتگرایانه حرر قاو ت از دو ت بشار اسشد و ششرلگیشری
اتحاد و ائااف بین کششرر های حاضشر هشه بشرد و هگرنشه ایرایشی و عملیشاتی ششد؟» فرضشیه اصشلی بشا
ا هامگیری از نظریه « رازنه تهدید وا ت»« ،عاوه بر تکرر انقابی ،د یل اصلی سیاسشت حمایشتگرایانشه
انقاس اسا ی از حرر قاو ت و حاکمیت سرریه را درک از تهدیدات ششارک نطقشهای از یانشب
رژیم صهیرنیسای و عربسااو یداند»ا یافاههای پژوهش نشاو یدهد؛ که بر اساس نظریه رازنه تهدیشد
وا ت ،ادراک از تهدید شارک کشررهای حرر قاو ت باعث حمایت ایراو از سرریه و شرلگیشری
اتحاد و ائااف بین این کشررها شده؛ فرایند و هگرنگی اتحاد و ائشاافسشازی شررد بررسشی و تحلیشل
ارار گرفاه استا
کلید واژهها :سیاست و راهلرد ،تکرر انقاس اسا ی ،حرر قاو ت ،سرریه ،یمهرری اسا ی ایراو ،رازنه تهدیدا
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مقدمه
از ز او اساقا سرریه تا ز انی که انقاس اسا ی به پیروزی رسید ،رابطه بشین یمهشرری اسشا ی
ایراو و نظام سرریه بیشار تنش آ رد بردا با وارع انقاس اسا ی در ایراو ،سرریه به یرشی از کششررهای
هم در سیاست خاریی ایراو تلدیل شدا در طی  40سا گذشاه ،عرا ل اعشددی از یملشه ایشدئر رژی
شارک لارزه با رژیم صهیرنیسای و آ سشعرد ،خا کشت بشا ح شرر ا ریرشا و غشرس در غشرس آسشیا،
حمایت از حشدا شعلی ،ینلش حماس ،حبسا لناو و حرثیهای یمن باعث شده تا سرریه در سیاست
خاریی ایراو دارای یایگاه همی داشاه باشدا با تریه به سابقه روابط یمهرری اسا ی ایراو و سرریه
تحرالت اخیر در سرریه اگرهه با نقشآفرینی گروههای خا

دو ت بشار اسد دنلا یشد ،ا ا آنچه

سلم است با حمایت برخی کشررهای نطقه به ویژه عربسااو و رژیم صهیرنیسای در پی هشار و ضشربه
زدو به انقاس اسا ی و گکاماو انقابی و قاو ت در نطقه صررت یگیردا هدف اصشلی عارضشاو
ایجاد بحراو در سرریه و از بین بردو حرر قاو ت اسا ی و فراتر از آو هار انقاس اسا ی و ایشراو
استا سرریه به د یل یایگاه ویژه اش در یلهه قاو ت و اتحاد و ائااف با یمهرری اسشا ی ایشراو در
عادالت نطقهای و یهانی اهمیای دو هنداو پیدا کرده استا به گرنهای که بحراو فعلی سرریه ،ایشراو
را در قابل رالای سنای و دشمناو نطقه ای و یهانی خرد ارار داده استا در صررتی کشه دو شت بششار
اسد در سرریه سقرط کند و نظام حاکم بر سرریه تغییر کند یمهشرری اسشا ی ایشراو احشد راهلشردی
خرد در نطقه خاور یان ه را از دست خراهد داد و با تهدیدی با قره از یانب رالای نطقهای خرد (رژیم
صهیرنیسای و عربسااو) رایه خراهشد ششدا شرسشان ارتلشاط رو بشه افشبایش کششررهای حشا ی حشرر
قاو ت علت اصلی ینگ ادرت در سرریه است که سااط کردو دو تهای احد یمهرری اسا ی و
همسر با انقاس اسا ی را خراساار است تا از این طریق عربسااو و رژیم صهیرنیسشای بشا نقشش رهلشری
ا ریرا و غرس به اهداف خرد که هماو کاهش نکرذ ایراو در نطقه است دست یابندا
ذا ح رر ایراو در بحراو سرریه ،ادرت و دا نه « حرر قاو ت» را تغییشر دادا یمهشرری اسشا ی
ایراو ز ینههای نظا ی و همراری هندین سا ه با حبس ا لناو ،انصار ا یمن ،سرریه و شرکای اعهد
و تأثیرگذار را فراهم کرده است در آغاز ،انقاس اسا ی با نقش حرری ایراو به صررت عمده دارای
اهداف دفاعی برد و بعد ترا ل یافتا ایراو با اهداف دفشاعی در دریشه او دفشاع از احشدین و حکش
حرر قاو ت آغاز شد و سپس به اهداف تهایمی علیه رژیم صهیرنیسای ،عربسااو سشعردی و ایشاالت
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احده ناقل شد (ایمن ج ا امیمی 1)2017 ،حرر قاو ت ا روز کمار بشه عنشراو یشک رابطشه «حشا ی–
وکیل» عمل یکند و اکنرو بیشار به عنراو یک اتحاد و ائااف ،تحت رهلری ایراو عمل یکندا ایشن
حرر ا نیت یمعی و بازدارندگی گسارده است که با ادرت اعبا ی از سری انقشاس اسشا ی تقریشت
ی شردا تحر حرر به یک اتحاد ،نیاز به تغییر اساسی در هگرنگی کهرمسازی یا عه ایراو از ا نیشت
لی ایراو و گروههای وابساه به آو دارد که ها شهای پیچیدهای را برای سیاساگذاراو ایاالت احده و
احداو نطقهای آو ایجاد یکند(ایراو تاکس2)2014 ،ا
این نرشاار با بهره گیری از نظریه رازنشه تهدیشد اسشاکاو وا شت ،سیاسشت خشاریی حمایشت گرایانشه
انقاس اسا ی را در الا حرر قاو ت با تأکید بر سرریه تحلیل و بررسی یکندا بر این اساس نششاو
یدهد که دو تهای حا ی حرر قاو ت با درک شارک از تهدیدات نطقهای از یانب عربسااو و
رژیم صهیرنیسای اادام به اتحاد و ائااف با یردیگر نمردهاند که صداق عینی آو را یتراو در یریاو
حمایت انقاس اسا ی و حرر قاو ت از بشار اسد و دفع فانه گروههای ترکیری -تروریسای اعدد و
ارثر در یریاو بحراو سرریه شاهده کردا از این نظر شناخت تهدیدات ا نیاشی از یانشب کششررهای
ضد حرر قاو ت بر حرر قاو ت و ا نیت هسای شناخای انقاس اسا ی و یمهرری اسا ی ا شری
ضروری است ،هرا که حشرر قاو شت ،حشرزه ا نیشت راهلشردی انقشاس اسشا ی اسشت و در صشررت
آسیبپذیر بردو حرزه ذکرر ،حاکمیت یمهرری اسا ی و سایر کشررهای همسشر در عشرخ خطشر
یدی ارار خراهد گرفتا بدین ترتیب پژوهش و بررسی رضرع ذکرر ،اهمیت و ضرورت طا عشه و
تحلیل را داراستا

پیشینه تحقیق
پس از بررسی و طا عه نابع خال

پیرا رو رضرع به برخی نابع و قاالت علمی ناشر شده در

این ز ینه به صررت ذیل یتراو اشاره کرد؛
بهباد ااسمی ( )1397در قا ه «ارزیابی تاثیر فرهنگ شهادتطللی انقاس اسشا ی ایشراو در یهشاو
اسام و عرصه بینا ملل» ،این قا ه اشاره دارد به اینره؛ انقاس اسا ی ایراو اهیشت دینشی و فرهنگشی
داردا با عنایت به اهیت گکامانی انقاس ،تغییشرات ششگرفی در نظشام سیاسشی و ارزششی پدیشد آورده و
تاثیراتی بر کشررهای پیرا رنی خرد گذاشتا فرهنگ ایثار و شهادتطللی در تاریخ عاصشر بشا نه شت

1. Aymenn J Al-Tamimi
2. IranTalks
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ا ام خمینی (ره) آغاز شده و در برهه ینگ تحمیلی گسارش پیدا کرده و در سطح لی و وطنی به اوج
خرد رسیدا پس از پایاو ینگ تحمیلی هشت سا ه نه تنها فرهنگ شهادتطللشی فرا شرش نششده؛ بلرشه
تداوم یافاه و دا نه گسارده در « حرر قاو ت» و فراتر از آو پیدا کردا هدف این تحقیق ارزیشابی تشاثیر
آو استا یافاههای تحقیق حاکی از آو است که ،فرهنگ شهادتطللی در سطح لی عرصشه آر شانی و
نظری انقاس اسا ی را از شروع نه ت تا کنرو در تاریخ انقاس اسا ی عملی کرده است ،در سطح
نطقه ای و یهاو اسام ز ینه همگرایشی یهشاو اسشام را فشراهم کشرده و بشه گسشارش و تقریشت حشرر
قاو ت انجا یده استا در سطح و عرصه بینا ملل ز ینه اسارلارسایبی و قابله با تروریسم بینا ملل را
در دا نه وسیعتری فراهم کرده استا نایجه پژوهش نشاو ی دهد فرهنگ شهادتطللی عاوه بر اینره
در سطح نطقهای و فرا نطقهای و بینا مللی تاثیر داشاه؛ بلره هماشرین دسشااورد آو لشارزه بشا داعشش
«تروریسم بینا ملل» برده استا
بهباد ااسمی ( « )1397ژئرپلیایک حرر قاو شت وا نیشت لشی یمهشرری اسشا ی ایشراو براسشاس
گکاماو انقاس اسا ی» ،در این قا ه یافاهها نشاو یدهد ،قاو ت رد ی نطقه عاوه بر تهدید برای
دو ت های حافظهکار و غیرد رکراتیک نطقه تهدیدی برای غرس و ا ریرا به شمار یرودا عاوه بشر
آو قاو ت ردم نطقه و ا گری گکامانی انقاس اسا ی ریب تقریت یایگاه ردم ساالری دینشی و
گکاماو اسام انقابی (انقاس اسا ی ایراو) شده و همراره فرصای در راساای افشبایش ا نیشت انقشاس
اسا ی ایراو ،و تقریت و گسارش ژئرپلایک حرر قاو ت اسا ی خراهد بردا حرر قاو ت نطقشه
راهلردی یمهرری اسا ی ایراو به شمار یرود ،تاثیر گکاماو انقاس اسا ی در حرر قاو ت سلب
تقریت ا نیت لی خراهد شدا ذا تاثیر در این نطقشه راهلشردی باعشث ثلشات ،ا نیشت در نطقشه ششده و
تهدیدات علیه انقاس اسا ی و حرر قاو ت خنثی خراهد شدا از همارین تاثیرات گکامشاو انقشاس
اسا ی در عرصه نظر و عمل در ابعاد ا نیای -نظا ی ،سیاسی ،ایاماعی ،فرهنگی ،ایاماعی و اااصشادی
برده استا
جیششد علاسشی ( )1394در قا ششه «بحششراو سششرریه و تللششرر نظریششه وااششعگرایششی در سیاسششت خششاریی
یمهرری اسا ی ایراو» ،ایراو و سرریه را دو احد راهلردی در نطقه خاور یانه نا یده به همشین د یشل
است که ایراو رویررد حک وضع ریرد را در سرریه دنلا یکندااین قا ه نیب تمرکب اصلی خرد را
به اهمیت سرریه در حلقه حرر قاو ت و نقش هم آو در حکش

رازنشه اشرا در خاور یانشه اشرار داده

است و همین عا ل را راهلرد اصلی سیاست خاریی یمهرری اسا ی ایراو لنی بر حک وضع ریرد
و حمایت از دو ت اانرنی سرریه ی داندا بنابراین این قا ه از نظر رازنه ادرت به اتحاد یاو ایشراو و
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سرریه پرداخاه استا
ترابی و حمدیاو ( ،)1394در قا ه «تلیین سیاست خاریی یمهرری اسا ی ایراو در الشا بحشراو
سرریه از نظر وااعگرایی تدافعی» ،با اتخاذ رویررد تحلیلی -ترصیکی درصدد پاسخگریی به این سؤا
است که تا هه یباو وااعگرایی تدافعی تراو و ظرفیشت تلیشین سیاسشت خشاریی ایشراو در الشا بحشراو
سرریه را دارد؟یافاههای قا ه حاکی از آو هساند که یمهرری اسا ی ایراو در سرریه به دنلشا حکش
نظام و درنایجه یلرگیری از تغییر رازنه ارا نطقهای به ضرر خرد و دور کردو تهدیدات روبه گسارش
در سطح نطقه استا این قا ه بهصررت کلی به بررسی تهدیدات بحراو سرریه علیه ا نیشت یمهشرری
اسا ی ایراو اشاره یکند و به همین د یل یمهرری اسا ی ایراو را طرفشدار حکش وضشع ریشرد در
سرریه یداندا
حسن الیاو و بهباد ااسمی ( )1399در قا ه «شاخصهای قاو ت اسا ی یمن در نظر شه فرشری
سیدعلدا ملک ا حرثی و تاثیرآو بر ژئرپلیایک حرر قاو ت» ،هدف قا ه در ایشن پشژوهش شناسشایی
شاخص های قاو ت اسا ی یمن در نظر ه فرری سید علدا ملک ا حشرثی و تشاثیر آو بشر ژئرپلایشک
حرر قاو ت برده استا ینلش انصار ا به رهلری علدا ملک بدرا شدین بشه عنشراو بخششی از حشرر
قاو ت اسا ی ،بر ادرت و گساره ژئرپلایک این حرر افبوده استا ایشن ینشلش در سشا هشای اخیشر
ترانست با تریه بر لانی و ؤ که های اساسشی گکامشاو قاو شت اسشا ی بشه ایسشاادگی در برابشر تجشاوز
ائااف خاریی اسامرار بخشیده و روز به روز بر ترانمندیها و نابع ادرت خرد بیکبایدا به طرریره بشه
عنراو یری از اضاع اصلی حرر قاو ت با دسایابی به ادرت بازدارندگی ،ترانساه اسشت اشدرتهشای
نطقهای و بین ا مللی را با ها ش رایه سازدا
انی حرابی ( )1395در قا ه «در سرریه هه کسی با هه کسی شیینگشد» بشه بررسشی گشروههشای
خال

درگیر در بحراو سرریه و اینره هرکدام از این گروههشا شررد حمایشت کشدام کششررها هسشاند

پرداخاه استا در این قا ه عنراوشده است که ناتر و ایاالت احده حشا ی عارضشین سشرری خصرصشا
ارتش آزاد هساندا عربسااو و اطر نیب حا ی عارضین سرری خصرصشا یلهشها نصشره شیباششندا ترکیشه
حششا ی عارضشین سششرریه خصرصششا احرارا شششام اسششتا حمایششت ترکیششه و عربسششااو از داعششش ،حمایششت
ایاالت احده و ناتر از کردها و یگاوهای دافع خلق و حمایت رژیم صهیرنیسشای از یگشاوهشای شدافع
خلق و ارتش آزاد سرریه نیب حدود به شرایط خاص یباششدا ایششاو در ایشن قا شه از ایشراو و روسشیه
بهعنراو حا یاو دو ت سرریه نشام بشرده اسشتا ششهریاری ،ششکیعی و واعش ( ،)1395در قا شه «بررسشی
رویررد یمهرری اسا ی ایراو در سرریه (در هارهرس نظریه بازیهشا)» بشه بررسشی سیاسشت خشاریی
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یمهرری اسا ی ایراو در الا بحراو سرریه پرداخاه استا این قا ه سرریه را دارای یایگاه همی در
سیاست خاریی یمهرری اسا ی ایراو یدانشد و راعیشت ویشژه ایشن کششرر بشرای حمایشت از یلهشه
قاو ت ،قابله با صهیرنیسم ،گسارش نکرذ در خاور یانه و راابت با عربسااو بسیار بااهمیت اسشتا ایشن
پژوهش با بهرهگیری از نظریه بازیها ،به شیره ترصیکی -تحلیلی ،به بررسی سیاست خاریی یمهشرری
اسا ی ایراو در الا بحراو سرریه یپردازدا سؤا اصلی این قا ه این است که اهمیشت سشرریه بشرای
یمهرری اسا ی ایراو هیست؟ در پاسخ به این پرسش نریسندگاو عاقدند که یمهرری اسا ی ایراو
خراهاو خروج از حدودیت های ژئرپلیایک و اسشاکاده از فرصشتهشای اسشاراتژیک سشرریه در یهشت
ترسعه نکرذ در خاور یانه و اسامرار عمق اساراتژیک خرد است و نمیخراهد این راعیشت را از دسشت
بدهدا یمهرری اسا ی ایراو یک بازیگر کمینهگر حسشرس شی ششردا بشر اسشاس ایشن قا شه ایشراو از
سرریه بهعنراو برگ برندهای برای افبایش ادرت خرد در نطقه خاور یانه اساکاده یکندا

چهارچو`ب نظری (موازنه تهدید والت)
از یمله نحله هشای نظریشه وااشع گرایشی ،تئشرری وااعگرایشی نئرکاسشیک اسشت کشه بشه دو ششاخه
تهایمی 1و شاخه تدافعی 2تقسیم یگردد از همترین نظریهپشردازاو نحلشه تهشایمی شیتشراو از فریشد
زکریا و یاو یرشایمر و در طی

تدافعی نیب از اساکاو وا ت نام بردا این نشرع از وااشعگرایشی در نقطشه

قابل وااعگرایی تهایمی ارار دارد (ترابی و حمشدیاو)67 :1394 ،ا وااشعگرایشی تشدافعی یشک نظریشه
ساخااری است کشه بشه دنلشا بررسشی فششارهای سشاخااری بشر روی عناصشر سیاسشت بشینا مللشی اسشت
اصلیترین و همترین کهرم آو ،اصشطاح « رازنشه تهدیشد» اسشت کشه آو را یشایگبینی بشرای کهشرم
« رازنه ادرت» ارار داده است (نرروزی)3 :1393 ،ا
نظریه رازنه تهدید ترسط اساکاو وا ت اسااد دانشگاه هشاروارد در سشا  1987در کاشاس «پیشدایش
اتحادها» طراحی و ناشر شدا این نظریه دالیل اتحاد کشررها در برابر یک تهدید درک شده را تشریح
یکند و عاقد است که دو تها در برابر دو تهایی که آوها را نلشع تهدیشدی بشرای خشرد شیداننشد
دست به اتحاد و ائااف یزنند ( سراتر3)1 :2012 ،ا در وااع «اساکاو وا ت» به عنراو یری از اکررین
وااع گرا تاش داشت تا با یابجایی نقطه تمرکشب تحلیلشی نظریشه تشرازو اشرا بشه « رازنشه تهدیشد» ضشمن
بازسازی نظریه وااعگرایی ،اعالار آو را نیب افبایش دهدا او در نظریه خرد عاقد است دو تها تنهشا در
1. Aggressive
2. Defensive
3. Muscato
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برابر ادرت ،دست به رازنه نمیزنند ،بلره در برابر تهدید دست به ترازو

یزنند (احمشدی و زارع:1390 ،

)88ا
وا ت از تکریک یاو ادرت و «تهدید» آغاز یکند و بر این باور است که اساس تششریل اتحادهشا
در سطح بینا ملل «ترازو تهدید» است نه «تشرازو اشدرت» (گشردری 1)1-2 :2004 ،،اشدرت بشه خشردی
خرد خنثی است و پیا دهایش یتراند هم خرشخیم و هم خرس باشدا بنا به گکاه وا ت نظریه رازنه
ارا اادر نیست ترضیح دهد که هرا رازنشههشا اغلشب نشاتراو هسشاندا در نایجشه بشا تریشه بشه کملردهشا و
کاسایهای نظریه رازنه ادرت ،اساکن وا ت دعی است که نظریه رازنه تهدید یتراند تلیین بهاشری
ارائه دهد (یانسیب و همراراو)5 :1393 ،ا
بنابراین یتراو گکت که تهدیدات خاریی د یل عمدهای برای شرلگیری اتحاد هساندا ا لاشه هشر
تهدیدی نجر به اتحاد در عرصه بینا مللی نمیشردا بلره تهدیداتی که ریردیت یا نافع دو تهشا را
بهطرریدی تحتا شعاع ارار یدهد ،در شرلگیری اتحادها ؤثرند .طلشق نظشر اسشنایدر تهدیشد یشک
عملی است که به سه عا ل بساگی دارد؛ او  ،دریه ت اد نافع با دشمنا دوم ،احاما گشرایش دششمن
به حل نازعه با زورا سرم ،ترانایی نظا ی نسلی دو ت و دشمناو آو (اسنایدر)35 :1997 ،

2

از نظر اساکن وا ت رفاار رازنه بسیار عمر تر از دنلا هروی استا در راهلرد رازنه اشرا ،دو شتهشا
تمایل دارند در قابل ادرتهای تهدیدکننده رازنه انجام دهند(وا ت3)29 :1987 ،ا وا ت عاقد اسشت
که دو تها در برابر تهدیدهای با قره اادام به اتحاد و ائشااف شینمایشد و تهدیشدآ یبترین دو شتهشا،
ضرورتا ادرتمندترین دو تها نیست ،وی با این ترصی

بین ادرت و تهدید تمایب اائل

یششرد(وا شت،

)21-22 :1987ا از این رو دریهای که یک دو ت دیگراو را «تهدید» حسرس ینماید تابعی از؛ «ادرت
کلی»« ،ادرت آفندی» « ،جاورت یغرافیایی» و «نیات تجاوزکارانه» است (کریمی فرد)86 :1394 ،ا گرهشه
تأثیر دایق این عرا ل را به دشراری یتراو اندازهگیری کرد (آاایی و اکلری)11 :1388 ،ا ذا تأثیر هر کدام
از این ؤ کهها گرهه کم رنگ باشد ،نیازی به اعما براراری رازنه در قابشل بشازیگر رایشب احسشاس
نمیشرد ،ا ا در صررت ویرد این ؤ کهها در یک بازیگر ،باید رازنه علیه او سا اندهی شرد تا انع از
تحقق «نیات تجاوزکارانه» او گرددا

1. Goodrich
2. Snyder
3. walt

109

نشریه علمی مدیریت و پژوهشهای دفاعی ،سال بیستم ،شماره  ،91بهار 1400

بررسی عناصر چهارگانه ایجادکننده درک از تهدید در نظریه والت
 -1قدرت کلی (توانمندی هاای اقتااادی و صان)تی اشدرت کلشی اششرل از (انشدازه ارضشی،
یمعیت و اابلیتهای اااصادی ،صنعای و فناوری) استا دروااع اشدرت کلشی همشاو جمشرع
نابع کشرر است؛ کشرری که نابع بیشاری داشاه باشد یتراند تهدید یدیتری از کششرری
که نابع کمتری دارد طرح سازدا از این نظر دو تهشای ادرتمنشد در اسشاس بشرای دیگشراو
تهدید حسرس یشرند؛ زیرا هرگب نمیتراو ت مینی در برابر نحره اساکاده آوها از ادرتشاو
داشتا به رازات افبایش ادرت آوها ،دیگراو در ررد احاما سرءاساکاده آوها از ادرتششاو
نگراو خراهند شدا بر این اساس ،افبایش ادرت یک دو ت به افبایش احساس تهدید از سری
دیگراو و اتخاذ اادا ات رازنهای یانجا د ( یال)33 :1389 ،ا
 -2مجاورت جغرافیاایی وا شت پاانسشیل تهدیشدزایی را بشا فاصشله یغرافیشایی در رابطشه عرشرس
یداندا دو تهای جاور اادر به ایجاد تهدیدات ببرگتری هسشاندا جشاورت یغرافیشایی از
ایششنرو اهمیششت دارد (در صششررت برابششر بششردو سششایر شششرایط) کشششررهای نبدیششک اغلششب
تهدیدکنندهتر از کشررهای دور هساند(گریکیاس)1388 ،

 -3قابلیت تهاجمی (قدرت آفندی یا قدرت تهاجمی ادرت آفندی ،ترانشایی یشک دو شت بشرای
تهدید کردو حاکمیت یا تما یت سشرز ینی دو شت دیگشر بشا هبینشهای اابشل الشر اسشتا ایشن
دو تها تهدیدآ یبتر از دو تهایی هساند که اابلیتهایشاو تدافعی استا به علارت دیگر بین
ادرت تهایمی و یباو تهدید ،ارتلاط ساقیمی ویرد داردا یعنی هر اندازه یباو ترانایی یک
کشرر بیشار باشد ،یباو نگرانی و تهدید دیگر دو تها نسلت به آو بشه همشاو انشدازه افشبایش
ییابد (کریمی فرد)86 :1394 ،ا در صررت ثابت اندو دیگر اغیرها ،دسایابی دو تها به ترانایی
نظا ی ویژه یا ترانایی سیاسی خاص ،انند ایدئر رژی دا نگسار ،آوهشا را تهدیشدزاتر و ثلشات
سیاسی و انسجام سرز ینی دو تهای ادرتمند دیگر را با خاطره رایه یکندا درنایجه ،اگر
دو ای با نابع ادی وسیع به هنین ترانمندی تهایمی دست یابشد ،سشایر دو شتهشا احامشاال بشه
رازنه روی خراهند آورد( یال)33 :1389 ،ا
 -4نیات تجاوزکارانه (نیات تهاجمی نیات تجاوزکارانه یا نیات تهایمی تمایل یک کشرر خاص
به واداشان کشرری دیگر به واکنش را شخص یسازدا یرن مرن است کشرری با ادرت
ضعیکار گاهی بهعنراو تهدیدکننده اصلی برای یک دو ت المداد شرد (اسماعیلی و سشیملر:1392 ،

)5ا هرهه از نظر دیگراو نیات تهایمی ادرتی آشرارتر باشد ،احاما بیشاری ویشرد دارد کشه
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آوها به رازنه روی بیاورندا نطق حاکم براین رفاار نیب روششن اسشت؛ زیشرا اقاعشد و راضشی
ساخان دو ت ترسعهطلب هایم ،دشرار و پرهبینه است و دیگراو را به ائااف ارازو یهشت
ارا

کردو آو ناگبیر یسازد (کریمشی فشرد)87 :1395 ،ا بنشابراین در برابشر اشدرت تهدیشدگر،

اغلب سیاست رازنه در پیشگرفاه یشرد که به عنای اتحاد دو تها در قابل دو اشی اسشت
که آوها را تهدید یکند ( شیرزاده)135 :1389 ،ا
به عقیده وا ت؛ هرگاه دو تها احساس کنند حاکمیت یا نافع آوهشا را سشایر دو شتهشا بشا تهدیشد
فرری روبرو یسازند ،با اتحاد با یردیگر بشه رازنشه در برابشر آوهشا شیپردازنشد (وا شت )1-12 :1987 ،از
آنجاکه ایجاد رازنه در برابر تهدیدات شارک دربرگیرنده اتحاد و ائااف یاو دو تهشای درگیشر در
رازنه است ذا در لحث بعد به این اساراتژی خراهیم پرداختا

استراتژی اتحاد و ائتالف دفاعی
شرلگیشری سیسشام اتحادهشا را شیتشراو بشر اسشاس دو سشنت رئا یسشای و نشر یلرا ی تششریح کشردا
رئا یستها عاقدند؛ به یبانی که تهدیدات خاریی شدیدتر باششند ،اتحادهشا انسشجام بیششاری خراهنشد
داشتا نر یلرا ها عاقدند؛ نظام اتحادها ز شانی طشرح شیششرند کشه دسشااوردهای ششارک از سشری
طرفهای ربرط درک شرند ،بنابراین نظام اتحادها نایجه نافع شارک است (یعکری)9 :1392 ،ا از نظر
ررگناا و وا اب د یل اصشلی تششریل اتحشاد و ائشااف کششررها ،براشراری رازنشه اشرا اسشت(یشرویس،
1)1986:60اهمچنین یرج یسرا نیب عاقد است که؛ «اتحاد علارت است از یک همراری رسمی بین دو
یا هند کشرر علیه کشرر ثا ثی که تهدیدی برای آوها است» ( یسرا2)1968:3 ،ا

بسیاری از اندیشمنداو روابط بینا ملل با تمایب یاو روابط نظا ی و غیرنظا ی بر این عقیشدهانشد کشه
اتحادها علارتاند از همراری رسمی بر سر رضرعات نظا یا نظرر از رسمی بردو این است کشه ایشن
همراریها باید رارس باشند و یا اینره تصادفی و راای نلاشندا ا لاه اساکاو وا ت این را نمیپشذیرد و
بر این باور است که «اتحاد نرعی رابطه رسمی یا غیررسمی لانی بر همرشاری ا نیاشی یشاو دو یشا هنشد
دو ت دارای حاکمیت اسشت» (حشایی یرسشکی)90 :1382 ،ا از دیشد وا شت ،بشه دو علشت اتحشاد بو شا یشک
همراری رسمی نیستا او اینره بسیاری از دو تهای کنرنی از ا ای پیماوهشای رسشمی بشا احشداو
خرد ابا دارندا دوم اینره کلمه «رسمی» بیش از آنره به فهم وااعیتها کمک نمایشد ،آوهشا را تحریش

1. Jervis
2. liska
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یکندا از دید او برای ثا هرهند در اتحاد ا ریرا و رژیم صهیرنیسای و تعهدی که ا ریرشا نسشلت بشه
رژیم صهیرنیسای دارد ،شری نیست ا ا هرگب پیمانی رسمی یاو این دو کشرر ویرد نداشاه استا ا لاه
واضح است که از دید وا ت اتحاد نرعی همراری تصادفی یا نطقی نیست (وا شت)1 :1987 ،ا بنشابراین در
تعری

اتحاد هند عا ل هم هساند؛ پیماو رسمی یا غیررسمی ،تهدیدات خاریی شارک ،ساقیما بشه

سائل ا نیت لی رتلط باشد ،دسااوردهای شارک ،اع ای اتحاد باید دو تهای لی باشد (هلسشای،
1)1973:4ا

روش تحقیق
پژوهش از نظر هدف بنیادی و از حیث روش کیکی استا روش کیکی پشژوهش بشا اسشاکاده از نشرع
ترصیکی -تحل یلی انجام شده استا یعنی پشس از بررسشی نشابع و اطاعشات دایشق در ز ینشه رضشرع بشا
اساکاده از نظریه وا ت در تلیین و تحلیل رویررد حمایتگرایانه انقاس اسا ی شررد تطلیشق و تحلیشل
وااع شده و ابعاد و زوایای خال

آو را روشن ساخاه استا سازوکار و اببارهای یمعآوری دادههشا و

اببار پژوهش فیش برداری با رایعه به نابع اسنادی -کاابخانهای و سایتهای اینارنای و جازی داخلی
و خاریی برده استا

بررسی محیط امنیت منطقهای محور مقاومت
جمرعه ا نیای غرس آسیا نمرنه بارزی از یک سازة کشمرش زاست ،افبوو بر این به طرر عجیلشی
گسارده و پیچیده است (سیملر و ااسمیاو)148 :1393 ،ا زیرا در خاور یانه تاکنرو رازنه ارا به ویرد نیا شده
است ،فقداو رازنههای پایدار ادرت در سطح نطقه و نلرد ا گرهای شخص بازی ،به درهشم تنیشدگی
روابط دوسای و دشمنی دو تها و ناپایداری ارتلاطات انجا یده است (کر شی)38-39 :1384 ،ا از زاویشهای
دیگر ،غرس آسیا یری از ناطقی است که ادرت های ببرگ نافع حیاتی و اساراتژیک خشرد را در آو
تعری

کردهاند (عائی)858 :1391 ،ا همین ح رر ادرتهای فرا نطقهای به خصرص ایشاالت احشده در

نطقه باعث شده تا ا راو شرلگیری اتحادها و ائاافها و در نایجه ایجاد رازنه نطقهای اشدرت نیشب
به درسای فراهم نشرد (سررتچی)191 :1392 ،ا یری از ویژگیهای این نطقه اتحادهای فرا نطقشهای اسشت
که یاو کشررهای عربی و رژیم صهیرنیسای با ادرتهای فرا نطقهای انند ا ریرا ویرد داردا از ایشن
حیث یتراو به اتحاد بین کشررها در اا ب شررای همراری خلشی فشارس بشا ایشاالت احشده ا ریرشا،
1. Holsti
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اشاره کرد که به همراریهشای تسشلیحاتی بشر شیگشرددا ایشن اتحادهشا بنشا بشه دالیشل نکعشتگرایانشه و
ادی گرایانه و بشرای رازنشه اشرا در برابشر یمهشرری اسشا ی ایشراو و کششررهای حشا ی آو در نطقشه
شرلگرفاهاند (اشقلی)118 ،1385 ،ا همچنین یتراو به اتحاد فشرا نطقشهای رژیشم صهیرنیسشای بشا ا ریرشا
اشاره کردا از ز او تشریل رژیم صهیرنیسای در سشا  ،1948ایشن کششرر بشبرگتشرین دریافشت کننشده
کمک از ایاالت احده برده استا در این دوراو ،حمایت ا ریرا از رژیم صهیرنیسای در سطحی بشرده
که با هی ،کشرر دیگری اابل قایسه نیستا تا حدی که برخی رژیم صهیرنیسای را ایا ت پنجاه و یرشم
ایاالت احده یدانند (اهر اوپرر 73 ،1387 ،؛ درخشه و کرهرن)65 ،1389 ،ا همین اتحاد اساراتژیک ا ریرا-
رژیم صهیرنیسای و عربسااو در نطقه ،ع ات ا نیای خالکی را برای دو تهای اسا ی ،به خصرص
جاااایراو ،سرریه ،عراق ،لناو ،فلسطین و یمن به ویرد آورده است (یعکری)30 :1391 ،ا
گروههای غیر دو ای همسر با یمهرری اسا ی ایراو در طر یشک طیش

ششارکت ،در اتحشاد بشا

دو ت سرریه فعا یت یکنندا حبس ا ؛ نبدیرارین احد عقیدتی و نظشا ی یمهشرری اسشا ی اسشتا
شله نظا یاو ترانمند و گروههای سیاسی انند ساز او بدر و حشدا ششعی ،همسشر بشا یمهشرری اسشا ی
ایراو به احدین سیاسی -نظا ی حبس ا تلدیل شدهاند و به عنراو احدین یشداو ینشگ در عشراق و
سرریه تحت عنراو گروه قاو ت خد ت یکنندا برخی شله نظا یاو کرهرار انند کاائشب حشبس ا
بعنراو نبدیراو وااعی ایراو عمل یکنند و أ رریتهای اطاعشاتی اننشد حافظشت از ا شاکن قشدس
شیعیاو یا تقریت عملیاتهای دفاعی  -نظا ی را بر عهده دارندا فاطمیرو افغانسااو ،زینلیشرو پاکسشااو و
هند شله نظا ی شیعه سرری به عنراو گروه قاو ت اسا ی در ینگ سرریه خد ت یکنندا حرثیها
احد دیگر یمهرری اسا ی هساند که در تصمیمگیریها ساقلتر و در عملیشات نطقشهای همسشر بشا
قاو ت عمل یکنند(برزو درگاهی1)2016 ،ا از این رو قا ات ایرانشی بشه روششنی اظهشار داششاند کشه
ح رر یمهرری اسا ی در سرریه دو هدف دارد؛ تثلیت رژیم اسد و تروی

حرر قاو ت ضد رژیشم

صهیرنیسایا در همین راساا علی الریجانی ،رئیس جلس که برخی از روزنا ه نگشاراو ا ریرشایی آو را
یک عملگرا خرانده بردند ،اظهار داشت؛ ا کاخریم که از سرریه ،حماس و حبس ا دفاع یکنیما ا
در تاش نیسایم آو را پنهاو کنیما آنها لارز در راه خشدا هسشاند ،و ششما شیترانیشد آنهشا را هشر آنچشه
دوست دارید بنا ید (دوروو ایاب هاکرف2)2009 ،ا
با تریه به تشریح حیط ا نیای نطقه رضرع اصلی ررد بررسی ارار گرفاه استا شایاو ذکر است
1. Borzou Daragahi
2. Doron Itzchakov
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ایاالت احده به عنراو شاخص ترین دشمن انقاس اسا ی ،با ناا ن کردو نطقه (بشا ایجشاد داعشش) ،و
ایجاد حرادث اخیر در سرریه به بدنلا ؛ اتحاد -ائااف و اساکاده نیابای از کشررهای حافظه کار عرس
در نطقه برد تا از این طریق :او ؛ بازدارندگی و ترازو ادرت در قابل انقاس اسا ی را بریرد آوردا
دوم؛ یایگاه و نکرذ یمهرری اسا ی ایراندر نطقه را ت عی

کندا سرم؛ اخاافات و تنشهشای فراشه

ای ،ار ی و ذهلی در نطقه را تشدید کند که این حاصل ظهرر گکاماو افراطی ،تروریسای ،ترکیری و
سلکیگری در نطقه و شرل گیری نازعات گکامانی در نطقه استا

ارزیابی کشورهای ضد محور مقاومت از بحران سوریه
سرریه به عنراو پل اساراتژیک حبسا  ،انصارا و حشدا شعلی با یلهه قاو شت عمشل شیکنشد و
ردپای نکرذ ایراو در نطقه یباشد که این ا ر خرشایند سعردیها نیست (کرهرن و تجری)117 :1393 ،ا از
این نظر سعردیها سرریها را اهم کردهاند که آنها قاو شت را در نطقشه اششاعه شیدهنشد ،و وضشع
ریرد را به خطشر شیاندازنشد کشه ایشن خشط و ششی شیترانشد بشرای نشافع و اسشامرار پادششاهیهشای
حافظهکار عرس ایجاد خطر کندا در وااشع عربسشااو هرگشب نگشاه ثلاشی بشه حاکمیشت سشرریه در دوره
ز ا داری بشار اسد نداشت و بحراو سرریه ( )2011فرصت خربی را برای سعردیها فراهم آورد تشا بشا
سقرط اسد ،کشررهای حافظهکاری عربی در رضع ادرت ارار گیرندا
در همین راساا عربسااو با نقش رهلری ا ریرا تاش ینماید سرریه را از حرر قاو شت دور و بشه
حرر سازش نبدیک سازدا این رضرعی است که بارها در رسانه های وابساه به عربسشااو شررد تأکیشد
ارارگرفاه است و یری از شرایط بهلرد رابطه با سرریه را کاهش روابط سرریه با ایراو اعام نمردهانشد؛
شرطی که به سخای ی تراند ررد رافقت بشار اسد ارار گیشرد (ریلشی)135 :1391 ،ا از دیشد سشعردیهشا
نکرذ ایراو در کشررهایی که ها شیعی (عراق ،سرریه ،لناو و یمن) را به ویرد آوردهاند باعث ششده
که رازنه ادرت به نکع ایراو تغییر کند (اسماعیلی و همراراو)213 :1391 ،ا در همین راساا عربسااو سشعردی
تاش یکند با ت عی

نظام سرریه ،فشار های سیاسی -ا نیای را بر یمهرری اسا ی ایرانافبایش دهد

(دهشیری و حسینی)120 :1395 ،ا
با وارع بحراو در سرریه ،رژیم صهیرنیسای ابادا با آ یبهای از شک و ا ید هشم بشه وضشعیت پشیش
روی سرریه استا رژیم صهیرنیسای ابادا عااه ند به صلح و ثلات از طریق رز ششما ی اسشت کشه ایشن
ا یه با یلرگیری از در اخایار ارار گرفان ساحهای کشاار یمعی در دست حشبسا و در یلشرگیری
از اساقرار عناصر یهادی در شما ارتکاعات یرالو در یک حا ت اابل قایسه با هیشبی اسشت کشه در
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سینا اتکاق یافاد ،ثانیا رژیم صهیرنیسای همچنین عااه ند به حذف نکرذ ایشراو در سشرریه و ت شعی
حبسا در لناو با اساکاده از رضرع سرریه است (رابینروی1)2012 ،،ا به علارت دیگر ،ح رر سرریه
در حرر قاو ت ضد اسرائیلی ،باعث شده اسشت سشراو رژیشم صهیرنیسشای آو را یرشی از تهدیشدهای
اصلی تلقی کنندا بر همین اساس ،این رژیم ،همراره درصدد ت عی

نظام حاکم بر کشرر سرریه بشرده

است ا اادام به حمله نظا ی ،تهدید نظا ی ،ارسا ساح به عارضاو ،خد ات اطاعاتی و یاسرسی و ااا
به عارضاو سرری نیب در همین اا ب عنا پیدا یکندا د یل دیگر این نرع نگاه حجم عظشیم تسشلیحات
نظا ی که سرریه از روسیه دریافت کشرده اسشت و همچنشین تسشلیحات کششااریمعی (سشاح ششیمیایی)
باعث گردیشده کشه سشرریه از نظشر تشراو نظشا ی (نسشلت بشه دیگشر کششررهای عربشی) در قابشل رژیشم
صهیرنیسای از تراو باالتری برخرردار گردد (حمیدی و ااسمی)69 :1394 ،ا
نگرش رژیم صهیرنیسای در این برهه از ز او یتراند در طا ب زیر خاصه شرد؛ برخاف افسشانه
رای در نطقه و سایر حافل سیاسی ،رژیم صهیرنیسای در یستویری حک اسد در ادرت و در فرر
اقاعد ساخان آ ریرا برای این ا ر نیستا پاسخ شاروو به بشرش در سشا  2005یعنشی تشرییح اسشد بشه
عنراو شیطاو شناخاه شده بر دیگر گبینهها در سا  2011دیگر حلی از اعراس نداشت و کادر رهلشری
رژیم صهیرنیسای به این نایجه رسید که خطر اندو اسد ،بیشار از نافع ناشی از ح رر اوسشتا هنشداو
که در کرتاه دت هی ،گبینه دیپلماتیری روی یب دیده نمیشدا بنابراین هشر هنشد اسشرائیلیهشا نگشراو
هریت یایگبین اسد بردهاند ،ا ا یباو و شدت خساراتی که خروج اسشد از اشدرت بشه ایشراو و حشرر
قاو ت یزند ،آناو را به این سمت سرق داده که رفان اسد را بشر

انشدو وی تشرییح دهنشد (رابینشری،،

)97 :1392ا برای ثا  ،در اوایل ارس  2012آویگدور یلر ن ،وزیر ینگ رژیم صهیرنیسای بیشاو کشرد:
اسرائیل در حمایت از آو هایی است که خراساار حذف بشار از ادرت هساند و احداو را تشریق کشرد
برای رسیدو به این هدف تاش کنندا طی دیدار از واشنگان در آوریل  2012ایهرد باراک وزیر دفشاع
از ایاالت احده خراست سیاست فعا تری در الا

بشار با هدف فراهم کشردو سشقرط او بشردارد (زیسشر،

)134 :1392ا

تجزیه تحلیل نقش حمایتگرایانه انقـالب اسـالمی از محـور مقاومـت و ت یـی
موضوع سوریه
یلهه قاو ت یک ائااف ژئرپلیایک نطقه ای و رکب از جمرعه بشازیگراو دو اشی و غیردو اشی
1. Rabinovich
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است که دارای نافع شارک لی ،ایدئر رژیک و هسایشناسی هساندا این کشررها و گروهها به دنلا
احقاق حقرق سا عکاو و لارزه با سالداو برده و هدف آوها ،تأ ین صا ح ا ت اسا ی ،تأ ین نافع
و ت مین ا نیت یمعی سلمین و یرا ع سلماو استا در وااع ،حرر قاو ت یک یلهه اسارلارسشایب
و نکی سلطه است که تریه بر نابع درونی و بازیگراو غیردو ای داردا هدف غایی قاو شت ،اسشاقا و
برپایی نظام اسا ی با تریه بر یهاو بینی دینی برده کشه هسشاه رکشبی قاو شت انقشاس اسشا ی اسشت
(ااسمی)28-11 :1400 ،ا قاو ت از نظر اسام ا ری دائمشی اسشت و بشرای رسشیدو بشه هشدف بایشد صشلر و
اساقا ت کرد تا به آو دست یافتا در نایجه قاو ت اسا ی در برابر ظلشم ،تجشاوز و اششغا گری ،دیشن
سایبی ،سلطه اسارلار و احداو آوها شرل گرفاه و هدفش حک حقرق ،دفع سام ،رفع اششغا  ،حکش
اساقا  ،یلرگیری از سلطه و حک دارائیها طابق آ رزهها و احرام دین شی باششد (ااسشمی)11 :1397،ا
قاو ت براساس حقرق عادالنه لانی بر عد ا هی و دارای اهداف آر انی و شروع استا
از نظر برخی ححققاو سلماو و غیر سلماو « ،حرر قاو شت» اصشطاحی سیاسشی المشداد ششده و
برخی بر این باورند که اصطاح حرر قاو ت او ین بشار ترسشط روزنا شه یلیشایی (بشه عربشی :ا بحش
األخ ر) در قابل اصطاح « حرر شرارت» که ترسط یرج برش در سا  2002بشر سشر زبشاوهشا افاشاد،
عنراو شدا ع ذ ک گکاماو قاو ت از دو دا رکبیت سللی و ایجابی تشریل ششده اسشتا دا سشللی
گکامششاو قاو ششت یعنششی سششلطه سششایبی و دا ایجششابی و اثلششاتی آو عششبت خششراهی ،حرمششت خششراهی،
صلحتخراهی ،اسام خراهی -عنریت گرایی ،عدا ت خراهی -حق طللشی ،اسشاقا طللشی -آزادی
خراهی ،عقانیتگرایی -وااعگرایی و صشلحطللشی -آر شاوگرایشی

شیباششد (کریمشی  2 :1396بشه نقشل از؛

رضشاخراه )1391ا ا ا در وااع یمهرری اسا ی ایراو بعشد از پیشروزی انقشاس اسشا ی خشرد را بشه عنشراو
پرهمدار گکاماو قاو ت (حا ی ظلر او و سامدیدگاو عا م و خار هشم سامگراو و دشمناو اسشام)
به یهانیاو نمایاو کردا از این نظر « حرر قاو ت» اسا ی ائااف نطقهای نانرشاهای یاو جمرعهای
از کشررها و گروههای لارز سلماو با هدف قابله با تما یشتخشراهی و سشلطهگشری غشرس و دفشاع از
آر اوهای قدس ادس شری  ،حر حرریت یمهرری اسا ی ایراو تشریل شده استا
از نظر نگارندگاو این قا ه ،نظریه قاو ت برای او ینبار پس از پیروزی انقاس اسشا ی در یشاو
سلمین و سا عکاو یهاو پدیدار و به نرعی باز تر ید شدا این نظریه در هارهرس یهاوبینی ترحیدی
و عرفت وحیانی به عنراو یک نظریه رهاییبخش دراا شب رویرشرد اسشارلار سشایبی و سشلطهسشایبی و
برخررد با نظام سلطه و لانیبر ادرت رد ی و بشا ا هشامگیشری از انقشاس اسشا ی از شان اسشام نشاس
حمّدی (ص) و با هدف قابله با ظلم و حمایت از ظلر ین شرل گرفاشه اسشتا ریششه ششرلگیشری و
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تاریخ این اصطاح و کهرم آو به ز او نه ت انلیاء باز یگرددا بدووشک ،هنین قاو ای  -قاو ت
پریای ُنلعث از انقاس اسا ی و نه قاو ت نکعانه  -برگرفاه از شان اشرآو و سشنت رسشر ا (ص)
است و ی تراو تأکید کرد که شرل گیشری قاو شت اسشلکحکحاتا ی بشین سشلمین لانشی بشر «اسشارلار
سایبی» و«سازشناپذیری» با هدف دفاع از کرا ت و عبّت انسانی و در یهت ترسعه ،تعمیق و گسارش
ژئرپلایک حرر قاو ت برده و روایت یدیدی از ان سیاست و روابشط بشینا ملشل لانشی بشر تبویشر و
عیارهای دوگانه استا بنابراین ،نظریشه قاو شت بشا لشانی فرانظشری هسشایشناسشانه ،عرفشتشناسشانه و
روش شناسانه اعا ی ،رویررد یدید و نرینی را طرح یکند که دارای رگههای شا ردهششرنانه نسشلت
به ساخاار و عملررد نظام بینا ملل نیب ی باشدا این نظریه ،دراا ب «پارادایم برخشررد بشا سشلطه و سشام»
از نظر اسا ی و انسانی آو ترانساه است تمام عشادالت کهشر ی و سیاسشی «نظشام سشلطه» (کششررهای
سلطهگر) و «نظام تسلیم» (کشررهای وابساه) را بهکلی دگرگرو سازدا قاو ت ،برآیند انلاشت عقدههشا
و عقیده های به ناحق سرکرس شده تاریخی یک لّت بیدار استا براین اسشاس بشاور بشه قاو شت ،باعشث
شرلگیری هساههای قاو ت و نه تهای آزادیبخش شده استا بشهعلشارت دایشقتشر ،نه شتهشای
آزادی بخش د ر دا قاو اندا این سئله در نطقه ینرس غرس آسیا بیشار رضشرعیت یافاشه اسشت؛
هراکه سا هاست به د یل ح رر صهیرنیست ها و ا ریرایی ها ،ژئرپر یایک نطقه ،ژئرپر یایک قاو ت
شده استا
قاو ت و پایداری در ارآو از دساررات ررد تاکید خداوند اعشا اسشت و انلیشاء ا هشی شأ رر بشه
صلر و ایساادگی شده و در انجام رسا ت ا هی خرد به آو پایلند بردهاندا انقاس اسا ی نیب ادا ه نه ت
انلیاء استا آو گرنه که در کام بنیانگذار انقاس اسا ی نیب آ ده است انقاس اسا ی ادا شه نه شت
انلیاء و برگرفاه از ا گری قاو ت و ایساادگی سیدا شهدا استا ا ام خمینی (ره) در این بشاره فر ردنشد؛
«اگر ایام ح رت سیدا شهدا نلرد ،ا روز

ا نمیترانسایم پیروز شریم» (صحیکه ا شام خمینشی ،یلشد :1378 ،17

)56ا قاو ت از نظر اسام ا ری دائمی است و برای رسیدو به هدف باید صلر و اساقا ت کرد تا بشه آو
دست یافتا آنچه در آیه شریکه آ ده است؛ «فَاسْاَقِمْ کَمَآ أُ ِشرتتَ وَ َشن تَشاسَ َعَشکَ وَ َشا تَطتغَشرْات إنَّشهُ بمَشا
تَعْمَلُروَ بَصِیرٌ» (سرره هرد ،آیشه )112ا خطاس به پیا لر (ص) ،هماو گرنه که أ رر شده اى ،اسشارار بشاش و
(نیب) هر کس که با تر ،به سرى خدا آ ده است ،و سرکشى نرنید که او به آنچه شىکنیشد بیناسشتا در
نایجه قاو ت اسا ی در برابر ظلم ،تجاوز و اشغا گری ،دین سایبی ،سشلطه اسشارلار و احشداو آوهشا
شرل گرفاه و هدفش حک حقرق ،دفع سام ،رفع اشغا  ،حک اسشاقا  ،یلشرگیری از سشلطه و حکش
دارائیها طابق آ رزهها و احرام دین ی باشد (ااسمی)11 :1397،ا قاو ت براساس حقرق عادالنه لانشی
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بر عد ا هی و دارای اهداف آر انی و شروع استا
یلهه یا حرر قاو ت یک ائشااف ژئرپلیایشک نطقشه ای و رکشب از جمرعشه بشازیگراو دو اشی
(ایراو ،سرریه و عراق) و غیردو ای (حبس ا لناو ،انصارا یمن و گروههای قاو شت اسشا ی) اسشت
که دارای نافع شارک لی ،ایدئر رژیک و هسایشناسی هسشاندا ایشن کششررها و گشروههشا بشه دنلشا
احقاق حقرق سا عکاو و لارزه با سالداو برده و هدف آوها ،تا ین صا ح ا ت اسا ی ،تا ین نافع
و ت مین ا نیت یمعی سلمین و یرا ع سلماو استا دا نه یغرافیایی قاو ت و ژئرپلایک آو عشاوه
بر کشررهای ایراو ،سرریه و عراق ،شا ل گروههای انقابی افغانسااو ،پاکسااو و بحرین هم هسشاندا بشر
این اساس ،حرر قاو ت یک یلهه اسارلارسایب و نکی سلطه است که تریه بر نابع درونی و بازیگراو
غیردو ای داردا هدف غایی قاو ت ،اساقا و برپایی نظام اسا ی با تریه بر یهاوبینی دینی و اسا ی
استا
وزو سیاسی هر یک از بازیگراو حاضر در حیط یغرافیایی و صشحنه قاو شت اکشاوت اسشت شذا
سرریه در الب جمرعه ا نیای حرر قاو ت ارار دارد و حک و تقریت آو بشرای یمهشرری اسشا ی
اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا سرریه در سیاستهای نطقهای ،همسر و همسنگر با یمهشرری اسشا ی ایشراو
ادم بر یداردا در این راساا از یک سر؛ سرریه تنها کشرر عربی است که در عرصه بینا ملل و نطقهای
نقشی ساقل و بدوو وابساگی به غرس و ایادی ا پریا یسم یهانی ایکا یکندا و از سری دیگر؛ حمایت
سرریه از راضع ایراو در الا حبس ا لناو و پیروزی در ینگ سرنرشتسشاز  33روزه و پششایلانی از
قاو ت اهر انانه شیعیاو در یمن و گشروههشای لشارز فلسشطینی در ینشگ اخیشر و تحشر سشاز  12روزه
ثا زدنی استا از این رو با ویرد اسامرار حیات سیاسی و حاکمیای سرریه است که یتشراو ایشراو را
در تقابل با غرس ،رژیم صهیرنیسای و عربسااو ترانمند ساخت و این هماو حلقه وصل یاو ایراو و نظام
سرریه ی باشدا بنابراین دا ن زدو به بحراو بیثلاتکننده در سرریه و براندازی اسد ،هماشرین راهلشرد
کشررهای ضد حرر قاو ت برای هار یمهرری اسا ی ایراو یباشدا
با نگاهی به رویررد و اهداف یمهرری اسا ی ایراو در الا حرر قاو ت باالخص حرادث اخیر
سرریه ،یتراو راهلرد سیاست خاریی یمهرری اسشا ی ایرانشرا بشر اسشاس نظریشه «ادراک از تهدیشد»
اساکن وا ت تلیین کردا از دیدگاه نظریه « رازنه تهدید» آنچه رفاار خشاریی یمهشرری اسشا ی ایرانشرا
شرل یدهد؛ ادرتطللی یمهرری اسا ی ایرانلرای تأ ین ا نیت بیشار نیسشت زیشرا؛ افشبایش اشدرت
یمهرری اسا ی ایرانا نیت بیشاری را برای آو به دنلا نخراهشد داششتا آنچشه نقشش تعیشینکننشده در
سیاست خاریی و ا نیای ایراو دارد ویرد تهدید و ادراک قا ات عشا ی رتلشه ایرانشی از ایشن تهدیشدها
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استا ا ا در این هارهرس ،تهدید هم تعری

و ایبای شخصی داردا به گکاه وا ت ،تهدید از اشدرت

کلی ،جاورت یغرافیشایی ،اشدرت تهشایمی و نیشات تجاوزکارانشه کنششگراو و رفاشار خشاریی آوهشا،
تشریل یشرد که در ادا ه ر که های کلی آو تجبیه تحلیل شده و در رضرع سرریه تلیین شده استا
قدرت کلی از یمله زیرشاخههای ادرت کلی ،اابلیتهای اااصادی -صنعای یک کشرر یباششدا
رژیم صهیرنیسای در سا های اخیر دسااوردهای همی در ز ینه علم و صنعت داششاه و بشهعنشراو رکشب
صادرات برخی از تر یدات صنعای با ترنر رژی برتر در آ ده استا رشد صنایع بشا ترنر شرژی برتشر در
رژیم صهیرنیسای به دو عا ل بر یگردد:
عامل اول ،اینره این صنعت در اخایار ساز او نظا ی استا ازنظر تاریخی ،بیشار شرکتهای دارای
ترنر رژی برتر انند شرکت های بخش دو ای زیر نظر وزارت دفاع و باهدف تر ید سیسامهای پیشرفاه
اسلحه به ویرد آ دندا در سا های اخیر صنایع در ف ای رتلط با ساز او نظا ی در اا ب طرح رسرم
به جامع نظا ی صنعای ترسعه یافاه استا
عامل دوم ،حمایت ساقیم دو ت از صنایع با ترنر رژی برتر استا در همین راساا ،دو ت طرحی را
تصریب کرده که بر اساس آو سر ایهگذاراو را به سر ایهگذاری در بخش صشنعت تششریق شیکنشد و
کمپانیهایی که ترانایی ترسعه بخش صنعای را داشاه باشند از عافیتهای ا یشاتی ،تخکیش

ا یشاتی و

کمکهای دو ای بهره ند یششرندا بعشد از تصشریب ایشن طشرح بازارهشای رژیشم صهیرنیسشای بشهطشرر
اابل احظهای ترسعه یافاند؛ صادرات آو افشبایش و وارداتشش کشاهش یافشتا عشاوه بشر ایشن ششاغل
یدیدی در نشاطق پیرا شرنی رژیشم صهیرنیسشای ایجشاد ششدندا زیشرا ایشن طشرح سشرد سشا یانه در بشرای
سر

ایهگذاری در بخش صنعای را بهشدت افبایش داده است (باتلر و سرئد1)10 :2016 ،ا

همین تریه به بخش صنعت باعث شده که ا روزه رژیشم صهیرنیسشای دارای یرشی از پیششرفاهتشرین
صنایع در یهاو باشد و اعاالاٌ در زیر سایه صنعت ادرتمند ،اااصاد پریا نیب زاییده ی شردا
همچنین عربسااو ببرگترین صادرکننده نکت در یهاو است ا ا آنچه نقش عربسااو را در رابطه بشا
سیاست نکای این کشرر بریساه ساخاه است ،اساکاده از ساح نکت برای فشار بر ایراو استا عربسااو با
افبایش بشیسشابقه تر یشدات نکاشی خشرد ،و ترانشایی در کشاهش ایمشت نکشت ،ضشربه هلرشی بشه اااصشاد
کشررهای نطقه باالخص ایراو وارد ساخاه استا
قدرت تهاجمی افبایش ادرت تهایمی یک کشرر ،سایر دو تها را تحریک و تشریق یکند که
با شدت تمام ادرت هایم را از طریق تشریل اتحاد و ائشااف رازنشه کننشدا بشه عنشراو ثشا افشبایش
1. Butler & Swed
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ادرت رشری یمهرری اسا ی ،ترانایی ایراو را برای قابله با تهدیدات از یانب رالا افشبایش دادا و
باعث شد که عربسااو و رژیم صهیرنیسای و حای ایاالت احده در تقابل با ایراو اسا ی حااط باشندا
و این ترانایی تسلیحاتی ترس غربیها را لنی بر اینره یمهرری اسا ی ایرانلاراند کمک های نظا ی را
برای حبس ا  ،انصارا و حشدا شعلی که علیه رژیم صهیرنیسای و عربسااو یینگیدند را فراهم کنشد
را به طرر فباینده ای افبایش دادا بنابراین افبایش تراناییهای نظا ی ایشراو تهدیشدات همشی را اریشه
نافع هر دو کشرر رژیم صهیرنیسای و رژیم صعردی یکردا
در یاو کشررهای یهاو ،رژیم صهیرنیسای در سشطح ا نیشت ویشردی بشاای انشده اسشتا بنشابراین
او ریت سیاسشت خشاریی آنهشا در دریشه او ت شمین بقشا و ا نیشت خشرد اسشتا ایشن وضشعیت ،رژیشم
صهیرنیسای را به سمای سرق یدهد که تما ی ظرفیتهای دو ت را در ز ینه ارتقاء تراو نظا ی به کار
گیرند (ترابی)168-169 :1395 ،ا در همین راساا رهلراو نظا ی رژیم صهیرنیسای سیاست «پیروزی ااطع »1را
ابداع و به دو ت تلآویر ترصیه کردند که نیروهای سلح را به بهارین ینگافبارها و بهاشرین سشربازاو
آ رزشدیده به نظرر یلراو نابرابری کمی بین رژیشم صهیرنیسشای و حریکشانش تجهیشب کنشد(آدنسشا ر،
 .2)96 :2008ازاین رو یتراو گکت تاکنرو هی ،بازیگری به اندازه رژیم صهیرنیسای بر تهایمی بردو،
آوهم در سطح راهلردی ،تأکید نررده استا ا لاه این تأکید تنهشا در شان نیسشت ،بلرشه قا شات رژیشم
صهیرنیسای طی هند دهه گذشاه با ترسل به اادا ات تهایمی ،بارها نیات خرد در ایشن ز ینشه را اثلشات
کردهاندا از یمله یتراو بشه حملشه نظشا ی بشه «سشایت اوسشیراک »3عشراق در سشا  1981یشا حملشه بشه
تأسیسات هساهای سرریه در سا  2007و شاهد گسارش حماتی از این دست در سرریه برای قابله بشا
اناقا تسلیحات به ینرس لناو (ترابی ،)168-169 :1395 ،و اخیشراٌ خرابرشاری در تأسیسشات هسشاهای نطنشب
ایراو هسایما
باید اذعاو نمرد قامهای رژیم صهیرنیسای بر این عقیده هساند که در شرایط حاکم بشر خاور یانشه،
تنها راه بقای آناو ،برتری طلق تسلیحاتی ،خصرصاٌ در حرزه تسلیحات هساهای استا اهمیشت برتشری
نظا ی رژیم صهیرنیسای از حیث تهدید نظا ی از این وااعیشت نششأت شیگیشرد کشه رژیشم صهیرنیسشای
کا ا آ ادگی اساکاده از این تسلیحات را در شرایط بحرانی داراستا از طرف دیگر رژیم صهیرنیسشای
تنها کشرر خاور یانه است که به ع ریت «او پی تی »4درنیا ده استا شذا اابلیشتهشای هسشاهای رژیشم
1. decisive victory
2. Adensamer
3. Osirak
4. Non-Proliferation Treaty
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صهیرنیسای نهتنها تهدیدی برای ا نیت لی ایشراو بلرشه بشر ا نیشت کشل نطقشه و بشهخصشرص رایلشاو و
دشمناو آو المداد یشرد و ایشن ا شر از سشری اساراتژیسشتهشا و صشاحبنظشراو خالش

شررد تأییشد

1

وااعشده است (زروبل. )33 :2004 ،

نیّات تهاجمی از نظر اساکن وا ت ،ارتلاط ساقیمی بین یباو تهدید و نیات تهایم ویشرد داردا بشه
علارت دیگر هر هه نیات تهشایمی یشک کششرر بیششار باششد یشباو تهدیشد درک ششده در یشاو سشایر
کشررها به هماو یباو افبایش ییابدا یک بار دیگر تقابل یمهرری اسا ی با رژیم صهیرنیسای تشأثیر
نیات را به زیلایی به تصریر یکشدا نیات تهایمی رژیم صهیرنیسشای نسشلت بشه کششررهای خاور یانشه
بهخصرص دشمناو و رایلاو آو در نطقه خاور یانه و خلی فارس در سیاسشتهشای نظشا ی و اسشاراتژی
ا نیت لی آو کا ا شهرد استا رژیم صهیرنیسای با اشغا سرز ینی ،خشرنت و نیروی نظا ی تأسیس
شد (کر ی ،)8-28 :1376 ،براین اساس در سا های اخیر رژیم صهیرنیساییهشا بارهشا نیشات تهشایمی خشرد
نسلت به یمهرری اسا ی ایرانرا نشاو دادهاندا رویررد رژیشم صهیرنیسشای و حا یشاو آو بشهویشژه البشی
یهردی در آ ریرا نسلت به تهدید یمهرری اسا ی ایراندر طر دهههای گذشاه با روند خاصی روبرو
برده ،که بر لنشای دو ویژگشی «تشداوم» و «تغییشر» اابشل تششریح اسشتا ویشه «تشداو ی» آو بشه رویرشرد
تنشآ رد تلآویر نسلت به تهراو باز یگردد که از ابادای تررین یمهرری اسا ی تاکنرو همیشه در
یریشاو بشرده اسششتا از ایشن زاویشه ،سیاسششت خشاریی رژیششم صهیرنیسشای نسشلت بششه یمهشرری اسششا ی
ایراوهمراره از احظههای ایدئر رژیک ،ژئرپلیایک و نظا ی تأثیر پذیرفاه استا ویشه «تغییشر» بشه ایشن
عناست که در سایة تحرالت بعد از یازدهم سپاا لر ،کهرم ا نیت در سیاست خاریی رژیم صهیرنیسای
احر شده و یایگاه ایراو در دسارر کار ا نیای این رژیم تغییر کرده و از سطح «ها ش ا نیای کشانرنی
نطقهای» یا «تهدیدی نا

اقارو» به «تهدید ویردی» ارتقاء یافاه است (کیشراوحسشینی و زارعشی هشدک:1391 ،

)133ا در این راساا نیات تهایمی رژیم صهیرنیسای نسلت به ایراو در حررهای زیشر خاصشه شیششرد:
قابله با بنیادگرایی اسا ی ،قابله بانکرذ ایراو در نطقه ،ارائة ا گری سررالریسشای ،بشرهم زدو تشرازو
راهلردی نطقه به زیاو ایراو ،انجام عملیات هرایی علیه ایراو ،تشریق ا ریرا به ینگ با ایراوا این رژیم
همهنین سعی شیکنشد یمهشرری اسشا ی ایشراو را بشهعنشراو عا شل تهدیدکننشدة نظشامهشای حرشر ای
دو تهای نطقه نشاو دهدا این رژیم خطر اصر گرایی اسا ی نشأت گرفاه از ایراو را در کششررهای
آسیای رکبی ببرگ یلره یدهد و برای خرد نقش اصلی در قابله با خطر اسامگراها را اائل اسشت
و دو ت ایراو را بهعنراو کانرو بنیادگرایی اسا ی در نطقه و یهاو عرفی یکندا بهاینترتیب ایشراو
1. Zerubvel
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بهعنراو خطری علیه ثلات داخلی این کشررها عرفی یشرد (شهلازی)107 :1393 ،ا
نیات تهایمی رژیم صهیرنیسای نسلت به سرریه نیب ناشی از سابقه تاریخی اخاافشات دو کششرر در
سئله فلسطین و اخاافات

رزی بر سر ارتکاعشات یشرالو اسشت ( حمشدزاده ابراهیمشی و لرشی-207 :1388 ،

 )201ا درز او شروع بحراو سرریه نیب باید گکت که این کششرر اباشدا سیاسشت تشدافعی نسشلت بشه واشایع
سرریه در پیش گرفت بهطرریکه رضع روشنی در برابر تحشرالت سشرریه نگرفشت ،و شی در عمشل بشه
دنلا آو برد که هی ،کدام از طرفین به پیروزی نرسد و ویرد ینگ داخلی را در آو کشرر برای خشرد
طلرس یدانستا بااینحا رفاهرفاه رژیم صهیرنیسای سیاست تهایمیتشری را اتخشاذ کشرد و بشه ایشن
نایجه رسید که بدترین سناریری ریرد برای این رژیم ،بقای حرر ت اسد اسشتا بنشابراین تمشام تشراو
خرد را برای براندازی اسد در پیش گرفت که از یمله این اادا ات یتراو به حمات نظا ی به سرریه
و ارسا ساح برای تروریستها اشاره کردا گذششاه از ایشن هشا بایشد تریشه داششت کشه همرشاریهشای
دیپلماتیک و اطاعاتی گساردهای یاو عربسااو سعردی و ترکیه با رژیم صهیرنیسای برارار یششد کشه
خرد پیرندهای پنهاو و آشرار یاو اتحاد نطقهای خا

حرر ت اسد را نمایاوتر

یکنشد (نیشاکریی و

سارده)136 :1395 ،ا بهطررکلی اادا ات و نیات تجاوزکارانه رژیم صهیرنیسای علیه سرریه ،پس از ششروع
بحراو این کشرر به شرح زیر برده است:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

حمله هرایی به سرریه:
تهدید سرریه به حمله نظا ی؛
اساکاده خا کاو از ادوات نظا ی ساخت رژیم صهیرنیسای؛
خد ات اطاعاتی و یاسرسی دساگاه ا نیای رژیم صهیرنیسای به خا کاو؛
ح رر نظا ی نیروهای ویژه و کماندویی ارتش رژیم صهیرنیسای در ناطق خارج از سیطره
ارتش سرریه است؛
خد ات اطاعاتی و یاسرسی دساگاه ا نیای رژیم صهیرنیسای به خا کاو؛
تحرکات بینا مللی برای ایجاد انع در ارسا ساح به سرریه؛

 -8تهدید یمهرری اسا ی ایراو و حبسا بهعنراو احداو سرریه به حمله نظا ی که این کار
بهطرر غیر ساقیم برت عی نظام سرریه اثر یگذارد؛
 -9در او تروریستها در بیمارسااوهای رژیم صهیرنیسای (دهقشانیفیروزآبشادی و آیر شر-15 :1392 ،
)12ا
تأثیر مجاورت جغرافیایی از نظر وا ت کشررها تهدید را هر اندازه نبدیرار باشد بشه ششرل بیششار و
بهاری درک ی کنندا جاورت یغرافیایی تهدیدها،دکشررها را وادار خراهد کشرد کشه در یسشاجری
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احد برآیندا کشررهای خاور یانه نسلت به ادرت همسایه ،در قایسه بشا اشدرت اشراکم ،بسشیار بیششار
حساس برده اند :تهدیدات از سری دو ت های همسایه دارای نشأ نگرانی بیشاری برای این کشررها در
قایسه با اریارین ادرتها در نظام بین ا ملل استا
اگرهه رژیم صهیرنیسای با یمهرری اسا ی ایشراو شرز ششارک نشدارد و شی ارارگشرفان ایشن دو
کشرر در یک نطقه یغرافیایی آوها را بهعنراو کشررهای همیرار عرفی

شیکنشد (سشیملر و اسشماعیلی،

)16 :1392ا در همین راساا از یمله دالیل اهمیت سرریه برای ایراو :راعیت یغرافیایی سرریه اسشت کشه
اهمیت اساراتژیک دارد؛ هراکه اوال سرریه در نطقه خاور یانشه اشرار داردا ثانیشا همجشراری سشرریه بشا
عراق ،ترکیه ،رژیم صهیرنیسای ،لناو و فلسطین ،اهمیت ژئرپلایری و اساراتژیری این کشرر را افبایش
داده استا همچنین سرریه این ترانایی را د ارد کشه انشرژی کششررهای ایشراو و عشراق را از طریشق بنشادر
طرطرس و بانیشاس بشه سشمت کششرر هشای اروپشایی اناقشا دهشد (رائشی)3 :1392 ،ا بنشابراین تهدیشد رژیشم
صهیرنیسای برای سرریه در

قایسه با تهدید رژیم صهیرنیسای برای ایراو شدت بیششاری دارد (حمیشدی و

ااسمی)69 :1394 ،ا
در این ز ینه باید گکت که؛ کل رزهای خاکی /ز ینی رژیم صهیرنیسای  1006کیلر ار و رزهشای
ساحلی آو  273کیلر ار برآورد شده است که از آوها رز با کرانه باخاری  307کیلشر ار ،بشا اردو 238
کیلر ار ،با لناو  79کیلر ار ،با صر  255کیلر ار ،با نرار غبه  51کیلر ار و با سرریه  76کیلشر ار اسشت
( طکیاو)39 :1378 ،ا پس تهدیدهایی که نبدیرار هساند زودتر و بیشار احساس ی شرند و سریع تر بشه آو
ها واکنش نشاو داده ی شردا ازاینرو ،سرریه به ثابه یرشی از سارنهای اصلی حشرر قاو شت ،بشه د یل
همجراری یغرافیایی که بشا رژیم صهیرنیسای دارد ،در عشادالت راهلردی ایاالت احده یایگشاه ویشژه
ای دارد و ایاالت احده با نابرد کردو پل ارتلاطی یاو ایراو و خشط قشدم حشرر قاو شت ،بشه دنلششا
تأ ین ا نیشت رژیم صهیرنیسای اسشتا

نتیجهگیری
با شروع بحراو سا  2011یادی در سرریه ،نیشاز بشه همرشاری و گسشارش روابشط بشین یمهشرری
اسا ی ایراو ،سرریه و حبس ا لناو بیش از پیش احساس ضرورت و نیاز شدا ذا یمهشرری اسشا ی
ایراو علیرغم فشارهای نطقهای و بینا مللی با تریه به احظات ا نیای و نافع لی کشرر و همچنین
ایکای نقش ادرت خرد در سطح نطقه ،به بازیگر کلیدی در سائل سرریه تلدیل شد و نقش همتشری
در رابطه با بحراو سرریه ایکا نمردا ایراو بشه نظشرر حمایشت از نظشام سشرریه ،تقریشت حشرر قاو شت،
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گسارش انقاس اسا ی و همچنین بیروو راندو نظام سلطه از ردم حمایت و پشایلانی نمردا
با نگاهی کاو و یا ع به پژوهش حاضر به نظر یرسد که نظریشه رازنشه تهدیشد هشدایت سیاسشت
خاریی کشررها را پاسخی به تهدیدهای خاریی شیدانشد ،از ایشنرو تکرشر انقشاس اسشا ی و حشرر
قاو ت در طی بحراو سرریه با تئرری رازنه تهدید وا شت همخشرانی بیششاری داردا از دیشدگاه نظریشه
ادراک از تهدید وا ت آنچه رفاار خاریی یمهرری اسا ی ایراو و حرر قاو ت را شرل شیدهشد،
ادرتطللی کشررهای حرر قاو ت برای تأ ین ا نیت بیششار نیسشتا زیشرا افشبایش اشدرت یمهشرری
اسا ی و حرر قاو ت ا نیت بیشاری را برای آو به دنلا نخراهد داشتا یرن آنچه نقش تعیینکننده
در سیاست خاریی و ا نیای دارد ویرد تهدید و برداشت این کشررها از آو تهدید استا ویرد تهدید
برای یمهرری اسا ی ایراو باعشث ایجشاد حشرر قاو شت لانشی بشر تکرشر انقشاس اسشا ی و ترسشط
یمهرری اسا ی ایراو و شرلگیری رازنه ،اتحاد و ائااف با کشررهایی است که نلع تهدیشد آوهشا
شارک استا از اینرو در خصرص اتحاد -ائااف یمهرری اسا ی ایراو (هسشاه رکشبی و رهلشری
حرر قاو ت) با سرریه و شرلگیری حرر قاو ت دالیل زیر را شیتشراو ذکشر نمشرد :یشک ویشرد
تهدید برای اهیت هسای شناخای انقاس اسا ی باعث شرلگیری رازنه ،اتحاد و ائشااف یمهشرری
اسا ی ایرانلا کشررهایی است که نلع تهدید آوها شارک اسشتا بنشابراین آنچشه باعشث همگرایشی و
اتحاد یمهرری اسا ی ایرانلا سرریه ،لناو ،یمن و عراق شده اسشت ویشرد تهدیشد ششارک از یانشب
رژیم صهیرنیسای و عربسااو سعردی در نطقه استا تاش رژیم صهیرنیسای و عربسااو بشرای شرسشت
حرر قاو ت و ضربه زدو به یایگاه نطقه ای ایراو و نبوی کردو گکاماو انقابی حرز یباششدا از
این نظر ی تراو اشاره کرد به حمایت عربسااو و رژیم صهیرنیسای از گروههشای تروریسشای داعشش و
یلهه ا نصره کشه دیشدگاهی سشلکی و کشا ا ضشد ششیعی داششاندا دوم ،ا رشاو تغییشر رژیشم در سشرریه،
ها شهایی را برای یمهرری اسا ی ایراندر پی دارد از یملشه؛ اطشع پشل ارتلشاطی یمهشرری اسشا ی
ایرانلا حبسا  ،زیاو راهلردی و کاهش حرزه نکرذ یمهرری اسا ی ایراندر شرق دیارانه ،لناو ،یمن،
فلسطین و حای عراق ،تغییشر تشرازو اشرای نطقشه ای بشه نکشع عربسشااو و رژیشم صهیرنیسشای و گسشارش
گروههای رادیرا خا

با جاااایراوا سرم ،یمهرری اسا ی ایراند شق را خط قدم یلهه قاو شت

المداد یکند و در طشی بحراو سرریه هیچگاه از راه حلهای نظا ی و دخا شت سشایر کشششررها یهشت
حل و فصل بحراو ایشن کشششرر حمایششت ننمششرده اسششت ،بلرششه بششرعرس برخشی سششئرالو دسششاگاه
دیپلماسی و ادرتهای ببرگ غربی و ا ریرا ،نگاه کاو یمهشرری اسشا ی و تکرشر انقشاس اسشا ی
همراره عاقدند که برای حل بحراو سرریه فقشط یشک راه ویشرد دارد و آو نیششب راه حشل قاو شت در
124

نقش تفکر انقالب اسالمی و محور مقاومت در قبال سوریه بر اساس نظریه استفان والت

برابر اسارلار ،ترکیر استا ههارم ،بنابراین اتحاد و ائااف با جاااایراو ،سشرریه را از تنهشایی کشه در آو
فرورفاه برد نجات دادا به علارتی دیگر یتراو گکت اگر حمایتهای یمهرری اسا ی ایراندر سرریه
نلرد شاید اکنرو سرنرشای دیگر در سرریه رام یخررد ،و یلهه قاو ت یرشی از هماشرین بشا هشای
خرد را از دست یدادا طرفین این یلهه یدانساند که برای پاسخگریی به ها شهای نطقهای نیاز بشه
نرعی هماهنگی دارند و بیتریهی به تهدیدات فایعهآ یب خراهد بردا
بنابراین از دیدگاه نظریه رازنه تهدید ،آینده نظام سرریه و عدم شرست آو در برابر اهداف و نیات
کشررهای رژیم صهیرنیسای و عربسااو برای ایراو در نظر ه تکرر انقشاس اسشا ی از حشاف حکش و
تقریت نقش نطقهای  ،تقریت حرر قاو ت ،رازنه اشدرت و تقریشت یلهشه قاو شت در کششررهای
ایراو ،لناو ،عراق ،سرریه و یمن بسیار با باال و با ارزش استا یمهشرری اسشا ی بشا حمایشت از حشرر
قاو ت ،بر اساس حیط ا نیای و نطقهای خرد سیاسشای را در پشیشگرفاشه کشه در دریشه او شانع از
سقرط احد تاریخی خرد یعنی بشار اسد در سرریه شردا و در دریه دوم بشه تقریشت روزافشبوو حشرر
قاو ت در تقابل با رالای نطقهای و بین ا مللی برای رفع تهدیدات احاما ی در آینده اادام کندا به این
ترتیب یتراو گکت ناسلات یمهرری اسا ی ایراو و کشررهای حرر قاو ت یک اتحشاد نانرششاه؛
و ی با اهمیت راهلردی بسیار باال استا این راهلرد اساراتژیک حرر قاو شت لانشی بشر تکرشر انقشاس
اسششا ی بششرده کششه دارای احظششات سیاسششی ،ایششدئر رژیری ،فرهنگششی ،اااصششادی ،دفششاعی -ا نیاششی و
ژئرپلیایری استا
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Abstratcts

The Role of the Islamic Revolutionary and Axis of Resistance
Thought to Syria On the Basis of Stephen Walt's Theory
Behzad Ghasemi 1
Sayyed Asghar Bagherinezhad 2
ABSTRACT
This study is mainly intended to investigate the role of the Islamic Revolution the
axis of resistance thought toward Syria, Syrian sovereignty and countering the threat
on the basis of Stephen Walt's theory of balance of threat. The supportive policy and
protection of the Islamic Revolution of Syria in the crisis, and its struggle for the
survival of the Syrian government, have been investigated on the basis of approach
of unity and coalition. Thus, the participation of Iran, Syria, Hezbollah of Lebanon,
Ansarullah of Yemen, and Hashd al-Sh’abi of Iraq, on the one hand, and the Zionist
regime and Saudi Arabia in the Middle East, led by the United States and the West,
on the other, has turned into an area of competition Pro-resistance countries (Iran,
Syria, Lebanon, Yemen and Iraq) and countries against resistance (Zionist regime
and Saudi Arabia). Therefore, the main research question involves the thinking of
the Islamic Revolution and the protectionist policy focusing on the resistance in
favor of the government of Bashar al-Assad and the formation of alliances and
coalitions between the present countries and the way it has been implemented and
operated. Inspired by Walt's balance of threat theory, the researchers main
hypothesize that the main reason for the Islamic Revolution's supporting policy on
resistance and Syrian government, in addition to revolutionary thinking, regards
understanding of common regional threats from the side the Zionist regime and
Saudi Arabia. Research findings illustrate according to Walt's theory of balance that,
the perception of a common threat by the Axis of Resistance has resulted in Iran's
support for Syria and the formation of alliances between them. The process and the
method of establishing such alliances and unity are investigated too.
Keywords: Politics and strategy, Islamic Revolution thought, Axis of Resistance,
Syria, Islamic Republic of Iran, balance of threat.
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