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Abstract 

To review the activities of revolutionaries as the topic patterns of Islamic 

Ommah along its continuously fighting ageist the cruelty and injustice has a suitable 

role in renewal life and motivating on the existence groups and classes in Islamic 

society that are seeking a way for certainty of their desires.     

 In this research, the outstanding role of martyr Hamadani in preventing the 

collapse of the Syrian regime and his role in revealing the Zionist and American 

plots as one of the golden sheets of the Basiji services in order to realize the rule of 

oppressed and planning for Imam Mahdi’s worldly rule. This research is analyzed 

by descriptive-analytical method using library studies and internet resources and 

documents about the role of martyr Hamadani’s diplomatic role in the Syrian crisis 

and controlling the scene of its war for the Islamic Republic system and try to 

answer the main question that what is martyr Hamadani’s strategic and dilomatic 

role in Islamic republic system. It should be noted that his role in the particular and 

critical conditions of Syria has taken place on difficult war scenes and has led to a 

significant success for thesacred system of the Islamic Republic of Iran. So, it can be 

concluded that in the future the activities of these patterns of Islamic Republic 

system should be highlighted and these experiences should be given to the later 

generations in order the oppression and oppressor has no comfortable forever of 

their activities.   
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چکیده
اماان آزادیخواهاان علیاه ع(وان الگوهای بتگسته امت اسالمی در اول مبارزه بی های انقالبیون بهبترسی فعالیت

و اص(اف موگود در گامعاه اساالمی کاه  هاگتوهظلم و بی عدالتی، نقش به سزایی در تجدید حیات و ایجاد انگیزه در 

این تحقیان، نقاش بای بادیل شاهید همادانی در  در نماید.ی اود هست(د ایفا میهاآرمانتای تحقین در گستجو روش ب

ع(اوان ی صهیونیساتی و آمتیکاایی باههاتوائهکتدن بتمالی از فتوپاشی نظام حاکم بت سوریه و نقش ایشان در تیگلوگ

ی حکومت گهاانی ساز(هیزمضعفان و ی زرین ادمات بسیجیان ستافتاز در راستای تحقن حکومت مستهاورقیکی از 

 حضتت مهدی )ع،  مورد بترسی قتار گتفته است.

در  اسا(ادی و ای(تتنتای م(اابع و ایکتابخاناه مطالعاات از اساتفاده باا و تحلیلای -توصیفی  روش با تحقین این

باتای نظاام  شتایال بحتان و ک(تتل صح(ه گ(  ساوریه اصوص ایفای نقش مستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در

نقاش کاه  دارد را اصالی السسا ایان باه پاسخگویی در سعی گیتد وگمهوری اسالمی مورد تحلیل و بترسی قتار می

اسات؟ الزم باه ذکات اسات کاه نقاش مستشااری  کدامراهبتدی و دیپلماتیک شهید همدانی در نظام گمهوری اسالمی 

ر صورت گتفته و باع  موفقیت قابل تاوگهی باتای های گ(  دشواایشان در شتایال ااص و بحتانی سوریه بت صح(ه

های نظاام گمهاوری اسطوره گیتیم که بایستی در آی(ده فعالیت ایننظام مقدس گمهوری اسالمی ایتان شد و نتیجه می

های بعدی مجاهدین اسالم قتار دهیم تا ظلم و ظاالم تاا اباد از اسالمی را بتگسته نمود و این تجتبیات را در ااتیار نسل

های این افتاد، روی راحتی و آرامش را نبی((د.فعالیت

.مستشار، دیپلماتیک، بحتان، شهید همدانی ها:کلید واژه

.ع امام حسین )ع ، تهتان، ایتاناستادیار دانشکده فتماندهی و ستاد، دانشگاه گام -2

.عضو هیات علمی دانشکده ام(یت، دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین )ع ، تهتان، ایتان -2

ایاتان؛ تهتان، ، ع) حسین امام پاسداری تتبیت و افستی دانشگاه –متبی دانشکده علوم انسانی و قدرت نتم  -3
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 مقدمه -1
گ اری بسی، مستضعفین باه حفظ دستاوردهای نظام گمهوری اسالمی ایتان و ک(کاش در نام

محدود بماناد و رساالت  ک(د که این نهادی است که نباید در چارچوب متزهای کشورما القاء می

گتایی گتی و مطلوبرو، روح انقالبیگهانی اود را بایستی به نحو مطلوب به انجام رساند. از این

باشد که در اول مدت فعالیت آن، در اعضای این نهاد انقالبی موتور محتکه این عقیده آرمانی می

 ده است.ها و تالش در تحقین این اهداف بوگ اریبتنده هدفموتور پیش

ساازی آن و... تاالش در های انقالبی مانادن و ساعی در نهادی(اهلزوم ش(اات و تبیین ویژگی

اصوص تعمیم روحیات متعالی اعضای بتگسته بسی، مستضعفان به بدناه ایان شاجته ایباه گهات 

هایی است که درپژوهشاگتان نیاز ضاتورت پاتدااتن باه ایان تداوم این حتکت مقدس از دغدغه

 نماید.جاد میموضوع را ای

اور فعال حضاور پتدااتن به نقش ستدار شهید حسین همدانی که در گتیان گ(  سوریه به

ع(اوان مستشاار نظاامی، از بدیل ایشان بهیافته و نقش فعال در ای آن ایفا نمود؛ و ش(اات نقش بی

-ه باتای نسالسازی آن، گام مسثتی در ارائه نقشه راگمله مقوالتی است که سعی در تبیین نهادی(ه

های بعدی بسی، مستضعفان اواهد بود. ستمشن قاتار دادن فعالیات گ شاتگان بسای، مستضاعفان، 

های مسثت بسی، مستضعفان را در گهان ممکان نماوده و الگاوی م(اسابی باتای دیگات تداوم فعالیت

های بخش بوده و با روش(گتی، اتکاء به ذات یزدان الهی و ایمان راسخ به وعدههای آزادینهضت

قتآن در پیتوزی حتمی مستضعفان بت مستکبتین، آنان را به مبارزه مقدس اود دلگتم و تاالش در 

 سازی حکومت حضتت مهدی )ع،  ایجاد اواهد کتد. اوری در گهت زمی(ه

 و گردآوری اطالعات تحقیقروش  -2

 م(ابع وای هفن کتابخان»، شودیمتحلیلی استفاده  -با توگه با ای(که از روش تحقین توصیفی 

در این تحقین سعی  ی گتدآوری ااالعات مورد نیاز استفاده شده است.بتا زین «اس(ادی و ای(تتنتی

ی حداک ت استفاده در گهت بتدارشیفی و اس(ادی یع(ی اکتابخانهی از ف(ون تیگبهتهکه با  شودیم

 پایایی و روایی مقاله بشود.
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 های اطالعاتیداده -3

  1333 – 1370حسین همدانی اشهید  زندگینامهمختصری از  -3 -1

در ع(فاوان گاوانی باا تفکاتات و  دیده به گهاان گشاود 2333ر سال دحسین همدانی شهید 

اهلل مادنی آیت ،حضتت امام )ره  آش(ا شد و از محضت درس مکارم ااالق و احکام شهید محتاب

از گا اری و پایه انقاالب اساالمیی وی پا از پیتوز. ای بسزا بتدکه در همدان تبعید بودند، بهته

، فعالیتش را آغاز بوداستان همدان را آغاز و اود نیز به ع(وان یکی از ارکان اصلی مسسسین بسی، 

ع(اصت ااغوت و عوامل فسااد  یسازآن اطه، به پاک نیتوهای متدمیکتد و با کمک همتزمان و 

دستگیت شده و مورد تعقیب بود، عوامل و نفاق بتآمده و از آنجایی که چ(دین بار به دست ساواک 

 .ش(ااتااغوت را به اوبی می

ای درن  نکتده و راه کتدستان را در پایش گتفات و از آنجاا ، لحظهگ(  تحمیلیبا آغاز 

که پیش از گ(  نیز به کمک متدم محتوم کتدستان شتافته و با دیگت دوستان و همتزمان در آنجا 

ساتیزان پیوسات و شا(اات، دیاتی نپاییاد کاه باه صاف دشمنهای ضدانقالب را مینیز گتوهک

الفجت را با پیتوزی کامل تجتباه کاتد. فتمانادهی گبهاه میاانی ساتپل های مطلعفتماندهی عملیات

هایی بود که در راستای مبارزه با دشمن بع ی بتداشته و پا از مدتی کوتااه ذهاب هم از دیگت گام

 26همت و شهید شاهبازی در تشاکیل و ساازماندهی لشاکت  به همتاه حا  احمد متوسلیان و شهید

المقدس آن هم باا مسائولیت المبین و بیتمحمد رسول اهلل )ص  نقش بسزایی داشت. عملیات فتح

ای ناو در قالاب هادایت تیاپ و لشاکت باوده کاه از فاتحاان فتماندهی محورهای عملیااتی، تجتباه

وارد میدان نباتد علیاه  عمل ک((ده،های یگان اتمشهت، سهمی را از آن اود کتد و پا از تشکیل

را  5و کاتبالی  9های مهم و حیاتی همچون کتبالی عملیات دردیتی نپایید که و  دشمن بع ی شد

اساالم  توانم(ادای زبده همچون دیگت فتمانادهان فتماندهاو با شیتمتدان گیلکی به ستانجام رساند. 

سالم با م(افقین کوردل کاه باا ناام متصااد باه نتیجاه ا رزم(دگانساات و تا آاتین عملیات موفن 

ای آرام نگتفاات و پااا از دفاااع مقاادس بااه دانشااگاه رفتااه و تحصاایل تئوریااک و رساااند، لحظااه

ای موفان از ااود باه گاای کارنامهواش افزود ها را هم به تجتبیات ارزندهآکادمیک هدایت یگان

 .گ اشت
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های ایشاان باود و گانشای(ی ساازمان دیگت مسائولیت گانشی(ی نیتوی مقاومت بسی، در دو دوره از

باری تجتبه و ش(اات سااته که سبب شده است کار با کولهای که(هبسی، مستضعفان از او فتمانده

های ااص است، بت عهده ایشان کشور که دارای ویژگیمیموریت های  نیتتتتین و مهمتا حساس

 .گ اشته شود

در دوران گ(  تحمیلی موارد زیاادی  :دیفتمایمهمدانی در اصوص شهید راد س(اییآقای 

شاد کاه هایی در کار ایجاد میشد و گتهآمد که شتایال بتای رزم(دگان اسالم سخت میپیش می

ها و پیشبتد اهاداف میادانی رزم(ادگان تبحات بااالیی کتدن این گتهستادر بسیجی، همدانی در باز

 .داشت

 شا(اات و بصایتت باا ساتادر بسایجی، همادانی وریه،سا در درگیتی آغاز روزهای همان از

 متدمی بسی، نیتوهای و ارتش از مستشاری حمایت بتای داشت، واقعه این ابعاد به نسبت که دقیقی

رغم ای(که چ(دین بار از ستادر بسیجی، همدانی اواساته شاد کاه علیشد.  کشور این عازم سوریه

دد، اما وی به دلیل دغدغه و حساسایتی کاه نسابت باه گایی به ایتان بازگتبتای استتاحت و یا گابه

های تکفیتی مورد حمایت آمتیکا در این کشور داشات، مساائل بحتان سوریه و گوالن تتوریست

 .سوریه را رها نکتد

های تتوریستی تکفیتی به م(طقه که ماورد حمایات گیتی و گسیل گتوهاز همان آغاز شکل

اش بودند، ستادر بسیجی، همدانی با روش(گتی به تبیاین ایقهآشکار و پ(هان آمتیکا و متحدان م(ط

که یک رزم(اده  یستادر بسیجی، همدانی، در حال. ها پتدااتصهیونیستی آن - ماهیت آمتیکایی

گ اشات و های فکتی و فته(گای را مغفاول نمیعتصه گاهچیو نیتوی گهادی و میدانی بود، اما ه

. گوان و فعالیت در عتصه گ(  نتم همواره پیشگام و پیشتو باوددر بتقتاری ارتباب با قشت  ژهیوبه

ستادر بسیجی، همدانی از همان آغاز بحتان سوریه معتقد بود کاه محاور مقاومات در مقابال یاک 

گتیان وابسته به آمتیکا قتار گتفته است، ل ا وی انگیزه و اشتیاق زیادی بتای حضور در گبهه نبتد 

ناپ یت اساالم پاا از عماتی ستانجام ایان ساتدار ساتافتاز و اساتگیسوریه داشت و در پایان نیز 

باه شاهادت ساوریه در  2339سال ماه مهتفشانی، در گبهه نبتد با حتامیان تکفیتی در مبارزه و گان

  .http://amlashma.ir/53633)د رسی



 ی و دیپلماتیک شهید همدانی در بحران سوریهنقش مستشار

37 

 مستشاران باید چه کسانی باشند؟ -2-3

را ارائاه داده کاه در  یاالزماه یهاتیدین مبین اسالم بتای ااتف مشاورت انساان اصوصا

 :مشاور باید. آمده است السالمهمیروایات معصومین عل

 :اشیت الهی داشته باشد -2-2-3

: 2   ،)الحیاا شاور فی امتک ال ین یخشون اهلل عزوگل: السالم:یهامام صادق عل -2-2-2-3

 در کار ااود باا کساانی مشاورت کان کاه اشایت اادا را داشاته باشا(د  276

  .)اشیت: بیم و هتاس

میزان الحکماة ) شاور فی امورک ال ین یخشون اهلل تتشد: :السالمهیامام علی عل  -2-2-2-3

در کارهایت با افتادی که اشیت ادا دارناد، مشاورت کان تاا راه   229 :5  

 .رشد را بیابی

در   229 :هماان) شااور فای حادی ک الا ین یخاافون اهلل:: السالمهیامام علی عل  -3-2-2-3

 .مشورت کن ،که اوف ادا را در دل دارند گفتارت با کسانی

 :عاقل باشد -2-2-3

با عقال مشاورت  :شاور ذوی العقول، تیمن من الزلل و ال(دم :السالمهیامام علی عل -2-2-2-3

 .ها در امان باشیها و پشیمانیکن تا از لغزش

  225 :5)میازان الحکماة    لصواب:من شاور ذوی االلباب علی ا)ع : امام علی  -2-2-2-3

شااور فای  .به راه راست هدایت شده اسات ،کا با اتدم(دان مشورت ک(د هت

  .276 :2)الحیاا    أمورک مما یقتضی الدین، من فیه اما اصال: عقل،...

کااا پاا(،  مشااورت کاان، هاات ک(اادیدر کارهایاات آنچااه را کااه در اقتضااا ماا -3-2-2-3

و یکی از آن پ(، اصالت عقال : تضایی استدارای چ(ین اق -اصوصیت دارد 

 ... است

در مشاورت از   276 )هماان: تج(ب ارتجال الکاالم...: ... السالمهیامام صادق عل -9-2-2-3

 ... دوری گزین (دیگویافتادی که بدون اندیشه و مطالعه، سخن م

 کاارنادانم باا  276 )هماان: : مشاورا الجاهل المشفن اطات:السالمهیامام علی عل -5-2-2-3

 .کتدن اطتناک استنازک، مشورتدلسوز و دل
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 .بتدبار و حلیم باشد -3-2-3

شااور فای اماورک مماا یقتضای الادین مان فیاه اماا  :السالمامام صادق علیه -2-3-2-3
اش گانهپ(، یهابا کسی که یکی از اصلت  276 )همان:اصال: عقل و حلم...: 

 ...بودن است مشورت نماحلیم

 .جتب باشدم -9-2-3
 )هماان: من فیه اما اصال: عقل و حلم و تجتباه...: ...:السالمامام صادق علیه -2-9-2-3

... و یکاای از آن  داشااته باشااداصاالت بااا کساای مشااورت کاان کااه پاا(،   276
 ...داشتن استها تجتبهاصلت

تفتن نظات ز پا ی  ا276 )همان: ایاک و التأی الفطیت...:...، :السالمامام صادق علیه -2-9-2-3

 ... ناپخته بت ح ر باش
: میازان الحکماة  ) أفضال مان شااورت ذوی التجاارب...:: السالمامام علی علیه -3-9-2-3

 .باش(دیداران متجتبه ی،ک(یبتتتین افتادی که با آنان مشورت م  225
 .ناصح باشد -5-2-3

باا   276ص  ،2 اایالسالم: من فیه اما اصاال... و نصاح...)الحامام صادق علیه -2-5-2-3
ها کسی مشاورت کان کاه دارای پا(، اصالت باشاد... و یکای از آن اصالت

 ت...بودن اسناصح

)میزان  مشاورا العاقل رشد و یمن و توفین من اهلل :پیامبت اکتم صلی اهلل علیه و آله -2-5-2-3
، رشد، مبارک و توفیقی گتحتیمشورت با انسان عاقل نص  225 :5   ،الحکمة

 .ب ادا استاز گان
 .اهل تقوا باشد -7-2-3
کسای  باا  276 :2   ،)الحیااا مان اماا اصاال... و تقاوی)ع : ... امام صادق -2-7-2-3

 .داشتن استها تقویمشورت کن که دارای پ(، اصلت باشد... و یکی از آن

 .شجاع باشد -6-2-3
 فانه یضن علیک المخت  یا علی ال تشاورن گباناً: پیامبت اکتم صلی اهلل علیه و آله -2-6-2-3

ای علی با انسان تتسو مشورت نکن که او راه ااتو  را بات تاو   276 :)الحیاا  
 .ک(دیباریک م
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 گبانااً یضاعف علیاک ارماور ... ال تدالن فای مشاورتک :السالمامام علی علیه -2-6-2-3

 انسان تتسو را مشورت نگیت که امور را بت تو سسات  223 :5   ،)میزان الحکمة

 .دیگویاز عدم کارایی امور بت تو سخن م ... می ک(د

 .سخاوتم(د و کتیم باشد -6-2-3

 تاکیو ال تشااورن البخیال یقصات باک عان غا: پیامبت اکتم صلی اهلل علیه و آلاه -2-6-2-3

 .داردبا بخیل مشورت مکن که تو را از مقصد باز می  276 :  2 ،)الحیاا

 فی مشورتک بخیالً یخ لک عن الفضل و یعدک الفقتال تدالن  )ع :امام علی  -2-6-2-3

حتماً انسان بخیال را باه مشاورت نگیات کاه تاو را از   223 :5   ،میزان الحکمة)

 دهد.یدارد ووعده فقت و بیچارگی به تو مفضل وبخشش باز می

 .حتیص نباشد -3-2-3

 ،)الحیااا زین لک شاتهاًال تشاورن حتیصاً فانه ی :پیامبت اکتم صلی اهلل علیه و آله -2-3-2-3

را بت تو گلوه  یپتستبا انسان حتیص مشورت مکن که پتاوری و شکم  276 

 دهد.یم

 : 276 :2   ،... و ال حتیصاً یزین لک الشته بالجور )الحیااا السالم:امام علی علیه -2-3-2-3

باا  یپتسات... انسان حتیص را در مشورتت شتکت ناده کاه او پتااوری و شکم

 دهد.یتم را بت تو گلوه مظلم و س

 .مغز و احمن نباشدسبک -22-2-3

باا احمان و   223ص     ،الحکماة زانیال تشااور أحمان...)م)ع : امام صاادق  -2-22-2-3

 .مغز مشورت نکنسبک

با انساان پسات، فتومایاه و   276 :2   ،)الحیاا ... و ال علی وغد)ع : امام علی  -2-22-2-3

 .دیوانه مشورت نکن

 .گو نباشددروغ -22-2-3

ال تستشت الک اب فانه کالستاب یقتب الیک البعید و یبعد علیک )ع : امام علی  -2-22-2-3

گو مشورت نکان کاه مان(اد ساتاب با دروغ  229 :5   ،)میزان الحکمة القتیب

 .اندینمایاست، دور را به تو نزدیک و نزدیک را بتایت دور م
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 .استبداد رأی نداشته باشد -22-2-3

باا انساان   276ص  ،2   ،ال تشات علای مساتبد بتأیاه )الحیااا  ...)ع :امام علی  -2-22-2-3

 .مستبد مشورت نکن

 ال تشاور من ال یصدقه عقلک و ان کان مشهوراً بالعقل و الورع)ع : امام صادق  -2-22-2-3

مشاورت  ک(ادیبا انسانی که عقلت او را تصادین نم  229 :5   ،)میزان الحکمة

 .داشتن شهتت داشته باشدبودن و زهداگتچه به عاقل ،نکن

 .بوقلمون صفت نباشد -23-2-3

با انسان بوقلماون   276 :2   ،اایو ال علی المتلون )الح  ...:السالمامام علی علیه -2-23-2-3

 .مشورت نکن ،دیآیصفت که هت لحظه به رنگی در م

 .لجو  نباشد -29-2-3

باا انساان ایاته سات و   276 هماان:) ال علای لجاو  و ...: سالمالامام علی علیه -2-29-2-3

 .گو مشورت نکنستیزه

 .زن عاقلی باشد -25-2-3

از   276 هماان:ایااک و مشااورا ال(سااء اال مان گتبات بکماال عقال ) :الساالمامام علی علیه

 .ه باشیمگت اتف مشورت، زنی باشد که کمال عقلی او را به تجتبه س(جید ،مشورت بانوان بپتهیز

 مستشاران ناهماهنگ با اهداف نظام -2-2-3

ها و افتادی باش(د که در نظام سابن، در همان پست اشیریزان حکومتاگت یک گامعه، بتنامه

 توان(ادیاناد، نماهمانطور که اود عاملی بتای فتوپاشی رژیم سابن شده ؛انداز کارگزاران آن بوده

اشاته باشا(د و همچ(اان باا آن ااتز تفکاتات، روحیاه و الزم را بتای حفاظ رژیام فعلای د ییکارا

ااصای بات پیکات نظاام و گامعاه  در مقاااع مهلکی را یهاشده در وگودشان ضتبههای ملکهروش

السالم راگع به وزرا و کارگزاران رژیم پیشین به مالک اشاتت . در گایی که امام علیهآورندیفتود م

ان ساابن کاه عماالً بتتات از کاارگزاران نظاام پیشاین و ریاز، باه اتیان أولای بتناماهدهدیهشدار م

ده(ده به آنان هست(د، گایی بتای ادامه حیات سیاسی ندارند. باید آنان را از رأس هتم اتاحاان اال

 .نویسان ک(ار گ اشتو بتنامه

ان شت وزرائک من کان لألشتار قبلک وزیتاً و من شتشکهم فای االثاام: بادتتین دساتیارانت 
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 .که بتای اشتار پیش از تو وزیت بوده و هت که در گتائم آنان مشارکت داشته استاند کسانی

مبادا ایان   236 :53نامه  .البالغهنه،) فال یکونن لک بطانة، فینهم أعوان االثمة و ااوان الظل

هماتاز و محاتم اساتارت  - انادکه در دولت گ(ایتکاران و در گتائم آنان مشاارکت داشاته -افتاد 

 .اندکاران و بتادران ستمکارانیتا ای(ان یاوران گ(هشوند، ز

اصوصیت داشته باشا(د کاه در ایان  25عالوه بت مطلب فوق، مستشاران و اهل مشورت باید 

 .شودیبح  آورده م

 اتحاد میان سوریه و ایران -3 -3

 حادیات بلکه ندارد؛ یگتعهیش بت مبت(ی و محوردین اتحادیریشه در  سوریهحمایت ایتان از 

 یم(طقاه در ایتان قدرت گستتش و لب(ان در اهللحزب با ایتان پیوند حفظ بتای نیاز مورد و سیاسی

 ایو رئاره  ) ی(ایامگمهوری اساالمی اماام  گ ارانیب( توسال نخست اتحاد این. است ااورمیانه

 هم(طقا در عاتب یهاقادرت دیگات باا اساد حاافظ(عقد شد که م زمانی در اسد حافظ فقید سوریه

. کاتد اعاالم عاتاقاز ایتان در گ(  ایاتان و  را اود  لفظی کم دست) حمایت و داشت ااتالف

 ایاتان دولات کاه داد اگاازه و شد لب(ان در اهلل حزب با ضتوری اتصالی یحلقه به مبدل اسد رژیم

ی، شامکساب و الک(د. )ردوبدل  را محتمانه ااالعات و دهد انتقالن لب(ا به را اود یهاسالح بتواند

2339: 223 . 

 اما ،بود لفظینخست  نظام سوریهحمایت ایتان از  ، 2222) اغتشاشات در سوریهپا از آغاز 

 و افسااتان وسااتبازان  ااادمت تااتک ساابب بااه اسااد نیتوهااای شاادید تضااعیف 2223 تابسااتان در

ود شدن متدم عادی بتای دفاع از شهتها و محالتشان باع  شد که ایتان مستشاران نظامی اامسلح

بخشای از ارتاش ساوریه و دفااع وا(ای  . 32 :2339ی، کساب و الشام نیاسیرا به سوریه بفتستد )

 62 از متشاکل سوریه، «وا(ی دفاع نیتوی». شوندیمو تتبیت  هدایت ایتان مستشاران توسال اک(ون

 ،که تاا ایان موقاع مقابلاه باا بساال نفاوذ ایادئولوژیکی شودیتتتیب مالحظه م. بدینپتداات هزار

در تتسیم استتاتژی  یاک((دهنیی، عامل تعسوریهدر م(اان همجوار از گمله  داعش و نظامی سیاسی

و گ ب  نیتوهای آموزشیدر  ساز(هییکی دیگت از عوامل زماست.  سوریهدر م(طقه و  ایتاننظامی 

 . تسلیحاتی گستجو کتد ارسالرا باید در  سوریهبه  ایتانیران نظامی امستش
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 مستشاری در سوریه از زبان شهید همدانی صورتبهر علت حضو -0-3

نظامی وارد سوریه شد. ایشان به ع(وان مستشار ارشد « وهب ابو»با نام  ستادر بسیجی، همدانی

ها عامداناه هایی مواگه هستیم که ستدمداران آنامتوز در سوریه و عتاق با تتوریستبیان نمودند: 

 یهااز دساتگاه هاا مساتقیماًت(د. ساتکتدگان ایان گتوهکهتاسای هسابه دنبال ایجاد فضای اسالم

و بتای از کشورهای م(طقه با اتید نفت و دادن سالح  شوندیگاسوسی بتای از کشورها تغ یه م

 . /http://kayhan.ir/fa/news) دایل هست(د هایها در ناآرامبه آن

 کاه گتفات عهادهبه را سوریه در ایتان مستشاری مدیتیت شتایطی در همدانی حسین ستدار

 سوریه هایبخش از بسیاری. دادمی ابت سوریه دولت نزدیک قطعی سقوب از قتائن و شواهد همه

 قاتار نیتوها این محاصته در نیز پایتخت و بود درآمده تصتف به معارض مسلح هایگتوه سوی از

 مااهیک از کمتات کاه داشات تتدیاد کمتت کسای م(طقه سطح در و سوریه ایتان، داال در. داشت

 را پتوناده ایان اداره مسئولیت ستادر بسیجی، همدانی اوضاع، آن در. شودمی ساقال سوریه دولت

 موضاع از را ساوریه پتونده پ یتش اما بود، «گتاتکلیف» همدانی که است. درست گتفت عهدهبه

 کاارش دفتات در روزهاا آن در مان را همدانی. بود «ادا نصتت به اعتماد» آن و داد انجام باالتتی

 از و کاتد اواهاد کماک صح(ه بتگتداندن بتای او به متعال اداوند که نداشت تتدیدی او. دیدم

 نفاع باه را صاح(ه توانست بعد ونیمسالیک حدود و رفت فتو اطت دل در اعتماد، همین با رو این

 ساویک از یع(ی بود؛ حسی(ی حضور یک سوریه در «ینحس حا » حضور. بتگتداند مقاومت گبهه

 ایگوناهبه بایاد دیگات ساوی از و اسات گتفته عهده به را نابتابت نبتد یک فتماندهی که دانستمی

 کاتدنهمتاه در را هماه این او. کتدمی ایجاد دیگتان در را پیتوزی به اامی(ان که یافتمی حضور

 وقتای بودناد، شده اوضاع نگتان شدتبه که سوریه مقامات رو این از و بود دیده فتزندان و همست

 همدانی اتف یک از که شدندمی مطمئن است، یافته حضور صح(ه در بچه و زن با همدانی دیدند

ستادر بسیجی،  اما اوردن؛شکست بتای نه آمده، دشمن بت غلبه بتای او ثانیاً و آنها است با آات تا

 حاادود هماادانی حسااین شااهید. داشاات «ااادا نصااتت بااه اعتماااد» همااان از را همااه ایاان هماادانی

 را سوریه فتماندهان توانست گتفت، دستبه را سوریه مستشاری پتونده آنکه از پا ونیمسالیک

 او باا و پا یتفت عملیات اتاحی در را همدانی بتتتی سوریه ارتش باالاته. ک(د هماه(  با اود

  .262، شماره 2339شد )تابلو سیاسی،  هماه( 

http://kayhan.ir/fa/news/
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 بسیج همگانی -1-0-3

 نیتوهای مسلح، بازوان اصالی قادرت دفااعی کشاور باه حسااب ،اهللاز نظت امام راحل رحمه

 نیتاتایشاان حضاور فعاال عامّاه ماتدم را در ک(اار نیتوهاای مسالح از بزرگ ،آی(د. با این حالمی

دگی هماه گانباه و در دان(د و با توگه به اهداف فتاگیت انقالب اسالمی، آمااراهبتدهای دفاعی می

نمای(اد و داد مایلماهاای مهام قیافته نیتوهای متدمی را در قالب بسی، از اولویتعین حال سازمان

 فتمای(د:می

تتین توگه ما به بازسازی نیتوها و استعدادها در شتایال بازسازی نیتوهای مسلح، باید بزرگ»

، ص ره اماام امی(ا ) «عان انقالب باشادو انتقال تجارب نظامی و دفاعی به کلیه آحاد ملت و مداف

62.  

اش نظامی باشد و... هماه گاا بایاد ایان ااور مملکت اسالمی باید همه» فتمودند:همچ(ین می

میلیاون  22میلیون تف(گدار داشته باشاد و  22میلیون گوان دارد، باید  22بشود که یک مملکتی که 

  .233ص  )همان، «تپ یت نیسارتش داشته باشد و یک چ(ین مملکتی، آسیب

 یدر ابتدا بسیار دشوار باود کاه نیتوهاا ،سیت تشکیل نیتوهای بسی، متدمی در عتاق و سوریه

ها ویژه آن آش(ا ک(یم. آن ها را با تعبیت بسی، متدمی و کارنظامی در عتاق و سوریه و فتماندهان آن

و این نگاه به دلیل عدم کتدند که بسی، متدمی در موازات ارتش نظامی غیت ممکن است گمان می

مدتی زمان بتد تا نیاز و ضتورت تشاکیل بسای، در . داشتن یک درک ملموس از مفهوم بسی، بود

زماانی ایان اتفااق افتااد کاه بتاای از  سوریه بتای فتماندهان نظامی این کشاور گاا بیفتاد و عماالً

فوق ستیع باه  یهاوزشنمونه آن آم نیتتبسیجی در این کشور رخ داد. مهم یآسااقدامات معجزه

 .نیتوهای متدمی بود

اماا در  ،دیکشایآموزش به ادمه تانک چیازی حادود یاک ساال ااول ماسوریه در کشور 

شتایال بحتان نیاز بود که متدم این کشور بتای دفاع از کیان اود به ستعت آموزش ببی((د. در این 

ادماه  یهااروز آموزش 22نیتوهای داوالب را بتای آموزش گتد هم آوردیام و ظاتف  مسیت ما

که ای(ها  گفت(دیکتدند و مولین نظامی سوریه باور نمیئمس ،بعد از پایان دوره. تانک را ارائه کتدیم

 دهیادبعید است که بتوان(د از عهده کار میدانی بتآی(د. وقتای در میادان عمال از نیتوهاای آموزش

ه هایچ مقاام نظاامی نای نه وزیت دفاع وبتا ،ها کار اود را به نمایش گ اشت(داالت ف(ی شد وآنسس
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تشاکیل بسای، متدمای و  یهاااز معجزه یاای(جا بود که گوشاه. ها قابل باور نبوددیگت این مهارت

 .نیتوهای داوالب قابل باور شد

به دمشن نزدیک شده بودند و حتی بسایاری  هایتیدر روزهای اول بحتان در سوریه که تکف

 یهاتحتکاات بسای، متدمای و شاجاعت ،بتدنادیتکلیفی به سات مااز نیتوهای نظامی روس در بال

نیتوهای حاضت در دمشن باع  شد که کارآمدی بسی، و تجتبیات مستشاران ایتانای باتای ساوریه 

روز هماه  22کسای ظاتف  امکان نادارد کاه ما الً گفت(دیکسانی که م. بیش از پیش ملموس شود

تشکیل یک بسی، نظاامی متدمای در  گفت(دیو یا مکار با یک تانک گ(گی را بیاموزد  یهامهارت

س  و ااتد )بعاد از دفااع گاناناه هماین نیتوهاا از حاتم حضاتت زی(اب  ،ک(ار ارتش امکان ندارد

از ااتاف مقت حکومتی در پایتخت اذعان کتدند که راه حل بحتان سوریه هماین بسای،  هایتیتکف

ای گبهاه مقاومات از هات محاور دیگاتی امتوز سوریه به ع(وان عمن استتاتژیک بات. متدمی است

چتا  ؛ها و ایادی استکبار نیز به همین اندازه مهم استاست و البته بتای تتوریست تتیتت و اساسمهم

امتوز در . بعدی همین م(طقه شام است یهایتوزیشاهتاه ارتباای و استتاتژیک بتای پ دان(دیکه م

ها هست(د و نیاز اصلی داوالب مبارزه با تتوریست فو  فو  ،های شیعه و س(یعتاق و سوریه گوان

 زدن ستنوشاات کشورشااان اساااتاااوب و اثتگاا ار بااه مااتدم بااتای رقاام یهااامااا آموزش

(http://www.mehremashregh.ir/news/ . 

شرایطی مدیریت مستشداری ایدران در   چه سردار حسین همدانی در  -2-0-3

 ؟سوریه را به عهده گرفت

شتایطی مدیتیت مستشاری ایتان در سوریه را به عهده گتفات کاه  ستدار حسین همدانی در

های سوریه داد. بسیاری از بخشهمه شواهد و قتائن از سقوب قطعی نزدیک دولت سوریه ابت می

های مسلح معارض به تصتف درآمده بود و پایتخت نیز در محاصته این نیتوها قاتار از سوی گتوه

 داشت. 

مااه موفان شاد  ناهبه بسی، را در سوریه پیاده کتد. ظتف شاش تاا همدانی در این فاصله تجت

وگود آورد و از که همان بسی، ملی است را با تتکیب نیتوهای گوان شیعه و س(ی باه« دفاع وا(ی»

شکن استفاده ک(د. این نیتوهای گدید که قالب آموزشی گدیدی داشت(د، م ابه نیتوهای االای(ها به

ی انجام ده(د و امتوزه نیتوهای دفاع وا(ای ااود یاک ارتاش کارآماد های مهمتوانست(د عملیات
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 .اندای بتای متدم سوریه تبدیل شدهغیتکالسیک هست(د و به ستمایه

ستادر بسایجی، همادانی گفتاه شاود، والیتماداری او در  ایکی دیگت از نکاتی که باید دربار

اسات و زماانی انادازه آن  الملل بود. والیتماداری یاک شاااص مهام در صاداقت فاتدعتصه بین

پایش آماد و معلاوم شاد کاه  66پیش آید. این ابتال در ساال « ابتالی بزرگی»شود که مشخص می

ااورد کااه شااان ت(هاا باه درد دوران عااادی میایلای از مادعیان، والیتماادار نیسات(د و والیتمداری

یتمداری در عتصاه داالای المللی از وال؛ اما والیتمداری در عتصه بین«اهلل افواگایدالون فی دین»

رو هساتیم. ها روباهالمللی ما با انواعی از مشکالت و محدودیتتت است؛ چتا که در عتصه بینمهم

رأی و نظت والیت ایلی دشاوار « بایستگی»و « کارآمدی»و « حقانیت»در ای(جا حفظ باور نسبت به 

از شاتایال، نظات رهباتی از ضمن آنکه در این حوزه به دلیل اار  از دستتس باودن ایلای  ؛است

تواند بعضای از تصامیمات توسعه میدانی بتاوردار است؛ یع(ی فتد والیتمدار به اقتضای صح(ه می

 «امات تیوال»را شخصاً بگیتد. در ای(جا توگه فتد به نظت رهبتی و تالش وسیع او بتای تحقن آنچه 

از این زمته افاتاد و والیتمادار اند از اهمیت مضاعفی بتاوردار است. شهید حسین همدانی فتموده

بتای تحقن  ،بود که وقتی نظت والیت امت را بت لزوم حفظ سوریه از نفوذ گبهه استکبار دریافت کتد

شاود. او ایان صاح(ه اور گدی وارد میدان شد و یقین داشت که نظت والیت حتماً محقن میآن به

می ناباورانه و همین عامل شهید همدانی را دشوار را با تبسمی رضایتم(دانه مدیتیت کتد، نه با تسلی

 (./http://basirat.ir/fa/print) قتار داده است« المللوالیتمداری بین»در عتصه « دُرّی ثمین»

 خدمات مستشاری -3 -5

علمی، فکتی، مادیتیتی، کارش(اسای و  یهاادمات مستشاری عبارت است از: ارائه مشورت

ساازی حل به موقع نیازهاا، بهی(اه و مطلاوب(اسایی و ارائه راهش ،کاربتد ،مشاوره ،ادمات مه(دسی

 شود:به چ(د مورد آن اشاره می و یا حل یک مسئله؛ که هامیراهبتدها، فتآی(دها، تصم

 اسالمی دفاع از اماکن مذهبی و مقدسات -3 -1-5

سات تاا و دیگت اماکن م هبی هام کاافی ا «علیهما اهللسالم« ت(ها وگود بارگاه حضتت زی(ب

هاا شاب و روز در ها مشخص شود. آنچتایی حضور مستشاری ایتان در سوریه و شهادت همدانی

گای گای سوریه مبارزه کتدند تا ام(یت روز و شاب تهاتان و مشاهد و اصافهان و زاهادان فاتاهم 
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شاوند و شا(ااته شاان معاتوف میهاا اسامی هام ندارناد؛ یاک تعدادیاین... شهید همدانی»شود. 

ک((اد. ها دارند ام(یت را بتای مان و شاما حفاظ میاما این ؛، اک تشان معتوفیتی هم ندارندشوندمی

ساازی نیسات. آنجاایی کاه اگت ام(یت نباشد، دانشگاه نیست، تحقین نیست، پاژوهش نیسات، نخبه

هوشیاری این است که دشمن را ناه در ااناه یاا  . 22/6/39« )چیز نیستام(یت نیست، در واقع هیچ

بلکه هزاران کیلومتت آن ورتت متوقف ک(ی و شکست دهی، راهبتدی که ایتان انقالبی  ب،پشت در

هاای انادازی گتوهو یارانش آغاز کتد و تا حضور در ساوریه و راه« حا  احمد متوسلیان»آن را با 

ها ادامه داشت. درست از همان ایاام گتی در سوریدفاع وا(ی و تشدید روحیه مقاومت و انقالبی

ی دمشن شکسته شد تا بار دیگت بت همگاان اثباات ی محاصتهکه ورق در شام بتگشت و حلقهبود 

ک(اد. موضاوعی کاه ها را به نام ااود ثبات میشود که محور مقاومت هتگا که پا بگ ارد موفقیت

 و گمهوری اسالمی، به توفیان الهای و باه حاول»ک((د: گونه به آن اشاره میرهبت معظم انقالب این

کتدن شود، ]بلکه[ تا حدود زیادی مانع پیادهی الهی، نه فقال مانع نفوذ دشمن در درون اود میقوّه

ریزی دقیان  . همین عزم و اراده همتاه با بتنامه25/6/39« )های دشمن در م(طقه هم شده استنقشه

ل ش ساه سااا ایای که یکی از حامیان بتگسته م(طقاهو حضور م(سجم است که باع  شده سوریه

های مخاالف حکومات اواهد تا چ(د هفته دیگت با بتادرانش ا همان تتوریساتمی»بیان نمودپیش 

، اک(ون در شاتایطی قاتار بگیاتد کاه روسایه باا قاوای «در مسجد اموی دمشن نماز بخواند -سوریه

ها بپتدازد و چین هم عزمش دادن مواضع تکفیتیهمسوتت با محور مقاومت به هدف قتار اشینظام

پ(جاه »تت نمایاد. لا ا اماتوز دشامن متجااوز کاه ابیعاتش در بتای کمک نظامی در سوریه گزم را

احساس کتده که ااکتیز سوریه قابل نفوذ نیسات و ساخن از راه حال سیاسای باه  ،است «اندااتن

است و ناشی از اون پاک شهدای سوری، ایتانی،  «توفیقات مقاومت»ها همه از آورد. اینمیان می

پیت و گوان، از ستادر بسیجی، همادانی تاا گهااد  ،در این ستزمین است. ب(انی، افغانی و ...عتاقی، ل

مغ(یه، اونشان به زمین ریخت تا درات مقاومت و بیداری اساالمی را آبیااری ک((اد تاا اماتوز باه 

نکتدن ن مسئله گمتتیمهم ،. در تحلیل وقایع سوریه"عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم تُتهِبونَ بِه"گایی بتسد که 

های تکفیتی و اقداماتشان بادون توگاه شدن در گتوهی اصلی و پشت پتده آن است. متوقفریشه

توان موضوعی چالشی را در م(طقه غتب ها به بیتاه رفتن است. نمیگیتی آنبه علل و حامیان شکل

(طقاه هام حفاظ و های آمتیکا در مها ندید. محور سیاستآسیا بترسی کتد و ردی از صهیونیست
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 ؛شودها آغاز میست که ااتالف مب(ایی ما با آمتیکاییا تقویت این رژیم گعلی است. از همین گا

و آمتیکاا حفاظ « سال آی(ده را نخواهاد دیاد 25»دانیم که ما رژیم صهیونیستی را غده ستاانی می

میاناه گدیاد، تجزیاه هاا، ااوراش. از م(ظت آمتیکاییکیان آن را اصل تغییتناپ یت سیاست اارگی

هاای دیکتااتوری، های تتوریستی، پشاتیبانی تماام قاد از رژیماندازی و حمایت از گتوهم(طقه، راه

 . http://shajar.aqr.ir)همه و همه بتای حفظ ام(یت استائیل است 

 اهمیت استراتژیک سوریه در محور مقاومت -3 -2-5

هاالل » یدواژهیاموریت یافت کلیها مبیاز سوی غت 2363اگتچه پادشاه گوان اردن در سال 

هتاسی دامن بزند، اما امتوز هتاسی و شیعهرا وارد ادبیات سیاسی گهان اسالم ک(د تا به ایتان «شیعی

هایش در سطح م(طقه روا  دارد. بارزتتین نکتاه در سخن از محور مقاومت و موفقیت ،بیش از آن

ی غاتب آسایا، نازاع محاور مقاومات باا رژیام های اایات م(طقاهمتوری اگمالی بت تحوالت ساال

 هاآن و دست باالی محور مقاومت در همه این ساال ایای و فتام(طقهم(طقه دشم(انصهیونیستی و 

روزه غزه در ک(ار توفیقات روزافازون  6و  22، نبتد روزه 33ست. آزادسازی گ(وب لب(ان، گ(  ا

وردهای نیتوهای انقالبی اای از دستی گوشهاهای علمی، نظامی و هستهگمهوری اسالمی در حوزه

استائیل و حامیانش فتصت  ،دلیل نیی دریای مدیتتانه تا الی، فارس است. به همو گهادی در په(ه

زدن به محور مقاومت ی همت اود را مصتوف ضتبهبحتان داالی سوریه را غ(یمت شمتده و همه

ها و تاوان نظاامی آن کتدناد. امی زیتساااتاز اتین فتوپاشی دولت این کشور و از بین بتدن تم

ای که سید حسان نصاتاهلل هام باه آن ناپ یتی آن است. نکتهاک(ون سوریه نماد مقاومت و شکست

بتای لب(اان و ساوریه و فلساطین  ،رس(دکه گوانان ما در سوریه به شهادت می یزمان»ک(د: اشاره می

 در ساوریه. «شاوندروناد و گام میسات میاگت سوریه رفت، فلسطین و قدس از د ؛شوندشهید می

 پایاداری هاصهیونیسات تجااوزات مقابال در گستتده ااکتیزی همچون سویی از متوالی هایسال

 حمایت بتای مطمئن کانالی و امن مسیتی دیگت سوی از و شود استائیل اطت گستتش مانع تا کتده

ی فلسطی(ی بوده است. باه هماین دلیال هاگتو سایت و گهاد و حماس و لب(ان اهللحزب از پشتیبانی و

مقاومت محاصته اواهد شاد و اساتائیل  ،اگت سوریه سقوب ک(د»گوید: است که سید مقاومت می

 "کمات مقاومات"ی دستاوردهای مقاومت از بین اواهد رفات، ساوریه به لب(ان اواهد آمد و همه
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)هماان « شاودن کمات شکساته میاور تماشاچی باشد و ببی(د که ایتواند همیناست و مقاومت نمی

 سایت .

 تروریستی در شام -های تکفیریحضور گروه -3 -3-5

ای ی ما و بلکه کل گهان، اندیشاه و بتناماهها بتای م(طقهتت از تهدیدات ام(یتی این گتوهمهم

گت ستش(اس آمتیکاایی در سیا و تجهیز کتد. سیمور هتش تحلیلیهایی را تاست که چ(ین گتوه

بتای تضاعیف ایاتان و  یدر گزارشی از همکاری دولت وقت آمتیکا و عتبستان سعود 2226سال 

اهلل در سوریه و لب(ان ابت داده و محصول گاانبی ایان همکااری را رشاد و روی کاار آمادن حزب

ها دو هدف را اندازی و حمایت از این گتوهداند. غتب با راههای افتاای سلفی در م(طقه میگتوه

اداماه باازی  انحتاف در مسیت بیداری اسالمی و تضاعیف محاور مقاومات؛ ثانیااً د؛ اوالًک(دنبال می

هام  ،ی مبارزه با تتوریسم و تشکیل ائتالف فشل ضد داعش تا بلکه بتوان(د از اتیان آننما شدهنخ

 حاال. ک(د پ(هانی نجات گا بزند و هم نقش اود را در تقویت داعش، ال(صته و ... اود را فتشته

ای ه(وز به صداقت و توانم(دی آمتیکاا بااور دارناد و باتای شود که چتا عدهال مطتح میسس این

 )همان سایت . ب(دند؟حل مشکالت به آن دایل می

 اهداف خدمات مستشاری -3 -6

سازی: بتاساس مبانی علمی و م(طقی باتای مادیتان و فتمانادهان اسات )باا تصمیم -3- 2-7

 .می و تخصصی مستشاران عل یهایاستفاده از توانم(د

باودن ، گادای ایاتانهاارتباب دانش باا صاح(ه عمال: یکای از مشاکالت دانشاگاه -3- 2-7

 آموزش از صح(ه عمل است.

 .هاایفای نقش دانشگاه -3- 3-7

بسای، تبدیل دانش ضم(ی به دانش صتیح: از آنجا که تجتباه متتاکمای در ساطح  -3- 9-7

داناش  ،ن حضور در عتصاه و میادان عمالضم توان(دیمستشاران م ،موگود است

ها را با تجتبه و دانش اویش به دانش صتیح و قابل استفاده ضم(ی موگود در رده

 تبدیل نمای(د.

 کاربتدی. یهاحلراه ارائه و ش(اسایی: مشکالت و مسائل نظام ش(اسایی -3- 5-7
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 های حمایتی.به سیاست یدهگهت -3- 7-7

کااالن بااه ارتااش  یو ارائااه راهبتدهااا ی: توانم(دسااازالملاالنیفعالیاات در حااوزه ب -3- 6-7

اواه در اصیل اساالم و عادالت یهاها، گ(بشکشورهای دوست و همسو، نهضت

 محوله  یهاتیسطح گهان در راستای میمور

توانندد اهد( سدنت را علیده انقدالب      کردند مدی دشمنان فکر می -3- 1-7-6

 .اسالمی بشورانند

هل س(ت است، اما نقش گمهوری اسالمی و فتزندان انقالب در این امتوز گ(  سوریه بین ا

 !میان چیست؟

از  ،هزار عضو دارد و توانسته است صدها م(طقه را آزاد ک(د 222که بیش از « الدفاع الوا(ی»

. و رهباتی هسات(د اساالمیگوانان اهل سا(ت هسات(د؛ گواناان شاافعی ساوریه کاه عاشان انقاالب 

میلیاون اهال سا(ت ساوریه در حاد  5 و لات ساوریه ملات ایاتان اساتتتین ملت در نزد ممحبوب

شود که شیعیان گت میعتبی ای(گونه گلوه -پتستیدن، ملت ایتان را دوست دارند؛ اما تبلیغاتی غتبی

و ااتالف در گهان عاتب ایجااد ک((اد! باه واقاع ای(طاور  تدهاند تا هالل شیعی ایجاد کایتان آمده

 .نیست

و  دآماد دسات ایاتان را قطاع ک(ا اساتکبارابتادا وارد ساوریه شاد؟!  چه کسایدر واقع ی لو

کاه  ناداعتاتاف کتد اساتکبار اماا بعاداً شاود،و ام(یت اساتائیل را بتقاتار د اهلل را تضعیف ک(حزب

اهلل ساوریه، اسمش را گ اشت(د حزب نمودند ودومین تشکیالت بزرگ را در سوریه ایجاد  یانایتان

هاا سااله نقاش اول را تتکیاه گتفات، بعادها قطتی 9در این نباتد ، !لوا(یگوییم دفاع االبته ما می

 52ک((اد، بایش از ها نقش اساسی را در ایجاد گ(ا  در ساوریه ایفاا میآمدند؛ االن هم عتبستانی

هزار نیتوی تکفیتی را از ستاست گهان بسی، کتدند و به آنجا بتدند و با دالرهای نفتی عتبساتان از 

هاای تتوریسات هایچ کمباودی را احسااس باه نحاوی کاه تکفیتی ،ک((ادبانی میاین نیتوها پشاتی

ارتاش ساوریه  !شد، اماا چاه شاد؟های نظامی باید کار سوریه تمام میکتدند. بتاساس محاسبهنمی

همان نسخه اماام راحال باتای ، ولی دانستابتدا حضور بسی، متدمی را در ک(ار اود غیتممکن می

را باید حول محور تشکیل بسی، وتفکت بسیجی متحاد کاتد تاا در مقابال  ساز شد. متدمایتان چاره
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 ،که ایمان داریم نظامی که به متدم متکی است، زنده است. ابتدای کار چتا ؛مشکالت متحد شوند

هاا حضاور بسای، متدمای در ک(اار ارتاش نیتوهای نظامی در سوریه و حتی عتاق وفتمانادهان آن

های که ناشی از عدم فهم توان وقدرت بسی، بود؛ اما ما کار آموزشدانست(د نظامی را غیتممکن می

ستیع را شتوع کتدیم وه(گامی که این نیتوها عملکتد اود را در میدان به اثبات رساندند، مقامات 

 .نظامی سوری هم به قدرت این نیتو متدمی ایمان آوردند

ه سامت عاتاق بتدناد و دشم(ان به علت عدم موفقیت در سوریه، سمت و گهت حمالت را ب

عتاق را اشغال و گ(  را به متز ایتان بکشان(د، سپا  ،ریزی کتدند تا با حمالت ستیع اودبتنامه

 .به سوریه بازگتدند

 2کاه روی  چاتا ؛ها کار تمام شده بودسال گ شته حمله به موصل را آغاز کتدند، از نظت آن

انای صاورت گتفتاه باود و گاازانبتی وارد ارتش عتاق که در این م(طقه حاضت بودند، عملیات رو

ها، وحشت ایجاد کتدند و این گزئای ها با قطعه قطعه کتدن و ست بتیدنموصل شدند و مان(د مغول

ها به ستعت توانست(د موصل را بگیتناد تکفیتی. آمدها به حساب میاز تاکتیک عملیات روانی آن

ای گاز کید شده بود به سمت هیچ م(طقاهییتی تو بالفاصله راهی بغداد شوند. به تمام نیتوهای تکف

کاه اگات بغاداد را  چاتا ؛به سمت کتبال، نجف یا االماره حتکت نشود بغداد حتکت نک((د و اصالً

 .بگیتید، کار تمام است

 جوانان ایرانی مانع سقوط بغداد شدند -3- 2-7-6

ها بودند که عتاق یتانیوزیت و تمایم احزاب عتاقی این اباز هم به اعتتاف دولتمتدان، نخست

اما حسااب صادام و حازب  ،ساله با عتاق داشتیم 6درست است که ما یک گ(  . را نجات دادند

بع  از متدم عتاق گدا بود؛ اولین افاتادی کاه وارد عاتاق شادند و ماانع از ساقوب بغاداد شادند، 

 .گوانان ایتانی بودند

بالفاصله باا نیتوهاای ااود وارد عاتاق  حا  قاسم سلیمانی بود که ،این فتزند بتوم(د انقالب

از موصل تا بغاداد  ،دیدندای بتای شکست یا حتی مقاومت در مقابل اود نمیها هیچ نشانهشد. آن

هاا اعتاتاف آمتیکایی ،گوی(ادهاا میشد. این مطالب را آنباید کار تمام می ،ای نبودهم که فاصله

ها بودند؛ ژنتال چ(د ستاره آمتیکایی در گماع ایتانیک((د که این ها اعتتاف میعتبستانی ،ک((دیم
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فتماندهان اود گفته است که ما در م(طقه از عتاق و افغانستان تا سوریه هت کاری اواساتیم انجاام 

ای دارناد کاه وارد میادان ها در آاات کاار یاک قادرت ناشا(ااتهدانیم این ایتانیدادیم، ولی نمی

ها بودیم که ملت عاتاق گوید ما آمتیکاییهمین فتمانده می. تندگیشوند و همه چیز را از ما میمی

 ،شادیمتتین ملات در عاتاق میب(ابتاین ما باید محبوب ؛را از زیت بار ظلم و ستم صدام رها کتدیم

ها باید ک((د که آمتیکاییزن(د و قانون مصوب میگمهوری ما را میها با ل(گه کفش رئیاولی آن

 .درت ناش(ااته ایتان استبتوند. ای(ها حاصل ق

ها یاک فضاایی را بعضای ،ک((د. در این بینبلکه دشم(ان ما مطتح می ،ها را نه مااین پیتوزی

دیدید که نه ت(ها عتاق و . ک((د که آات ما به کجا رسیدیم؟! بله ما به ایلی گاها رسیدیمدرست می

ایجااد شاد کاه بسایار قدرتم(اد « الحشد شاعبی»بلکه یک تشکل بسیجی به نام  ،بغداد سقوب نکتد

الحشاد »اما حاال تشکیالت بسایجی و قدرتم(اد  ارتش عتاق نابود شد؛ ،است؛ بعد از حمله به عتاق

 یونبادریافت(د. گ(ابش  توسعه ... های نظیت کتائب، عصائب واندازی شده است و تشکلراه« شعبی

اما بعد  ،ه بود ودلبسته به ما بودندهای اسالمی شکل گتفتکه در زمان دفاع مقدس در دفاع از آرمان

گاای  های سیاسی فعال شادند واز نظات نظاامی ضاعیف شاد، اماا مجادداًاز سقوب صدام در بخش

 .اودش را پیدا کتد

 .بغداد را پادگانی غیرقاب( سقوط کردند ،جوانان شیعه و سنی -3- 3-7-6

سا(ت هام باه باتادران شایعه میلیون شیعه وگود دارند و البته گوانان اهل  2 ،در گ(وب بغداد

اود بتای دفاع از عتاق پیوست(د و بغداد را تبدیل به پادگانی بازرگ کتدناد کاه غیتقابال ساقوب 

ولای دیدناد  ،هاا انجاام دادناددشم(ان هت گور حماایتی را باتای دفااع از تکفیتی ،است. در مقابل

مهاتان  دی دوباره آمدنول ،کتدیم یسازمهتان را پاک ،ما در زمان دفاع مقدس. شتایال عوض شد

ها افزایش پیدا کتد که چه شد ما که دوباره مهتان را از دست دادیم؛ این را اشغال کتدند و نگتانی

امتوز هام گ(ا  اسات در عاتاق، . گ(  است! امام گفت(د باشد بتوید دوباره مهتان را آزاد ک(ید

توفین را قسمت ما کتده اسات  سوریه و لب(ان و اداوند متعال به بتکت حضور گوانان و شهدا این

داتتان و پساتانی کاه پادر و  ؛ما در سوریه ایتام را دعوت کتدیم 32سال . که دفاع از مظلوم ک(یم

از مجلا شاورای اساالمی هام افاتادی حضاور داشات(د و  ،شان کشته شده بودندمادر و همه اقوام
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اش را در مقابال انوادهدیدند که داتتی از ااانواده اهال سا(ت در م(طقاه یتماوک هماه اعضاا اا

گ(ااه را هام از بااالی زاناو قطاع کتدناد و ااودش را چشمانش کشته بودند و پاهای این داتات بی

هاا باشاد، ند بتای این سمت تا عبتت شود که هت کا از ملت سوریه دفاع ک(اد و باا ایتانیدفتستا

هماه ماتدانش را  ،لهساا 62روستایی که از بچه چ(اد ماهاه تاا پیتماتد بااالی . ستنوشتش این است

اند و هیچ متدی در این روستا وگود ندارد و صدا و سیما آمد تا بتای تاریخ این وقایع را ثبت کشته

 ،کشات(دهاا را نمیعام کتدند. آن روزهای اول گ(ا  اانمروستا در الذقیه را قتل 3یا ای(که  ؛ک(د

ای(ها اهل . کشی را به راه انداات(دو نسلها را هم گزو کفار دانست(د شان، اانمولی با فتواهای بعدی

 !کشید؟چتا ای(ها را دیگت می ،شافعی هست(د ،س(ت هست(د

 !رهبری گفت کاری کنید از هر دو طرف کشته کم شود -3- 0-7-6

ش(اسای الزم اسات. بدانیاد ایان ما باید مواظاب باشایم؛ حضاتت آقاا فتمودناد ماتدم، دشمن

دشامن  دشمن ما نیست(د؛ آرمان ما کشتن ای(ها نیست؛ ،ده هست(داورها، فتیباین سلفی ،هاتکفیتی

ک(د، او)آمتیکا  از محمدرضا شاه دفاع او دارد ای(ها را مدیتیت می ؛آمتیکا است ،و شیطان بزرگ

ها واقعاه و ده ،کتد که این همه شهید را روی دست ملت ایتان گ اشت. بعد از پیتوزی انقالبمی

دم را ماادیتیت کتدنااد. از کتدسااتان و الاان عااتب، الاان مساالمان و اقاادام علیااه انقااالب و ماات

ها گشت(د و یک بازیگت اوب به نام صدام پیدا کتدناد و آمتیکایی. های مختلف م(افقینگتوهک

را اتاحای کتدناد،  66و  66ها، سال او را به گان ملت و انقالب ماا انداات(اد. بعاد از آن توائاه 6

ستپتست طقه را ایجاد کتدند. سوریه ویتان شده و هزاران اانواده بیائله سوریه و بحتان م(غها آن

ساال اسات کاه فلا، و  9سه م(بع اقتصادی سوریه یع(ی توریست، نفت، دام و کشااورزی  اند.شده

 .نابود شده است

آیاد. های ای(ها را دیدید. امتوز هت زن و متد و هت مسلمانی دلش باه درد میدر عتاق گ(ایت

ای(هاا  ،های وحشت(اک عتبستان در یمن، کار انسان است؟! ای(ها ایلی گ(ایتکاار هسات(داین بمباران

 .انداهل معامله نیست(د، باور ک(ید ای(ها هیچ اویی از آدمیت نبتده

اواست(د. حضتت آقا از ما فتزندان ملت ایتان به کمک افتادی رفت(د که مظلومانه کمک می

ال ما این بود که حاال اتفداران نظام سوریه سکم شود. س اواست(د در سوریه از هت دو اتف کشته
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ولی اتف مقابل دیگت چتا؟! ایشان گفت(د ای(ها گوانان مسلمان هسات(د و دشامن  ،و ملت سوریه بله

ای(هاا فتیاب  ،کش(دمتدم را به ع(وان مشتک می ،ای(ها را فتیب داده است. ای(ها با تفسیت غلال قتآن

 .کیست باید دید کارگتدان ،اوردند

 ساله تا ساح( مدیترانه و شاخ آفریقا پیش رفته 8دستاورد دفاع  -3- 5-7-6

شیطان  ،بت ست دشمن بزنید و این دشمن را هم معتفی کتدند ،امام ما گفت(د هتچه فتیاد دارید

سااله تاا  6دساتاورد دفااع  ،بزرگ هم معتفی کتدند. امتوز اون گوانان ملت ایتان باه باار نشساته

ق(دی باود و انه و شاخ آفتیقا پیش رفته. یک روزی آرزوی ما آزادسازی مهتان و کلهساحل مدیتت

در ادامه آزادسازی و فتح اانقین و بصته که تازه نتسیدیم. امتوز آرزوی ما تحقن یافته و گبهه ماا 

بتای ام(یت کشورمان ااال دفااع را از متزهاا فاصاله دادیام. از . چ(د بتابت گبهه دفاع مقدس است

بدانیاد اگات دشامن ماا را . اواهم دعا ک((د گبهه حن و مجاهدین گبهه اسالم پیتوز شوندمی متدم

هاا گوان ،یکبار تجتبه کتدیم ؟فهمیم ام(یت یع(ی چهفتیب بدهد و متزهای ما ناامن شود، تازه می

ت چاه در و مادر اود تجتبه ناام(ی را بپتس(د. امتوز از هتکدام از متدم ساوریه بپتساید از دولاپاز 

اماا فقاال و  ،شغل ندارند ،اواهیم که ندارندگوید آب و نان و بتق میاواهید؟ هیچ کا نمیمی

 !کشیدن آن هم ام(یت نفا ،اواه(دفقال ام(یت می

اابار موثان دارم کاه دشام(ان ماا در یاک ائاتالف باا بعضای از  :مقام معظم رهبتی فتمودند

اما اگات اتحااد و کشاور ماا را ماورد  ،توان(د(ا نمیکشورهای م(طقه متزهای ما را ناامن ک((د؛ مطمئ

کید دارند. چون تهدید یرهبتی بت همدلی ت ،هدف قتار ده(د، بدانید موفن اواه(د شد. از همین رو

ولی در م(افع ملی باید متحد باشایم. بااور ک(یاد  ،بله ااتالف داریم ؛علیه ما است، باید متحد باشیم

البتاه ماتدم ماا در یاک نقطاه مشاتتک . همه چیاز عباادت اساتوقتی بتای رضای ادا کار ک(ید، 

هاای ما هبی همه اقشاار حتای اقلیت ،است تشان در اطدر زمانی که احساس ک((د هویت ؛هست(د

ب(ابتاین شهدای ما که از ناموس ملت دفاع کتدند، متدم ما با وگود اااتالف  .شوندوارد میدان می

باید . به شهدا این پیام را دارند که شما ایلی متد هستید ک((د و اطاباود، همه از شهدا دفاع می

بگویم شهدای اسالم از گمله حضتت علی )ع  و حضتت زهتا )س  مظلوم بودند، شاهدای ماا در 

هاا شان از شهدای بزرگ ما بیشتت نیست. شاید هیچ نامی از آنسوریه و عتاق هم مظلومانه و غتبت



 1022بهار و تابستان ، چهارم، شمارة سوم، سال مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصرعلمی  فصلنامهدو

56 

که اداوند ای(ها را معتفی اواهد کاتد، باه نحاوی کاه از هماه اما ایمان داشته باشید  ،مطتح نشود

اماا اماتوز ماتدم  ،ها کمای بیشاتت باودبیشتت ش(ااته اواه(د شاد. البتاه در روزهاای اول حساسایت

 . /http://salamdelfan.ir) ده(دیهای پتشکوهی از این شهدا انجام متشییع

 ح خدمات مستشاریسطو -3 -7

راهبدردی، تددوین و تددریس و     یازهدا ین نیراهبردی: تعیین و تبی -3 -1-7

 ها، ایجاد اتاق فکر، کشف و ترسیم آینده.سیاست

 ش راهبردی سرادر بسیجی، همدانی در جنگ سوریهنق -3 -1-1-7

هاا و همچ(این ابتهاای ها از حومه الذقیه توسال بمبااران روسشدن تتوریستبا عقب رانده

ده(ده آن است رسد، نشانوسیعی از حلب به گوش می یهابخش یاز حماه و آزادسازاوشی که 

کامال ساوریه  یکه ستدار راهی را در عملیات زمی(ی آغاز کتد که در نهایات م(جات باه آزادسااز

 .اواهد شد

گیاتد کاه بایاد باه هات ، از رهباتی دساتور میستادر بسیجی، همدانی در بدو اعزام به سوریه

در آنجا بماند و بتای مدیتیت اوضاع در ک(اار نظامیاان ساوریه باشاد. مقاام معظام  نحوی که شده

 ومطلع نیست  اشیماریاست که اود از ب« افل متیض»که سوریه مان(د یک  شتکید دایرهبتی ت

و اگت دکتت نیامد و دارو نخورد؛ او را به این کار تشوین ک(یاد.  مانددر ک(ارش بشهید همدانی باید 

سایا یسفت بسته بود؛ در دمشن ماند و با ت 66هایش را در فت(ه ب(د پوتین ،یش از اینپ ستداری که

و سایت نیتوهای رزم(ده، از حتم حضتت زی(ب )س  دفاع کتد و « تیپ فاامیون»نیتوهای متدمی، 

ها را به یاری اداوند متعال از حتیم حتم دور کتد. دمشاقی کاه در آن روزهاا رنا  و تتوریست

های حاامی سا(تی به نحوی که حتی مستشاران و ستان کشور ؛رسیداز آن به گوش میبوی سقوب 

اماا هماین  ،اسد مان(د چین و روسیه نیز بشار را ت(ها گ اشته و به کشورهایشاان فاتار کاتده بودناد!

را به ع(وان دالوران ایتانی همتاهی باع  شد تا سد غتور حزب بع  در بتابت تواضعش زانو بزند و 

ر قبول ک(د. از سوی دیگت در این شتایال وقتی یکی از ساتداران ارشاد ایتانای باه گتمای باا مستشا

ها را نتم های آنعوامل ارتش عتبی سوریه بتاورد و به اصطالح با آنان سالم و علیک داشت؛ دل

 کتد.می

http://salamdelfan.ir/
http://hamedanestan.ir/2249/%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac/
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ماالک اسات.  نیتاتمهم« ایماان»دانست که بتای گشایش در گ( ، ستدار اوب می ،حال هت به

ااورد، در آن شد. ارتشی که شتاب میها در ارتش بع  سوریه دیده نمیاکتوری که در آن روزف

و نام(ظم را ااوب درک ک(اد؛ حاا  « گ(  شهتی»توانست مفهوم اواندن مم(وع بود و نمینماز

های متدمی مسلمان را در ک(ار هم گمع ک(د. آغااز هماین فکات حسین را به این وادا داشت تا نیتو

های داوالب افغان آموزش ببی((د و سافت و ساخت پاای دفااع از حاتم حضاتت د تا نیتوسبب ش

هاا دیاد، کاه در آن ماداریزی(ب )س  بایست(د. ستادر بسیجی، همدانی با ایمان، رشادت و والیت

اند کااری؛ و هات گاا ها انتخاب کتد. فاامیونی که امتوز لشگتی شدهرا بتای آنفاطمیون لقب 

 در کاه ساتداری از شاوند. ایان هماهگشا وارد میدان میافتد به ع(وان گتهگ(  میبت  یاکه گته

دور از انتظار نبود. در ک(ار این،  وگه هیچ به است، کتده ایفا را اساسی نقشی لشگت چ(دین تیسیا

 ؛شادن عزیزانشاان بودنادشاهد به یغما رفتن نااموس و کشاته نیتوهای متدمی اود سوریه که دائماً

کاه بعادها هماین نیتوهاای  یاورانگیزه اوبی بتای گ(  با داعاش داشات(د. باه ،ارتشبتاالف 

ها اساتقامت ک((اد. حاا  حساین ها و روساتاها باه شاهتتتوریسات متدمی توانست(د در بتابت یورش

 همدانی به اوبی این انگیزه را درک کتد!

باود و ارتاش های تکفیاتی که حدود هشاتاد درصاد ساوریه دسات تتوریسات ییهاروزدر 

ده(اد. کتد؛ ستدار و یارانش ایده تشکیل نیتوهاای متدمای را میها را تتک میسوریه مدام صح(ه

ک((اد، درسات لکن وقتی کار را شاتوع می ،گیتنددر ابتدا مقامات سوری این حتف را گدی نمی

ی در کمتات از به اوری که وقتی متدم عااد ؛ک((دسال باز هم دنیا را وادار به تعجب می 6مان(د آن 

ساال وقات صاتف آماوزش  9الای  3شدند؛ ابیعی بود ارتشی که حدوداً یک ماه ادمه تانک می

کتد را به تعجب وا دارد؛ اما در آن زمان مشکلی که وگود داشت این بود که بتای ادمه تانک می

یاان صاادق رسید که با توگه به تبلیغات حاممتدم م هب واحدی نداشت(د و در نگاه اول به نظت می

شاد کتدن شیعه و س(ی در ک(ار هم کمی سخت باشد. از اتفای هام نمیشیتازی و وهابیون، متحد

چتا که این تصمیم بعدها در آزادسازی و یاا حتاسات از شاهتی  ؛ها را پ یتفتکه ت(ها یکی از آن

شاد. ایان موضاوع حاا  حساین را نگاتان ساز میم هب دیگت بود، مشکل ،که عمده گمعیت آن

را از  یااما یار احمد متوسلیان متدی نبود که به همین زودی عاگز شود. از این رو عاده ،ده بودکت

ک(د تا بتای تبلیغ و انجام کار فته(گی به سوریه بیای(د. ایلی از مبلغان وقتی شتایال مور مییایتان م
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 باه امات لاوازم و رفت(ادمی در کاوره از گااهی حتی بی((د،می ... را موگود در سوریه، حزب بع  و

 کاه را نکتاه ایان و شادمی وارد ستدار که بود ای(جا در و بتدندمی یاد از را م(کت از نهی و معتوف

. حاا  حساین باتای دادیهاا تا کت ماد ااون دل بخاورد را باه آنبای شیعه هدف، به رسیدن بتای

سته مستشاران نظامی و کید داشت، به نحوی که بعدها با رفتار شاییمدیتیت این فضا بت روی رفتار ت

فته(گی ایتانی در سوریه، بشار اسد به این نکته اذعان داشت که اگت حا  قاسم سلیمانی و یارانش 

حتی این رفتار باعا  شاد تاا ایلای از  آوردند!ی میأشدند، از من بیشتت ردر انتخابات کاندید می

کتدند، بیای(د و از ستادر زات میها را مجانمازاوان ،افستان ارتش نیز که تا همین چ(د وقت پیش

بسیجی، همدانی نحوه نمازاواندن را گویا شوند. این اتفاقات و هزاران مصداق دیگت سبب شد تاا 

 نزدیک شود. ،های رزمی مد نظتش بودحا  حسین همدانی به ایمانی که بتای نیتو

شد ی که حا میرسید! تا گایبه گوش می گ شت و اابار تلخ و شیتین از سوریهها میروز

های اقتصادی سوریه از یک اتف و استقامت نیتوهای متدمای و به علت از بین رفتن بیشتت ستمایه

شادن پایش رود. ایان فتساایش در نهایات تیپ فاامیون از اتف دیگت، گ(  به سمت فتسایشی

هبتش دستور اما ستدار از ر ،آمدن و م اکته ک(دبایست یکی از اتفین درگیت را وادار به کوتاهمی

از این گهت تالشش را دو چ(دان کتد لکن نیتوهای سوری  ،توانست اُلف وعده ک(دداشت! نمی

رفت(اد پای ماندناد و بعاد میآمدناد، چ(اد روزی میهایشاان میهم بی انگیازه شاده بودناد! ایلای

فقاال  ،اندادناد. از ایان میاتن به گ(  نمی ،شدزندگیشان! باقی هم تا شتایطی بتایشان فتاهم نمی

هام تماام تجتیبیااتش را باه کاار  لکن با این وگاود بااز ؛قلیل بتای ستدار باقی مانده بودند یاعده

استقامت سبب شد تا کسانی که در روزهای  همین گتفت تا اوضاع از این که هست بدتت نشود.می

اود را آماده و  یهااول عطای دمشن را به لقایش بخشیده و پا به فتار گ اشته بودند؛ حال گ(گ(ده

 اعازام تاازه نیتوهاای باتای را راه کاه دقیقی هایبمبارانهایشان را بت ست داعش اتاب ک((د. بمب

 به زودی ماگتا را ااتمه ده(د. تا سازدمی هموار سوری و روسی شده

های متفاوتی در این بااره سوریه، واک(ش یها در صح(هبعد از حضور و داالت گدی روس

 از عل(ااًباار  نیا؛ و ای واقعی ااود شادنددادن چهتهها مجبور به نشانیان تتوریستحامایجاد شد. 

زیتا در مادت  ،ها پتداات(د. البته این حمایت تازگی نداشتهایشان به حمایت از تتوریستیبونتت

 یاین در حال .نفت داعشی به هالکت رسیدند 522حضور ائتالف آمتیکایی در م(طقه، ت(ها کمتت از 



 ی و دیپلماتیک شهید همدانی در بحران سوریهنقش مستشار

57 

اماا حمایات . هازاران سااعت ساورتی پاتواز ثبات شاده باود ،های ائاتالفه بتای گ(گ(دهاست ک

باه ااوری کاه وقتای داعاش  ؛شاودها به هماین گاا ااتم نمیهای آمتیکایی از تتوریستکتکا

پیاده عظیمی را بتای حمله باه تادمت، راهای  یهاالتمادی را در عتاق به اشغال اود درآورد، ستون

ها کشایتوانست(د این ستونهایی که به راحتی میل ای(جاست که چتا گ(گ(دهاسسوریه کتد. حال س

را م(هدم ک((د؛ به تماشا نشست(د تا تدمت اشغال گتدد؟! شایان ذکت است که تدمت شهت بسیار مهمای 

داعش قیافه حان باه گاناب  حامیانحال  ،آید! با تمام این شتایالبتای نفوذ در دمشن به حساب می

هاا )در کمتات از هازار ساورتی شدن چ(د صد تتوریست به وسیله روسه درک واصلگتفته و از ب

 .ک((دمی نگتانی احساسپتواز  

هاا باود تاا ها باه روسدر این میان واک(ش عجیب دیگتی نیز رخ داد و آن التمااس ساعودی

 دست آموزشان در امان بماند! شاید ابیعی باشد کشوری کاه پادشااهش درهای تتوریستمواضع 

بتد، درگیت ااتالفات داالی اسات، آباتویش در اتفاقاات اایات حا، از باین رفتاه و کُما به ست می

اش درگیت چ(گال محکم انصاراهلل یمان شاده اسات؛ دیگات نتواناد وقتای را صاتف ناوهای گ(گی

ها نادارد. از اتفای ای گز التماس به روساز این گهت چاره ؛حمایت از فتزندان نامشتوعش ک(د

اواهد اشتباهش را در ها حضور آمتیکا در م(طقه و پیشبتد اهدافش، روسیه دیگت نمیمدت بعد از

 یینماهای عتبی نتواناد گاایگزین قادرتشود ریالافغانستان تکتار ک(د و به همین سبب گمان می

اناد کاه ها اعالم کاتدهدومین ارتش دنیا بتای حفظ م(افعش شود. از اتفی نیز به تازگی آمتیکایی

ک((اد. ایان مایت اود را از بتای نیتوهای تکفیتی بتداشته و به نحو دیگات از آناان حمایات میح

 هاایتیاتکف پایاان باتای را شتایال متور به تواندمی هاروس گمعیحواس و هاتتوریستماندن ت(ها

 در کاه نحاوی باه اسات، مشاهود نیاز گ(گیدنشاان در حتای هااروس گمعیحاواس این. ک(د مهیا

 کاامالً ،گتفت(دمی قتار اصابت مورد راکت با باند از بتااستن ه(گام هواپیماهایشان وقتی انافغانست

ک((د ها پتواز میساعته در ااتاف فتودگاه 29هایشان به اور اما اک(ون بالگتد ؛درمانده شده بودند

یه است. ها در سورده(ده عزم روستا هت گونه تحتک را مورد هدف قتار ده(د. این مصداق نشان

بات روی  یاقاهیهای تتکیاه و قفال چ(ادین دق 27از اتف دیگت درگیتی سواوهای روسیه با اف 

 ها همچ(ان پا به کارند.ها، همه حاکی از این است که که روسآن

 روسیه توسال از ااتاف الذقیه  هایتیراندن تکفدر این بین که همه در پی انعکاس عقب
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ی در اصل شتب که زیتا کتدند، آماده تدری، به را پیاده وهاینیت نیز یارانش و ستدار بودند،

تواند کاری را از پیش ببتد! ابتهای اوشی پیتوزی تصتف زمین است و بمباران به ت(هایی نمی
گواه بت این مدعاست! ااباری که اگت نتیجه آن م(جت به فتح  ،رسدهم که این روزها از حماه می

چتا که حلب به ت(هایی گمعیت زیادی از  ؛شوده محسوب میحلب شود، پیتوزی بزرگی در سوری
شود: اول شدن دو شتب مهم میسبب مهیا سوریه را به اود ااتصاص داده است و و فتح آن یقی(اً

ه رقه )پایتخت داعش و استان مهم نفتی  در دو گبهه درگیت اواهد شد که این امت حکایت از کآن

وم آنکه بخش مهمی از متز مشتتک سوریه با تتکیه از دست آن را دارد و د یسهولت در آزادساز
ها از حومه الذقیه توسال شدن تتوریستگتدد. حال آنکه با عقب راندهها اار  میتتوریست

وسیعی از حلب به  یهابخش یها و همچ(ین ابتهای اوشی که از حماه و آزادسازبمباران روس

اهی را در عملیات زمی(ی آغاز کتد که در نهایت ر سردارده(ده آن است که رسد، نشانگوش می
پاید که همان(د همتزمش محمد دیتی نمی کامل سوریه اواهد شد و قطعاً یم(جت به آزادساز

ست ده(د و لقب ابو وهبی را که بتای « حسین نبودی ببی(ی»گهان آرا، متدم حلب بتایش ندای 
وز مانده به محتم آنان را یاد وهب و حبیب چ(د ر ستادر بسیجی، همدانی در نظت گتفته بودند، در

دشت کتبال بیاندازد و ای(که به ااات داشته باش(د که حا  حسین مان(د شهدای دشت کتبال تمام 
هایش را بتای عزت متدم سوریه، در ایتان گا گ اشت. باشد که بعد از اتمام این دلبستگی

ی که از اون ستدار گتفته است بار هایاین فداکاری فتاموش نشده و سوریه با درس ،حوادث
البان نک(د و بداند این ستدار بود که با استعانت از باری تعالی و دیگت اود را اسیت دست م(فعت

واال اگت استقامت همین حا  حسین ، شده را رقم بزندمدیتیت هوشم(دانه، توانست تحوالت اشاره
ت ورود أگاه گتهای دمشن، هیچ  و ماگتاهای روس به یاد همان اوایل گ(و یارانش نبود، نیتو

 . /http://hamedanestan.ir) پتوراندندبه سوریه را در اود نمی

 .تتنییها در سطوح پاها، سیاست، بتنامههانامهنییادی: تدوین آستسطح  -3 -2-6
در گلسااات اگتایای، کماک باه تادوین  سطح عملیاتی: ارائه مشااوره و شتکاات -3 -3-6

ها و ... اگتایی، ک(تاتل اثتبخشاای بتناماه ی(دهایهای گاری، نظارت بت فتآها و روشدستورالعمل
 .اشاره نمود

 .سطح حضور دارند 9مستشاران نظامی ایتان در سوریه در 

باه ناچاار  ،دبه هم گته اورده است و اگت ایتان از سوریه دفاع نک( ام(یت ملی ایتان و سوریه

http://hamedanestan.ir/
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سوریه بیش از چهاار ساال اسات کاه در نقطاه تمتکاز تاالش . باید در گاهای دیگتی درگیت شود

مستشاران نظامی گمهوری اسالمی ایتان در چهاار و راهبتدی یک ائتالف گهانی قتار گتفته است 

شاامل این ائاتالف  .تاکتیکی، ف(ی و امدادی در سوریه حضور فعال داردسطح راهبتدی، عملیاتی، 

آن همچااون عتبسااتان اساات کااه  یاآمتیکااا، بتااای از کشااورهای اروپااایی و متحاادان م(طقااه

تسهیالتی، اعتقادی، مالی و نیتوی انسانی قتار  سیاسی، اقتصادی، یهاتیها را مورد حماتتوریست

هاای مقاومات در بتابات . این ائتالف دست به دست هام داده اسات تاا در یکای از کاانونده(دیم

بتنامه اول آمتیکا ستنگونی نظام ساوریه در مااه رمضاان . مختب اگتا ک((د یانقشه هاستیونیصه

هایچ  ،چهار سال پیش و سپا حتکت به سمت لب(ان، عتاق و ایتان بود. پا از چهاار ساال و نایم

و نظاام ساوریه همچ(اان  افتاهین تحقان یالمللانییک از اهداف و راهبتدهای این ائتالف ویتانگت ب

آسامان آن و انجاام  نکاتدن نظاام ساوریه و بساتاین ائتالف قصد داشت باا محباوس. استمستقت 

سوریه و توسعه گ(  وسیع  یهاتسااتیهای دفاعی و ام(یتی و زحمالت نظامی مستقیم به سیستم

هاا در راهبتد آمتیکاایی. اما نظام سوریه را به فتوپاشی بکشاند که موفن نشد ،داالی در این کشور

ناشای از بیاداری اساالمی در مصات، یمان، تاونا، لیبای و بحاتین  یهاپاتکی به انقالب سوریه را

 ،اسات یاآمدند تا در قلب مقاومت اسالمی که پاش(ه تحوالت م(طقه هاییکایآمت :دانست و گفت

سوریه م(طقه تقابل نظام سلطه با انقالب اسالمی است و . یک نقشه گامع سیاسی را به اگتا بگ ارند

بازرگ باا نظاام ساوریه  یهاقادرت یهاایتیادرگ ،به هیچ وگه گ ردیه در این کشور مآنچه ک

کاتدن پلاه اول ها موفن باه اایبلکه درگیتی بین دو گبهه است. وی تصتیح کتد: اگت آن ،نیست

دشام(ان . کتدند تا بتوان(د نقطاه باه نقطاه پایش بتونادو تالش می رفت(دیبه متحله بعد م ،شدندیم

با ایان کاار در  اواه(دیها مآن ،تکه تکه کتدن گغتافیای گهان اسالم بوده و هست(د اسالم در پی

هت زمان که اواست(د به یک تکه از آن حمله ک((د. حضور مستشاری گمهوری اساالمی ایاتان در 

استحکام سیاسی، روانی، اقتصادی و نظام و متدم  ایتان کار ؛سوریه در ابتدای بحتان در این کشور

حضاور . قاتار دارناد هاساتیونیو صه هااییکاایست که در اال مقدم مبارزه با راهبتد آمتسوریه ا

در عتصااه مستشاااری  شااده اساات. یب(دمیایااتان در سااوریه از نظاات عملیاااتی در چهااار سااطح تقساا

مباحا  سیاسای و مع(اوی و تقویات دولات و نظاام و ماتدم ساوریه و انتقاال تجتبیاات  ،راهبتدی

نوسازی و بازسازی سااتار ارتاش ایان  رتبه ارتش سوریه،تماندهان عالیارزشم(د دفاع مقدس به ف
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کشور و تالش بتای سازماندهی، آموزش، اتاحی و گ ب نیتوی انسانی گدید در ارتاش ساوریه 

هاا م(تقال کاتد و ساااتار تجتبیات ارزشم(د اود را در زمی(ه بسی، متدمی باه ساوری . ایتاناست

سطح مستشااری عملیااتی ایاتان در  .ا در سوریه به اگتا گ اشتمفهومی و عملیاتی بسی، متدمی ر

در ایان ساطح باه فتمانادهان ساطوح  باشد؛میدومین سطح از حضور کشورمان در سوریه  ،سوریه

و ساطوح میاان گ(ا  باا  ((ادکهاای ارتاش کماک مایعملیاتی اعم از فتماندهان لشگتها و تیپ

ی، ف(ای و امادادی دو ساطح دیگات حضااور سااطوح تااکتیک. (ادینمایهاا را مادیتیت ماتتوریسات

ها، آماد، آموزش و این سطوح شامل آموزش فتماندهان گتدانباشد. میمستشاری ایتان در سوریه 

تعمیتات و امداد و نجات است که همه ای(ها با دراواست رسمی دولات ساوریه باه اگاتا گ اشاته 

ارزش اساتتاتژیک  ایاتانشاور باتای نگاه به سوریه فتاتت از گ(به اعتقادی اسات و ایان ک. شودیم

اگت ما ساوریه . ما با آن گته اورده است یااز ام(یت ملی و م(طقه ییهازیتا بخش ،العاده داردفوق

دیگت با دشمن درگیت شاویم.  یهاباید در عتصه ،را که در رأس محور مقاومت است ت(ها بگ اریم

. ز نظت کمیات و کیفیات گساتتش دادیامرا در سوریه ا مانیبت این اساس ما سطح حضور مستشار

هاای نباتد بازدیاد ک((اد و نیتوهای ما باید حتماً از میادان ،کتدن ادمات مستشاریبتای بهتت ارائه

سات و ا حضور داشته باش(د و بازدید از میادین نبتد از الزامات تاکتیکی الزم بتای آموزش نیتوهاا

در چ(اد روز اایات اسات. ویژگای اصالی این مسئله باعا  افازایش شامار شاهدای ماا در ساوریه 

 .ستا هاها دانست و گفت: ه(ت آنان تسخیت دلمستشاران ایتانی در سوریه را نبوغ و نفوذ در قلب

ها ارتش سوریه را در نبتد با تتوریست ،زمان نیتوهایی از عتاق، افغانستان، پاکستان و لب(انهم

وقتی این  ،ها علیه نیتوهای غیتکالسیک هوایی در گ( هایک((د. در تمامی عملیاتیاری می

حمالت تیثیتگ ار اواه(د بود که نیتوهای زمی(ی آن را ادامه ده(د و پشتیبانی ک((د. با پیوند 

روند مقابله با  ،های تاکتیکی هوایی و زمی(ی همانطور که در چ(د روز اایت نمایان شدعملیات

در ابتدای ورود  ،ها در سوریههوایی روسکاهش نسبی عملیات . ها تغییت اواهد کتدتتوریست

عملیات آنان بدون حضور نیتوی زمی(ی سوریه بود  ،ها در سوریهارتش روسیه به نبتد با تتوریست

عملیات  ،شدن عملیات زمی(ی ارتش سوریهتتاما هم اک(ون با گستتده ؛بیشتتی داشت شدتو بعد 

ا بتاساس بتداشت گدیدشان از اوضاع هروس .ها نسبت به قبل کاهش یافته استهوایی روس

ها شان با این کشور وارد نبتد مستقیم با تتوریستسوریه و بتاساس م(افع و عالئن و روابال س(تی
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ها به سوریه آن است که دریافت(د اگت هم اک(ون با دلیل اصلی ورود مستقیم روس ؛شدند

حضور هفت . در متزهایشان مواگه شوندباید به زودی با آنان  ،ها در سوریه مقابله نک((دتتوریست

درصد  22 ،ب(ا بت ااالعات موگود ؛هاهزار گ(گجو از م(طقه آسیای میانه و قفقاز در بین تتوریست

آمتیکا و  یهااستیها را محصول سها تتوریستفتماندهان داعش از این م(اان هست(د و روس

فتدا  ،وز نظام و ارتش سوریه را تقویت نک(دسیه دریافته است اگت امت. رودان(دیپیاده نظام آنان م

ها اواهد شد. یک متکز هماه(گی و تبادل در متزهای اودشان مجبور به نبتد با تتوریست

 لیک((ده ارتش روسیه و سوریه در سوریه تشکااالعات نبتد هوایی و زمی(ی میان نیتوهای عمل

عتاق را  .ها ارتش سوریه استی عملیاتاما محور تمام ،و این یک الزام ف(ی و عملیاتی است شده

هم همچون سوریه بتای گمهوری اسالمی ایتان مهم و راهبتدی دانست و تحوالت در سوریه و 

 ی(ینشباید به مهار بیشتت و عقب هایعتاق. عتاق بتای ما یکسان است و ما به هت دو حساس هستیم

است. عتاق  ی(یبشیایی زمانبت و غیتقابل پهراهبتد ورود به چ(ین گ(  .بپتدازند هایتیبیشتت تکف

و عوامل بومی و غیتبومی دانست و  یالمللنیو ب یاهای م(طقهو سوریه را نقطه بتاورد همه قدرت

اما مهم روند  ؛زمان بتای پایان این تحوالت سخت و غیتممکن است ی(یبشیپ ،بت این اساس

اوضاع م(طقه و حمالت چ(د ماهه  .ده استها م بت شتحوالت است که این روزها علیه تتوریست

علیه ملت یمن بخشی از گستته تقابل نظام سلطه  هایسعود م(طنیتهاگم کور و ب ،عتبستان به یمن

در یمن در بتابت یک  هایسعود ،در گ(  یمن گتفتار شده اند هایسعود. با انقالب اسالمی است

ها و ها را به دیگت گبههدر نهایت تمتکز آن گ(  بی نتیجه با فتسایش قدرت مواگه اواه(د شد و

در لب(ان و ااالل در ام(یت  شانیهایگتها در عتاق و سوریه و فت(هحمایتشان از تتوریست

 . ک(دیکشورهای دیگت با مشکل مواگه م

(http://alef.ir/vdciz5ap5t2au32.cbct.html?329329.  

 کاربران -3 -8

 الملاالنیحاااوزه ب -9سسااات علااامی اگاااتایی سم -3لاااح نیتوهااای مسا -2 هااادانشاااگاه -2

، بخاشیآزاد یهااها و گ(بشها، نهضتهمساو، ارتاش یدولتای کشورها یسسات و واحدهاسم

 .محوله یهاتیبتاساس میمور المللنیسسات بسها و مسازمان
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 شیوه ارائه خدمات مستشاری -3 -7

، شااهتی، کااشوری و یتوهاای مسالحنهمفکتی و مشاوره باه مسائوالن و مادیتان  -2-3-3

 یالمللنیحوزه ب

رفت تا در بتابات معانادین  هیمقاومت اسالمی در سور یهاشهید همدانی به گبهه -2-2-3-3

بایستد و در آنجا گبهه متدمی را تشکیل داد و از تجتبیات اود در مسائل ام(یتی 

 و نظامی به سوریه کمک کتد.

ستانجام در  ایشانمشن چهار سال پیش سقوب کتده بود، د ،اگت ستادر بسیجی، همدانی نبود

گبهه مقاومت شهید شد و امتوز این آمادگی در بین گوانان با بصیتت کشور بتای حضور در گبهه 

که سوریه پشتوانه گبهه اسالمی در بتابت استائیل است. ام(یت غتب آسیا  چتا ؛مقاومت وگود دارد

شهید همدانی اهمیت گبهه  گوشان مقاومت در این گبهه است. ع(وان کانونو ااورمیانه و ایتان به

ک((د مقاومت در سوریه را درک کتده بود، متدم ایتان به آمتیکا و آل سعود و استائیل اعالم می

   ک((دکه تا آاتین قطته اون اود از آزادی اسالمی دفاع می

(http://www.mehrnews.com/news/2392232/ . 

 ها و هستاه تفکاتها، کارگتوهها، کمیسایونوراعضویت در ش -2-3-3

 هاو فتم (دهایهمکاری و کمک در تدوین استتاتژی راهبتدی، فتآ -3-3-3

، تشاکیل و ساازماندهی یزیربتناماه ،نقش شهید همدانی در ساوریه نیتتبزرگ -2-3-3-3

 و نیتوهای دفاع وا(ای مشاابه نیاتوی بسای، در ایاتان بود« دفاع وا(ی»نیتوهای 

نیتوهای دفاع وا(ی در سوریه وگود نداشت و با هدایت و مدیتیت شهید  است.

هازار  62همدانی شکل گتفت. این نیتوها با حضور اقشار مختلف متدم بیش از 

بتای از این نیتوها در م(اان عملیاتی درگیت  نفت را ظتف دو سال گ ب کتدند.

 اند.و شهید شده

 انجام مطالعات ااصتادوین و ارائه گزارشات و  -9-3-3

 ، نظارت تبادل و ...هاشیهمکاری و حضور در بازدیدها، رزما -5-3-3

 کارکتد شهید همدانی را انجاام وظیفاه مستشااری در میادانی فعاال نیتتبزرگ -2-5-3-3
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مختلفاای هاام بااه واسااطه ااالعااات، عملیااات،  یهااااتیوی در عمل بتشاامتد و

دی و پداف(دی بتای نیتوهای عملیاتی آف( یهااتاحی، ش(اسایی و تدارک بتنامه
در سافارت باتای بترسای آااتین  یایاک روز گلساه حضور مساتقیم داشات.

تحوالت سوریه داشتیم و قتار باود ساتادر بسایجی، همادانی نیاز در ایان گلساه 
تایم هماتاه ساتادر بسایجی،  ایت حضاور یافات.یاما وی کمی با تا ،شتکت ک(د

صابح در حاال  9ه شهید همدانی تا ساعت کید کتدند کیهمدانی در این گلسه ت

صابح نیاز کاه باتای  9ایشاان از  ،بازدید و ش(اسایی م(اان عملیااتی باوده اسات
)هماان،  استتاحت آمده بود، به ت(هایی و بتای ش(اسایی م(طقه دیگتی رفته است

 سایت .

 6شهید همدانی به واسطه فتماندهی، تواضع، حسن الن و تجارب ارزشام(د در  -2-5-3-3

 )همان، سایت . ای در سوریه داشتسال دفاع مقدس، نقش سازنده

سوریه در دوران دفاع مقدس ایتان به کمک ما »ستادر بسیجی، همدانی با بیان  -3-5-3-3

سوریه عمن  «آمد و با دشمن همکاری نکتد و ایتان را به رسمیت ش(اات
دشمن بود،  وی با اشاره به ای(که سوریه نقطه هدف مسثت. استتاتژیک ماست

ابتاز کتد: سوریه متز درگیتی و عملیاتی با ستزمین اشغالی دارد. در گتیان 
سوریه دو اردوگاه شامل دشم(ان سوریه یع(ی آمتیکا، کشورهای اروپایی و 

. عتبی و دوستان سوریه یع(ی ایتان، روسیه و چین تشکیل شده است
(http://www.tasnimnews.com/fa/news/.  

 ها در گهت بهابود روال گااریثت و سازنده فتآی(دها و روشسبترسی م نقد و -7-3-3
 ملی و ارائه تحالیل موضوعی به همتاه پیش(هاد یهاارزیابی اتح -6-3-3
 های مورد نیازارائه ایاده، نظت و پیش(هاد مادل -6-3-3

 بود «نحوه رزم عملیات نیتوهای م(ظم با شبه نظامیان»همدانی یک متخصص در  -2-6-3-3
(Wall Street Journal.  

های تکفیاتی باا ملات مظلاوم همدانی در اول این نزاع )گ(  تتوریستشهید  -2-6-3-3

)سایت  د.کتسوریه  تجتبیات آموزشی به ملت سوریه بدون هیچ انتظاری م(تقل 

Wnd . 
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 ارائه تجتبیات اود به سازمان )تجتبه نگاری  -3-3-3

 مستشار یهایژگیو -12-3

 هاا پژوهشگتی دانشگاهیعضویت هیئت علمی  -2-22-3

 بتاورداری از دانش تخصصی متتبال با نوع میموریت -2-22-3

بتاورداری از انگیزه فتدی و امکان حضور در محل بتاسااس بتناماه دراواساتی  -3-22-3

 کاربت

 المللنیدارای توانایی ش(اسایی و حل مسائل، کشور و حوزه ب -9-22-3

یید یو محل میموریت مستشار با ت های ایتانایی ایجاد رابطه بین دانشگاهدارای توان -5-22-3

... 

 آش(ایی با سااتار، میموریت و شتح وظایف محل انجام ادمت -7-22-3

 یید دانشکده متبواهیبودن با تبودن، دارای دغدغه و م(ظم تیپ تیمسئول -6-22-3

 انگایزه قاوی گهت انتقال تجاتبیات -6-22-3

 توانایی تبدیل دانش ضام(ی به صاتیح -3-22-3

 ساال و بیشاتت سابقاه اادمت  22دارای  -22-22-3

 وظایف مستشار -11-3

 شده در محل میموریتحضور در ساعات تعیین -2-22-3

 تتوی، نگاه سیستمی و دانشی در رده -2-22-3

 اساسی رده یهادر گهت ارتقاء شااص یزیرتالش و بتنامه -3-22-3

 های مهم اگتای پیش(هاد و رشدامورات اساسی و روند یش(اسبیسآ -9-22-3

 گدید در گهت پیشبتد بهتت امور یهاتیش(اسایی ظتف -5-22-3

 بتقتاری ارتباب معین با رده محل میموریت -7-22-3

 ارائه پیش(هاد گهت بهبود امور گاری رده محل میموریت -6-22-3

 کارش(اسی رده یهاتیظتف یسازا بتای فعالهها و کارگتوهشتکت در کمیسیون -6-22-3

 و اردوهای رزمی هاشیشتکت در رزما -3-22-3
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 ها بستت گهت ارتباب با پژوهشگتان و نخبگان رده یسازفتاهم -22-22-3

  به مافوق شده و ارائه گزارش کتبیاقدامات انجام یمست(دساز -22-22-3

 ریهدلی( افزایش حضور مستشاری ایران در سو - 12-3

تادریجی آن باه یااک بحاتان فتاگیاات،  شاادنلیهااا در ساوریه و تبداز ابتادای باتوز درگیتی

سات کاه ا هاگمهوری اسالمی ایتان همواره از دولت مستقت در سوریه حمایت کتده اسات. مادت

دلیل این افزایش به دراواست دولت . ایتان رسماً اعالم کتده که در سوریه حضور مستشاری دارد

 کشور بیشتت شده است. نر مستشاری ایتان در ایسوریه، حضو

 کند که از سوریه حمایت کنیمراهبرد امنیتی ما ایجاب می - 1-12-3

المللی است. با توگه به ای(که سوریه در اال مقدم مقابله مسئله ام(یت در گهان یک مسئله بین

در ااال مقادم مقابلاه باا ک(د که از کشورهایی کاه با صهیونیسم است، راهبتد ام(یتی ما ایجاب می

اناد ماا باه ایان کشاورها کماک حمایت ک(یم. مقام معظم رهبتی بارها اعالم کتده ،استائیل هست(د

های مستشاری اعم ک(یم. یکی از راهبتدهای ما درباره سوریه به ع(وان اال مقدم مبارزه، کمکمی

تبه هشات ساال گ(ا  از آموزشی و لجستیکی است. حضور مستشاری ما در سوریه با توگه به تج

 .تحمیلی، یک راهبتد ام(یتی و دفاعی است

 افزایش حضور مستشاری در سوریه، به نفع منطقه است - 2-12-3

زیتا این هم  ؛شودآنچه از قتائن و شواهد پیداست، حضور مستشاری ما در سوریه تقویت می

یه و با توگه به شتایال های سوربه نفع سوریه و هم به نفع م(طقه است. در واقع در پی دراواست

های میدانی و ، در سوریه حضور مستشاری دارند تا کار مشاوره و بترسیبسیجیان دالورم(طقه، 

نشانده ها که دستبا توگه به تحتکات بیگانگان و گ(ایات تتوریست قطعاً. تبادل نظت را انجام ده(د

همکاری ما و سوریه و  شود تتعوامل اارگی هست(د، نیاز است که این حضور در سوریه پترن 

های سیاسی همیشه اوب و استتاتژیک بوده است و امتوز نیز در همان راستا همان در حوزه

با نگاه به حل مسائل م(طقه و استقتار آرامش و ام(یت در آن، این کارها  وها را داریم همکاری

با اقدامات . امه داردگیتد و این روند تا شتایال بتواند به صورت عادی بتگتدد، ادصورت می

اگازه نداد داعش که فتزند نامشتوع رژیم صهیونیستی و ایتان مستشاری و سایت اقدامات، 
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. اگت شدشود و حتی از کشور عتاق و سوریه در این زمی(ه حمایت  ایتان آمتیکاست وارد متزهای

انونی عتاق نیز چه بسا دولت بشار اسد سقوب کتده بود، دولت ق ،های مستشاری ایتان نبودکمک

شکل  گاهچیشد، انتفاضه سوم نیز در فلسطین هکتد، مقاومت لب(ان با چالش مواگه میسقوب می

 ایتان باتوانست به راحتی همان اهداف سوء اود را دنبال ک(د. گتفت و رژیم صهیونیستی مینمی

بتای ای(که و د دهشدن شتایال در این کشور ادامه میدر سوریه تا مشخص اود حضور مستشاری

ناام(ی به متزهای کشور نتسد، باید این ناام(ی را قبل از رسیدن به متزها دفع و با آن مقابله ک(یم؛ 

ک(د که های تکفیتی بج(گیم و عقل حکم میدر غیتای(صورت ناچاریم در متزهایمان با تتوریست

بستگی به نیاز ارتش سوریه و  عال  واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم. ادامه حضور ما در سوریه نیز

امکانات ما و شتایال نبتد دارد و در آی(ده ممکن است کاهش یا افزایش یابد 

(http://www.ana.ir/news/ . 

 نقش مستشاری شهید همدانی -13-3

 فرهنگی -1-13-3
هاای فته(گای، انجاام فعالیت ستادر بسایجی، همادانی همچاون شاهید بتوگاتدی معتقاد باه

ساتادر بسایجی، همادانی نیاز همچاون . هاا باوده اساتادماتی و عمتانی گهت مقابله با گتوهک

هاای فته(گای، آموزشای، تبلیغااتی و های غتب، معتقد به انجام فعالیتهمتزم سابن اود در گبهه

 .های تکفیتی در سوریه بوده استعمتانی گهت مقابله با گتوهک

باا ایجااد بحاتان در  63دشمن در ساال معتقد بود:  د در اصوص وضعیت سوریهستدار شهی

دولت قانونی سوریه را ستنگون کتده و بدین تتتیب  ،سوریه به دنبال آن بود تا ای مدت چهار ماه

اهلل لب(اان، ام(یات شدن دست ایتان در مقابله با رژیم اشغالگت قدس، باا تضاعیف حازبضمن کوتاه

ین ک(د؛ ولی اک(ون باا گ شات چهاار ساال از شاتوع بحاتان، ه(اوز نتواساته رژیم غاصب را تضم

عاده کمای از فتزنادان  ،زمانی کاه بحاتان در ساوریه آغااز شاد. اهداف اود را محقن شده بیابد

های فکتی به این کشور رفت(د؛ که یکی از نتای، این حضور عاالوه بات کشورمان بتای ارائه کمک

انادازی ناوعی توان باه راهها، میها و حامیان غتبی و عتبی آنکفیتیمقاومت چهار ساله در بتابت ت

نتیجه حضور فتزندان کشورمان در عتاق این بود که همان(اد ». اشاره کتد« دفاع وا(ی»بسی، به نام 

اندازی شد؛ نیتویی که نقش غیتقابل راه« حشد الشعبی»سوریه در این کشور نیز بسی، متدمی به نام 

http://www.ana.ir/news/
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ها و اعضاای هاا، سالفیتکفیتی«. »هاا دارناددست آمده مقابال تکفیتیهای به وزیانکاری در پیت

االبان، کسانی هست(د که فتیب تبلیغات دروغین دشم(ان اسالم، یع(ی آمتیکا و رژیام صهیونیساتی 

اند؛ به همین ااات دشمن اصلی ما آمتیکا و رژیم صهیونیستی اسات. باا توگاه باه ای(کاه را اورده

وگاود آمادن چ(این باه ها به سوریه و عتاق و هممله عتاق به ایتان و حمله تکفیتیاتاح اصلی ح

 «.االبان و القاعده در افغانستان، آمتیکا قتار دارد

الشااعبی کااه داوالبااان سااوری و عتاقاای گهاات مقابلااه بااا گیتی دفاااع وا(اای و حشاادشااکل

لیغااتی اسات. ایان بسای، هاای فته(گای، فکاتی و تبنیازم(د فعالیت ،های تکفیتی هست(دگتوهک

متدمی با قتار گتفتن در ک(ار دولت موگب شد تاا دمشان و بغاداد از اطات ساقوب رهاایی یاب(اد. 

ستادر بسیجی، همدانی با استفاده از تجتبه بسای، مستضاعفان  در ایاتان، مادل بسای، را در ساوریه 

 .دهی تا در ک(ار ارتش سوریه به مقابله با داعش بپتدازندسازمان

 های بسی، با محوریت فته(گیسازی کانونپایش رفتار و فعال -2-2-23-3

هاای بسای، باا ساازی کانونبیشتت اقدامات مستشاری ایتان حاول محاور پاایش رفتاار و فعال

محوریت فته(گی و حضور پتشور متدم در میدان مبارزه و مقاومت بود. ما سعی نکاتدیم رفتارهاا 

اتاحی اساتفاده ک(ایم؛ بلکاه باه اقادام عملای باتای اثباات  را مه(دسی ک(یم و یا از اصول و قواعد

 .آفتین پتدااتیمآمیز و عزترفتارهای وحدت

را ویاژه « کشااب»هاایی باا ناام گتوه ،بتای افازایش مع(ویات، وحادت و انساجام در ساوریه

نوگوانان س(ی، علوی، مسیحی و اسماعیلیه تشکیل دادیام تاا از ایان دریچاه بتاوانیم مقصاودمان را 

تت به سمع و نظتشان بتسانیم. این اقدامات به گایی رسید که اوشبختانه امتوز البه گوان ما یحصت

صدور فته(ا  دفااع مقادس و . است شدهلیدر استان حلب به محور کارهای فته(گی سوریه تبد

باا تشاکیل  تشکیل بسی، متدمی، از دیگت دستاوردهای همکاری مستشاری ایتان در ساوریه اسات،

دوباره گان گتفت(اد و  ،می، فتماندهان و مسئوالنی که توسال دشم(ان تضعیف شده بودندبسی، متد

دهاد فته(ا  دفااع از اتفی دیگت، هتاس داعش و گبهه ال(صته از نیتوهای بسایجی ماا نشاان می

هاای کانون. ع(وان یک مدل و الگاو معتفای شاده اساتمقدس به اوبی در میان گوانان سوریه به

اشغالی هم دست از فعالیت بتنداشته و انتقال این فته(  باع  شده تا کارک(ان  هایبسی، در محله
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اواندن را مم(وع کتده بودند نیز به اقامه نماز و بتپایی متاسم م هبی ارتش سوریه که نماز و قتآن

 د.روی بیاورن

 تقویت روح وحدت و رفع مشکالت اقتصادی «گهاد الب(اء» -2-2-23-3

های مستشاری ایتان بود که نیز بخشی از فعالیت «گهاد الب(اء»با ع(وان  تشکیل بسی، سازندگی

به همت گوانان سوری ایتان صورت گتفت. ص(عت توریسم و نفت بخش مهمی از اقتصاد کشاور 

ها در سوریه ص(عت توریسم تعطیال کتده است که با شتوع درگیتیسوریه را در گ شته تیمین می

باع  شده است که عالوه بت  «گهاد الب(اء»دست داعش افتاد. تشکل و بخشی از نفت این کشور به 

. بخشی از مشکالت اقتصادی این کشاور نیاز بدی(گوناه رفاع شاود ،تقویت روح وحدت در سوریه

بسی، سازندگی سوریه متدم آن کشور را بسایار امیادوار کاتده اسات و اوشابختانه ماتدم کشاور 

 .اندگانبه کتدهحمایت همهسوریه نیز از این اقدام انقالب اسالمی 

 های دفاع مقدسی در سوریهتوزیع کتاب -3-2-23-3

توزیااع  ،هااای تاایم مستشاااری ایااتان در سااوریه در حااوزه فته(گااییکاای از بااارزتتین فعالیت

های دفاع مقدسی بوده است. ستادر بسیجی، همدانی اتدادماه سال گ شته در آیین رونمایی کتاب

های اااتات دفاع مقدس به زباان عتبای گفت: تعدادی از کتاب «اشفقال غالم حسین ب»از کتاب 

ها نیز به فتمانده نیتوی هوایی سوریه اهدا تعدادی از این کتاب تتگمه شده و در سوریه توزیع شد،

ها نشان داد. تاک(ون گیتی از این کتابشد و او پا از مطالعه، تمایل بسیار زیادی به مطالعه و بهته

در  ع(وان کتاب دفاع مقدس به زبان عتبی تتگمه شده و در سوریه توزیع شده اسات.تعداد زیادی 

هاای دفااع در هماان روز اول تماامی کتاب نمایشگاه کتابی که چ(دی پیش در الذقیه بتگزار شد،

 .مقدس تمام شد و این بیانگت گ ابیت آن است

فعالیات در حاوزه : ساوریه )ص  در ایااالنبای از قتارگااه ساازندگی ااتمشعبه -9-2-23-3

عمتاناااای بخااااش دیگااااتی از اقاااادامات تاااایم مستشاااااری ایااااتان در سااااوریه بااااوده اساااات 

http://www.hamedanpayam.com/shownews/specific/. 

 

 



 ی و دیپلماتیک شهید همدانی در بحران سوریهنقش مستشار

71 

 مدل مفهومی بحران سوریه -10-3

اهلل حاصال پیشی(ه تحقین: به دلیل بدیل بودن، در این زمی(ه تحقیقی انجاام نشاده اسات. انشااء

همایش شهید همدانی در آی(ده دست مایه محققان اواهد شد: بترسی توصیفی موضوع به  مطالب

 ع(وان بهتتین روش استفاده شده

 
 

 هاتجزیه و تحلی( داده -0
 شهید همدانی به م ابه مستشار نظامی موفن:

های م(حصت به فاتدی کساب نماود. باا یتموفقدر قالب یک مستشار نظامی، شهیاد همادانی 

یز سوریه در آن بتهه از زمان، متوگه عمن مااگتا ااواهیم شاد. باه ایان آممخااتهوضعیت بترسی 

داند تاا باا حضاور در کاااخ یمتتتیب که یک عالم باهلل، با درک همه گانبه موضوع، وظیفه اود 

ریاسات گمهوری ساوریه در دمااشن، امکاان ارائااه مااشورت باه رئاایا گمااهور سااوریه را از 

در محال کاارش )ورد؛ تا گایی کاه در یکای از روزهاای حضاور ااود در محال نزدیک فتاهم آ

صبح از ناحیه شانه مورد هدف یک تک تیتانداز قتار گتفات، گویاا دشام(ان  6کاخ ، در ساعات 

 متوگه نقش اساسی وی شده و درصدد ح ف فایزیکی وی بتآمده بودند.

تاوان یمماسثت ااود باود و با وگود همه اطتات متوگه ایشاان، وی مصامم باه اداماه نقاش 

 را از ثمتات مهم این اهتمام مقدس بتشمتد.« دفاع وا(ی در ساوریه»پیگیتی تشکیل 
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نمودن کار در نقاش یک دیاپلمات، دیگتی، شاهد نقش اساسی شهاید همادانی در اداره صح(ه در

ت در کشااور ی نظامی به سفاایت مستااقمشاورهباشیم. وابسته نظامی در هت کشوری موظف است یم

هدف ارائه نماید؛ ولی مستشاری نظامی که توسال ستدار رشید اسالم، شهیاد حسیاان همداناای در 

هاای توأماان راهباتدی، نقااش ک((اده دریینو تعساوریه به انجام رسید، ارائاه پیاش(هادات اسااسی 

یادادهای آن رو عملیااتی و تاکتیکی به باالتتین مقاام کشور هدف که باع  تغییات کلای در روناد

گ(اب بشاار »گمهور سوریه  به درستی توسال ایشان به شخص ریاست ؛ کهباشدیمکشاور گتدید، 

 شود:یم ای اشارهارائه گتدید. در این اصوص به واقعه« اسد

با حضور ستادر بسیجی، همدانی در مکانی با بشار اسد رئیا گمهور سوریه، دیاوار  زمانهم

گیتد که در این زمان همه یمگی یا امپاره، مورد اصابت قتار یآرپک اتاق محل استقتار، با موش

قابالً تتتیاب پ(اه(ادگی وی باه شده )و به نقطه پایان نزدیک  شده تمامچیز در ذهن رئیا گمهور 

شوند که رئیاا گماهور یمدر نهایبی ماقدس به وی مت کت  همدانی یدشه ؛ روسایه داده شده بود

ور قدرتم(د اود، مسئله پ(اه(دگی را م(تفی و در تاریخ ماندگار شود و ایان تواند با حضسوریه می

مسئله، باع  اا  تصمیم تاریخی بشار اسد گتدید که پا از چ(د سال، ناه ت(هاا محاور مقااوماات 

تضعیف نشد، بلکه از چ(ان قادرت و صالباتی بتاوردار شد که به ع(وان سادّی محکام در مقابال 

 باشد.یمآنان  بخشالهامم کتده و به ع(وان امیاد مظلومیان گهاان، استکبار گهانی قد عل

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -5

ماادار اساات. ایشااان در ی از یااک فتمانااده موفاان و مکتباای و والیتانمونااهشااهید هماادانی 

گیتی و تاالش در یمتصامااالقی، مهتبانی، گ شات، مشااوره در هایش به مفاهیم اوشیتمسئول

و اعتماد به ادا عمل کتد و تتبیت قتآنی را در زندگی پیشه اود ساااته باود، از  گهت اش(ودی

وا مِانْ  "سوره عمتان  253گمله؛ آیه  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِ(ْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُ(ْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْابِ لَانْفَضاُّ

رْهُمْ فِی الْیَمْتِ فَاِِذَا عَزَمْاتَ فَتَوَکَّالْ عَلَا  اللَّاهِ  ِنَّ اللَّاهَ یُحِابُّ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَ(ْهُمْ وَاسْتَغْفِتْ لَهُمْ وَشَاوِ

نتم شاد!! و اگات اشان و   به )بتکت  رحمت اله  در بتابت آنان )متدم "تتگمه آیه  "الْمُتَوَکِّلِینَ

و  بطلاب ها آمتزشها را ببخش و بتا! آنآن پا. شدندس(گدل بود!، از ااتاف تو، پتاک(ده م 

 !در کارها، با آنان مشورت کن! اما ه(گام  که تصمیم گتفت  )قااع باش! و  بات اادا توکال کان
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 را به ع(وان م(ش و روش اود بتگزیده بود. "زیتا اداوند متوکالن را دوست دارد

ها گیتییمتصامی رسانده بود کاه در امتتبهتهجد، تعبد، ایمان، ااالص و شجاعت، او را به 

های علمای و دفااعی مطاتح بودناد را باا ب(یاان یهنظتهایی که به ع(وان معادالت و فتمولمقترات، 

(ِینَ" بُلَ(َا وَ ِنَّ اللَّاهَ لَمَاعَ الْمُحْساِ گتفات و از ورود باه باه کاار می "وَالَّ ِینَ گَاهَدُوا فِی(َاا لَ(َهْادِیَ(َّهُمْ ساُ

تقوی و ایمان به غیب به مصداق  کتد. گویی تعهد وینمگیتی درن  یمتصمی اطتناک هاصح(ه

به او معتفتی شهودی بخشیده بود؛ شاید همین تفاوت او با « ان تتقواهلل یجعل لکم فتقاناً»آیه شتیفه 

شد. البته انضباب مع(اوی همیشاه ایان دیگت فتماندهان و کارش(اسان ارشد نظامی باع  تمایز او می

شد. چه بساا اگات روح ایماانی اگتای فتامین می کتد و مانع از بی انضباای و عدمیمشکاف را پت 

کاه  اسات یانااورد. مگت نه یمای دیگت رقم گونهآن شهید عزیز نبود، ستنوشت بحتان سوریه به

ا تَخَافُوا وَلَاا  ِنَّ الَّ ِینَ قَالُوا رَبُّ(َا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَ(َزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّ"فتماید: یماداوند در قتآن 

  او باه آیاات قاتآن و احادیا  و روایاات 32-)فصلت "تَحْزَنُوا وَأَبْشِتُوا بِالْجَ(َّةِ الَّتِی کُ(تُمْ تُوعَدُونَ

السالم سخت اعتقااد داشات و پیاتوزی یهمعلص  و ائمه معصومین اسالم )رسیده از پیامبت گتامی 

ی عملیاتی به آیات الهی هااستدالله در بیانات و دانست و همیشیمحن را در شتایال مقاومت یقین 

ک(د و نشاب روحی یمها تغ یه ی که گویا از آننوعبهکتد، یمها است(اد گست و به آنیمتمسک 

ی، نیست )مکاارم شایتازحکمت یبایشان معتقد بودند که هیچ کالمی در اسالم  .گیتدیمو حیات 

محاور یت اصول علمی در کارهاا یاک فتماناده تکلیف . ایشان ضمن احتتام به رعا62-65 :2376

شاهید  متبحتاناه اقادام و مدبتاناه بیا(ش اگات«. من یک ستباز و بسیجی کوچک نظاام هساتم»بود، 

 شاهید. کاتدمی استکبار با محاور مقاومات چاه امتوز نبود مشخص نبود، بحتان سوریه در همدانی

 در سازایی به نقش بحتان سوریه، در انایش مدیتیت. داشت محور مقاومت در مهمی نقش همدانی

 .مهار بحتان در سوریه داشت

رسایم کاه نقاش نتیجاه مای شاده باه ایانیآورگمعدر پاسخ به سسال اصلی بتاساس مطالب 

اقدام به گاا و باه موقاع  ک((ده ویینتعمستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در بحتان سوریه بسیار 

یک نگاه گ را نمایانگت ایجاد امید و انگیازه در ساتدمداران نظاام بوده است؛ زیتا نتای، حاصله، با 

حداقل، اواست دول استکباری را  و وقفه در مقابل ظلم و ظالم بوده استیبسوریه بتای مقاومت 

 یت اندااته است.تیاسال به  5
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 گتدد:ها به ع(وان دستاورد این تحقین بیان مییژگیودر نتیجه این 

 نظامی موفق: یک مستشار هاییژگیو

 قدم در راستای حفظ و سیانت از انقالب اسالمی.شجاع و ثابت -2

 س(ی  -دفاع از مظلوم و مظلومیت )شیعه  -2

 قدرش(اسی نسبت به کسانی که در زمان بحتان و گ( ، حامی ما بودند. -3

 ش(اسی.یالمحش(اسی و یتموقعبتاورداری از هوش و ذکاوت و  -9

 ی مختلف.هاعتصهتبه کافی در بودن دانش و تجدارا -5

 ناپ یت و صبت و متانت و تالش روزافزون.یاستگدارای روحیه  -7

های سیاسی، ی عتصههای متسوم در همهبودن و عدم وابستگی به روشنوآوری و االق -6

 فته(گی، دفاعی و نظامی.

 بتای تاداوم و گساتتش ارتابااات. هافتصتاستفاده از  -6

 الملل.ینبم(اسب اصول دیاپلماتیک در روابال و حاقوق یتی کارگبه -3

 دارای شخصیت تیثیتگ ار و گ اب و روحیه گ ب حداک تی. -22

 های موجود :ی(پتانساستفاده از ا یندهآیی برای کارهاراه

یتی هدفم(د نیتوهای االق در م(اصب مستشاری و رایزنی نظاامی کارگبهبازنگتی در  -2

 و دفاعی.

 ت در معماری، سااتار، سازمان، وظایف و... در حوزه فعالیت اارگی.تجدید نظ -2

حفااظ  در عتصاهتغییت رویاکتد از یک شاغل صتفاً دیپالماتیک به مادیتیت گهااادی  -3

 من یک انقاالبی هستم .نظام )دستااوردهای 

نشادن ی اارگی در ایفای نقش به ع(وان بسایجی و محدودهافتصتیتی کارگبهلزوم  -9

 اماهوری اساالمی ایاتان.در گ

 در فکت و عمل .گتا )آرمانهای واقع بین و تتبیت استتاتژیست -5

ع  در حفاظ و ) ینمعصومی امامین انقالب و سیته ائمه ره(مودهایتی م(اسب از گبهته -7

 تداوم انقاالب اساالمی.
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ی از اماام الگو قتار دادن اماماین انقاالب م ل تشاکیل دفااع وا(ای در ساوریه باه تیسا -6

 میلیونی. 22امی(ی )ره  و تشاکیل ارتاش 

تیسای از  تاالش در راه رسانیدن پیام انقاالب اساالمی به گهاانیان. بیاداری اساالمی باه -6

 اسالم ناب 

  و نیاز ارزشای ماگتاهااعادم ورود مستااقیم در ااوردن )سازی به گاای باازی گتیان -3

 کتدن.عمل

 بازی کورکورانه.ساالری به گای بانادیستهشا -22
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