اینها(کارهای پژوهشی دفاع مقدس و ادبیات انقالب اسالمی و کتاابهاای ااااتات گ)ا
باید بتود گزو کارهای پژوهشی دانشجوها قتار بگیتد؛
در این زمی)ه باید پایاننامههای فتاوان نوشته شود؛
در کارگاههای تحقیقاتی و علمی وارد شود؛
در کتابهای درسی دانشگاهها وارد شود؛
بتای ای)ها واحدهای درسی قتار داده شود؛ اینها حتماً الزم است؛
بتوید ستاغ اینکه یک بخشی از این دانشگاه را م)حصت ک)ید در هماین رشاتههاای متباوب باه
ادبیات مقاومت و ادبیات انقالب.
حضتت آیتا..

العظمی امام اام)های (مدظلهالعالی
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گزئیات شیوا اگتای پژوهش را توصیف میک)اد.

نشتیه نیست.

در این بخش همکاران پژوهش و متاحل پاژوهش

 .5مقالااه بایااد حااداک ت در  22صاافحه ( A4حاادود 22
صفحة قطع نشتیه و در قالاب  Wordو باا قلام 22
 Bzarتایااپ شااود و بااه دو شااکل الکتتونیکاای و
چاپی بتای دفتت نشتیه فتستاد شود.
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میک)اد کاه در آن مطلاب یاا نظتیاهای تخصصاای

چارچوب روشی م)ظم و بت اساس اتح کلی مقاله

دارای نوآوری ،نکات علمی ناوین و غیات اقتباسای
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مقالاااه بایاااد نتاااای ،را بیاااان ،و مطالاااب را چ)اااان

چااا مقالااههای مبت) ای باات گااتدآوری یااا تتگمااه

گمعب)دی ک)د که اوان)ده احساس ک)اد باه پایاان

مع ور است.

مقالاه رسایده و از بحا

و بترساایهاا باه نتیجااهای

 .6برگدده رویدده اعنددوان کااه در آن فقااال ااالعااات

دست یافته اسات؛ همچ)این پیشا)هادهای بعادی و

ش)اس)امهای تحقین از گمله ،ع)وان ،نام نویس)ده یاا

چشمانداز آی)ده و مسائل باقیمانده دربارا موضاوع

نویس)دگان ،ع)وان شغلی یا علمی ،زماان نگاارش،

در بخش نتیجهگیتی مطاتح میشاود .ایان بخاش

نشانی کامل فاتد یاا مسسساه یاا مسسساات متباوع،

یک پاراگتاف تا یک صفحه باشد.
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سخن سردبیر
مکتب ،تعاریف متعدد و مت)وعی دارد ،مان)د گهانبی)ی و نظام م)سجم رفتاری در یک
حوزه معین ،مان)د مکتب کمالالملک ،مکتب امپتسیونیست ،یا یک نظام فلسفی و ادبی و
گز ای)ها ،که گملگی ای)ها را مکتب گوی)د .از نظت شهید مطهتی مکتب عبارت است از:
و م)سجم که هدف اصلی ،کمال انسان و

«یک تئوری کلی ،یک اتح گامع و هماه)

تیمین سعادت همگانی است و در آن ،اطوب اصلی و روشها ،بایدها و نبایدها ،اوبها و
بدها ،هدفها و وسیلهها ،نیازها و دردها و درمانها ،مسئولیتها و تکلیفها مشخص شده
باشد و م)بع الهام تکلیفها و مسئولیتها بتای همة افتاد بوده باشد» .2اما در تعتیفی مت)اسب
با شین این نوشتار ،میتوان گفت؛ مجموع اندیشهها و افکار یک فتد که در گمعی نفوذ
یافته باشد ،همتاه با نظام ارزشی و رفتاری مت)اسب با آن را مکتب گوی)د.
مقام معظم رهبتی اقبال و ارادت متدم به امام امی)ی را به مکتب امام امی)ی تعبیت نموده
و در اینباره میفتمای)د« :ارادت متدم به امام بزرگوار ،به مع)ی پ یتش مکتب امام به ع)وان
راه روشن و اال روشن حتکت عمومی و همگانی ملت ایتان است؛ یک راه)مای نظتی و
عملی است که کشور و ملت را به عزت و پیشتفت و عدالت میرساند» .معظمله در گای
دیگت و به م)اسبت شهادت شهید سلیمانی ،بار دیگت این تعبیت را بتای این شهید بزرگوار به
کار بتدند که االصانه عمت اود را در عتصههای گوناگون انقالب اسالمی صتف نمودند.
با این تعتیف میتوان ویژگیهای مکتب سلیمانی را که شامل اطوب اصلی و روشها،
بایدها و نبایدها ،اوبها و بدها ،هدفها و وسیلهها ،نیازها و دردها و درمانها ،مسئولیتها
و تکلیفها است را در بیانات مقام معظم رهبتی در رابطه با شهید حا قاسم سلیمانی،
یافت و مسلفههای آن را استختا نمود.
ای)جا ذکت این نکته ضتوری است که ما نمیاواهیم مکتب شهید سلیمانی را تعتیف
 -2مجموعه آثار شهید مطهتی ،2 .ص.55

انه

ک)یم بلکه قتار است این مکتب تبیین شود و باید به این نکته توگه نماییم که مکتب
سلیمانی مکتبی است که سلیمانی را ساات ،نه مکتبی که سلیمانی سااته باشد .ایشان چ)ین
ادعایی نداشت و چ)ین آدمهایی هیچوقت نگفت)د من ،بلکه همیشه گفت)د مکتب من .نگاه
شهید سلیمانی به کار در این دنیا ،نگاهی عملگتایانه ،اما به دور از هتگونه نام و نشان است
وی در این زمی)ه گفته است :باید به این بلوغ بتسیم که نباید دیده شویم! آنکا که باید
ببی)د ،میبی)د .!...اینگور اشخاص اگت بتای اود شینیت قائل بودند و اود را هدف
میدانست)د ،الگو نمیشدند .ب)ابتاین معیار مکتب سلیمانی است که شهید سلیمانی یکی از
آثار این مکتب است.
وقتی رهبت انقالب تعبیت به مکتب سلیمانی میک))د ،م)ظورشان صتف ًا دعوت به
شخصپتستی ،حتی قهتمانپتستی نیست .ارزش چ)ین اشخاصی به این است که فانی در
مکتباند .درواقع این همان مکتب انبیا و توحید و همان مکتبی است که امام در این عصت
احیا کتد و ام ال سلیمانی محصل و محصول این مکتباند.
بتپایة این استدالل ،بتای تبیین مکتب شهید حا قاسم سلیمانی باید اول مکتب اسالم
را بش)اسیم .پا از آن ،ستاغ تشتیح مکتب پیامبت(ص و اولیای الهی بتویم و مکتب
حضتت سیدالشهدا(ع را دقین و عمین بش)اسیم .آن زمان است که مکتب امام امی)ی(ره
نمود پیدا میک)د .با ش)اات مکتب امی)ی کبیت ،مبانی نظتی و فکتی و شااصهای
مکتب شهید سلیمانی نیز تبیین و مشخص میشوند.
و اما وظیفه امروز ما ،معتفی و تتوی ،مکتب ستدار شهید «قاسم سلیمانی» ،به نحوی
که این مکتب به الگویی درس آموز بتای همگان به ویژه نسل گوان تبدیل گتدد .در این
میان ،نقش اساتید دانشگاهها ،حوزههای علمیه و رسانهها در تبیین و معتفی مکتب شهید
سلیمانی بیش از دیگت اقشار گامعه بتگسته و حیاتی است که باید به بهتتین شکل ممکن
نقش اود در این اصوص ایفا ک))د.
همانگونه که مقام معظم رهبتی از همگان اواست)د که شما اگت حادثة دفاع مقدّس را
اده

روایت نک)ید ،دشمن روایت میک)د ،هت گور دلش میاواهد؛ توگیه میک)د ،دروغ
میگوید»2،و از این شتایال به ع)وان «جنگ روایتها» ،یاد نمودهاند .الزم است که این
مکتب را ما روایت ک)یم ،بتاین اساس؛ «کار عدهای که به میدان گ)

رفت)د دیگت تمام

شد .پا از پایان کار آنها ،کار یک ایل عظیم دیگتی آغاز میشود» ،2و بت پایه این
استدالل ،مکتب شهید سلیمانی را « ...بایستی مست)د کتد ،تبیین کتد ،مستدل کتد تا بتاساس
ای)ها آثار ه)تی بهوگود بیاید» 3و حقیقت این مکتب را آنگونه که بوده است ،نه کم و نه
زیاد ،توصیف ،تحلیل و تبیین کتد و الگویی دستیافت)ی از شهید سلیمانی در ااتیار
همگان و بهویژه در ااتیار نسل گوان که نیتوی محتکه گامعه به شمار میآید قتار دهیم و
بدینگونه است که مکتب شهید سلیمانی این پدیده کمنظیت دوران معاصت از گزند تحتیف
در امان اواهد ماند.
بتای نیل به این هدف ،اقدامهای زیتسااتیِ اساسی که باید شکل بگیتد الزم است .از
گمله این اقدامات زیتسااتی را میتوان در  6مقولة کلی به صورت زیت دسته ب)دی نمود:
 -2راهاندازی آرشیو متکز اس)اد و مدارک شهید سلیمانی ،شامل کلیه آثار مدون و
غیتمدون شهید سلیمانی و اس)اد و مدارکی که درباره ایشان از سوی دیگتان وگود
دارد.
 -2مست)دسازی و سامانهای نمودن آرشیو اس)اد و مدارک شهید سلیمانی به شیوهای
استاندارد و در فضایی ثابت.
 -3قابل دستتسی نمودن اس)اد و مداراک بتای کلیه پژوهشگتان.

 -2رهبت انقالب اسالمی در دیدار پتستاران و اانواده شهدای سالمت.2922/23/22 ،
 -2بیانات در دیدار گمعی از مدیتان و فعاالن فته)گی دفاع مقدس.2363/26/7 ،
 -3بیانات در دیدار گمعی از پیشکسوتان گهاد و شهادت و اااتهگویان دفتت ادبیات و ه)ت مقاومت.2369/27/32 ،
ایازده

 -9ش)اات و تبیین مکتب سلیمانی از زوایای گوناگون و معتفی آن در سطح م)طقه و
گهان.
 -5تولید آثار و م)ابع مکتوب و الکتتونیکی روایی و علمی درباره شهید سلیمانی و
مکتب وی ،و تتگمه این آثار به زبانهای مختلف.
 -7تشتیح و تبیین سیته رفتاری و روحیه شهادت البی شهید «قاسم سلیمانی» از سوی
گامعه علمی و ه)تی کشور.
 -6تولید آثار فاات سی)مایی و تلویزیونی درباره شهید سلیمانی و مکتب وی از سوی
ه)تم)دان و گامعه ه)تی کشور ،و تتگمه این آثار به زبانهای مختلف.
 -6آسیب ش)اسی ،پاالیش و اصالح مستمت کاستیها و تقویت نقاب قوت در این حوزه.
ب)ابتاین در مقطع ک)ونی ،الزم است همة مسئوالن و زمامداران حکومت ،نخبگان حاوزه
علم و فته)

و نویس)دگانی که توان قلم زدن در حیطة مکتب شهید سلیمانی را دارند و

بار س)گین ش)اات ،حفظ ،پاالیش ،تبیین ،تولید و تتوی ،و انتقال آثار و م)ابع مکتب شهید

سلیمانی به آی)دگان بت دوش آنان است ،دلسوزانه تمام همت اود را به کار ب)دند که بیش
از پیش این معدن عظیم را مورد کاوش قتار داده ،گ)،هاای پ)هاان آن را اساتختا نماوده،
گال داده و در قالبهای گوناگونی ارائه ده)اد تاا در ااتیاار ساایت نخبگاان گامعاه و آحااد
متدم و بهویژه نسل گوان قتار گیتد ،باشد که نسل امتوز و نسلهای آی)ده از این ستچشامه
زالل حقیقت سیتاب گتدند.

ادوازده

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
سال سوم ،شمارا چهارم ،بهار و تابستان  :2922ص 33-2

تبیین ژئوپلیتیکی عوامل تنش و منازعه در بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
عباس علیپور ،1حسن سعادتی ،2محسن

رادمهر3

تاریخ دریافت2922/25/23 :
تاریخ پ یتش2922/27/32 :

چکیده
ت)ش و م)ازعه میان دو کشور و یا واحدهای سیاسی در ابعاد مختلف داالی ،ملی ،م)طقهای و گهانی قدمتی
اوالنی و سابقهای به درازای عمت بشت دارد .بدون تتدید یکی از عوامل مهم ت)ش و م)ازعه میان واحدهای سیاسی،
گغتافیا و ژئوپلیتیک است .دولتمتدان کشورهایی که با محدودیتهای ژئوپلیتیکی روبهرو هست)د؛ بتای تغییت این
وضعیت ،غالباً دیدگاههای توسعهالبانه داشته و مستعد وقوع ت)ش و م)ازعه هست)د .گ)
نیز یکی از مهمتتین گ)

هشتساله عتاق علیه ایتان

های دوره معاصت است که تا حد زیادی متیثت از ژئوپلیتیک و عامل گغتافیا بوده است.

هدف این پژوهش ،بترسی و تبیین عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان بت ابن

نظتیات ت)ش و م)ازعه است .در واقع ،پژوهش حاضت به دنبال پاسخ به این سسال است که مهمتتین عوامل ژئوپلیتیکی
ت)ش و م)ازعه میان ایتان و عتاق بتاساس نظتیات ت)ش و م)ازعه کدام)د؟ این پژوهش بتاساس ماهیت و روش،
توصیفی -تحلیلی محسوب میشود .ااالعات مورد نیاز به شیوه اس)ادی و با متاگعه به م)ابعی چون کتب ،مقاالت و
گزارشهای معتبت گتدآوری شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بتاساس نظتیات ت)ش و م)ازعه پیتت
هاگت ،گان ام کالی)ز ،ادوارد لوتواک ،ساموئل هانتی)گتون و محمدرضا حافظنیا؛ عوامل ستزمی)ی و قلمتویی،
ژئواکونومیک ،ژئوکالچت ،هیدروپلتیک ،سیاسی و ژئواستتاتژی مهمتتین عوامل ت)ش و م)ازعه میان ایتان و عتاق بوده
و باع بتوز گ)

تحمیلی شده است.

کلید واژهها :ژئوپلیتیک ،ایتان ،عتاق ،گ)

تحمیلی ،ت)ش و م)ازعه

 -2دکتتای گغتافیای سیاسی ،دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه گامع امام حسین (علیهالسالم .
 -2دکتتای گغتافیای سیاسی ،استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه گامع امام حسین (علیهالسالم .
 -3دانش آمواته کارش)اسی ارشد گغتافیا و دفاع مقدس ،پژوهشاگت و متبای دانشاگاه افساتی و تتبیات پاساداری اماام
حسین (علیهالسالم .
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 1د مقدمه
تضاد ،ااتالف ،ناسازگاری ،م)ازعه و گ)

میان انسانها از همان ابتدای آفتی)ش انسان و در اول

دورههای مختلف تاریخی ،متسوم و مداوم بوده است .گاهی این تضادها به شکلهای گوناگون و از
سطوح اتد میان افتاد و گتوههای اگتماعی تا سطح کالن میان ملتها ،حکومتها و کشورها رخ داده
است .ویژگی فتاگیتی و تداوم م)ازعه در هت عصت و زمان و تیثیتات آن در ام)یت گوامع انسانی در ابعاد
محلی ،ملی ،م)طقهای و بینالمللی یا گهانی ،این پدیده را به موضوعی قابل پژوهش و بترسی در دانش و
علوم متتبال تبدیل کتده است (حافظنیا و همکاران . 235 :2337 ،از آغاز تاریخ تحوالت علم ،بترسی و
تحلیل آن با هدف مقابله با ناام)ی و دستیابی به راهکارهای پیشگیتانه ،استقتار صلح و رفع یا کاهش تیثیتات
زیانبار آن بت زندگی انسانی وگود داشته و به متور زمان و با تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اگتماعی،
فته)گی ،ف)اورانه و ...بت پیشتفتهای علمی در این زمی)ه افزوده شده است (همان  .بدون تتدید ،عامل
گغتافیا و ژئوپلیتیک نقش انکارناپ یتی را در وقوع م)ازعه و گ) ها ایفا میک))د .کارش)اسان و
صاحبنظتان ،قدمت ژئوپلیتیک را به اندازه قدمت گستجوی انسان بتای قلمتو ،ام)یت و نیز بهاندازا قدمت
دیپلماسی ،استتاتژی ،حسادت و تتس دانستهاند .از ژئوپلیتیک تعاریف متعددی شده است؛ اما در کاملتتین
تعتیف؛ میتوان ژئوپلیتیک را علم مطالعة روابال متقابل گغتافیا ،قدرت و سیاست و ک)شهای ناشی از
تتکیب آنها با یکدیگت دانست .به اعتقاد بسیاری از کارش)اسان ،گغتافیا و ژئوپلیتیک هت م)طقه نقش مهمی را
در بتوز ت)ش و م)اقشه میان واحدهای سیاسی ا فضایی همگوار ایفا نموده است .بهاوری که میتوان گفت
ریشه بسیاری از ناآرامیها و بیثباتیهای هت م)طقه ،ریشه در وضعیت ،موقعیت و ژئوپلیتیک آن م)طقه و
کشورهای آن دارد .دولتمتدان کشورهایی که با محدودیتهای ژئوپلیتیکی روبهرو هست)د ،بتای تغییت این
وضعیت ،غالباً دیدگاههای توسعهالبانهای نسبت به همسایگان اود دارند و این امت ستم)شی بسیاری از ت)شها و
م)ازعات شده است.
کشور ایتان نیز به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکیاش ،همواره از این ویژگی تیثیت پ یتفته است .در اول
تاریخ ،ایتان گاهی به م)زلة پل ارتباای تمدنهای شتق و غتب و زمانی به م)زلة گ رگاهی بتای
اقوام و قبایل بدوی شتق ،مورد تجاوز و حمله کشورهای همگوار قتار گتفته است؛ حمالتی که
همواره اسارتهای گانی و مالی س)گی)ی را بتای این کشور به همتاه داشته و یکی از موانع
شکلگیتی زیتسااتهای اقتصادی ،اگتماعی و فته)گی الزم بتای تشکیل حکومتهای مقتدر
2
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بوده است .در عصت گدید نیز ،ایتان چ)دین بار به دلیل ویژگیهای ژئوپلیتیکش ،هدف
توسعهالبیهای کشورهای همگوار اود قتار گتفته است .در این دوران در متزهای شمالی،
روسیه در مقام کشوری قدرتم)د ،به دلیل عدم دستتسی به آبهای گتم ،بتاساس وصیتنامه
پطتکبیت ،ایتان را به م)زلة م)اسبتتین مسیت بتای رسیدن به دریاهای آزاد ،هدف توسعهالبی اود
قتار داد و این سیاست را تا آستانه تجزیه کشور پیش بتد و در نهایت نیز ،بخشهای وسیعی از
م)اان شمالی را از ایتان گدا نمود .در متزهای گ)وبی نیز ،به دلیل حضور قدرتهای استعمارگتی
چون پتتغال و انگلیا ،تعدادی از گزایت و متصتفات متعلن به ایتان از این کشور گدا شد.
تجاوز عتاق به ایتان و راهاندازی گ)

هشتساله را میتوان آاتین مورد توسعهالبیهای

کشورهای همگوار ع)وان کتد؛ تجاوزی که هتچ)د تحت تیثیت عوامل مختلفی قتار داشت ،اما تا
اندازه زیادی از عوامل ژئوپلیتیکی ستچشمه میگتفت.
کشور عتاق بهع)وان کشوری که بیشتتین متز زمی)ی را با ایتان دارد؛ با توگه به موقعیت
ژئوپلیتیک نام)اسبی که بهویژه در دستتسی به سواحل الی،فارس از آن بتاوردار است و ت)ها مسیت
دستتسی آن به الی،فارس نیز در حاکمیت مشتتک با ایتان قتار دارد ،همواره ادعاهای
توسعهالبانهای را نسبت به ایتان مطتح کتده است .تا پیش از استقالل عتاق ،همواره نوعی پیوستگی
گغتافیایی و وابستگی تاریخی میان دو کشور ایتان و عتاق وگود داشت .این پیوستگی در بتای از
بتهههای تاریخی ،به وابستگی ژئوپلیتیک تبدیل میشد؛ اما با استقالل عتاق ،نابتابتیهای گغتافیایی و
ت)گ)ای ژئوپلیتیک بیشتت اود را نشان داد .از این رو ،این کشور ناگزیت بود بتای تیمین م)افع اود ،از حداک ت
کدهای ژئوپلیتیک اود علیه همسایگانش استفاده ک)د ،این وابستگی تبدیل به چالش بزرگ ژئوپلیتیک
شد.
به دلیل پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان و فتتتی که در متحلة گ ار از نظام شاه)شاهی به
نظام گمهوری اسالمی در کشور پدید آمد ،حاکمان بغداد تتغیب شدند تا به توسعهالبیهای اود
اانمانسوزی را که به مدت هشت سال اول

دربارا ایتان گامه عمل بپوشان)د؛ ب)ابتاین ،گ)

کشید و اسارتها و اتابیهای بیشماری را بتگای گ اشت ،پیریزی کتدند.
این پژوهش میکوشد تا با بترسی نظتیههای ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه ،به اور مشخص عوامل
ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه را در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان بت اساس نظتیات این حوزه مورد واکاوی
3
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قتار داده و با تبیین عوامل مسثت گغتافیایی در بتوز ت)ش و م)ازعه میان دو واحد سیاسی همگوار ،زمی)ههای
ژئوپلیتیکی بتوز گ)

تحمیلی را بترسی و با نگاهی به آی)ده روابال سیاسی میان دو کشور ،راهکارهایی ارائه

نماید .ب)ابتاین پتسش اصلی این پژوهش این است که مهمتتین عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه میان
ایتان و عتاق بتاساس نظتیات ت)ش و م)ازعه کدام)د؟

 2د پیشینهشناسی
ریباز قتبانینژاد و همکاران ( 2333در مقالهای با ع)وان «بترسی مفهوم م)ازعه در نظتیههای
روابال بینالملل و ژئوپلیتیک» به بترسی ستچشمههای بتوز م)ازعه میان دولتها در چارچوب
نظتیههای روابال بینالملل و ژئوپلیتیک پتدااتهاند.
ریباز قتبانینژاد ( 2336در مقاله دیگتی با ع)وان «تبیین الگوی عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش در
روابال کشورها» ضمن نقد و بازبی)ی مدل «های پوتیتکا»ی پیتت هاگت و بیان نواقص و کاستیهای
آن ،الگوی گدیدی در رابطه با ستچشمههای ت)ش و م)ازعه در روابال کشورها را ارائه نموده
است .ب)ا به یافتهها و نتای ،این پژوهش ،عوامل و متغیتهای ت)شزای ژئوکالچت ،ژئواکونومیک،
ژئوپلیتیک استتاتژی و  ...به ع)وان ستچشمههای ژئوپلیتیکی ت)ش میان کشورها معتفی شدهاند.
میتزاییتبار و همکاران ( 2337در مقالهای با ع)وان «بترسی و تحلیل سیت تحول در
نظتیههای م)ازعه» که از رساله دکتتی اویش استختا کتده است با کمک همکاران اود ،سیت
تحول  22نظتیه مهم را در موضع ریشه یا ریشههای وقوع م)ازعه در چهار گتوه نظتیههای علوم
سیاسی ،گامعهش)اسی ،روابال بینالملل و گغتافیای ژئوپلیتیک مورد بترسی و تحلیل قتار دادهاند.
قتبانینژاد و همکاران ( 2337در مقالهای با ع)وان «تبیین ستچشمههای گغتافیای سیاسی
ت)ش و م)ازعه عتاق علیه ابتان بتاساس الگوی هایپوتیتکا» به تبیین و بترسی ستچشمههای
گغتافیای سیاسی ت)ش و م)ازعه عتاق علیه ایتان بت پایه الگوی «هایپوتیتکا» ی پیتت هاگت
پتدااتهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که عوامل گغتافیایی و ژئوپلیتیکی نظیت مسئله
متزها ،قومیت و م هب ،ادعاهای ستزمی)ی ،متز دریایی در الی،فارس ،حوزههای انتژی مشتتک
و  ...نقش عمدهای را در بتوز ت)ش و م)ازعه میان ایتان و عتاق ایفا کتده و اواهد کتد.
علیتغم پتدااتن به مسائل ژئوپلیتیکی بتوز گ)

0
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به نظت میرسد تاک)ون پژوهشی به صورت مستقل به عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه در بتوز
گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان بتاساس نظتیههای مطتح ت)ش و م)ازعه نپتدااته است.

 3د روش تحقیق
این پژوهش مبت)ی بت روش توصیفی ا تحلیلی است .روش گتدآوری مطالب و ااالعات
مورد نیاز نیز ،از اتین مطالعه اس)اد و م)ابع کتابخانهای اعم از کتابها ،مجلهها و مقاالت،
پایاننامهها و رسالههای نوشتهشده در اصوص موضوع پژوهش و مباح

متتبال با آن است .در

این پژوهش ،از ابزارهای فیشبتداری ،س)د اوانی بتای گتدآوری ااالعات و از روش توصیف
مبت)ی بت تفکت ،استدالل و تحلیل عقالنی بتای تجزیهوتحلیل ااالعات استفاده شده است.

 0د چارچوب مفهومی و نظری پژوهش
 0د  1د مفهومشناسی
ژئوپلیتیک :1ژئوپلیتیک مفهومی تتکیبی اسات کاه در آن ساه ع)صت اصلی گغتافیا ،قدرت
و سیاست اصلتی ذاتی دارند .در واقع ،مسائل ،ماوضوعات و پدیادههای مورد توگه ژئوپلیتیک
بهگونهای با این سه ع)صت ارتباب پیدا مینمای)د .از اینرو ،موضوع ژئوپلیتیک را روابال ماتقابل
باین آنها تشکیل میدهد؛ ب)ابتاین ،تعتیف ژئوپلیتیک «عبارت است از مطالعه روابال متقابل
گغتافیا ،قدرت و سایاست ».ایان تاعتیف در قالب مدل سه وگهی زیت قابل تبیین و توضیح است.
در این مدل ،گغتافیا در سه حوزه فضا ،محیال و انسانها مورد توگه قتار گتفته اسات (حافظنیا،
. 66 :2363

(شکل  - 2مدل تعتیف ژئوپلیتیک (حافظنیا66 :2363 ،
1- Geopolitics
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چالش ژئوپلیتیکی :چالش ژئوپلیتیکی عبارت است از ایجاد وضعیت بتای دولت یا
کشوری بت پایه عوامل ثابت و متغیت ژئوپلیتیکی و متیثتکتدن سیاست آن کشور با استفاده از تغییتها
و عوامل گغتافیا .به عبارتی ،م)فعلکتدن سیاست و استتاتژی ملی دیگت کشورها با کاربتد عوامل و
ارزشهای گغتافیایی یا کاربتد گغتافیا علیه کشورهای رقیب (حافظنیا. 223 :2363 ،
وابستگی ژئوپلیتیکی :عبارت است از وابستگی م)افع و اهداف ملی یک کشور یا ک)شگت
سیاسی به ارزشها و مزیتهای گغتافیایی کشورها و ک)شگتان سیاسی دیگت (حافظنیا:2365 ،
 . 297در م)طن ژئوپلیتیک ،وابستگی در نقطه مقابل قدرت و استقالل و آزادی عمل قتار دارد.
کشورهای وابسته به مزیتهای گغتافیایی دیگتان ،در صورتی که فاقد عوامل و مزیتهای
گغتافیایی تعادلبخش و متوازنک))ده باش)د؛ در موضع ضعف قتار میگیتند و سیاست ملی و
اارگی آنها م)فعل میشود و م)افع و اهداف ملی آنها با چالش و تهدید مواگه میگتدد
(پیشگامیفت و همکاران. 77 :2363 ،
منازعه :م)ازعه به وضعیت و شتایطی اشاره دارد که در آن یک گتوه و مجموعه انسانی
مشخص و معین ،اعم از م هبی ،فته)گی ،زبانی ،سیاسی ،اگتماعی ،اقتصادی ،قبیلهای یا قومی به
دلیل تعارض و ناسازگاری واقعی یا ظاهتی اهداف و ارزشها با یک گتوه یا گتوههای انسانی
معین دیگت ،تعارض و تضاد آگاهانه دارند .در حقیقت ،م)ازعه نوعی ک)ش متقابل و تعامل افتاد و
کشورها با یاکدیگت اسات که شامل مبارزه و ماقابلة آنها با ابیعت و محیال زندگیشان نمیشود
(قتبانینژاد و همکاران. 276 :2333 ،
ژئواستراتژی :واژه ژئواستتاتژی نخستین بار توسال «گاکومو دوراندو» در سال 2697
میالدی مطتح گتدید .وی که یک ژنتال ارتشی بود ،دو بتداشت متفاوت از ژئواستتاتژی ارائه داد:
از یک سو ،ژئواستتاتژی نگتان تیثیت عوامل گغتافیایی بت سااتار گتوههای انسانی است که اود
میتواند هدف اصلی ژئوپلیتیک باشد و از سوی دیگت ،ژئواستتاتژی دارای مفهوم و مع)ای کامالً
نظامی است که درباره تیثیت گغتافیا در گ)

ها به بترسی میپتدازد (شهالیی و دیگتان:2337 ،

 . 225در واقع ،ژئواستتاتژی علمی است که نقش عوامل محیال گغتافیایی را در تدوین استتاتژیها
به اور اعم و استتاتژیهای نظامی به اور ااص مطالعه میک)د (عزتی. 6 :2366 ،
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ژئواکونومی :در گهان امتوز ،قدرت اقتصادی یکی از عوامل مهم و تعیینک))ده گایگاه و
نقش کشورها در نظام بینالملل است ،زیتا مفهوم س)تی قدرت بت پایه قابلیتهای صتفاً نظامی تغییت
کتده و امتوزه توانایی اقتصادی و تک)ولوژیک نیز از ضتوریات مفهوم گدید قدرت به حساب
میآی)د (گعفتی ولدانی . 25 :2366 ،واژه «ژئواکونومی» (ژئوپلیتیک اقتصادی در اواات دهه
 2332مطتح شد .در این رابطه« ،بتژی)سکی» در مقاله اود تحت ع)وان «ژئواستتاتژی از راه
ژئواکونومی» به این موضوع پتداات (عزتی . 2 :2365 ،م)اان ژئواکونومیک ،م)ااقی با اهمیت
اقتصادی باال و تعیینک))ده هست)د.
ژئوکالچر :مفهوم «ژئوکالچت» یا ژئوپلیتیک فته)گی در اواات دهه  62میالدی از سوی
«امانوئل والتشتین» گامعهش)اس مارکسیست آمتیکایی مطتح شد .در این راستا ،ژئوکالچت مفهومی
مت)اظت با ژئوپلیتیک است که بهگای سیاست ،بت فته)

تمتکز دارد .ژئوکالچت مفهومی است که

بت تحمیل الگوهای فته)گی از سوی قدرتهای هستهای بت کشورهای پیتامون و نیمه پیتامونی بتای
زایلسااتن فته)

های بومی آنها اشاره دارد .در تصور والتشتین از ژئوکالچت ،در دوران گدید

کشاکشهای بینالمللی دیگت صتفاً ابعاد نظامی یا بینالمللی ندارد ،بلکه واگد ابعاد فته)گی و
مع)وی نیز هست (ااهتی و همکاران . 262 :2336 ،ژئوکالچت به مع)ای اهمیتدادن به ع)اصتی
چون فته)

 ،زبان ،قومیت و م هب در ک)ار سایت عوامل ژئوپلیتیک است .در نظت والتاشتاین،

ژئوپلیتیک نوین ،تتکیبی از مفاهیم ژئوپلیتیک کالسیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچت است
(روشن و همکاران. 23 :2366 ،
هیدروپلتیک :هیدروپلیتیک به مطالعة سامانم)د روابال دولتها ،بازیگتان غیتدولتی و سایت
ع)اصت مان)د نهادهای فتادولتی درباره بهتهبتداری انحصاری از آبهای بینالمللی میپتدازد .در
واقع ،این تعتیف بت موارد زیت تیکید دارد 2 :بترسی ارتباب دوسویه بازیگتان دولتی و غیتدولتی،
 2تیکید بت بازیگتان و نهادهای درون و بیتون کشورها 3 ،کوشش بتای بهتهبتداری انحصاری از
آب (سعیدزاده 9 ، 2363 ،اعمال حاکمیتهای گوناگون بت رودهایی که کارکتدی ملی و
بینالمللی دارند (مختاری هشی و همکاران. 23 :2336 ،
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 0د  2د نظریههای ژئوپلیتیکی تنش و منازعه میان کشورها
نظریه «های پوتیتکا» پیتر هاگت ا 1772میالدی  :الگوی «های پوتیتکا» توسال پیتت
هاگت در سال  2362میالدی ارائه شد .هاگت الگوی اود را درباره علل گغتافیایی م)ازعه و
نقاب فشار و ت)ش کشورها در قالب کشور فتضی محصور در اشکی و به دور از دستتسی به
آبهای آزاد با ع)وان «های پوتیتکا» ارائه کتد که وضعیت و ویژگیهای ااتصاصی آن موگب
م)ازعه میان آن و کشورهای همسایه میشود (حافظنیا و همکاران . 293 :2337 ،هاگت این مدل
را بتای اولین بار در سال  2362م در چا

اول کتاب «گغتافیا :تتکیبی نو» ارائه داد و به دوازده

عامل گغتافیایی ت)شزا اشاره کتده است:
 2محصوربودن در اشکی و عدم دستتسی به آبهای آزاد و حقوق داالنی بتای دستتسی
کشور محصور در اشکی به دریا از اتین ااک کشور همسایه؛
 2بتوز ااتالف درباره تعیین موقعیت دقین و نحوه تفسیت اال تقسیم آب یا در متزهای
کوهستانی؛
 3ااتالف درباره متز بینالمللی روداانهای متغیت میان کشورها؛
 9ااتالف درباره تعیین دقین متز بین دو ساحل یک دریاچه مشتتک یا یک آبتاه و
چگونگی بهتهبتداری از م)ابع آن؛
 5ااتالف بت ست استفاده از گتیان رودی که سفالی آن از قلمتو کشور باالدست وارد
میشود؛
 7استقتار یک گتوه اقلیت زبانی در امتداد متز و گستتش ستزمی)ی و فضایی آن به ااک
کشور همسایه؛
 6استقتار یک گتوه اقلیت نژادی و قومی در امتداد دو اتف متز بینالمللی؛
 6کوچ و گابهگایی فصلی رمهداران کوچنشین در دو سوی متز بینالمللی بتای گستجوی
متاتع فصلی؛
 3وگود اقلیتهای قومی و قبیلهای مختلف با گتایشهای گداییالبی در درون کشور؛
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 22بتاورداری یک کشور از م)بع راهبتدی مهم نظیت اورانیوم و یا یک م)بع فته)گی نظیت
مکانهای مقدس م هبی که کشورهای دیگت ادعای مالکیت و تصاحب آن را داشته
باش)د.
 22ادعای یک کشور نسبت به بخشی از ستزمین همسایه بتای حفظ موقعیت بتتت و حیاتی
م)اان و م)ابع متزی اود؛
 22م)ازعات قانونی بت ست باروری مص)وعی ابتها بتای تیمین باران کشور و ایجاد بارش در
قلمتو کشور همسایه در اثت گابهگایی ابتها (هاگت. 362 :2332 ،
در (شکل  ، 2مدل هایپوتیتکا پیتت هاگت و دوازده عامل گغتافیایی ت)شزا و م)ازعهآفتین میان
دولتها نشان داده شده است.

(شکل  - 2الگوی «های پوتیکا» (هاگت366 :2332 ،
نظریه ژئواکونومیک ادوارد لوتواك ا 1772میالدی « :ادوارد لوتواک» نظتیه اود
را در ارتباب با ماهیت و علل م)ازعات در مقاله «از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی :م)طن م)اقشه،
دستورالعمل تجارت» در سال  2332میالدی مطتح کتد (حافظنیا و همکاران . 259 :2337 ،به
اعتقاد لوتواک ،پایان گ)

ستد ،اهمیت بتاورداری از تواناییهای نظامی را در ارتباب با امور

گاری دنیا به صورت مداوم کاست (لوتواک . 263 :2332 ،لوتواک از آمدن نظام گدید
بینالمللی در دهه  32میالدی ابت میدهد که در آن ،عوامل اقتصادی ،گایگزین اهداف نظامی
7
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میشود و عامل م)ازعات ،دیگت موضوعات گ شته نیست؛ بلکه در ک)ار هت ت)شی ،یک عامل
اقتصادی وگود دارد (حافظنیا و همکاران. 259 :2337 ،
نظریه ساموئ) هانتینگتون ا 1773میالدی  :ساموئل هانتی)گتون در سال  2333میالدی
با نگارش مقالهای با ع)وان «بتاورد تمدنها» ،اطوب گسل میان تمدنها و فته)

ها را به ع)وان

عامل گدید م)ازعه و ت)ش میان کشورها معتفی کتد .به اعتقاد او ،ستچشمه ب)یادین تعارض در
گهان پا از گ)

ستد ،ایدئولوژیکی یا اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه شکافهای عمده در میان

نوع بشت و ستچشمه اصلی م)اقشات و تعارضها ،عوامل فته)گی اواهد بود (قتبانینژاد و
همکاران . 262 :2333 ،از دیدگاه هانتی)گتون ،کشور ا ملتها قدرتم)دتتین ک)شگتان در امور
گهان باقی اواند ماند؛ اما تعارضات اصلی سیاست گهانی میان ملتها و گتوههایی از تمدنهای
مختلف رخ اواهد داد .بتاورد تمدنها حد و متز م)اقشات آی)ده اواهد بود (همان. 263 :
نظریه توماس هامرد دیکسون ا 1770میالدی  :توماس هامت دیکسون یکی دیگت از
نظتیهپتدازان حوزه ت)ش و م)ازعه است که تختیب م)ابع زیستی یا زیستمحیطی را با وقوع
م)ازعات اشونتآمیز متتبال میداند .وی در تشتیح این نظتیه مینویسد« :کمبود م)ابع
تجدیدپ یت ا یا آنچه من به ع)وان کمبود م)ابع زیستمحیطی معتفی میک)م ا میتواند به اشونت
داالی از گمله شورشها و درگیتیهای قومی کمک ک)د .اگتچه کمبود م)ابع زیستمحیطی
اغلب موگب اشونت در گ شته شده است ،در دهههای آی)ده ،شیوع چ)ین اشونتهایی
احتماالً افزایش اواهد یافت؛ زیتا کمبود زمینهای زراعی ،آب شیتین و گ)گلها در بسیاری از
بخشهای گهان در حال توسعه ،بدتت میشود .با این حال ،نقش کمبود م)ابع در چ)ین
اشونتهایی اغلب غیتمستقیم است؛ به این مع)ا که در تعامل با عوامل سیاسی ،اقتصادی و ...
تیثیتات اگتماعی زیانباری ایجاد میک)د که به تولید م)ازعه م)جت میشود» (حافظنیا و همکاران،
 256 :2337به نقل از . Homer-Dixon, 1999: 178
نظریه جان ام کالینز ا 1778میالدی  :کالی)ز در کتاب «گغتافیای نظامی بتای
حتفهایها و متدم» در بیان م)ازعات و تشتیح آنها در چارچوب ژئوپلیتیک ،اصطالح
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«اصطکاک ژئوپلیتیکی »2را به کار میبتد .وی مینویسد« :بیشتتین اصطکاک ژئوپلیتیکی از گمله
گ)

ها در زمین )اشکی یا در امتداد مکانهای ساحلی رخ میدهد که در آنها گوامع

انسانی ،اهداف متضادی را دنبال میک))د .بسیاری از نقاب حساس و ناآرام ،ریشههای گغتافیایی
دارد و شاید ادعاهای ارضی ستیزهگویانه و م)ازعات زیستمحیطی از رای،تتین آنها باشد»
).(Collins, 1998: 285

کالی)ز مهمتتین عوامل مسثت در این زمی)ه را م)اقشات متزی ،ادعاهای حاکمیتی متضاد،
رشد افسارگسیخته گمعیت ،کمبود م)ابع ابیعی ،اشکسالی و گتس)گی ناشی از آن،
مهاگتتهای دستهگمعی ،دشم)یهای دی)ی ،ت)شهای نژادی قومی قبیلهای و شتایال
زیستمحیطی تحملناپ یت معتفی میک)د (همان. 266 :
وی اصطکاکهای (م)ازعات( ژئوپلیتیکی را در پ) ،دسته تقسیم میک)د:
2

اصطکاک بت ست محدودههای

(متزهای( ستزمی)ی؛2

2

اصطکاک

راهبتدی؛3

3

اصطکاک

اقتصادی؛9

9

اصطکاک

فته)گی؛5

5

اصطکاک زیستمحیطی( 7همان 322 :ا . 265
نظریه سرچشمههای منازعه بین کشورها حافظنیا ا 2221میالدی  :این نظتیه

توسال محمدرضا حافظنیا ،استاد گغتافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تتبیت مدرس ارائه شده
است .حافظنیا در ارتباب با عوامل و انگیزههای بتوز گ)

و م)ازعه معتقد است عوامل و

ارزشهای گغتافیایی نقش اساسی دارد؛ عواملی که به ع)وان ارزشها و م)افع ملی از قبیل
ستزمین ،فضا ،متز ،م)ابع معدنی ،آب و ...به آن نگتیسته میشود؛ عواملی که موگبات تمایز و

1- Geopolitical Friction
2- Territorial Limits
3- Strategic Friction
4- Economic Friction
5- Cultural Friction
6- Environmental Friction
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تفاوت نظیت گتوههای قومی ،م هبی و نژادی را به وگود میآورد و همچ)ین مسئله موگودیت و
شکلب)دی سااتار سیاسی فضا و تیسیا یا تغییت وضعیت گغتافیای سیاسی در مقیاسهای
محلی ،م)طقهای و گهانی عمدتاً از نظت بازیگتان سیاسی و حکومتها به ع)وان هدف سیاسی
گ)

و م)ازعه تعیین میشود (حافظنیا و همکاران . 272 :2337 ،وی همچ)ین ضمن اشاره به

احتمال وگود گ)بههای فطتی و روانش)ااتی در وقوع گ)
اساسی تولیدک))ده گ)

و م)ازعه باور دارد که عوامل

 ،بهاور عی)ی آنهایی است که از آنها بتداشت ارزشها و م)افع

حیاتی و گمعی به عمل میآید که بتای تصتف ،ک)تتل یا رفع تهدید از آنها به اقدام گ)گی
مبادرت میشود .این عوامل و ارزشهای ب)یادین در حوزههای گغتافیا ،سیاست و ایدئولوژی
قتار دارد (حافظنیا . 399 :2332 ،حافظنیا در بخش اصلی نظتیه اود تیکید میک)د معموالً
حکومتها نسبت به بتای عوامل گغتافیایی ا ابیعی یا انسانی بیتون یا درون قلمتو اود،
دیدگاهی ناسازگار با دیدگاه همسایگان یا قدرتهای م)طقهای یا گهانی دارند که در چ)ین
حالتی مشاگته میان آنها بتوز میک)د .وی عمدهتتین عوامل گغتافیایی تیثیتگ ار در این
م)ازعات را به شتح زیت ع)وان میک)د:
ال چشم امع به ستزمین همسایگان
 2ااک و فضا :کشورهای قویتت و کم وسعت معمو ً
ضعیفتت دارند و حتی به تصتف اراضی آنها دست مییازند.
 2مسیت ارتباای :کشورهای محصور در اشکی به ارتباب با دنیای اار نیاز دارند .بتای
هم بتای رفت وآمد کشتیهای تجاری و گ)گی به آبتاههها و ت)گههایی نیازم)دند که در
قلمتو آنها نیست؛ ل ا تالش کشورهای نیازم)د بتای دستتسی به این زمی)هها و تالش
دارندگان گ رگاهها بتای بهتهم)دی بیشتت ،باع

ت)ش میشود.

 3اال تقسیم آب و ستچشمه روداانهها :ه)گامی که چ)ین پدیدهای در متز دو کشور
باشد ،فتسایش بستت رود ،گابهگایی متز را به دنبال دارد و پیامد آن ت)ش و ااتالف
متزی دو کشور همسایه است .روداانههایی که در مسیت اود از چ)د کشور میگ رند و
تمام یا بخشی از هت ستزمین را سیتاب میک))د ،در ت)شزایی میان این کشورها نقش
دارند؛ چون شهتوندان هت کشور ،مدعی «حن آب» هست)د و هت دستکاری در آب
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روداانهها مان)د احداث سد ،بهتهبتداری بیشتت ،تغییت مسیت و ...میتواند به ااتالفات دامن
بزند.
 9متز دریایی مشتتک ،گتچه بتاساس مفاد ک)وانسیون حقوق دریاها مشخص میشود؛
چگونگی بهتهبتداری از کانیهای فالت قاره ،ذاایت آبزیان و نیز شیوه مالکیت یا تصتف
گزایت میتواند باع
5

ت)ش میان کشورهای ذینفع شود.

تعیین متزهای دریاچهای در سطوح زیتین آن ،میان کشورها مسئلهآفتین است.

 7م)ابع زیتزمی)ی رونده متزی که در دو سوی اال متز گستتش پیدا کتده است؛ چ)انچه
میان کشورهای ذی نفع بت ست شیوا بهتهبتداری از آنها توافقی حاصل نشود ،میتواند به
ت)ش میان آنها بیانجامد.
 6مجاورت پایتخت یا شهت بزرگ هت کشور با متز و به دنبال آن قائلشدن حاشیه ام)یتی
بتای آن.
 6یک موقعیت راهبتدی که بتاورداری از آن ،موازنه قدرت نظامی را دگتگون میک)د و
دارنده آن میتواند کشور رقیب را زیت فشار بگ ارد.
 3ذاایت کانی یا سواتی چشمگیت و غ)ی که کشور همسایه یا کشورهای قدرتم)د
بتونمتزی و گهانی به آن چشم میدوزند و بتای تصتف یا بهتهبتداری از آن میکوش)د.
 22روش مص)وعی بارانزا کتدن ابتهای گ رنده ممکن است با اعتتاض کشورهایی روبهرو
شود که همه ساله به شکل س)تی و ابیعی از ذایته راوبتی این ابتها سهم و بهتهای
داشتهاند.
 22گابهگایی عشایت در دو سوی متز بینالمللی :عشایتی که بتای ادامه حیات و بقای اود به
دامپتوری متکی هست)د و زندگی دامی آنها هم به علفزارهای م)اان ییالق و قشالق
بستگی دارد ،گابهگایی آنها در دو سوی متز بینالمللی میتواند ت)شزا باشد.
 22گتوه اقلیت گداییاواه :اقلیتهای قومی یا م هبی که در حاشیه کشور مستقتند ،چ)انچه
از اندازه و وزن ژئوپلیتیکی کافی بتاوردار باش)د و عوامل بیتونی نیز به آنها کمک
ک)د ،میتواند م)شی ت)ش با کشور مادر باش)د و بت روابال آن با کشورهای محتک یا
پشتیبان اود تیثیت م)فی بگ ارد.
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 23گتوه اقلیت محاب در اشکی کشور مادر
 29گتوه اقلیت پتاک)ده در دو سوی متز بدون بتاورداری از پشتیبانی یک دولت متجانا
 25گتوه اقلیت گستتشیافته از یک کشور به کشور دیگت :بتای گتوههای اقلیت حاشیه
کشورها به گونهای دنباله ملت کشور دیگت هست)د و با آن تجانا دارند و چ)انچه
حکومتهای مادر بخواه)د ،میتوان)د از آنها به ع)وان اهتم فشار علیه همسایه استفاده و
یا آنان را به گدایی از آن کشور و پیوستن به اود تشوین ک))د.
 27تضادهای فته)گی و هویتی :گاهی ملتهای همسایه به علت ویژگیهای فته)گی و دی)ی
با هم سازگاری ندارند و این پدیده به ااتالف و کشمکش کمک میک)د (حافظنیا،
 222 :2363ا . 236
اجدول  - 1شاخصهای نظریههای تنش و منازعه میان کشورها
عوام) تنش و

نظریه

نظریه

نظریه

منازعه

هاگت

لوتواك

هانتینگتون

نظریه

نظریه

هامرد

جان ام

دیکسون

کالینز

نظریه
حافظنیا
ا ااک و

ا

عوام)
سرزمینی

فضا

محصوربودن

اصطکاک

ا مسیت

در اشکی

ژئوپلتیکی بت

ارتباای

ا عدم

ست

ا

دستتسی به

محدودههای

محصوربودن

آبهای

متزی

در اشکی
ا متز دریایی

آزاد

مشتتک
عوام)

اصطکاک

ژئواستراتژی

راهبتدی

مجاورت
پایتخت با
متز

عوام)

ا اال تقسیم

اال تقسیم

هیدروپلتیک

آب

آب
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ا روداانه

ستچشمه

به ع)وان متز

روداانهها

بینالمللی
بتاورداری
عوام)

از م)ابع

ژئواکونومیک

راهبتدی
مهم

ااتالفات و
کشمکشهای
اقتصادی

اصطکاک

ذاایت کانی

اقتصادی

و معدنی

استقتار یک
گتوه اقلیت
زبانی ،قومی
گابهگایی

در امتداد
متز

ااتالفات

عشایت در دو

عوام)

ا کوچ و

فته)گی

اصطکاک

سوی متز

ژئوکالچر

گابهگایی

(بتاورد

فته)گی

ا تضادهای

عشایت

تمدنها

فته)گی و
هویتی

ا
بتاورداری
از م)ابع
فته)گی
ا تختیب
م)ابع زیستی
عوام)
زیستمحیطی

ا باروری

ا کمبود م)ابع

مص)وعی

زیستمحیطی

ابتها

ا دستتسی
نابتابت به

روش
اصطکاک

مص)وعی

زیستمحیطی

بارانزا
کتدن ابتها

م)ابع ابیعی
ا اقلیتهای
عوام) سیاسی

گتوههای

قومی با

اقلیت

گتایش

گداییاواه

گداییالبانه
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 3د  5د مدل مفهومی پژوهش
نظتیهپتدازان حوزا ژئوپلیتیک با اتح بتای از نظتیات و دیدگاههای اود ،به بیان
اصلیتتین دالیل ژئوپلیتیکی بتوز م)ازعه و درگیتی میان دو واحد سیاسی پتدااتهاند .در میان
نظتیهپتدازان ت)ش و م)ازعه میان دولتها ،پیتت هاگت ( 2362تا حدودی سعی کتده است نگاهی
گامع و چ)د بُعدی به قضیه ت)ش و م)ازعه میان کشورها داشته باشد و در نظتیههای اود به
متغیتها ی مختلفی چون مسائل ژئواستتاتژیک ،فته)گی ،اقتصادی و هیدروپلتیک اشاراتی داشته
است .لوتواک ( 2332ت)ها عامل اقتصادی را از اصلیتتین عوامل بتوز م)ازعه و گ)

میداند.

ساموئل هانتی)گتون ( 2333با اشاره به بتاورد تمدنها ،عوامل فته)گی را عامل م)ازعه میداند.
هامت دیکسون ( 2339نیز با اشاره به عوامل زیستمحیطی ،تختیب و کاهش م)ابع تجدیدپ یت،
افزایش تقاضا بتای م)ابع زیستمحیطی و  ...این عوامل را باع

بتوز م)ازعه و گ)

میان دو

کشور همسایه میداند .گان ام کالی)ز ( 2336نیز با مطتحکتدن اصطکاک ژئوپلیتیکی ،اصطکاک
بت ست محدودههای متزی ،فته)گی ،اقتصادی و زیستمحیطی را از اصلیتتین عوامل بتوز ااتالف
در میان کشورها میداند .در نظتیه ستچشمههای م)ازعه حافظنیا ( 2222نیز به عوامل ستزمی)ی،
ژئواستتاتژی ،فته)گی ،اقتصادی ،ابیعی ،زیستمحیطی بتوز ت)ش و م)ازعه اشاره شده است .از
اینرو با توگه به نظتیات ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه ،این پژوهش با ارائه مدلی سعی دارد ریشههای
م)ازعه و بتوز گ)

میان ایتان و عتاق را بتاساس نظتیههای فوق بترسی ک)د؛ ب)ابتاین عوامل

ژئوپلیتیکی ایجادک))ده ت)ش و م)ازعه در روابال کشااورهاا نیز در ذیل عوامل فته)گی(ژئوکالچت ،
اقتصااادی (ژئواکونومیک  ،ستزمی)ی (قلمتوی  ،سیاسی ،ژئواستتاتژی ،هیدروپلیتیک و
زیستمحیطی دستهب)دی میشود.
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(شکل  - 3مدل مفهومی پژوهش

 0د یافتههای پژوهش
بتاساس مدل مفهومی پژوهش ،عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه در بتوز گ)

تحمیلی

عتاق علیه ایتان به شتح زیت مورد بترسی قتار میگیتد:
عوام) سرزمینی و قلمرویی :موقعیت گغتافیایی یک کشور از عوامل تیثیتگ ار بت قدرت ملی
آن محسوب میگتدد .مقصود از موقعیت گغتافیایی ،هم وضعیت گغتافیایی و هم وضعیت
استتاتژیک است .موقعیت گغتافیایی است که مشخص میک)د یک کشور گزء قدرتهای
دریایی ،کشورهای محصور در اشکی و یا بتاورداری از امتیاز ساحلیبودن است (زینالعابدین و
همکاران . 97 :2363 ،عتاق شتقیتتین کشور عتبی است که متز اشکی اوالنی با کشورهای غیت
17
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عتب در آسیا داشته و همواره اود را نگهبان دروازه شتقی گهان عتب معتفی میک)د .این
ستزمین از گ شتههای دور ،یکی از مسیتهای اتصالده)دا آسیا به اروپا و آفتیقا بوده است ،ل ا
کوتاهتتین راه اشکی بتای عبور زائتان اانه ادا (مکه بتای مسلمانان آسیای متکزی ،شبه قارا
ه)د ،ایتان و حتی قفقاز و آسیای صغیت محسوب میشود .در ک)ار آن ،موقعیت ارتباای عتاق
شتایطی را بتای این کشور ایجاد کتده است که به م)ظور ارتباب با دنیای اار  ،از هت مسیتی که
انتخاب ک)د بهاست )ای سواحل این کشور در الی،فارس که آن هم بسیار نام)اسب است ،نیاز به
عبور از ااک یک یا چ)د کشور همسایه دارد .پا میتوان گفت که عتاق در ک)ار یک ستی
مزایای ارتباای ،بهاورکلی موقعیت ارتباای م)اسبی نداشته و در یک ت)گ)ای ارتباای گتفتار شده
است (نامی . 332 :2363 ،از سویی دیگت ،عتاق از دیتباز بت ست متز با ایتان به ع)وان کشور همسایه
اود ااتالف داشته است .از آن زمان که عتاق ک)ونی بهع)وان بخشی از ااک امپتااوری نیتوم)د
ع مانی محسوب میشد ،ااتالفات متزی میان دو کشور وگود داشت .از لحاظ موقعیت دریایی نیز
کشور عتاق از سمت گ)وب شتقی اود از اتین الی،فارس با آبهای آزاد ارتباب دارد؛ اما این
کشور ت)ها کشوری است که با آبهای آزاد کمتتین ساحل را دارد .همین مسئله یکی از
بزرگتتین ت)گ)اهای عتاق از حی

اقتصادی ،ارتباای ،نظامی و استتاتژیک است؛ بهگونهای که

همواره بت رفتارهای سیاسی -نظامی آن کشور تیثیتگ ار بوده است (حافظنیا . 256 :2332 ،ساحل
عتاق در الی،فارس از دهانه فاو در دهانه اروندرود شتوع شده و تا ب)در امالقصت در م)تهیالیه اور
عبداهلل و متز کویت به اول  56کیلومتت ادامه دارد .کوتاهی سواحل و نام)اسببودن آن از لحاظ
کاربتدی ،بزرگتتین ت)گ)ای گغتافیایی این کشور محسوب میشود (کتیمیپور . 33 :2362 ،به
همین دلیل ،عتاق همواره ادعا میک)د که ایتان و کویت مانع دستتسی آزادانه این کشور به
الی،فارس هست)د.
از سویی دیگت ،موقعیت ژئوپلیتیک و است )ایی ایتان در میان کشورهای م)طقه همیشه مورد
توگه بوده است .گمهوری اسالمی ایتان از م)ظت گغتافیایی و فته)گی ،قلب م)طقه غتب آسیا
محسوب میشود .پیشی)ه عظیم فته)گی ایتان در مقایسه با سایت کشورهای م)طقه و همچ)ین هویت
م هبی بتآمده از آن و قابلیتهای اقتصادی و عملی ایتان موگب شده است تا این کشور همواره
به ع)وان یکی از بازیگتان اصلی م)طقه مورد توگه قتار گیتد .قابلیت گ رگاهی ایتان به ع)وان پل
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ارتباای میان شتق و غتب عالم از دیتباز مورد توگه تمدنهای بزرگ دنیا قتار داشته است .این
نقش ارتباای میانقارهای و مجاورت با الی،فارس و ت)گه هتمز که محل تتانزیت محمولههای
نفتی است ،بت اهمیت و نقش مسثت ایتان افزوده است (حیدری . 52 :2369 ،از سویی دیگت ،کشف
ذاایت عظیم سواتهای فسیلی در بستت الی،فارس و اعماق ااک کشورهای م)طقه بت ارزش
ژئواستتاتژی ایتان افزوده است .تتدد ش)اورهای حامل سوات بتای انتقال آن به گهان ص)عتی،
نقش این م)طقه را حیاتی کتده است .همین امت ،موقعیت ژئوپلیتیکی ایتان را تبدیل به یک
موقعیت ژئواستتاتژیکی در گهان سااته است؛ بهگونهای که تعامل و انطباق موقعیتهای ممتاز
ژئوپلیتیکی و ژئواستتاتژیکی ایتان در این م)طقه ،کشور ایتان را به یکی از نواحی استتاتژیکی در
گهان تبدیل نموده است.
ب)ابتاین میتوان گفت که موقعیت ژئوپلیتیکی و است )ایی ایتان در میان کشورهای م)طقه،
دستتسی و تسلال بت این موقعیت در ک)ار موقعیت گغتافیایی عتاق ،محصوربودن عتاق در اشکی،
عدم دستتسی عتاق به آبهای آزاد ،توسعهالبی ارضی حاکمان رژیم بع  ،ااتالفات متزی میان
دو کشور ،ناپایداری قتاردادهای متزی میان دو کشور ،تجزیه استان اوزستان ،مسئله روداانه
اروند و  ...از گمله شااصههای عوامل ستزمی)ی و قلمتویی در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان

است .در میان نظتیهپتدازان ت)ش و م)ازعه ،هاگت و کالی)ز و حافظنیا به عوامل ستزمی)ی اشاره
کتدهاند.
عوام) هیدروپلتیک :موقعیت و وضعیت گغتافیای ابیعی کشور عتاق در قیاس با
همسایگانش بهگونهای است که آبهای گاری ک)ارههای غتبی ایتان و ک)ارههای گ)وبی تتکیه
بهسوی ستزمین پست بینال)هتین ستازیت میشوند .به عبارتی ،دو کشور تتکیه و ایتان به لحاظ
هیدروپلیتیکی از موقعیت باالدستی نسبت به عتاق بتاوردارند .روداانههای دگله و فتات از
گ شتههای دور نقش بسیار مهمی را در حیات اقتصادی ،اگتماعی ،سیاسی و فته)گی بینال)هتین
ایفا نمودهاند .در حالی که حدود  62درصد شبکه دو روداانه در قلمتو عتاق قتار دارد ،بیش از
 62درصد آب این دو روداانه از اار از متزهای عتاق وارد میشود و همین امت ،کشورهای
همسایه عتاق و علیالخصوص تتکیه و سوریه و ایتان را در موقعیت فتادستی نسبت به عتاق
قتار داده است و ااتالفات همیشگی را بین کشورهای عتاق ،تتکیه و سوریه بت ست تقسیم آب
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دگله و فتات موگب شده است (هاشمی . 2337 ،آبهای ستحدی و یا روداانههای متزی بین
ایتان و عتاق از گمله روداانههای اروند ،ک)جانچم و الوند همواره از موضوعهای مورد ااتالف
در روابال دو کشور بوده است و قتیب به نیمقتن نحوه استفاده از آب این روداانهها موردتوگه و
اعتتاضات و م اکتات متعدد مقامات محلی دو سوی متزها و نیز مقامات متکزی دو کشور بوده
است (قتبانینژاد ،بیتا. 223 :
بهاور کلی میتوان وضعیت توپوگتافی عتاق ،وابستگی هیدروپلتیکی عتاق به ایتان،
فتودستی هیدروپلتیکی عتاق نسبت به ایتان ،وگود م)ابع آب شیتین در ایتان ،تسلال بت روداانه
اروند ،مسئله روداانههای ستحدی ،ااتالف درباره میزان آب روداانههای متزی و نحوه استفاده
از آنها و  ...را از گمله شااصههای عوامل هیدروپلتیک در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان

بتشمتد .هاگت و حافظ نیا به عوامل هیدروپلتیک به ع)وان یکی از عوامل مهم ت)ش و م)ازعه میان
کشورها اشاره کتدهاند.
عوام) ژئوکالچر :تفاوتهای فته)گی همواره میان متدم در کشورها ،وگود داشته و دارد.
در بتای م)اان و ستزمینها به دلیل تفاوتهای فته)گی ناشی از قومیت ،م هب ،زبان و ...
چالشها و درگیتیهایی شکل گتفته است .تفاوتهای فته)گی همتاه با احساسات ملیگتایی،
م)جت به ایجاد گ)بشهای ملیگتایانه میشوند (مجتهدزاده. 77 :2332 ،
به اعتقاد بسیاری از کارش)اسان ،شکلگیتی «ایدئولوژی انقالب اسالمی« پا از پیتوزی
انقالب اسالمی در بهمن ماه  2356ه.ش و تتس بتای کشورهای همسایه از صدور انقالب ،در
شکلگیتی گ)

میان ایتان و عتاق نقش مهمی داشت (سالمی . 96 :2367 ،انقالب اسالمی

ایتان به ااات ایدئولوژی اسالمی که در م)طقه داشت ،مشتوعیت حکام م)طقه و بهاصوص
عتبستان سعودی را زیت سسال بتده بود .از اینرو آنان نیز سعی در از بینبتدن انقالب یا حداقل
محدودکتدن آن در متزهایش داشت)د .تا گایی که حمایت کشور عتاق از اتف تمام کشورهای
عتبی ،به گز لیبی و سوریه و اک تیت کشورهای غتبی بهاصوص کشور فتانسه که با فتوش
تسلیحات نظامی اود به عتاق ،ارتش این کشور را بتای حمله به ایتان مجهز نمود (پارسادوست،
 ، 72 :2373اود گویای این نکته است که چ)ین اگماعی بت ضد ایتان به ااات تتس از نفوذ
ایدئولوژی انقالب اسالمی ایتان به اار از متزهای ایتان و در نتیجه ،محدودکتدن آن در
متزهایش بود.
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نکته قابل ذکت دیگت ،ای)که قویتتین رقیب ایدئولوژی انقالب اسالمی ایتان در م)طقه ،ایدئولوژی
حزب بع

بود که با ستدادن شعار «امة عتبیة واحدا ذات رسالة االدا»؛ دعوی دفاع از ملت عتب

را تبلیغ میکتد .آنان معتقد بودند که اعتاب همیشه ملت واحدی را تشکیل میدادهاند و اک)ون نیز
باید متزهای میان کشورهای عتبی بتداشته شود و اعتاب مجدداً ملت واحدی را تشکیل ده)د
(پارسادوست . 55 :2373 ،با این وصف ،ایدئولوژی انقالب اسالمی ایتان که تمام مسلمانان را به
وحدت و یکپارچگی میاواند ،بتای حزب بع

قابل تحمل نبود؛ چتا که در دنیای اسالم ،با یک

رقیب قدرتم)د مواگه شده بود که بتنامه اتحاد کشورهای عتب یا یک کشور عتبی بزرگ را
دستخوش تغییت کتده بود؛ بهاصوص احساسات ضد ایتانی ،بخش گداییناپ یت هویت دولت و
حزب بع

عتاق بود .رژیم بع

عتاق با حمله به ایتان ،نهت)ها درصدد اگتای اتح اود به ع)وان

ژاندارم الی،فارس بود ،بلکه بهواسطه رنجش عمین ناشی از نفوذ سیاسی و فته)گی ایتان در
الی،فارس ،به دنبال نابودکتدن انقالب اسالمی بود (ادیبمقدم. 63 :2366 ،
مسئله قومیتها ،بهاصوص مسئله کتدها نیز همواره به ع)وان یک م)بع مهم ت)ش میان دو
کشور بوده است؛ ب)ابتاین به اور اگمال میتوان از رقابت ایدئولوژی حزب بع
اسالمی ،رشد ناسیونالیسم عتبی و پان عتبییسم در تفکتات حاکمان رژیم بع

با انقالب

عتاق ،تعارضات

قومی و هویتی میان دو کشور ،تعارضات م هبی و اعتقادی میان دو کشور ،مسئله کتدها و نزدیکی
آنان به ایتان ،مسئله گتیان الن عتب و گداییالبی آنان ،ژئوپلیتیک شیعه و عدم انسجام م هبی
در عتاق ،نزدیکی شیعیان عتاق به ایتان ،شکلگیتی ایدئولوژی انقالبی در م)طقه در مقابل پان
عتبیسیم ،نفوذ فته)گی و ایدئولوژی ایتان در کشورهای م)طقه و فضای بینالملل ،رشد گتیانهای
شیعی در م)طقه بعد از پیتوزی انقالب اسالمی و  ...را میتوان به ع)وان مهمتتین شااصههای
قابلبح

در حوزه عوامل ژئوکالچت در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان یاد کتد .هاگت،

کالی)ز ،هانتی)گتون و حافظنیا به مسئله ژئوکالچت به ع)وان یکی از عوامل مهم ت)ش و م)ازعه میان
کشورها اشاره کتدهاند.
عوام) سیاسی و ژئواستراتژی :انقالب اسالمی در ایتان در او گ)

ستد و دوقطبی

بودن گهان و وابستگی محمدرضا شاه پهلوی به غتب و آمتیکا به پیتوزی رسید .پیتوزی انقالب
اسالمی ،تحولی اساسی در همه سااتارهای حکومتی و نیز روابال اارگی ایتان ،به وگود آورد .در
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حکومت گدید ایتان ،نوع ارتباب و تعامل با گهان سلطه و نیز سایت دولتها ،با دوران رژیم
شاه)شاهی بسیار متفاوت بود .در انقالب« ،استقالل» بهع)وان یکی از شعارهای اساسی ملت ایتان در
دستور کار سیاست اارگی کشور قتار گتفت .ایتان از حوزه حمایت و پشتیبانی آمتیکا و
همسویی و همتاهی با این کشور اار و بهع)وان کشور و قدرتی مستقل در صح)ه سیاسی
ااورمیانه که نظتیه گدیدی را بتای حکومت تجتبه میکتد ،پا به عتصه وگود گ اشت (عالیی،
. 36 :2335
وقوع انقالب اسالمی و اندیشههای سیاسی ب)یانگ ار آن ،بیش از پیش باع

ایجاد یک

انقالبهتاسی گستتده در فضای بینالملل و سااتار دوقطبی گهان شد .در زمان آغاز گ)

ایتان

و عتاق ،غتب بهاصوص آمتیکا در وضع تعارضی در بتابت ایتان قتار داشت .آنان از یک سو،
نمیتوانست)د موقعیت ژئوپلیتیکی ایتان را در ام)یت م)طقهای نادیده بگیتند و از اتف دیگت به
پ یتش اهداف سیاسی و الگوهای رفتاری گمهوری اسالمی تمایلی نداشت)د .شواهد بسیاری وگود
دارد که نشان میدهد نطفه بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح بینالملل و موافقت دو

ابتقدرت شتق و غتب بسته شد.
در سااتار دوقطبی ،شکلگیتی بحتانهای م)طقه نیازم)د توافن یا مدیتیت بحتان قدرتهای
بزرگ است .در بتوز گ)

عتاق علیه ایتان ،میتوان نشانههایی مالحظه کتد که از یک سو،

ابتکار عمل بتای ک)ش نظامی علیه ایتان در ااتیار آمتیکا قتار داشت و از یکسوی دیگت اوضاع
نشان میدهد که اتحاد شوروی نیز درباره موضوع م)ازعه موافن تداوم گ)

بوده است (متقی،

. 77 :2363
در واقع میتوان گفت که فضای بینالملل توانست با قابلیتها و مطلوبیتهای استتاتژیک
اود ،زمی)ههای الزم را بتای اقدامات نظامی و ام)یتی علیه ایتان فتاهم آورد .اقدامات محدودک))ده
علیه ایتان ،فعالسازی بحتانهای داالی ،فتاهمکتدن زمی)ه کودتا و  ...از گمله زمی)هسازی غتب
بتای بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان بود .در اول گ)

نیز ،دو ابتقدرت غتب و شتق از

هیچگونه حمایتی از دشمن متجاوز فتوگ ار نکتدند.
از سویی دیگت ،پیتوزی انقالب اسالمی ایتان باع

بت هم اوردن سااتار ام)یتی کشورهای

م)طقه نیز شد (کستایی . 223 :2332 ،ام)یت نسبی م)طقه حساس الی،فارس تا قبل از انقالب
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ایتان ،با ایفای نقش مکمل ایتان و عتبستان سعودی حفظ میشد که به اور نظامیافتهای ،توسال
ایاالتمتحده آمتیکا و بتاساس قاعده دو ستونی مشتوعیت مییافت .گفتمان انقالب اسالمی ایتان
اما در گهت مقابله با شکلب)دیهای سیاست گهانی قتار داشت .ایتان توانست تحولی ایجاد نماید
که بهموگب آن ،دولتها ت)ها نقشآفتی)ان صح)ه گهانی تلقی نشوند .از سوی دیگت ،قواعد بازی
را صتفاً قدرتهای بزرگ اتاحی و اگتا نک))د .بهعبارتدیگت ،انقالب ایتان توانست نقدی
فتاگیت در سلسلهمتاتب قدرتهای بینالمللی و مشتوعیت کشورهای م)طقهای در ااورمیانه ایجاد
نماید (متقی. 229 :2363 ،
با بترسی وضعیت سیاسی و ام)یتی ایتان پا از پیتوزی انقالب تا آغاز گ)

تحمیلی ،از

گمله فعالیتهای مسلحانه و تجزیهالبانه گتوهکهای ضدانقالب در متزهای ایتان ،ااتالفات
سیاسی و حزبی در انقالبیون ،تتور و ح ف فیزیکی بسیاری از شخصیتهای تتاز اول انقالب،
ااتالفات سیاسی ایتان با آمتیکا در پی تسخیت النه گاسوسی و قطع ارتباب با آمتیکا ،ااتالفات
رئیاگمهور وقت با انقالبیون ،وقوع کودتا ،شکلگیتی ایدئولوژی انقالب اسالمی ،صدور
انقالب در اندیشه سیاسی رهبت گمهوری اسالمی و  ...میتوان به ع)وان عوامل سیاسی بتوز گ)
تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح ملی ایتان را احصاء نمود .از سویی دیگت ،وضعیت سیاسی ا
ام)یتی و نظامی عتاق ،وقوع کودتاهای پیدرپی و تغییت حاکمیت در آن کشور ،تغییت سیاسی نظام
حاکم بت عتاق و روی کار آمدن حزب بع  ،دیدگاه و اقدامات حزب بع

پا از پیتوزی انقالب

اسالمی ،رؤیاهای گاهالبانه رئیاگمهور عتاق ،وسعت و عمن کم استتاتژیکی عتاق ،ناسیونالیسم
عتبی و پانعتبیسم در تفکتات حاکمان عتاق ،فعالیت متگعیت شیعه در عتاق و نزدیکی به
گمهوری اسالمی ایتان ،محتومیت شیعیان در سااتار سیاسی عتاق و سوءظن به ایتان در راستای
حمایت از آنها ،ضعف آرمان سیاسی در رژیم بع
کتدها با رژیم بع
در بتوز گ)

و بل)دپتوازی ستان حزب بع  ،درگیتی

و نزدیکی آنها به ایتان و  ...از گمله شااصههای عوامل سیاسی و استتاتژی

تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح ملی عتاق هست)د.

همچ)ین به اور اگمال ،اگماع کشورهای عتبی م)طقه بتای ستنگونی انقالب اسالمی و
تسلال بت ایتان ،وقوع انقالب اسالمی و تیثیتپ یتی احتمالی کشورهای م)طقه از آن ،انقالبهتاسی
در میان کشورهای م)طقه ،گلوگیتی از صدور انقالب در م)طقه ،گستتش مقاومت و غتبستیزی
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با پیتوزی انقالب اسالمی در م)طقه ،اعتماد کشورهای م)طقه به صدام بتای ستنگونی .ا.ا،
تیثیتگ اری و نفوذ حزب بع

در میان کشورهای م)طقه ،نفوذ قدرتهای فتا م)طقهای در

سااتارهای م)طقه از گمله عوامل سیاسی و استتاتژی بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در

سطح م)طقهای؛ و انقالبهتاسی در فضای بینالملل ،گلوگیتی از صدور انقالب در دنیا ،گستتش
مقاومت و غتبستیزی با پیتوزی انقالب اسالمی در فضای بینالملل ،بتهم اوردن توازن قدرت
در م)طقه با پیتوزی انقالب ،تصادم اهداف و سیاستها و م)افع ایتان با ابتقدرتها ،سیاستهای
ضد استعماری و ضد استکبار انقالب اسالمی ،حوادث سیاسی در ایتان و تیثیتگ اری آن روی
روابال با دنیا ،شکست استتاتژیهای آمتیکا در م)طقه ،تعامل نظام دوقطبی بتای ستنگونی انقالب
اسالمی ،تیمین ام)یت استائیل و کشورهای محافظهکار م)طقه از سوی ابتقدرتها ،حمایتهای
تسلیحاتی کشورهای غتب و شتق از رژیم بع

عتاق ،تحتیم تسلیحاتی ایتان از سوی

ابتقدرتها ،رقابت تسلیحاتی دو ابتقدرت گهانی در م)طقه و  ...از مهمتتین عوامل سیاسی و
ژئواستتاتژی بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در سطح بینالملل هست)د .در میان نظتیهپتدازان

ت)ش و م)ازعه ،هاگت و کالی)ز و حافظنیا به عوامل سیاسی و استتاتژی اشاره کتدهاند.
عوام) ژئواکونومیک :یکی از اهداف عمده عتاق از بتپایی گ)

 ،تسلال بت استان

اوزستان و ضمیمهکتدن این استان به ااک اود بود .استان اوزستان از نظت موقعیت ژئوپلیتیکی،
م)ابع ستشار نفت ،بتاورداری از زمینهای مساعد کشاورزی و نیز بافت قومیتیاش در بین سایت
م)اان کشور اهمیت بسزایی دارد .اروندرود به ع)وان ت)ها رود قابل کشتیتانی ایتان ،حیاتیتتین
شتیان اقتصادی بتای این استان است و حیات اقتصادی شهتهایی مان)د اتمشهت و آبادان که از
مهمتتین ب)ادر صادراتی ایتان به شمار میروند ،تا اندازا زیادی به این رود وابسته است .از سوی
دیگت ،بخش زیادی از م)ابع نفتی ایتان در این استان واقع شده و از این نظت ،اهمیت فتاوانی بتای
این کشور دارد (گعفتی ولدانی. 76 :2333 ،
ب)ابتاین به اور اگمالی میتوان به موقعیت ارتباای ایتان ،تجزیه استان اوزستان و تسلال بت
ذاایت آن ،ژئوپلیتیک نفت ،تحتیمهای اقتصادی ایتان از سوی غتب و شتق ،بلوکهشدن ذاایت
ارزی ایتان در بانکهای آمتیکا ،کاهش درآمدهای نفتی ایتان ،آشفتگی و نابسامانی اقتصادی در
ایتان و افزایش عواید نفتی عتاق و صتف آن گهت تقویت و توسعه ارتش اود ،کمکهای
20

تبیین ژئوپلیتیکی عوام) تنش و منازعه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

اقتصادی و مالی کشورهای عتب به عتاق ،انعقاد پیمانهای م)طقهای ،ژئوپلیتیک نفت در م)طقه و
گهان ،تیمین ثبات گتیان نفت و کشتیرانی در م)طقه ،تیمین م)افع ژئواکونومیک آمتیکا در م)طقه،
تحتیم اقتصادی ایتان از سوی ابتقدرتها ،رقابت اقتصادی دو ابتقدرت در سطح بینالملل و  ...را
به ع)وان شااصههای عوامل ژئواکونومیک در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان ع)وان نمود.

هاگت ،کالی)ز ،لوتواک و حافظنیا به مسئله ژئواکونومیک به ع)وان یکی از عوامل مهم ت)ش و
م)ازعه میان کشورها اشاره کتدهاند.

 5د نتیجهگیری و پیشنهادات:
دیدگاههای نظتی مختلفی در ماورد ریاشهها ،عالل و ماهیت م)ازعة اشونتآمیز و گ)
وگود دارد .به اعتقاد بسیاری از کارش)اسان حوزه ژئوپلیتیک ،عامل گغتافیا و ژئوپلیتیک نقش
انکارناپ یتی را در وقوع گ)

ها ایفا میک)د .دولتمتدان کشورهایی که با محدودیتهای

ژئوپلیتیکی روبهرو هست)د ،بتای تغییت این وضعیت ،غالباً دیدگاههای توسعهالبانهای نسبت به
همسایگان اود دارند و کشور ایتان نیز با توگه به موقعیت ژئوپلیتیکیاش ،همواره از این ویژگی
تیثیت پ یتفته است .تجاوز عتاق به ایتان و راهاندازی گ)

هشتساله را میتوان از دیدگاه نظتیات

ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه ،مورد تحلیل و بترسی قتار داد.
دو کشور ایتان و عتاق با داشتن  2956کیلومتت متز مشتتک ،در شمال و شمال غتب
الی،فارس واقع شدهاند .عتاق با داشتن  56کیلومتت اال ساحلی در شمال غتب الی،فارس،
کمتتین و ایتان با داشتن  2253کیلومتت اال ساحلی در شمال الی،فارس ،بیشتتین متز آبی را
در این الی ،استتاتژیک به اود ااتصاص دادهاند .از آنجا که عتاق در الی،فارس دارای متز
دریایی محدودی است ،وابستگی کامل آن به الی،فارس بهم)ظور صادرات انتژی و واردات
ال بدیهی به نظت میرسد .همین امت باع
کاالهای اساسی ،امتی کام ً

بل)دپتوازیهای حاکمان

عتاق در بتهههای زمانی مختلف گهت دستیابی به آبهای داالی ایتان و کویت بهم)ظور
رهایییافتن از این ت)گ)ای گغتافیایی از یک اتف و حساسیت نسبت به روابال سایت کشورهای
ساحلی الی،فارس از اتف دیگت شده است .از اتفی دیگت ،سااتار گغتافیایی ویژه عتاق در
ابعاد ابیعی و انسانی ،اودبهاود باع

زمی)هسازی بتوز ت)ش و م)اقشه با کشورهای همسایه شده
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است .تداال قومیتی با همسایگان ،سااتار انسانی و فته)گی ناهمگن داالی ،دستتسی محدود به
آبهای آزاد در الی،فارس ،وابستگی هیدروپلیتیکی به تتکیه و ایتان ،ادعاهای ستزمی)ی نسبت
به کویت و ایتان ،کشمکشهای م هبی و قومیتی داالی ،ااتالفات متزی با ایتان ،کویت و
عتبستان ،رقابتهای م)طقهای با عتبستان و ایتان و از همه مهمتت سااتگیبودن این کشور توسال
بتیتانیا بعد از گ)

گهانی اول و اینکتدن موفقیتآمیز پتوسه ملتسازی و  ...ت)ها بخشی از

ت)گ)اها و مشکالت گغتافیایی و ژئوپلیتیکی عتاق به شمار میروند که به شکلهای گوناگون
تیثیت اود را در بتقتاری روابال اصمانه و یا دوستانه با همسایگان نشان داده است.
کشور عتاق به ع)وان کشوری که بیشتتین متز زمی)ی را با ایتان دارد ،با توگه به موقعیت
ژئوپلیتیک نام)اسبی که بهویژه در دستتسی به سواحل الی،فارس از آن بتاوردار است و ت)ها مسیت
دستتسی آن به الی،فارس نیز در حاکمیت مشتتک با ایتان قتار دارد ،همواره ادعاهای
توسعهالبانهای را نسبت به ایتان مطتح کتده است .به دلیل پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان و
فتتتی که در متحلة گ ار از نظام شاه)شاهی بهنظام گمهوری اسالمی در کشور پدید آمد ،حاکمان
بغداد تتغیب شدند تا به توسعهالبیهای اود دربارا ایتان گامه عمل بپوشان)د؛ ب)ابتاین ،گ)
اانمانسوزی را که به مدت هشت سال اول کشید و اسارتها و اتابیهای بیشماری را بتگای
گ اشت ،پیریزی کتدند .در این میان ،حمایت کشورهای م)طقه و بینالملل در بتوز گ)
تحمیلی عتاق علیه ایتان بسیار مهم و قابلتیمل است.
ارتش بع

عتاق به فتماندهی صدام حسین با دستاویز قتاردادن عدم عقبنشی)ی ایتان از

بتای نقاب متزی بتاساس قتارداد  2365و لغو یکاتفه آن ،در تاریخ  32شهتیورماه  2353بهاور
رسمی تهاگم همهگانبه اود را به ااک گمهوری اسالمی ایتان آغاز نمود .به اعتقاد بسیاری از
کارش)اسان ،تاریخپژوهان و تحلیلگتان گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان ،استقتار حاکمیت مطلن بت

اروندرود ،تصتف قسمتی از اراضی ایتان در گبهه متکزی و تجزیه استان اوزستان ،ستنگونی نظام
گمهوری اسالمی ایتان ،عهدهدار شدن ژاندارمی م)طقه و رهبتی گهان عتب و کوشش بتای تحقن
دعاویای چون تغییت حاکمیت گزایت ایتانی در الی،فارس (ابوموسی ،ت)ب بزرگ ،ت)ب کوچک
(سوداگت ، 39 :2332 ،از عمدهتتین انگیزهها و اهداف عتاق از تجاوز به ااک گمهوری اسالمی
ایتان هست)د؛ اما سوای این اهداف و انگیزهها ،هماناور که این پژوهش بترسی کتده است ،گ)
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تحمیلی عتاق علیه ایتان با بترسی نظتیات ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه قابل تحلیل و بترسی است .در
ادامه و با توگه به یافتههای این پژوهش ،پا از احصاء مهمتتین عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه
در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در قالب مدل زیت ،راهکارها و پیش)هادهایی بتای گلوگیتی

از بتوز گ)گی دوباره و یا گ)

های مشابه ارائه میگتدد.

(شکل  - 9عوامل ژئوپلیتیکی ت)ش و م)ازعه در بتوز گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان

ارائه راهکار و پیشنهاد:
 2حوزه عوام) سرزمینی :یکی از ت)گ)اهای مهم عتاق ،عدم دستتسی به آبهای آزاد است.
بدون تتدید ،همکاری و همگتایی میان دو کشور و فتاهمشدن دستتسی آسانتت اما هدفم)د عتاق
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به الی،فارس توسال ایتان ،میتواند سودای توسعهالبی ارضی حاکمان عتاق را تا حدود زیادی
مدیتیت ک)د.
 2حوزه هیدروپلتیک :به نظت میرسد که در آی)دهای نهچ)دان دور ،مسئله مهم هیدروپلتیک
میان دو کشور محل م)اقشه و م)ازعه گدی گتدد .پیشبی)ی میشود در آی)اده از اولویتهای اصلی
چالشبتانگیز سیاست اارگی عتاق ،مسئله هیادروپلیتیک آن کشور باشد .به دلیل موقعیت
گغتافیایی ،م)ابع آبی عتاق با تهدید گدی مواگه اسات و در تا)گ)اای هایادروپلیتیکی قاتار دارد.
از اینرو پیش)هاد میشود تا کارگتوه ااصی متشکل از متخصصین و نظامیان ابته در وزارت دفاع
تشکیل و ضمن بترسی تخصصی این مسئله ،راههای بتونرفت از بحتانهای احتمالی را احصاء
نمای)د.
 3حوزه ژئوکالچر :با توگه به سهم حدود  72درصدی شیعیان از گمعیت عتاق و پیوند عمین
ایدئولوژیک آنان با ایتان ،تیثیت متگعیت عالی شیعیان در عتاق در نوع نگاه عتاق به ملت و
حکومت ایتان بسیار مسثت بوده و میتواند از بتوز ااتالفات م هبی و ایجاد بحتان گلوگیتی ک)د.
همچ)ین قدرتیابی شیعیان در عتاق عالوه بت ایجاد چشماندازهای گدید بتای احقاق حقوق بیشتت
شیعیان در سایت کشورهای عتبی ،بتای ایتان نیز فتصتساز بوده است .قدرتیابی شیعیان در عتاق،
ظتفیتهای گدیدی بتای تغییت سااتار قدرت و شکلگیتی فتای)دهای گدید ام)یتی در سطح
م)طقه فتاهم میک)د .پیش)هاد میشود دولتمتدان ایتان با دیپلماسی موفن ،راه به قدرت رسیدن
شیعیان در عتاق را هموارتت ک))د.
 9حوزه ژئواستراتژی :آمتیکا همواره به عتاق به ع)وان تیمینک))ده م)افع اود نگتیسته است.
تضمین ام)یت گتیان صدور نفت ،اثتگ اری بت روند صلح اعتاب و استائیل ،ک)تتل گمهوری
اسالمی ایتان و گلوگیتی از نقشآفتی)ی این کشور در شمال عتاق و م)طقه کتدستان ،فتصتهایی
بودهاند که پا از گ)

دوم الی،فارس با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی عتاق بتای آمتیکا

فتاهم شده است .از سویی دیگت ،ت)گ)ای ژئوپلیتیکی عتاق ،عامل انسانی و موقعیت گغتافیایی در
حائل شدن بین ایتان و گهان عتب همواره بستتهایی بودهاند که قدرتهای بزرگ از آن در ایجاد
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ت)ش در روابال دو کشور بهتهبتداری نمودهاند .با نقشآفتی)ی سیاسی و دیپلماسی در دولت عتاق،
میتوان از نزدیکی دوباره و تحتیک حاکمان عتاق نسبت به بتوز گ)گی دوباره گلوگیتی کتد.
 5حوزه ژئواکونومیک :دو کشور ایتان و عتاق دارای ذاایت عظیم نفت و گاز بوده و از
اعضای اوپک میباش)د .هتگونه همکاری در اصوص نفت و صادرات آن بین دو کشور میتواند
تیثیتات زیادی بت ص)عت بینالمللی نفت بت گای گ اشته و از بتوز بحتان دوباره گلوگیتی ک)د.
هتگونه اقدام بتای تقویت همگتایی میان دو کشور ،ضتوری است.
 7حوزه ژئواکونومیک :حضور ایتان در بازارهای اقتصادی عتاق ،تشکیل بازارچههای متزی،
راهاندازی م)اان آزاد تجاری و همچ)ین فتاهمکتدن زیتسااتهای اقتصادی میتواند ضمن
فتاهمآوردن فتصت همکاری ،از ایجاد ت)ش میان دو کشور بکاهد.

27

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

منابع و مأخذ:
الف کتاب:
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 -3پارسادوست ،م)وچهت ( . 2373نقش عتاق در شتوع گ)

همتاه با :بترسی تاریخ عتاق
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نقش مستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در بحران سوریه
حمیدرضا قریشی ، 1مهدی صباغی ،2حسین

عباسی3

تاریخ دریافت2922/26/26 :
تاریخ پ یتش2922/22/25 :

چکیده
بترسی فعالیتهای انقالبیون به ع)وان الگوهای بتگسته امت اسالمی در اول مبارزه بیاماان آزادیخواهاان علیاه
ظلم و بی عدالتی ،نقش به سزایی در تجدید حیات و ایجاد انگیزه در گتوهها و اص)اف موگود در گامعاه اساالمی کاه
در گستجو روش بتای تحقین آرمانهای اود هست)د ایفا مینماید .در این تحقیان ،نقاش بای بادیل شاهید همادانی در
گلوگیتی از فتوپاشی نظام حاکم بت سوریه و نقش ایشان در بتمالکتدن توائههای صهیونیساتی و آمتیکاایی باهع)اوان
یکی از ورقهای زرین ادمات بسیجیان ستافتاز در راستای تحقن حکومت مستضعفان و زمی)هسازی حکومت گهاانی
حضتت مهدی (ع ،مورد بترسی قتار گتفته است.
این تحقین با روش توصیفی  -تحلیلای و باا اساتفاده از مطالعاات کتابخاناهای و م)اابع ای)تتنتای و اسا)ادی در
اصوص ایفای نقش مستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در شتایال بحتان و ک)تتل صح)ه گ)

ساوریه باتای نظاام

گمهوری اسالمی مورد تحلیل و بترسی قتار میگیتد و سعی در پاسخگویی باه ایان ساسال اصالی را دارد کاه نقاش
راهبتدی و دیپلماتیک شهید همدانی در نظام گمهوری اسالمی کدام اسات؟ الزم باه ذکات اسات کاه نقاش مستشااری
ایشان در شتایال ااص و بحتانی سوریه بت صح)ههای گ)

دشوار صورت گتفته و باع

موفقیت قابل تاوگهی باتای

نظام مقدس گمهوری اسالمی ایتان شد و نتیجه میگیتیم که بایستی در آی)ده فعالیت این اسطورههای نظاام گمهاوری
اسالمی را بتگسته نمود و این تجتبیات را در ااتیار نسلهای بعدی مجاهدین اسالم قتار دهیم تا ظلم و ظاالم تاا اباد از
فعالیتهای این افتاد ،روی راحتی و آرامش را نبی))د.

کلید واژهها :مستشار ،دیپلماتیک ،بحتان ،شهید همدانی.

 -2عضو هیات علمی دانشگاه گامع امام حسین (ع .
 -2عضو هیات علمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -3مدرس دانشکده علوم انسانی و قدرت نتم – دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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 -1مقدمه
حفظ دستاوردهای نظام گمهوری اسالمی ایتان و ک)کاش در نامگ اری بسی ،مستضعفین باه
ما القاء میک)د که این نهادی است که نباید در چارچوب متزهای کشور محدود بماناد و رساالت
گهانی اود را بایستی به نحو مطلوب به انجام رساند .از اینرو ،روح انقالبیگتی و مطلوبگتایی
در اعضای این نهاد انقالبی موتور محتکه این عقیده آرمانی میباشد که در اول مدت فعالیت آن،
موتور پیشبتنده هدفگ اریها و تالش در تحقین این اهداف بوده است.
لزوم ش)اات و تبیین ویژگیهای انقالبی مانادن و ساعی در نهادی)اهساازی آن و ...تاالش در
اصوص تعمیم روحیات متعالی اعضای بتگسته بسی ،مستضعفان به بدناه ایان شاجته ایباه گهات
تداوم این حتکت مقدس از دغدغههایی است که درپژوهشاگتان نیاز ضاتورت پاتدااتن باه ایان
موضوع را ایجاد مینماید.
پتدااتن به نقش ستدار شهید حسین همدانی که در گتیان گ)

سوریه بهاور فعال حضاور

یافته و نقش فعال در ای آن ایفا نمود؛ و ش)اات نقش بیبدیل ایشان بهع)اوان مستشاار نظاامی ،از
گمله مقوالتی است که سعی در تبیین نهادی)هسازی آن ،گام مسثتی در ارائه نقشه راه باتای نسال-
های بعدی بسی ،مستضعفان اواهد بود .ستمشن قاتار دادن فعالیات گ شاتگان بسای ،مستضاعفان،
تداوم فعالیت های مسثت بسی ،مستضعفان را در گهان ممکان نماوده و الگاوی م)اسابی باتای دیگات
نهضتهای آزادی بخش بوده و با روش)گتی ،اتکاء به ذات یزدان الهی و ایمان راسخ به وعدههای
قتآن در پیتوزی حتمی مستضعفان بت مستکبتین ،آنان را به مبارزه مقدس اود دلگتم و تاالش در
اوری در گهت زمی)هسازی حکومت حضتت مهدی (ع ،ایجاد اواهد کتد.

 -2روش تحقیق و گردآوری اطالعات
با توگه با ای)که از روش تحقین توصیفی  -تحلیلی استفاده میشود« ،فن کتابخانهای و م)ابع
ای)تتنتی و اس)ادی» نیز بتای گتدآوری ااالعات مورد نیاز استفاده شده است .در این تحقین سعی
میشود که با بهتهگیتی از ف)ون کتابخانهای و اس)ادی یع)ی فیشبتداری حداک ت استفاده در گهت
پایایی و روایی مقاله بشود.
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 -3دادههای اطالعاتی
 -3 -1مختصری از زندگینامه شهید حسین همدانی ا1333 – 1370
شهید حسین همدانی در سال  2333دیده به گهاان گشاود و در ع)فاوان گاوانی باا تفکاتات
حضتت امام (ره آش)ا شد و از محضت درس مکارم ااالق و احکام شهید محتاب ،آیتاهلل مادنی
که در همدان تبعید بودند ،بهتهای بسزا بتد .وی پا از پیتوزی انقاالب اساالمی پایهگا اری و از
مسسسین بسی ،استان همدان را آغاز و اود نیز به ع)وان یکی از ارکان اصلی بود ،فعالیتش را آغاز
کتد و با کمک همتزمان و نیتوهای متدمی آن اطه ،به پاکسازی ع)اصت ااغوت و عوامل فسااد
و نفاق بتآمده و از آنجایی که چ)دین بار به دست ساواک دستگیت شده و مورد تعقیب بود ،عوامل
ااغوت را به اوبی میش)اات.
با آغاز گ)
که پیش از گ)

تحمیلی ،لحظه ای درن

نکتده و راه کتدستان را در پایش گتفات و از آنجاا

نیز به کمک متدم محتوم کتدستان شتافته و با دیگت دوستان و همتزمان در آنجا

نیز گتوهکهای ضدانقالب را میشا)اات ،دیاتی نپاییاد کاه باه صاف دشمنساتیزان پیوسات و
فتماندهی عملیاتهای مطلعالفجت را با پیتوزی کامل تجتباه کاتد .فتمانادهی گبهاه میاانی ساتپل
ذهاب هم از دیگت گام هایی بود که در راستای مبارزه با دشمن بع ی بتداشته و پا از مدتی کوتااه
به همتاه حا احمد متوسلیان و شهید همت و شهید شاهبازی در تشاکیل و ساازماندهی لشاکت 26
محمد رسول اهلل (ص نقش بسزایی داشت .عملیات فتحالمبین و بیتالمقدس آن هم باا مسائولیت
فتماندهی محورهای عملیااتی ،تجتباه ای ناو در قالاب هادایت تیاپ و لشاکت باوده کاه از فاتحاان
اتمشهت ،سهمی را از آن اود کتد و پا از تشکیل یگانهای عمل ک))ده ،وارد میدان نباتد علیاه
دشمن بع ی شد و دیتی نپایید که در عملیاتهای مهم و حیاتی همچون کتبالی  9و کاتبالی  5را
با شیتمتدان گیلکی به ستانجام رساند .او فتماندهای زبده همچون دیگت فتمانادهان توانم)اد اساالم
ساات و تا آاتین عملیات موفن رزم)دگان اسالم با م)افقین کوردل کاه باا ناام متصااد باه نتیجاه
رساااند ،لحظااه ای آرام نگتفاات و پااا از دفاااع مقاادس بااه دانشااگاه رفتااه و تحصاایل تئوریااک و
آکادمیک هدایت یگانها را هم به تجتبیات ارزندهاش افزود وکارنامهای موفان از ااود باه گاای
گ اشت.
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گانشی)ی نیتوی مقاومت بسی ،در دو دوره از دیگت مسائولیتهای ایشاان باود و گانشای)ی ساازمان
بسی ،مستضعفان از او فتماندهای که)هکار با کولهباری تجتبه و ش)اات سااته که سبب شده است
تا حساستتین و مهمتتین میموریت های کشور که دارای ویژگیهای ااص است ،بت عهده ایشان
گ

اشته شود.

آقای س)اییراد در اصوص شهید همدانی میفتماید :در دوران گ)

تحمیلی موارد زیاادی

پیش میآمد که شتایال بتای رزم)دگان اسالم سخت میشد و گتههایی در کار ایجاد میشاد کاه
ستادر بسیجی ،همدانی در بازکتدن این گتهها و پیشبتد اهاداف میادانی رزم)ادگان تبحات بااالیی
داشت.
از همان روزهای آغاز درگیتی در ساوریه ،ساتادر بسایجی ،همادانی باا بصایتت و شا)اات
دقیقی که نسبت به ابعاد این واقعه داشت ،بتای حمایت مستشاری از ارتش و نیتوهای بسی ،متدمی
سوریه عازم این کشور شد .علیرغم ای)که چ)دین بار از ستادر بسیجی ،همدانی اواساته شاد کاه
بتای استتاحت و یا گابهگایی به ایتان بازگت دد ،اما وی به دلیل دغدغه و حساسایتی کاه نسابت باه
بحتان سوریه و گوالن تتوریستهای تکفیتی مورد حمایت آمتیکا در این کشور داشات ،مساائل
سوریه را رها نکتد.
از همان آغاز شکلگیتی و گسیل گتوههای تتوریستی تکفیتی به م)طقه که ماورد حمایات
آشکار و پ)هان آمتیکا و متحدان م)طقهای اش بودند ،ستادر بسیجی ،همدانی با روش)گتی به تبیاین
ماهیت آمتیکایی  -صهیونیستی آنها پتداات .ستادر بسیجی ،همدانی ،در حالی که یک رزم)اده
و نیتوی گهادی و میدانی بود ،اما هیچگاه عتصههای فکتی و فته)گای را مغفاول نمیگ اشات و
بهویژه در بتقتاری ارتباب با قشت گوان و فعالیت در عتصه گ)

نتم همواره پیشگام و پیشتو باود.

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
سوریه داشت و در پایان نیز ستانجام ایان ساتدار ساتافتاز و اساتگیناپ یت اساالم پاا از عماتی
مبارزه و گانفشانی ،در گبهه نبتد با حتامیان تکفیتی در مهتماه سال  2339در ساوریه باه شاهادت
رسید (. http://amlashma.ir/59799
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 -3-2مستشاران باید چه کسانی باشند؟
دین مبین اسالم بتای ااتف مشاورت انساان اصوصایتهای الزماهای را ارائاه داده کاه در
روایات معصومین علیهمالسالم آمده است .مشاور باید:
 -3-2-2اشیت الهی داشته باشد:
 -3-2-2-2امام صادق علیهالسالم :شاور فی امتک ال ین یخشون اهلل عزوگل( :الحیاا:2 ،
 276در کار ااود باا کساانی مشاورت کان کاه اشایت اادا را داشاته باشا)د
(اشیت :بیم و هتاس .
 -3-2-2-2امام علی علیهالسالم :شاور فی امورک ال ین یخشون اهلل تتشد( :میزان الحکماة
 229 :5در کارهایت با افتادی که اشیت ادا دارناد ،مشاورت کان تاا راه
رشد را بیابی.
 -3-2-2-3امام علی علیهالسالم :شااور فای حادی ک الا ین یخاافون اهلل( :هماان 229 :در
گفتارت با کسانی که اوف ادا را در دل دارند ،مشورت کن.
 -3-2-2عاقل باشد:
 -3-2-2-2امام علی علیهالسالم :شاور ذوی العقول ،تیمن من الزلل و ال)دم :با عقال مشاورت
کن تا از لغزشها و پشیمانیها در امان باشی.
 -3-2-2-2امام علی (ع  :من شاور ذوی االلباب علی الصواب( :میازان الحکماة

225 :5

هت کا با اتدم)دان مشورت ک)د ،به راه راست هدایت شده اسات .شااور فای
أمورک مما یقتضی الدین ،من فیه اما اصال :عقل( ...،الحیاا . 276 :2
 -3-2-2-3در کارهایاات آنچااه را کااه در اقتضااا م ایک)ااد مشااورت کاان ،هاات کااا پاا)،
اصوصیت دارد  -دارای چ)ین اقتضایی است :و یکی از آن پ) ،اصالت عقال
است ...
 -3-2-2-9امام صادق علیهالسالم  ...تج)ب ارتجال الکاالم( :...هماان 276 :در مشاورت از
افتادی که بدون اندیشه و مطالعه ،سخن میگوی)د دوری گزین ...
 -3-2-2-5امام علی علیهالسالم :مشاورا الجاهل المشفن اطات( :هماان 276 :باا نادانمکاار
دلسوز و دلنازک ،مشورتکتدن اطتناک است.
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 -3-2-3بتدبار و حلیم باشد.
 -3-2-3-2امام صادق علیهالسالم :شااور فای اماورک مماا یقتضای الادین مان فیاه اماا
اصال :عقل و حلم( :...همان 276 :با کسی که یکی از اصلتهای پ)،گانهاش
حلیمبودن است مشورت نما...
 -3-2-9مجتب باشد.
 -3-2-9-2امام صادق علیهالسالم :...من فیه اما اصال :عقل و حلم و تجتباه( :...هماان:
 276بااا کساای مشااورت کاان کااه پاا) ،اصاالت داشااته باشااد  ...و یکاای از آن
اصلتها تجتبهداشتن است...
 -3-2-9-2امام صادق علیهالسالم :ایاک و التأی الفطیت( ،...:...همان 276 :از پا یتفتن نظات
ناپخته بت ح ر باش...
 -3-2-9-3امام علی علیهالسالم :أفضال مان شااورت ذوی التجاارب( :...میازان الحکماة :
 225بتتتین افتادی که با آنان مشورت میک)ی ،تجتبهداران میباش)د.
 -3-2-5ناصح باشد.
 -3-2-5-2امام صادق علیهالسالم :من فیه اما اصاال ...و نصاح(...الحیاا  ،2ص  276باا
کسی مشاورت کان کاه دارای پا) ،اصالت باشاد ...و یکای از آن اصالتها
ناصحبودن است...
 -3-2-5-2پیامبت اکتم صلی اهلل علیه و آله :مشاورا العاقل رشد و یمن و توفین من اهلل (میزان
الحکمة،

 225 :5مشورت با انسان عاقل نصیحتگت ،رشد ،مبارک و توفیقی

از گانب ادا است.
 -3-2-7اهل تقوا باشد.
-3-2-7-2امام صادق (ع  ... :مان اماا اصاال ...و تقاوی (الحیااا،

 276 :2باا کسای

مشورت کن که دارای پ) ،اصلت باشد ...و یکی از آنها تقویداشتن است.
 -3-2-6شجاع باشد.
 -3-2-6-2پیامبت اکتم صلی اهلل علیه و آله :یا علی ال تشاورن گباناً فانه یضن علیک المخت
(الحیاا  276 :ای علی با انسان تتسو مشورت نکن که او راه ااتو را بات تاو
باریک میک)د.
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 -3-2-6-2امام علی علیهالسالم :ال تدالن فای مشاورتک  ...گبانااً یضاعف علیاک ارماور
(میزان الحکمة،

 223 :5انسان تتسو را مشورت نگیت که امور را بت تو سسات

می ک)د  ...از عدم کارایی امور بت تو سخن میگوید.
 -3-2-6سخاوتم)د و کتیم باشد.
 -3-2-6-2پیامبت اکتم صلی اهلل علیه و آلاه :و ال تشااورن البخیال یقصات باک عان غایتاک
(الحیاا 276 : 2 ،با بخیل مشورت مکن که تو را از مقصد باز میدارد.
 -3-2-6-2امام علی (ع  :ال تدالن فی مشورتک بخیالً یخ لک عن الفضل و یعدک الفقت
(میزان الحکمة،

 223 :5حتماً انسان بخیال را باه مشاورت نگیات کاه تاو را از

فضل وبخشش باز میدارد ووعده فقت و بیچارگی به تو میدهد.
 -3-2-3حتیص نباشد.
 -3-2-3-2پیامبت اکتم صلی اهلل علیه و آله :ال تشاورن حتیصاً فانه یزین لک شاتهاً (الحیااا،
 276با انسان حتیص مشورت مکن که پتاوری و شکمپتستی را بت تو گلوه
میدهد.
 -3-2-3-2امام علی علیهالسالم ... :و ال حتیصاً یزین لک الشته بالجور (الحیااا: 276 :2 ،
 ...انسان حتیص را در مشورتت شتکت ناده کاه او پتااوری و شکمپتساتی باا
ظلم و ستم را بت تو گلوه میدهد.
 -3-2-22سبکمغز و احمن نباشد.
 -3-2-22-2امام صاادق (ع  :ال تشااور أحمان(...میزان الحکماة،

ص  223باا احمان و

سبکمغز مشورت نکن.
 -3-2-22-2امام علی (ع  ... :و ال علی وغد (الحیاا،

 276 :2با انساان پسات ،فتومایاه و

دیوانه مشورت نکن.
 -3-2-22دروغگو نباشد.
 -3-2-22-2امام علی (ع  :ال تستشت الک اب فانه کالستاب یقتب الیک البعید و یبعد علیک
القتیب (میزان الحکمة،

 229 :5با دروغگو مشورت نکان کاه مان)اد ساتاب

است ،دور را به تو نزدیک و نزدیک را بتایت دور مینمایاند.
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 -3-2-22استبداد رأی نداشته باشد.
 -3-2-22-2امام علی (ع  ... :ال تشات علای مساتبد بتأیاه (الحیااا ،2 ،ص  276باا انساان
مستبد مشورت نکن.
 -3-2-22-2امام صادق (ع  :ال تشاور من ال یصدقه عقلک و ان کان مشهوراً بالعقل و الورع
(میزان الحکمة،

 229 :5با انسانی که عقلت او را تصادین نمیک)اد مشاورت

نکن ،اگتچه به عاقلبودن و زهدداشتن شهتت داشته باشد.
 -3-2-23بوقلمون صفت نباشد.
 -3-2-23-2امام علی علیهالسالم  :...و ال علی المتلون (الحیاا 276 :2 ،با انسان بوقلماون
صفت که هت لحظه به رنگی در میآید ،مشورت نکن.
 -3-2-29لجو نباشد.
 -3-2-29-2امام علی علیهالسالم  :...و ال علای لجاو (هماان 276 :باا انساان ایاته سات و
ستیزهگو مشورت نکن.
 -3-2-25زن عاقلی باشد.
امام علی علیهالساالم :ایااک و مشااورا ال)سااء اال مان گتبات بکماال عقال (هماان 276 :از
مشورت بانوان بپتهیز ،مگت اتف مشورت ،زنی باشد که کمال عقلی او را به تجتبه س)جیده باشی.
 -3-2-2مستشاران ناهماهنگ با اهداف نظام
اگت یک گامعه ،بتنامهریزان حکومتیاش افتادی باش)د که در نظام سابن ،در همان پستها و
از کارگزاران آن بودهاند؛ همانطور که اود عاملی بتای فتوپاشی رژیم سابن شدهاناد ،نمایتوان)اد
کارایی الزم را بتای حفاظ رژیام فعلای داشاته باشا)د و همچ)اان باا آن ااتز تفکاتات ،روحیاه و
روشهای ملکهشده در وگودشان ضتبههای مهلکی را در مقاااع ااصای بات پیکات نظاام و گامعاه
فتود میآورند .در گایی که امام علیه السالم راگع به وزرا و کارگزاران رژیم پیشین به مالک اشاتت
هشدار میدهد ،باه اتیان أولای بتناماهریازان ساابن کاه عماالً بتتات از کاارگزاران نظاام پیشاین و
اال ده)ده به آنان هست)د ،گایی بتای ادامه حیات سیاسی ندارند .باید آنان را از رأس هتم اتاحاان
و بتنامهنویسان ک)ار گ

اشت.

ان شت وزرائک من کان لألشتار قبلک وزیتاً و من شتشکهم فای االثاام :بادتتین دساتیارانت
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کسانیاند که بتای اشتار پیش از تو وزیت بوده و هت که در گتائم آنان مشارکت داشته است.
فال یکونن لک بطانة ،فینهم أعوان االثمة و ااوان الظل (نه،البالغه .نامه  236 :53مبادا ایان
افتاد  -که در دولت گ)ایتکاران و در گتائم آنان مشاارکت داشاتهاناد  -هماتاز و محاتم اساتارت
شوند ،زیتا ای)ان یاوران گ)هکاران و بتادران ستمکاراناند.
عالوه بت مطلب فوق ،مستشاران و اهل مشورت باید  25اصوصیت داشته باشا)د کاه در ایان
بح

آورده میشود.
 -3 -3اتحاد میان سوریه و ایران
حمایت ایتان از سوریه ریشه در اتحادی دینمحور و مبت)ی بت شیعهگتی ندارد؛ بلکه اتحادی

سیاسی و مورد نیاز بتای حفظ پیوند ایتان با حزباهلل در لب)ان و گستتش قدرت ایتان در م)طقاهی
ااورمیانه است .این اتحاد نخست توسال ب)یانگ ار گمهوری اساالمی اماام امی)ای (ره و رئایا
فقید سوریه حافظ اسد در زمانی م)عقد شد که حاافظ اساد باا دیگات قادرتهای عاتب در م)طقاه
ااتالف داشت و حمایت (دست کم لفظی اود را از ایتان در گ)

ایاتان و عاتاق اعاالم کاتد.

رژیم اسد مبدل به حلقهی اتصالی ضتوری با حزب اهلل در لب)ان شد و اگاازه داد کاه دولات ایاتان
بتواند سالحهای اود را به لب)ان انتقال دهد و ااالعات محتمانه را ردوبدل ک)د( .کساب و الشامی،
. 223 :2339
پا از آغاز اغتشاشات در سوریه ( ، 2222حمایت ایتان از نظام سوریه نخست لفظی بود ،اما
در تابسااتان  2223تضااعیف شاادید نیتوهااای اسااد بااه ساابب تااتک ااادمت سااتبازان و افسااتان و
مسلح شدن متدم عادی بتای دفاع از شهتها و محالتشان باع

شد که ایتان مستشاران نظامی ااود

را به سوریه بفتستد (یاسین کساب و الشامی . 32 :2339 ،بخشای از ارتاش ساوریه و دفااع وا)ای
اک)ون توسال مستشاران ایتان هدایت و تتبیت میشوند« .نیتوی دفاع وا)ی» سوریه ،متشاکل از 62
هزار پتداات .بدینتتتیب مالحظه میشود که تاا ایان موقاع مقابلاه باا بساال نفاوذ ایادئولوژیکی،
سیاسی و نظامی داعش در م)اان همجوار از گمله سوریه ،عامل تعیینک))دهای در تتسیم استتاتژی
نظامی ایتان در م)طقه و سوریه است .یکی دیگت از عوامل زمی)هساز در نیتوهای آموزشی و گ ب
مستشاران نظامی ایتانی به سوریه را باید در ارسال تسلیحاتی گستجو کتد.
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 -3-0علت حضور بهصورت مستشاری در سوریه از زبان شهید همدانی
ستادر بسیجی ،همدانی با نام «ابو وهب» به ع)وان مستشار ارشد نظامی وارد سوریه شد .ایشان
بیان نمودند :امتوز در سوریه و عتاق با تتوریستهایی مواگه هستیم که ستدمداران آنها عامداناه
به دنبال ایجاد فضای اسالمهتاسای هسات)د .ساتکتدگان ایان گتوهکهاا مساتقیماً از دساتگاههای
گاسوسی بتای از کشورها تغ یه میشوند و بتای از کشورهای م)طقه با اتید نفت و دادن سالح
به آنها در ناآرامیها دایل هست)د (. http://kayhan.ir/fa/news/

ستدار حسین همدانی در شتایطی مدیتیت مستشاری ایتان در سوریه را بهعهاده گتفات کاه
همه شواهد و قتائن از سقوب قطعی نزدیک دولت سوریه ابت میداد .بسیاری از بخشهای سوریه
از سوی گتوههای مسلح معارض به تصتف درآمده بود و پایتخت نیز در محاصته این نیتوها قاتار
داشت .در داال ایتان ،سوریه و در سطح م)طقه کمتت کسای تتدیاد داشات کاه کمتات از یکمااه
دولت سوریه ساقال میشود .در آن اوضاع ،ستادر بسیجی ،همدانی مسئولیت اداره ایان پتوناده را
بهعهده گتفت .درست است که همدانی «تکلیفگتا» بود ،اما پ یتش پتونده ساوریه را از موضاع
باالتتی انجام داد و آن «اعتماد به نصتت ادا» بود .همدانی را مان در آن روزهاا در دفتات کاارش
دیدم .او تتدیدی نداشت که اداوند متعال به او بتای بتگتداندن صح)ه کماک اواهاد کاتد و از
این رو با همین اعتماد ،در دل اطت فتو رفت و حدود یکسالونیم بعد توانست صاح)ه را باه نفاع
گبهه مقاومت بتگتداند .حضور «حا حسین» در سوریه یک حضور حسی)ی بود؛ یع)ی از یکساو
میدانست که فتماندهی یک نبتد نابتابت را به عهده گتفته اسات و از ساوی دیگات بایاد بهگوناهای
حضور مییافت که اامی)ان به پیتوزی را در دیگتان ایجاد میکتد .او این هماه را در همتاهکاتدن
همست و فتزندان دیده بود و از این رو مقامات سوریه که بهشدت نگتان اوضاع شده بودناد ،وقتای
دیدند همدانی با زن و بچه در صح)ه حضور یافته است ،مطمئن میشدند که از یک اتف همدانی
تا آات با آنها است و ثانیاً او بتای غلبه بت دشمن آمده ،نه بتای شکستاوردن؛ اما ستادر بسیجی،
هماادانی ایاان همااه را از همااان «اعتماااد بااه نصااتت ااادا» داشاات .شااهید حسااین هماادانی حاادود
یکسالونیم پا از آنکه پتونده مستشاری سوریه را بهدست گتفت ،توانست فتماندهان سوریه را
با اود هماه)
هماه)

ک)د .باالاته ارتش سوریه بتتتی همدانی را در اتاحی عملیات پا یتفت و باا او

شد (تابلو سیاسی ،2339 ،شماره . 262
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 -3-0-1بسیج همگانی
از نظت امام راحل رحمهاهلل ،نیتوهای مسلح ،بازوان اصالی قادرت دفااعی کشاور باه حسااب
میآی)د .با این حال ،ایشاان حضاور فعاال عامّاه ماتدم را در ک)اار نیتوهاای مسالح از بزرگتاتین
راهبتدهای دفاعی میدان)د و با توگه به اهداف فتاگیت انقالب اسالمی ،آماادگی هماه گانباه و در
عین حال سازمانیافته نیتوهای متدمی را در قالب بسی ،از اولویتهاای مهام قلماداد ماینمای)اد و
میفتمای)د:
«در شتایال بازسازی نیتوهای مسلح ،باید بزرگتتین توگه ما به بازسازی نیتوها و استعدادها
و انتقال تجارب نظامی و دفاعی به کلیه آحاد ملت و مدافعان انقالب باشاد» (اماام امی)ا ره ،ص
. 62
همچ)ین میفتمودند« :مملکت اسالمی باید همهاش نظامی باشد و ...هماه گاا بایاد ایان ااور
بشود که یک مملکتی که  22میلیون گوان دارد ،باید  22میلیون تف)گدار داشته باشاد و  22میلیاون
ارتش داشته باشد و یک چ)ین مملکتی ،آسیبپ یت نیست» (همان ،ص . 233
سیت تشکیل نیتوهای بسی ،متدمی در عتاق و سوریه ،در ابتدا بسیار دشوار باود کاه نیتوهاای
نظامی در عتاق و سوریه و فتماندهان آنها را با تعبیت بسی ،متدمی و کار ویژه آن آش)ا ک)یم .آنها
گمان میکتدند که بسی ،متدمی در موازات ارتش نظامی غیت ممکن است و این نگاه به دلیل عدم
داشتن یک درک ملموس از مفهوم بسی ،بود .مدتی زمان بتد تا نیاز و ضتورت تشاکیل بسای ،در
سوریه بتای فتماندهان نظامی این کشاور گاا بیفتاد و عماالً زماانی ایان اتفااق افتااد کاه بتاای از
اقدامات معجزهآسای بسیجی در این کشور رخ داد .مهمتتین نمونه آن آموزشهای فوق ستیع باه
نیتوهای متدمی بود.
در کشور سوریه آموزش به ادمه تانک چیازی حادود یاک ساال ااول مایکشاید ،اماا در
شتایال بحتان نیاز بود که متدم این کشور بتای دفاع از کیان اود به ستعت آموزش ببی))د .در این
مسیت ما نیتوهای داوالب را بتای آموزش گتد هم آوردیام و ظاتف  22روز آموزشهاای ادماه
تانک را ارائه کتدیم .بعد از پایان دوره ،مسئولین نظامی سوریه باور نمیکتدند و میگفت)د که ای)ها
بعید است که بتوان)د از عهده کار میدانی بتآی)د .وقتای در میادان عمال از نیتوهاای آموزشدیاده
سساالت ف)ی شد وآنها کار اود را به نمایش گ اشت)د ،بتای نه وزیت دفاع وناه هایچ مقاام نظاامی
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دیگت این مهارتها قابل باور نبود .ای)جا بود که گوشاهای از معجزههاای تشاکیل بسای ،متدمای و
نیتوهای داوالب قابل باور شد.
در روزهای اول بحتان در سوریه که تکفیتیها به دمشن نزدیک شده بودند و حتی بسایاری
از نیتوهای نظامی روس در بالتکلیفی به سات مایبتدناد ،تحتکاات بسای ،متدمای و شاجاعتهای
نیتوهای حاضت در دمشن باع

شد که کارآمدی بسی ،و تجتبیات مستشاران ایتانای باتای ساوریه

بیش از پیش ملموس شود .کسانی که میگفت)د امکان نادارد کاه ما الً کسای ظاتف  22روز هماه
مهارتهای کار با یک تانک گ)گی را بیاموزد و یا میگفت)د تشکیل یک بسی ،نظاامی متدمای در
ک)ار ارتش امکان ندارد ،بعاد از دفااع گاناناه هماین نیتوهاا از حاتم حضاتت زی)اب (س و ااتد
تکفیتیها از ااتاف مقت حکومتی در پایتخت اذعان کتدند که راه حل بحتان سوریه هماین بسای،
متدمی است .امتوز سوریه به ع)وان عمن استتاتژیک باتای گبهاه مقاومات از هات محاور دیگاتی
مهمتت و اساسیتت است و البته بتای تتوریستها و ایادی استکبار نیز به همین اندازه مهم است؛ چتا
که میدان)د شاهتاه ارتباای و استتاتژیک بتای پیتوزیهای بعدی همین م)طقه شام است .امتوز در
عتاق و سوریه گوانهای شیعه و س)ی ،فو فو داوالب مبارزه با تتوریستها هست)د و نیاز اصلی
مااا آموزشهااای اااوب و اثتگاا ار بااه مااتدم بااتای رقاامزدن ستنوشاات کشورشااان اسااات
(. http://www.mehremashregh.ir/news/
 -3-0-2سردار حسین همدانی در چه شرایطی مدیریت مستشداری ایدران در
سوریه را به عهده گرفت؟
ستدار حسین همدانی در شتایطی مدیتیت مستشاری ایتان در سوریه را به عهده گتفات کاه
همه شواهد و قتائن از سقوب قطعی نزدیک دولت سوریه ابت میداد .بسیاری از بخشهای سوریه
از سوی گتوه های مسلح معارض به تصتف درآمده بود و پایتخت نیز در محاصته این نیتوها قاتار
داشت.
همدانی در این فاصله تجتبه بسی ،را در سوریه پیاده کتد .ظتف شاش تاا ناه مااه موفان شاد
«دفاع وا)ی» که همان بسی ،ملی است را با تتکیب نیتوهای گوان شیعه و س)ی باهوگود آورد و از
ای)ها بهم ابه نیتوهای االشکن استفاده ک)د .این نیتوهای گدید که قالب آموزشی گدیدی داشت)د،
توانست)د عملیاتهای مهمی انجام ده)د و امتوزه نیتوهای دفاع وا)ای ااود یاک ارتاش کارآماد
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غیتکالسیک هست)د و به ستمایهای بتای متدم سوریه تبدیل شدهاند.
یکی دیگت از نکاتی که باید دربارا ستادر بسایجی ،همادانی گفتاه شاود ،والیتماداری او در
عتصه بینالملل بود .والیتماداری یاک شاااص مهام در صاداقت فاتد اسات و زماانی انادازه آن
مشخص میشود که «ابتالی بزرگی» پیش آید .این ابتال در ساال  66پایش آماد و معلاوم شاد کاه
ایلای از مادعیان ،والیتماادار نیسات)د و والیتمداریشااان ت)هاا باه درد دوران عااادی میااورد کااه
«یدالون فی دیناهلل افواگا»؛ اما والیتمداری در عتصه بینالمللی از والیتمداری در عتصاه داالای
مهمتت است؛ چتا که در عتصه بینالمللی ما با انواعی از مشکالت و محدودیتها روباهرو هساتیم.
در ای)جا حفظ باور نسبت به «حقانیت» و «کارآمدی» و «بایستگی» رأی و نظت والیت ایلی دشاوار
است؛ ضمن آنکه در این حوزه به دلیل اار از دستتس باودن ایلای از شاتایال ،نظات رهباتی از
توسعه میدانی بتاوردار است؛ یع)ی فتد والیتمدار به اقتضای صح)ه میتواند بعضای از تصامیمات
را شخصاً بگیتد .در ای)جا توگه فتد به نظت رهبتی و تالش وسیع او بتای تحقن آنچه «والیت امات»
فتمودهاند از اهمیت مضاعفی بتاوردار است .شهید حسین همدانی از این زمته افاتاد و والیتمادار
بود که وقتی نظت والیت امت را بت لزوم حفظ سوریه از نفوذ گبهه استکبار دریافت کتد ،بتای تحقن
آن به اور گدی وارد میدان شد و یقین داشت که نظت والیت حتماً محقن میشاود .او ایان صاح)ه
دشوار را با تبسمی رضایتم)دانه مدیتیت کتد ،نه با تسلیمی ناباورانه و همین عامل شهید همدانی را
«دُرّی ثمین» در عتصه «والیتمداری بینالملل» قتار داده است (.)http://basirat.ir/fa/print/

 -3 -5خدمات مستشاری
ادمات مستشاری عبارت است از :ارائه مشورتهای علمی ،فکتی ،مادیتیتی ،کارش)اسای و
ادمات مه)دسی ،مشاوره ،کاربتد ،ش)اسایی و ارائه راهحل به موقع نیازهاا ،بهی)اه و مطلاوبساازی
راهبتدها ،فتآی)دها ،تصمیمها و یا حل یک مسئله؛ که به چ)د مورد آن اشاره میشود:
 -3 -5-1دفاع از اماکن مذهبی و مقدسات اسالمی
ت)ها وگود بارگاه حضتت زی)ب »سالماهلل علیهما» و دیگت اماکن م هبی هام کاافی اسات تاا
چتایی حضور مستشاری ایتان در سوریه و شهادت همدانیها مشخص شود .آنهاا شاب و روز در
گای گای سوریه مبارزه کتدند تا ام)یت روز و شاب تهاتان و مشاهد و اصافهان و زاهادان فاتاهم
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شود« .شهید همدانی ...اینهاا اسامی هام ندارناد؛ یاک تعدادیشاان معاتوف میشاوند و شا)ااته
میشوند ،اک تشان معتوفیتی هم ندارند؛ اما اینها دارند ام)یت را بتای مان و شاما حفاظ میک))اد.
اگت ام)یت نباشد ،دانشگاه نیست ،تحقین نیست ،پاژوهش نیسات ،نخبهساازی نیسات .آنجاایی کاه
ام)یت نیست ،در واقع هیچچیز نیست» ( . 39/6/22هوشیاری این است که دشمن را ناه در ااناه یاا
پشت درب ،بلکه هزاران کیلومتت آن ورتت متوقف ک)ی و شکست دهی ،راهبتدی که ایتان انقالبی
آن را با «حا احمد متوسلیان» و یارانش آغاز کتد و تا حضور در ساوریه و راهانادازی گتوههاای
دفاع وا)ی و تشدید روحیه مقاومت و انقالبیگتی در سوریها ادامه داشت .درست از همان ایاام
بود که ورق در شام بتگشت و حلقهی محاصتهی دمشن شکسته شد تا بار دیگت بت همگاان اثباات
شود که محور مقاومت هتگا که پا بگ ارد موفقیتها را به نام ااود ثبات میک)اد .موضاوعی کاه
رهبت معظم انقالب اینگونه به آن اشاره میک))د« :گمهوری اسالمی ،به توفیان الهای و باه حاول و
قوّهی الهی ،نه فقال مانع نفوذ دشمن در درون اود میشود[ ،بلکه] تا حدود زیادی مانع پیادهکتدن
نقشههای دشمن در م)طقه هم شده است» ( . 39/6/25همین عزم و اراده همتاه با بتنامهریزی دقیان
و حضور م)سجم است که باع

شده سوریهای که یکی از حامیان بتگسته م)طقاهای اش ساه ساال

پیش بیان نمود«میاواهد تا چ)د هفته دیگت با بتادرانش ا همان تتوریساتهای مخاالف حکومات
سوریه -در مسجد اموی دمشن نماز بخواند» ،اک)ون در شاتایطی قاتار بگیاتد کاه روسایه باا قاوای
نظامیاش همسوتت با محور مقاومت به هدف قتاردادن مواضع تکفیتیها بپتدازد و چین هم عزمش
را بتای کمک نظامی در سوریه گزمتت نمایاد .لا ا اماتوز دشامن متجااوز کاه ابیعاتش در «پ)جاه
اندااتن» است ،احساس کتده که ااکتیز سوریه قابل نفوذ نیسات و ساخن از راه حال سیاسای باه
میان میآورد .اینها همه از «توفیقات مقاومت» است و ناشی از اون پاک شهدای سوری ،ایتانی،
عتاقی ،لب)انی ،افغانی و  ...است .در این ستزمین ،پیت و گوان ،از ستادر بسیجی ،همادانی تاا گهااد
مغ)یه ،اونشان به زمین ریخت تا درات مقاومت و بیداری اساالمی را آبیااری ک))اد تاا اماتوز باه
گایی بتسد که "تُتهِبونَ بِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم" .در تحلیل وقایع سوریه ،مهمتتین مسئله گمنکتدن
ریشهی اصلی و پشت پتده آن است .متوقفشدن در گتوههای تکفیتی و اقداماتشان بادون توگاه
به علل و حامیان شکلگیتی آنها به بیتاه رفتن است .نمیتوان موضوعی چالشی را در م)طقه غتب
آسیا بترسی کتد و ردی از صهیونیستها ندید .محور سیاستهای آمتیکا در م)طقاه هام حفاظ و
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تقویت این رژیم گعلی است .از همین گا است که ااتالف مب)ایی ما با آمتیکاییها آغاز میشود؛
ما رژیم صهیونیستی را غده ستاانی میدانیم که « 25سال آی)ده را نخواهاد دیاد» و آمتیکاا حفاظ
کیان آن را اصل تغییتناپ یت سیاست اارگیاش .از م)ظت آمتیکاییهاا ،ااورمیاناه گدیاد ،تجزیاه
م)طقه ،راهاندازی و حمایت از گتوههای تتوریستی ،پشاتیبانی تماام قاد از رژیمهاای دیکتااتوری،
همه و همه بتای حفظ ام)یت استائیل است (. http://shajar.aqr.ir

 -3 -5-2اهمیت استراتژیک سوریه در محور مقاومت
اگتچه پادشاه گوان اردن در سال  2363از سوی غتبیها میموریت یافت کلیادواژهی «هاالل
شیعی» را وارد ادبیات سیاسی گهان اسالم ک)د تا به ایتانهتاسی و شیعههتاسی دامن بزند ،اما امتوز
بیش از آن ،سخن از محور مقاومت و موفقیتهایش در سطح م)طقه روا دارد .بارزتتین نکتاه در
متوری اگمالی بت تحوالت ساالهای اایات م)طقاهی غاتب آسایا ،نازاع محاور مقاومات باا رژیام
صهیونیستی و دشم)ان م)طقهای و فتام)طقهای آن و دست باالی محور مقاومت در همه این ساالها
است .آزادسازی گ)وب لب)ان ،گ)

 33روزه ،نبتد  22و  6روزه غزه در ک)ار توفیقات روزافازون

گمهوری اسالمی در حوزههای علمی ،نظامی و هستهای گوشهای از دستاوردهای نیتوهای انقالبی
و گهادی در په)هی دریای مدیتتانه تا الی ،فارس است .به همین دلیل ،استائیل و حامیانش فتصت
بحتان داالی سوریه را غ)یمت شمتده و همهی همت اود را مصتوف ضتبهزدن به محور مقاومت
از اتین فتوپاشی دولت این کشور و از بین بتدن تمامی زیتساااتها و تاوان نظاامی آن کتدناد.
اک)ون سوریه نماد مقاومت و شکستناپ یتی آن است .نکتهای که سید حسان نصاتاهلل هام باه آن
اشاره میک)د« :زمانی که گوانان ما در سوریه به شهادت میرس)د ،بتای لب)اان و ساوریه و فلساطین
شهید میشوند؛ اگت سوریه رفت ،فلسطین و قدس از دسات میروناد و گام میشاوند» .ساوریه در
سالهای متوالی از سویی همچون ااکتیزی گستتده در مقابال تجااوزات صهیونیساتها پایاداری
کتده تا مانع گستتش اطت استائیل شود و از سوی دیگت مسیتی امن و کانالی مطمئن بتای حمایت
و پشتیبانی از حزباهلل لب)ان و حماس و گهاد و سایت گتوهای فلسطی)ی بوده است .باه هماین دلیال
است که سید مقاومت میگوید« :اگت سوریه سقوب ک)د ،مقاومت محاصته اواهد شاد و اساتائیل
به لب)ان اواهد آمد و همهی دستاوردهای مقاومت از بین اواهد رفات ،ساوریه "کمات مقاومات"
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است و مقاومت نمیتواند همیناور تماشاچی باشد و ببی)د که این کمات شکساته میشاود» (هماان
سایت .
 -3 -5-3حضور گروههای تکفیری -تروریستی در شام
مهمتت از تهدیدات ام)یتی این گتوهها بتای م)طقهی ما و بلکه کل گهان ،اندیشاه و بتناماهای
است که چ)ین گتوههایی را تیسیا و تجهیز کتد .سیمور هتش تحلیلگت ستش)اس آمتیکاایی در
سال  2226در گزارشی از همکاری دولت وقت آمتیکا و عتبستان سعودی بتای تضاعیف ایاتان و
حزب اهلل در سوریه و لب)ان ابت داده و محصول گاانبی ایان همکااری را رشاد و روی کاار آمادن
گتوههای افتاای سلفی در م)طقه میداند .غتب با راهاندازی و حمایت از این گتوهها دو هدف را
دنبال میک)د؛ اوالً انحتاف در مسیت بیداری اسالمی و تضاعیف محاور مقاومات؛ ثانیااً اداماه باازی
نخنما شده ی مبارزه با تتوریسم و تشکیل ائتالف فشل ضد داعش تا بلکه بتوان)د از اتیان آن ،هام
اود را فتشته ی نجات گا بزند و هم نقش اود را در تقویت داعش ،ال)صته و  ...پ)هان ک)د .حاال
این سسال مطتح میشود که چتا عده ای ه)وز به صداقت و توانم)دی آمتیکاا بااور دارناد و باتای
حل مشکالت به آن دایل میب)دند؟ (همان سایت .
 -3 -6اهداف خدمات مستشاری
 -3- 7-2تصمیمسازی :بتاساس مبانی علمی و م)طقی باتای مادیتان و فتمانادهان اسات (باا
استفاده از توانم)دیهای علمی و تخصصی مستشاران .
 -3- 7-2ارتباب دانش باا صاح)ه عمال :یکای از مشاکالت دانشاگاههای ایاتان ،گاداباودن
آموزش از صح)ه عمل است.
 -3- 7-3ایفای نقش دانشگاهها.
 -3- 7-9تبدیل دانش ضم)ی به دانش صتیح :از آنجا که تجتباه متتاکمای در ساطح بسای،
موگود است ،مستشاران میتوان)د ضمن حضور در عتصاه و میادان عمال ،داناش
ضم)ی موگود در رده ها را با تجتبه و دانش اویش به دانش صتیح و قابل استفاده
تبدیل نمای)د.
 -3- 7-5ش)اسایی نظام مسائل و مشکالت :ش)اسایی و ارائه راهحلهای کاربتدی.
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 -3- 7-7گهتدهی به سیاستهای حمایتی.
 -3- 7-6فعالیاات در حااوزه بینالملاال :توانم)دسااازی و ارائااه راهبتدهااای کااالن بااه ارتااش
کشورهای دوست و همسو ،نهضتها ،گ)بشهای اصیل اساالم و عادالتاواه در
سطح گهان در راستای میموریتهای محوله
 -3- 6-7-1دشمنان فکر می کردند مدی توانندد اهد) سدنت را علیده انقدالب
اسالمی بشورانند.
امتوز گ)

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

میان چیست؟!

«الدفاع الوا)ی» که بیش از  222هزار عضو دارد و توانسته است صدها م)طقه را آزاد ک)د ،از
گوانان اهل سا)ت هسات)د؛ گواناان شاافعی ساوریه کاه عاشان انقاالب اساالمی و رهباتی هسات)د.
محبوبتتین ملت در نزد ملات ساوریه ملات ایاتان اسات و  5میلیاون اهال سا)ت ساوریه در حاد
پتستیدن ،ملت ایتان را دوست دارند؛ اما تبلیغاتی غتبی -عتبی ای)گونه گلوهگت میشود که شیعیان
ایتان آمدهاند تا هالل شیعی ایجاد کتده و ااتالف در گهان عاتب ایجااد ک))اد! باه واقاع ای)طاور
نیست.

ولی در واقع چه کسای ابتادا وارد ساوریه شاد؟! اساتکبار آماد دسات ایاتان را قطاع ک)اد و
حزباهلل را تضعیف ک)د و ام)یت اساتائیل را بتقاتار شاود ،اماا بعاداً اساتکبار اعتاتاف کتدناد کاه
ایتانیان دومین تشکیالت بزرگ را در سوریه ایجاد نمودند و اسمش را گ اشت)د حزباهلل ساوریه،
البته ما میگوییم دفاع الوا)ی! ،در این نباتد  9سااله نقاش اول را تتکیاه گتفات ،بعادها قطتیهاا
آمدند؛ االن هم عتبستانیها نقش اساسی را در ایجاد گ)ا

در ساوریه ایفاا میک))اد ،بایش از 52

هزار نیتوی تکفیتی را از ستاست گهان بسی ،کتدند و به آنجا بتدند و با دالرهای نفتی عتبساتان از
این نیتوها پشاتیبانی میک))اد ،باه نحاوی کاه تکفیتیهاای تتوریسات هایچ کمباودی را احسااس
نمیکتدند .بتاساس محاسبههای نظامی باید کار سوریه تمام میشد ،اماا چاه شاد؟! ارتاش ساوریه
ابتدا حضور بسی ،متدمی را در ک)ار اود غیتممکن میدانست ،ولی همان نسخه اماام راحال باتای
ایتان چارهساز شد .متدم را باید حول محور تشکیل بسی ،وتفکت بسیجی متحاد کاتد تاا در مقابال
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مشکالت متحد شوند؛ چتا که ایمان داریم نظامی که به متدم متکی است ،زنده است .ابتدای کار،
نیتوهای نظامی در سوریه و حتی عتاق وفتمانادهان آنهاا حضاور بسای ،متدمای در ک)اار ارتاش
نظامی را غیتممکن میدانست)د که ناشی از عدم فهم توان وقدرت بسی ،بود؛ اما ما کار آموزشهای
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.

دشم)ان به علت عدم موفقیت در سوریه ،سمت و گهت حمالت را به سامت عاتاق بتدناد و
بتنامهریزی کتدند تا با حمالت ستیع اود ،عتاق را اشغال و گ)

را به متز ایتان بکشان)د ،سپا

به سوریه بازگتدند.
سال گ شته حمله به موصل را آغاز کتدند ،از نظت آنها کار تمام شده بود؛ چاتا کاه روی 2
ارتش عتاق که در این م)طقه حاضت بودند ،عملیات روانای صاورت گتفتاه باود و گاازانبتی وارد
موصل شدند و مان)د مغولها با قطعه قطعه کتدن و ست بتیدنها ،وحشت ایجاد کتدند و این گزئای
از تاکتیک عملیات روانی آنها به حساب میآمد .تکفیتیها به ستعت توانست)د موصل را بگیتناد
و بالفاصله راهی بغداد شوند .به تمام نیتوهای تکفیتی تیکید شده بود به سمت هیچ م)طقاهای گاز
بغداد حتکت نک))د و اصالً به سمت کتبال ،نجف یا االماره حتکت نشود؛ چاتا کاه اگات بغاداد را
بگیتید ،کار تمام است.

 -3- 6-7-2جوانان ایرانی مانع سقوط بغداد شدند
باز هم به اعتتاف دولتمتدان ،نخستوزیت و تمایم احزاب عتاقی این ایتانیها بودند که عتاق
را نجات دادند .درست است که ما یک گ)
بع

 6ساله با عتاق داشتیم ،اما حسااب صادام و حازب

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

گوانان ایتانی بودند.
این فتزند بتوم)د انقالب ،حا قاسم سلیمانی بود که بالفاصله باا نیتوهاای ااود وارد عاتاق
شد .آنها هیچ نشانهای بتای شکست یا حتی مقاومت در مقابل اود نمیدیدند ،از موصل تا بغاداد
هم که فاصلهای نبود ،باید کار تمام میشد .این مطالب را آنهاا میگوی)اد ،آمتیکاییهاا اعتاتاف
میک))د ،عتبستانیها اعتتاف میک))د که این ایتانیها بودند؛ ژنتال چ)د ستاره آمتیکایی در گماع
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فتماندهان اود گفته است که ما در م)طقه از عتاق و افغانستان تا سوریه هت کاری اواساتیم انجاام
دادیم ،ولی نمیدانیم این ایتانیها در آاات کاار یاک قادرت ناشا)ااتهای دارناد کاه وارد میادان
میشوند و همه چیز را از ما میگیتند .همین فتمانده میگوید ما آمتیکاییها بودیم که ملت عاتاق
را از زیت بار ظلم و ستم صدام رها کتدیم؛ ب)ابتاین ما باید محبوبتتین ملات در عاتاق میشادیم،
ولی آنها با ل)گه کفش رئیاگمهوری ما را میزن)د و قانون مصوب میک))د که آمتیکاییها باید
بتوند .ای)ها حاصل قدرت ناش)ااته ایتان است.
این پیتوزیها را نه ما ،بلکه دشم)ان ما مطتح میک))د .در این بین ،یاک فضاایی را بعضایها
درست میک))د که آات ما به کجا رسیدیم؟! بله ما به ایلی گاها رسیدیم .دیدید که نه ت)ها عتاق و
بغداد سقوب نکتد ،بلکه یک تشکل بسیجی به نام «الحشد شاعبی» ایجااد شاد کاه بسایار قدرتم)اد
است؛ بعد از حمله به عتاق ،ارتش عتاق نابود شد؛ اما حاال تشکیالت بسایجی و قدرتم)اد «الحشاد
شعبی» راهاندازی شده است و تشکلهای نظیت کتائب ،عصائب و  ...توسعه یافت)د .گ)ابش بادریون
که در زمان دفاع مقدس در دفاع از آرمانهای اسالمی شکل گتفته بود ودلبسته به ما بودند ،اما بعد
از سقوب صدام در بخش های سیاسی فعال شادند واز نظات نظاامی ضاعیف شاد ،اماا مجادداً گاای
اودش را پیدا کتد.
 -3- 6-7-3جوانان شیعه و سنی ،بغداد را پادگانی غیرقاب) سقوط کردند.
در گ)وب بغداد 2 ،میلیون شیعه وگود دارند و البته گوانان اهل سا)ت هام باه باتادران شایعه
اود بتای دفاع از عتاق پیوست)د و بغداد را تبدیل به پادگانی بازرگ کتدناد کاه غیتقابال ساقوب
است .در مقابل ،دشم)ان هت گور حماایتی را باتای دفااع از تکفیتیهاا انجاام دادناد ،ولای دیدناد
شتایال عوض شد .ما در زمان دفاع مقدس ،مهتان را پاکسازی کتدیم ،ولی دوباره آمدند مهاتان
را اشغال کتدند و نگتانی ها افزایش پیدا کتد که چه شد ما که دوباره مهتان را از دست دادیم؛ این
گ)

است! امام گفت)د باشد بتوید دوباره مهتان را آزاد ک)ید .امتوز هام گ)ا

اسات در عاتاق،

سوریه و لب)ان و اداوند متعال به بتکت حضور گوانان و شهدا این توفین را قسمت ما کتده اسات
که دفاع از مظلوم ک)یم .سال  32ما در سوریه ایتام را دعوت کتدیم؛ داتتان و پساتانی کاه پادر و
مادر و همه اقوامشان کشته شده بودند ،از مجلا شاورای اساالمی هام افاتادی حضاور داشات)د و
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دیدند که داتتی از ااانواده اهال سا)ت در م)طقاه یتماوک هماه اعضاا ااانوادهاش را در مقابال
چشمانش کشته بودند و پاهای این داتات بیگ)ااه را هام از بااالی زاناو قطاع کتدناد و ااودش را
فتستاد ند بتای این سمت تا عبتت شود که هت کا از ملت سوریه دفاع ک)اد و باا ایتانیهاا باشاد،
ستنوشتش این است .روستایی که از بچه چ)اد ماهاه تاا پیتماتد بااالی  62سااله ،هماه ماتدانش را
کشته اند و هیچ متدی در این روستا وگود ندارد و صدا و سیما آمد تا بتای تاریخ این وقایع را ثبت
ک)د؛ یا ای)که  3روستا در الذقیه را قتلعام کتدند .آن روزهای اول گ)ا

اانمهاا را نمیکشات)د،

ولی با فتواهای بعدیشان ،اانمها را هم گزو کفار دانست)د و نسلکشی را به راه انداات)د .ای)ها اهل
س)ت هست)د ،شافعی هست)د ،چتا ای)ها را دیگت میکشید؟!
 -3- 6-7-0رهبری گفت کاری کنید از هر دو طرف کشته کم شود!

ما باید مواظاب باشایم؛ حضاتت آقاا فتمودناد ماتدم ،دشمنش)اسای الزم اسات .بدانیاد ایان
تکفیتیها ،این سلفیها ،فتیباورده هست)د ،دشمن ما نیست)د؛ آرمان ما کشتن ای)ها نیست؛ دشامن
و شیطان بزرگ ،آمتیکا است؛ او دارد ای)ها را مدیتیت میک)د ،او(آمتیکا از محمدرضا شاه دفاع
می کتد که این همه شهید را روی دست ملت ایتان گ اشت .بعد از پیتوزی انقالب ،دهها واقعاه و
اقاادام علیااه انقااالب و مااتدم را ماادیتیت کتدنااد .از کتدسااتان و الاان عااتب ،الاان مساالمان و
گتوهکهای مختلف م)افقین .آمتیکایی ها گشت)د و یک بازیگت اوب به نام صدام پیدا کتدناد و
 6سال او را به گان ملت و انقالب ماا انداات)اد .بعاد از آن توائاهها 66 ،و  66را اتاحای کتدناد،
آنها غائله سوریه و بحتان م)طقه را ایجاد کتدند .سوریه ویتان شده و هزاران اانواده بیستپتست
شدهاند .سه م)بع اقتصادی سوریه یع)ی توریست ،نفت ،دام و کشااورزی  9ساال اسات کاه فلا ،و
نابود شده است.
در عتاق گ)ایت های ای)ها را دیدید .امتوز هت زن و متد و هت مسلمانی دلش باه درد میآیاد.
این بمباران های وحشت)اک عتبستان در یمن ،کار انسان است؟! ای)ها ایلی گ)ایتکاار هسات)د ،ای)هاا
اهل معامله نیست)د ،باور ک)ید ای)ها هیچ اویی از آدمیت نبتدهاند.
فتزندان ملت ایتان به کمک افتادی رفت)د که مظلومانه کمک میاواست)د .حضتت آقا از ما
اواست)د در سوریه از هت دو اتف کشته کم شود .سسال ما این بود که حاال اتفداران نظام سوریه
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و ملت سوریه بله ،ولی اتف مقابل دیگت چتا؟! ایشان گفت)د ای)ها گوانان مسلمان هسات)د و دشامن
ای)ها را فتیب داده است .ای)ها با تفسیت غلال قتآن ،متدم را به ع)وان مشتک میکش)د ،ای)هاا فتیاب
اوردند ،باید دید کارگتدان کیست.
 -3- 6-7-5دستاورد دفاع  8ساله تا ساح) مدیترانه و شاخ آفریقا پیش رفته
امام ما گفت)د هتچه فتیاد دارید ،بت ست دشمن بزنید و این دشمن را هم معتفی کتدند ،شیطان
بزرگ هم معتفی کتدند .امتوز اون گوانان ملت ایتان باه باار نشساته ،دساتاورد دفااع  6سااله تاا
ساحل مدیتت انه و شاخ آفتیقا پیش رفته .یک روزی آرزوی ما آزادسازی مهتان و کلهق)دی باود و
در ادامه آزادسازی و فتح اانقین و بصته که تازه نتسیدیم .امتوز آرزوی ما تحقن یافته و گبهه ماا
چ)د بتابت گبهه دفاع مقدس است .بتای ام)یت کشورمان ااال دفااع را از متزهاا فاصاله دادیام .از
متدم می اواهم دعا ک))د گبهه حن و مجاهدین گبهه اسالم پیتوز شوند .بدانیاد اگات دشامن ماا را
فتیب بدهد و متزهای ما ناامن شود ،تازه میفهمیم ام)یت یع)ی چه؟ یکبار تجتبه کتدیم ،گوانهاا
از پ در و مادر اود تجتبه ناام)ی را بپتس)د .امتوز از هتکدام از متدم ساوریه بپتساید از دولات چاه
میاواهید؟ هیچ کا نمیگوید آب و نان و بتق میاواهیم که ندارند ،شغل ندارند ،اماا فقاال و
فقال ام)یت میاواه)د ،آن هم ام)یت نفا کشیدن!
مقام معظم رهبتی فتمودند :اابار موثان دارم کاه دشام)ان ماا در یاک ائاتالف باا بعضای از
کشورهای م)طقه متزهای ما را ناامن ک))د؛ مطمئ)ا نمیتوان)د ،اما اگات اتحااد و کشاور ماا را ماورد
هدف قتار ده)د ،بدانید موفن اواه)د شد .از همین رو ،رهبتی بت همدلی تیکید دارند .چون تهدید
علیه ما است ،باید متحد باشیم؛ بله ااتالف داریم ،ولی در م)افع ملی باید متحد باشایم .بااور ک)یاد
وقتی بتای رضای ادا کار ک)ید ،همه چیاز عباادت اسات .البتاه ماتدم ماا در یاک نقطاه مشاتتک
هست)د؛ در زمانی که احساس ک))د هویتشان در اطت است ،همه اقشاار حتای اقلیتهاای ما هبی
وارد میدان میشوند .ب)ابتاین شهدای ما که از ناموس ملت دفاع کتدند ،متدم ما با وگود اااتالف
اود ،همه از شهدا دفاع میک))د و اطاب به شهدا این پیام را دارند که شما ایلی متد هستید .باید
بگویم شهدای اسالم از گمله حضتت علی (ع و حضتت زهتا (س مظلوم بودند ،شاهدای ماا در
سوریه و عتاق هم مظلومانه و غتبتشان از شهدای بزرگ ما بیشتت نیست .شاید هیچ نامی از آنهاا
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مطتح نشود ،اما ایمان داشته باشید که اداوند ای)ها را معتفی اواهد کاتد ،باه نحاوی کاه از هماه
بیشتت ش)ااته اواه)د شاد .البتاه در روزهاای اول حساسایتها کمای بیشاتت باود ،اماا اماتوز ماتدم
تشییعهای پتشکوهی از این شهدا انجام میده)د (. http://salamdelfan.ir/

 -3 -7سطوح خدمات مستشاری
 -3 -7-1راهبردی :تعیین و تبیین نیازهدای راهبدردی ،تددوین و تددریس و
سیاستها ،ایجاد اتاق فکر ،کشف و ترسیم آینده.
 -3 -7-1-1نقش راهبردی سرادر بسیجی ،همدانی در جنگ سوریه
با عقب راندهشدن تتوریستها از حومه الذقیه توسال بمبااران روسهاا و همچ)این ابتهاای
اوشی که از حماه و آزادسازی بخشهای وسیعی از حلب به گوش میرسد ،نشانده)ده آن است
که ستدار راهی را در عملیات زمی)ی آغاز کتد که در نهایات م)جات باه آزادساازی کامال ساوریه
اواهد شد.
ستادر بسیجی ،همدانی در بدو اعزام به سوریه ،از رهباتی دساتور میگیاتد کاه بایاد باه هات
نحوی که شده در آنجا بماند و بتای مدیتیت اوضاع در ک)اار نظامیاان ساوریه باشاد .مقاام معظام
رهبتی تیکید داشت که سوریه مان)د یک «افل متیض» است که اود از بیماریاش مطلع نیست و
شهید همدانی باید در ک)ارش بماند و اگت دکتت نیامد و دارو نخورد؛ او را به این کار تشوین ک)یاد.
ستداری که پیش از این ،ب)د پوتینهایش را در فت)ه  66سفت بسته بود؛ در دمشن ماند و با تیسایا
نیتوهای متدمی« ،تیپ فاامیون» و سایت نیتوهای رزم)ده ،از حتم حضتت زی)ب (س دفاع کتد و
تتوریست ها را به یاری اداوند متعال از حتیم حتم دور کتد .دمشاقی کاه در آن روزهاا رنا

و

بوی سقوب از آن به گوش میرسید؛ به نحوی که حتی مستشاران و ستان کشورهای حاامی سا)تی
اسد مان)د چین و روسیه نیز بشار را ت)ها گ اشته و به کشورهایشاان فاتار کاتده بودناد! ،اماا هماین
همتاهی باع

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

مستشا ر قبول ک)د .از سوی دیگت در این شتایال وقتی یکی از ساتداران ارشاد ایتانای باه گتمای باا
عوامل ارتش عتبی سوریه بتاورد و به اصطالح با آنان سالم و علیک داشت؛ دلهای آنها را نتم
میکتد.
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به هت حال ،ستدار اوب میدانست که بتای گشایش در گ)
فاکتوری که در آن روزها در ارتش بع

« ،ایماان» مهمتاتین ماالک اسات.

سوریه دیده نمیشد .ارتشی که شتاب میااورد ،در آن

نمازاواندن مم)وع بود و نمیتوانست مفهوم «گ)

شهتی» و نام)ظم را ااوب درک ک)اد؛ حاا

حسین را به این وادا داشت تا نیتوهای متدمی مسلمان را در ک)ار هم گمع ک)د .آغااز هماین فکات
سبب شد تا نیتو های داوالب افغان آموزش ببی))د و سافت و ساخت پاای دفااع از حاتم حضاتت
زی)ب (س بایست)د .ستادر بسیجی ،همدانی با ایمان ،رشادت و والیتماداری کاه در آنهاا دیاد،
لقب فاطمیون را بتای آنها انتخاب کتد .فاامیونی که امتوز لشگتی شدهاند کااری؛ و هات گاا
که گتهای بت گ)

میافتد به ع)وان گتهگشا وارد میدان میشاوند .ایان هماه از ساتداری کاه در

تیسیا چ)دین لشگت نقشی اساسی را ایفا کتده است ،به هیچ وگه دور از انتظار نبود .در ک)ار این،
نیتوهای متدمی اود سوریه که دائماً شاهد به یغما رفتن نااموس و کشاتهشادن عزیزانشاان بودناد؛
بتاالف ارتش ،انگیزه اوبی بتای گ)

با داعاش داشات)د .باهاوری کاه بعادها هماین نیتوهاای

متدمی توانست)د در بتابت یورش تتوریساتها باه شاهتها و روساتاها اساتقامت ک))اد .حاا حساین
همدانی به اوبی این انگیزه را درک کتد!
در روزهایی که حدود هشاتاد درصاد ساوریه دسات تتوریساتهای تکفیاتی باود و ارتاش
سوریه مدام صح)هها را تتک میکتد؛ ستدار و یارانش ایده تشکیل نیتوهاای متدمای را میده)اد.
در ابتدا مقامات سوری این حتف را گدی نمیگیتند ،لکن وقتی کار را شاتوع میک))اد ،درسات
مان)د آن  6سال باز هم دنیا را وادار به تعجب میک))د؛ به اوری که وقتی متدم عاادی در کمتات از
یک ماه ادمه تانک میشدند؛ ابیعی بود ارتشی که حدوداً  3الای  9ساال وقات صاتف آماوزش
بتای ادمه تانک میکتد را به تعجب وا دارد؛ اما در آن زمان مشکلی که وگود داشت این بود که
متدم م هب واحدی نداشت)د و در نگاه اول به نظت میرسید که با توگه به تبلیغات حامیاان صاادق
شیتازی و وهابیون ،متحدکتدن شیعه و س)ی در ک)ار هم کمی سخت باشد .از اتفای هام نمیشاد
که ت)ها یکی از آنها را پ یتفت؛ چتا که این تصمیم بعدها در آزادسازی و یاا حتاسات از شاهتی
که عمده گمعیت آن ،م هب دیگت بود ،مشکلساز میشاد .ایان موضاوع حاا حساین را نگاتان
کتده بود ،اما یار احمد متوسلیان متدی نبود که به همین زودی عاگز شود .از این رو عادهای را از
ایتان میمور می ک)د تا بتای تبلیغ و انجام کار فته)گی به سوریه بیای)د .ایلی از مبلغان وقتی شتایال
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موگود در سوریه ،حزب بع

و  ...را میبی))د ،حتی گااهی از کاوره در میرفت)اد و لاوازم امات باه

معتوف و نهی از م)کت را از یاد میبتدند و در ای)جا بود که ستدار وارد میشاد و ایان نکتاه را کاه
بتای رسیدن به هدف ،شیعه باید ااون دل بخاورد را باه آنهاا تا کت مایداد .حاا حساین باتای
مدیتیت این فضا بت روی رفتار تیکید داشت ،به نحوی که بعدها با رفتار شایسته مستشاران نظامی و
فته)گی ایتانی در سوریه ،بشار اسد به این نکته اذعان داشت که اگت حا قاسم سلیمانی و یارانش
در انتخابات کاندید میشدند ،از من بیشتت رأی میآوردند! حتی این رفتار باعا

شاد تاا ایلای از

افستان ارتش نیز که تا همین چ)د وقت پیش ،نمازاوانها را مجازات میکتدند ،بیای)د و از ستادر
بسیجی ،همدانی نحوه نمازاواندن را گویا شوند .این اتفاقات و هزاران مصداق دیگت سبب شد تاا
حا حسین همدانی به ایمانی که بتای نیتوهای رزمی مد نظتش بود ،نزدیک شود.
روزها میگ شت و اابار تلخ و شیتین از سوریه به گوش میرسید! تا گایی که حا میشد
به علت از بین رفتن بیشتت ستمایه های اقتصادی سوریه از یک اتف و استقامت نیتوهای متدمای و
تیپ فاامیون از اتف دیگت ،گ)

به سمت فتسایشیشادن پایش رود .ایان فتساایش در نهایات

میبایست یکی از اتفین درگیت را وادار به کوتاهآمدن و م اکته ک)د ،اما ستدار از رهبتش دستور
داشت! نمیتوانست اُلف وعده ک)د ،از این گهت تالشش را دو چ)دان کتد لکن نیتوهای سوری
هم بی انگیازه شاده بودناد! ایلایهایشاان میآمدناد ،چ)اد روزی میماندناد و بعاد میرفت)اد پای
زندگیشان! باقی هم تا شتایطی بتایشان فتاهم نمیشد ،تن به گ)

نمیدادناد .از ایان میاان ،فقاال

عدهای قلیل بتای ستدار باقی مانده بودند؛ لکن با این وگاود بااز هام تماام تجتیبیااتش را باه کاار
میگتفت تا اوضاع از این که هست بدتت نشود .همین استقامت سبب شد تا کسانی که در روزهای
اول عطای دمشن را به لقایش بخشیده و پا به فتار گ اشته بودند؛ حال گ)گ)دههای اود را آماده و
بمبهایشان را بت ست داعش اتاب ک))د .بمبارانهای دقیقی کاه راه را باتای نیتوهاای تاازه اعازام
شده روسی و سوری هموار میسازد تا به زودی ماگتا را ااتمه ده)د.
بعد از حضور و داالت گدی روسها در صح)هی سوریه ،واک)شهای متفاوتی در این بااره
ایجاد شد .حامیان تتوریستها مجبور به نشاندادن چهتهی واقعی ااود شادند؛ و ایان باار عل)ااً از
تتیبونهایشان به حمایت از تتوریستها پتداات)د .البته این حمایت تازگی نداشت ،زیتا در مادت
حضور ائتالف آمتیکایی در م)طقه ،ت)ها کمتت از  522نفت داعشی به هالکت رسیدند .این در حالی
58

نقش مستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در بحران سوریه

است که بتای گ)گ)دههای ائاتالف ،هازاران سااعت ساورتی پاتواز ثبات شاده باود .اماا حمایات
کتکاهای آمتیکایی از تتوریستها به هماین گاا ااتم نمیشاود؛ باه ااوری کاه وقتای داعاش
التمادی را در عتاق به اشغال اود درآورد ،ستونهای پیاده عظیمی را بتای حمله باه تادمت ،راهای
سوریه کتد .حال سسال ای)جاست که چتا گ)گ)دههایی که به راحتی میتوانست)د این ستونکشایها
را م)هدم ک))د؛ به تماشا نشست)د تا تدمت اشغال گتدد؟! شایان ذکت است که تدمت شهت بسیار مهمای
بتای نفوذ در دمشن به حساب میآید! با تمام این شتایال ،حال حامیان داعش قیافه حان باه گاناب
گتفته و از به درک واصلشدن چ)د صد تتوریست به وسیله روسهاا (در کمتات از هازار ساورتی
پتواز احساس نگتانی میک))د.
در این میان واک)ش عجیب دیگتی نیز رخ داد و آن التمااس ساعودیها باه روسهاا باود تاا
مواضع تتوریستهای دست آموزشان در امان بماند! شاید ابیعی باشد کشوری کاه پادشااهش در
کُما به ست می بتد ،درگیت ااتالفات داالی اسات ،آباتویش در اتفاقاات اایات حا ،از باین رفتاه و
ناوهای گ)گی اش درگیت چ)گال محکم انصاراهلل یمان شاده اسات؛ دیگات نتواناد وقتای را صاتف
حمایت از فتزندان نامشتوعش ک)د؛ از این گهت چارهای گز التماس به روسها نادارد .از اتفای
بعد از مدتها حضور آمتیکا در م)طقه و پیشبتد اهدافش ،روسیه دیگت نمیاواهد اشتباهش را در
افغانستان تکتار ک)د و به همین سبب گمان میشود ریالهای عتبی نتواناد گاایگزین قادرتنمایی
دومین ارتش دنیا بتای حفظ م)افعش شود .از اتفی نیز به تازگی آمتیکاییها اعالم کاتدهاناد کاه
ح مایت اود را از بتای نیتوهای تکفیتی بتداشته و به نحو دیگات از آناان حمایات میک))اد .ایان
ت)هاماندن تتوریستها و حواسگمعی روسها میتواند به متور شتایال را باتای پایاان تکفیاتیهاا
مهیا ک)د .این حاواسگمعی روسهاا حتای در گ)گیدنشاان نیاز مشاهود اسات ،باه نحاوی کاه در
افغانستان وقتی هواپیماهایشان ه)گام بتااستن از باند با راکت مورد اصابت قتار میگتفت)د ،کاامالً
درمانده شده بودند؛ اما اک)ون بالگتدهایشان به اور  29ساعته در ااتاف فتودگاهها پتواز میک))د
تا هت گونه تحتک را مورد هدف قتار ده)د .این مصداق نشانده)ده عزم روسها در سوریه است.
از اتف دیگت درگیتی سواوهای روسیه با اف  27های تتکیاه و قفال چ)ادین دقیقاهای بات روی
آنها ،همه حاکی از این است که که روسها همچ)ان پا به کارند.
در این بین که همه در پی انعکاس عقبراندن تکفیتیها از ااتاف الذقیه توسال روسیه
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بودند ،ستدار و یارانش نیز نیتوهای پیاده را به تدری ،آماده کتدند ،زیتا که شتب اصلی در
پیتوزی تصتف زمین است و بمباران به ت)هایی نمیتواند کاری را از پیش ببتد! ابتهای اوشی
هم که این روزها از حماه میرسد ،گواه بت این مدعاست! ااباری که اگت نتیجه آن م)جت به فتح
حلب شود ،پیتوزی بزرگی در سوریه محسوب میشود؛ چتا که حلب به ت)هایی گمعیت زیادی از
سوریه را به اود ااتصاص داده است و و فتح آن یقی)اً سبب مهیاشدن دو شتب مهم میشود :اول
آنکه رقه (پایتخت داعش و استان مهم نفتی در دو گبهه درگیت اواهد شد که این امت حکایت از
سهولت در آزادسازی آن را دارد و دوم آنکه بخش مهمی از متز مشتتک سوریه با تتکیه از دست
تتوریستها اار میگتدد .حال آنکه با عقب راندهشدن تتوریستها از حومه الذقیه توسال
بمباران روسها و همچ)ین ابتهای اوشی که از حماه و آزادسازی بخشهای وسیعی از حلب به
گوش میرسد ،نشانده)ده آن است که سردار راهی را در عملیات زمی)ی آغاز کتد که در نهایت
م)جت به آزادسازی کامل سوریه اواهد شد و قطعاً دیتی نمیپاید که همان)د همتزمش محمد
گهان آرا ،متدم حلب بتایش ندای «حسین نبودی ببی)ی» ست ده)د و لقب ابو وهبی را که بتای
ستادر بسیجی ،همدانی در نظت گتفته بودند ،در چ)د روز مانده به محتم آنان را یاد وهب و حبیب
دشت کتبال بیاندازد و ای)که به ااات داشته باش)د که حا حسین مان)د شهدای دشت کتبال تمام
دلبستگی هایش را بتای عزت متدم سوریه ،در ایتان گا گ اشت .باشد که بعد از اتمام این
حوادث ،این فداکاری فتاموش نشده و سوریه با درسهایی که از اون ستدار گتفته است بار
دیگت اود را اسیت دست م)فعتالبان نک)د و بداند این ستدار بود که با استعانت از باری تعالی و
مدیتیت هوشم)دانه ،توانست تحوالت اشارهشده را رقم بزند ،واال اگت استقامت همین حا حسین
و یارانش نبود ،نیتوهای روس به یاد همان اوایل گ)

و ماگتاهای دمشن ،هیچگاه گتأت ورود

به سوریه را در اود نمیپتوراندند (. http://hamedanestan.ir/

 -3 -6-2سطح ستادی :تدوین آییننامهها ،بتنامهها ،سیاستها در سطوح پایینتت.
 -3 -6-3سطح عملیاتی :ارائه مشااوره و شتکاات در گلسااات اگتایای ،کماک باه تادوین
دستورالعملها و روشهای گاری ،نظارت بت فتآی)دهای اگتایی ،ک)تاتل اثتبخشاای بتناماهها و ...
اشاره نمود.
مستشاران نظامی ایتان در سوریه در  9سطح حضور دارند.
ام)یت ملی ایتان و سوریه به هم گته اورده است و اگت ایتان از سوریه دفاع نک)د ،باه ناچاار
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باید در گاهای دیگتی درگیت شود .سوریه بیش از چهاار ساال اسات کاه در نقطاه تمتکاز تاالش
راهبتدی یک ائتالف گهانی قتار گتفته است و مستشاران نظامی گمهوری اسالمی ایتان در چهاار
سطح راهبتدی ،عملیاتی ،تاکتیکی ،ف)ی و امدادی در سوریه حضور فعال دارد .این ائاتالف شاامل
آمتیکااا ،بتااای از کشااورهای اروپااایی و متحاادان م)طقااهای آن همچااون عتبسااتان اساات کااه
تتوریستها را مورد حمایتهای سیاسی ،اقتصادی ،تسهیالتی ،اعتقادی ،مالی و نیتوی انسانی قتار
میده)د .این ائتالف دست به دست هام داده اسات تاا در یکای از کاانونهاای مقاومات در بتابات
صهیونیستها نقشهای مختب اگتا ک))د .بتنامه اول آمتیکا ستنگونی نظام ساوریه در مااه رمضاان
چهار سال پیش و سپا حتکت به سمت لب)ان ،عتاق و ایتان بود .پا از چهاار ساال و نایم ،هایچ
یک از اهداف و راهبتدهای این ائتالف ویتانگت بینالمللای تحقان نیافتاه و نظاام ساوریه همچ)اان
مستقت است .این ائتالف قصد داشت باا محباوسکاتدن نظاام ساوریه و بساتن آسامان آن و انجاام
حمالت نظامی مستقیم به سیستمهای دفاعی و ام)یتی و زیتسااتهای سوریه و توسعه گ)

وسیع

داالی در این کشور ،نظام سوریه را به فتوپاشی بکشاند که موفن نشد .اما راهبتد آمتیکااییهاا در
سوریه را پاتکی به انقالبهای ناشای از بیاداری اساالمی در مصات ،یمان ،تاونا ،لیبای و بحاتین
دانست و گفت :آمتیکاییها آمدند تا در قلب مقاومت اسالمی که پاش)ه تحوالت م)طقهای اسات،
یک نقشه گامع سیاسی را به اگتا بگ ارند .سوریه م)طقه تقابل نظام سلطه با انقالب اسالمی است و
آنچه که در این کشور میگ رد به هیچ وگه ،درگیاتیهاای قادرتهای بازرگ باا نظاام ساوریه
نیست ،بلکه درگیتی بین دو گبهه است .وی تصتیح کتد :اگت آنها موفن باه اایکاتدن پلاه اول
میشدند ،به متحله بعد میرفت)د و تالش میکتدند تا بتوان)د نقطاه باه نقطاه پایش بتوناد .دشام)ان
اسالم در پی تکه تکه کتدن گغتافیای گهان اسالم بوده و هست)د ،آنها میاواه)د با ایان کاار در
هت زمان که اواست)د به یک تکه از آن حمله ک))د .حضور مستشاری گمهوری اساالمی ایاتان در
سوریه در ابتدای بحتان در این کشور؛ کار ایتان استحکام سیاسی ،روانی ،اقتصادی و نظام و متدم
سوریه است که در اال مقدم مبارزه با راهبتد آمتیکااییهاا و صهیونیساتها قاتار دارناد .حضاور
ایااتان در سااوریه از نظاات عملیاااتی در چهااار سااطح تقسایمب)دی شااده اساات .در عتصااه مستشاااری
راهبتدی ،مباحا

سیاسای و مع)اوی و تقویات دولات و نظاام و ماتدم ساوریه و انتقاال تجتبیاات

ارزشم)د دفاع مقدس به فتماندهان عالیرتبه ارتش سوریه ،نوسازی و بازسازی سااتار ارتاش ایان
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کشور و تالش بتای سازماندهی ،آموزش ،اتاحی و گ ب نیتوی انسانی گدید در ارتاش ساوریه
است .ایتان تجتبیات ارزشم)د اود را در زمی)ه بسی ،متدمی باه ساوریهاا م)تقال کاتد و ساااتار
مفهومی و عملیاتی بسی ،متدمی را در سوریه به اگتا گ اشت .سطح مستشااری عملیااتی ایاتان در
سوریه ،دومین سطح از حضور کشورمان در سوریه میباشد؛ در ایان ساطح باه فتمانادهان ساطوح
عملیاتی اعم از فتماندهان لشگتها و تیپهاای ارتاش کماک مایک))اد و ساطوح میاان گ)ا

باا

تتوریساتهاا را مادیتیت ماینمای)اد .سااطوح تااکتیکی ،ف)ای و امادادی دو ساطح دیگات حضااور
مستشاری ایتان در سوریه میباشد .این سطوح شامل آموزش فتماندهان گتدانها ،آماد ،آموزش و
تعمیتات و امداد و نجات است که همه ای)ها با دراواست رسمی دولات ساوریه باه اگاتا گ اشاته
میشود .نگاه به سوریه فتاتت از گ)به اعتقادی اسات و ایان کشاور باتای ایاتان ارزش اساتتاتژیک
فوقالعاده دارد ،زیتا بخشهایی از ام)یت ملی و م)طقهای ما با آن گته اورده است .اگت ما ساوریه
را که در رأس محور مقاومت است ت)ها بگ اریم ،باید در عتصههای دیگت با دشمن درگیت شاویم.
بت این اساس ما سطح حضور مستشاریمان را در سوریه از نظت کمیات و کیفیات گساتتش دادیام.
بتای بهتت ارائهکتدن ادمات مستشاری ،نیتوهای ما باید حتماً از میادانهاای نباتد بازدیاد ک))اد و
حضور داشته باش)د و بازدید از میادین نبتد از الزامات تاکتیکی الزم بتای آموزش نیتوهاا اسات و
این مسئله باعا

افازایش شامار شاهدای ماا در ساوریه در چ)اد روز اایات اسات .ویژگای اصالی

مستشاران ایتانی در سوریه را نبوغ و نفوذ در قلبها دانست و گفت :ه)ت آنان تسخیت دلها است.
همزمان نیتوهایی از عتاق ،افغانستان ،پاکستان و لب)ان ،ارتش سوریه را در نبتد با تتوریستها
یاری میک))د .در تمامی عملیاتهای هوایی در گ)

ها علیه نیتوهای غیتکالسیک ،وقتی این

حمالت تیثیتگ ار اواه)د بود که نیتوهای زمی)ی آن را ادامه ده)د و پشتیبانی ک))د .با پیوند
عملیات های تاکتیکی هوایی و زمی)ی همانطور که در چ)د روز اایت نمایان شد ،روند مقابله با
تتوریستها تغییت اواهد کتد .کاهش نسبی عملیات هوایی روسها در سوریه ،در ابتدای ورود
ارتش روسیه به نبتد با تتوریستها در سوریه ،عملیات آنان بدون حضور نیتوی زمی)ی سوریه بود
و بعد شدت بیشتتی داشت؛ اما هم اک)ون با گستتدهتتشدن عملیات زمی)ی ارتش سوریه ،عملیات
هوایی روسها نسبت به قبل کاهش یافته است .روسها بتاساس بتداشت گدیدشان از اوضاع
سوریه و بتاساس م)افع و عالئن و روابال س)تیشان با این کشور وارد نبتد مستقیم با تتوریستها
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شدند؛ دلیل اصلی ورود مستقیم روسها به سوریه آن است که دریافت)د اگت هم اک)ون با
تتوریستها در سوریه مقابله نک))د ،باید به زودی با آنان در متزهایشان مواگه شوند .حضور هفت
هزار گ)گجو از م)طقه آسیای میانه و قفقاز در بین تتوریستها؛ ب)ا بت ااالعات موگود 22 ،درصد
فتماندهان داعش از این م)اان هست)د و روسها تتوریستها را محصول سیاستهای آمتیکا و
پیاده نظام آنان میدان)د .روسیه دریافته است اگت امتوز نظام و ارتش سوریه را تقویت نک)د ،فتدا
در متزهای اودشان مجبور به نبتد با تتوریستها اواهد شد .یک متکز هماه)گی و تبادل
ااالعات نبتد هوایی و زمی)ی میان نیتوهای عملک))ده ارتش روسیه و سوریه در سوریه تشکیل
شده و این یک الزام ف)ی و عملیاتی است ،اما محور تمامی عملیاتها ارتش سوریه است .عتاق را
هم همچون سوریه بتای گمهوری اسالمی ایتان مهم و راهبتدی دانست و تحوالت در سوریه و
عتاق بتای ما یکسان است و ما به هت دو حساس هستیم .عتاقیها باید به مهار بیشتت و عقبنشی)ی
بیشتت تکفیتیها بپتدازند .راهبتد ورود به چ)ین گ)

هایی زمانبت و غیتقابل پیشبی)ی است .عتاق

و سوریه را نقطه بتاورد همه قدرتهای م)طقهای و بینالمللی و عوامل بومی و غیتبومی دانست و
بت این اساس ،پیشبی)ی زمان بتای پایان این تحوالت سخت و غیتممکن است؛ اما مهم روند
تحوالت است که این روزها علیه تتوریستها م بت شده است .اوضاع م)طقه و حمالت چ)د ماهه
عتبستان به یمن ،تهاگم کور و بیم)طن سعودیها علیه ملت یمن بخشی از گستته تقابل نظام سلطه
با انقالب اسالمی است .سعودیها در گ)
گ)

یمن گتفتار شده اند ،سعودیها در یمن در بتابت یک

بی نتیجه با فتسایش قدرت مواگه اواه)د شد و در نهایت تمتکز آنها را به دیگت گبههها و

حمایتشان از تتوریستها در عتاق و سوریه و فت)هگتیهایشان در لب)ان و ااالل در ام)یت
کشورهای دیگت با مشکل مواگه میک)د.
(. http://alef.ir/vdciz5ap5t1au32.cbct.html?304914

 -3 -8کاربران
 -2دانشاااگاههااا  -2نیتوهااای مسالاااح  -3مسسسااات علااامی اگاااتایی  -9حاااوزه بینالملاال
مسسسات و واحدهای دولتای کشورهای همساو ،ارتاشها ،نهضتها و گ)بشهاای آزادیبخاش،
سازمانها و مسسسات بینالملل بتاساس میموریتهای محوله.
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 -3 -7شیوه ارائه خدمات مستشاری
 -3-3-2همفکتی و مشاوره باه مسائوالن و مادیتان نیتوهاای مسالح ،شااهتی ،کااشوری و
حوزه بینالمللی
 -3-3-2-2شهید همدانی به گبهههای مقاومت اسالمی در سوریه رفت تا در بتابات معانادین
بایستد و در آنجا گبهه متدمی را تشکیل داد و از تجتبیات اود در مسائل ام)یتی
و نظامی به سوریه کمک کتد.
اگت ستادر بسیجی ،همدانی نبود ،دمشن چهار سال پیش سقوب کتده بود ،ایشان ستانجام در
گبهه مقاومت شهید شد و امتوز این آمادگی در بین گوانان با بصیتت کشور بتای حضور در گبهه
مقاومت وگود دارد؛ چتا که سوریه پشتوانه گبهه اسالمی در بتابت استائیل است .ام)یت غتب آسیا
و ااورمیانه و ایتان بهع)وان کانون گوشان مقاومت در این گبهه است .شهید همدانی اهمیت گبهه
مقاومت در سوریه را درک کتده بود ،متدم ایتان به آمتیکا و آل سعود و استائیل اعالم میک))د
که تا آاتین قطته اون اود از آزادی اسالمی دفاع میک))د
(. http://www.mehrnews.com/news/2941191/

 -3-3-2عضویت در شوراها ،کمیسایونها ،کارگتوهها و هستاه تفکات
 -3-3-3همکاری و کمک در تدوین استتاتژی راهبتدی ،فتآی)دها و فتمها
 -3-3-3-2بزرگتتین نقش شهید همدانی در ساوریه ،بتناماهریزی ،تشاکیل و ساازماندهی
نیتوهای «دفاع وا)ی» بود و نیتوهای دفاع وا)ای مشاابه نیاتوی بسای ،در ایاتان
است .نیتوهای دفاع وا)ی در سوریه وگود نداشت و با هدایت و مدیتیت شهید
همدانی شکل گتفت .این نیتوها با حضور اقشار مختلف متدم بیش از  62هازار
نفت را ظتف دو سال گ ب کتدند .بتای از این نیتوها در م)اان عملیاتی درگیت
و شهید شدهاند.
 -3-3-9تادوین و ارائه گزارشات و انجام مطالعات ااص
 -3-3-5همکاری و حضور در بازدیدها ،رزمایشها ،نظارت تبادل و ...
 -3-3-5-2بزرگتتین کارکتد شهید همدانی را انجاام وظیفاه مستشااری در میادانی فعاال
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بتشاامتد و وی در عملیاتهااای مختلفاای هاام بااه واسااطه ااالعااات ،عملیااات،
اتاحی ،ش)اسایی و تدارک بتنامههای آف)دی و پداف)دی بتای نیتوهای عملیاتی
حضور مساتقیم داشات .یاک روز گلساهای در سافارت باتای بترسای آااتین
تحوالت سوریه داشتیم و قتار باود ساتادر بسایجی ،همادانی نیاز در ایان گلساه
شتکت ک)د ،اما وی کمی با تایایت حضاور یافات .تایم هماتاه ساتادر بسایجی،
همدانی در این گلسه تیکید کتدند که شهید همدانی تا ساعت  9صابح در حاال
بازدید و ش)اسایی م)اان عملیااتی باوده اسات ،ایشاان از  9صابح نیاز کاه باتای
استتاحت آمده بود ،به ت)هایی و بتای ش)اسایی م)طقه دیگتی رفته است (هماان،
سایت .
 -3-3-5-2شهید همدانی به واسطه فتماندهی ،تواضع ،حسن الن و تجارب ارزشام)د در 6
سال دفاع مقدس ،نقش سازندهای در سوریه داشت (همان ،سایت .
 -3-3-5-3ستادر بسیجی ،همدانی با بیان «سوریه در دوران دفاع مقدس ایتان به کمک ما
آمد و با دشمن همکاری نکتد و ایتان را به رسمیت ش)اات» سوریه عمن
استتاتژیک ماست .وی با اشاره به ای)که سوریه نقطه هدف مسثت دشمن بود،
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/
 -3-3-7نقد و بترسی مسثت و سازنده فتآی)دها و روشها در گهت بهابود روال گااری
 -3-3-6ارزیابی اتحهای ملی و ارائه تحالیل موضوعی به همتاه پیش)هاد
 -3-3-6ارائه ایاده ،نظت و پیش)هاد مادلهای مورد نیاز
 -3-3-6-2همدانی یک متخصص در «نحوه رزم عملیات نیتوهای م)ظم با شبه نظامیان» بود
(. Wall Street Journal
 -3-3-6-2شهید همدانی در اول این نزاع (گ)

تتوریستهای تکفیاتی باا ملات مظلاوم

سوریه تجتبیات آموزشی به ملت سوریه بدون هیچ انتظاری م)تقل کتد( .سایت
. Wnd
65

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

 -3-3-3ارائه تجتبیات اود به سازمان (تجتبه نگاری
 -3-12ویژگیهای مستشار
 -3-22-2عضویت هیئت علمی یا پژوهشگتی دانشگاهها
 -3-22-2بتاورداری از دانش تخصصی متتبال با نوع میموریت
 -3-22-3بتاورداری از انگیزه فتدی و امکان حضور در محل بتاسااس بتناماه دراواساتی
کاربت
 -3-22-9دارای توانایی ش)اسایی و حل مسائل ،کشور و حوزه بینالملل
 -3-22-5دارای توانایی ایجاد رابطه بین دانشگاههای ایتان و محل میموریت مستشار با تییید
...
 -3-22-7آش)ایی با سااتار ،میموریت و شتح وظایف محل انجام ادمت
 -3-22-6مسئولیتپ یت بودن ،دارای دغدغه و م)ظمبودن با تییید دانشکده متبواه
 -3-22-6انگایزه قاوی گهت انتقال تجاتبیات
 -3-22-3توانایی تبدیل دانش ضام)ی به صاتیح
 -3-22-22دارای  22ساال و بیشاتت سابقاه اادمت
 -3-11وظایف مستشار
 -3-22-2حضور در ساعات تعیینشده در محل میموریت
 -3-22-2تتوی ،نگاه سیستمی و دانشی در رده
 -3-22-3تالش و بتنامهریزی در گهت ارتقاء شااصهای اساسی رده
 -3-22-9آسیبش)اسی امورات اساسی و روندهای مهم اگتای پیش)هاد و رشد
 -3-22-5ش)اسایی ظتفیتهای گدید در گهت پیشبتد بهتت امور
 -3-22-7بتقتاری ارتباب معین با رده محل میموریت
 -3-22-6ارائه پیش)هاد گهت بهبود امور گاری رده محل میموریت
 -3-22-6شتکت در کمیسیونها و کارگتوهها بتای فعالسازی ظتفیتهای کارش)اسی رده
 -3-22-3شتکت در رزمایشها و اردوهای رزمی
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 -3-22-22فتاهمسازی بستت گهت ارتباب با پژوهشگتان و نخبگان ردهها
 -3-22-22مست)دسازی اقدامات انجامشده و ارائه گزارش کتبی به مافوق
 - 3-12دلی) افزایش حضور مستشاری ایران در سوریه
از ابتادای باتوز درگیتیهااا در ساوریه و تبدیلشاادن تادریجی آن باه یااک بحاتان فتاگیاات،
گمهوری اسالمی ایتان همواره از دولت مستقت در سوریه حمایت کتده اسات .مادتها اسات کاه
ایتان رسماً اعالم کتده که در سوریه حضور مستشاری دارد .دلیل این افزایش به دراواست دولت
سوریه ،حضور مستشاری ایتان در این کشور بیشتت شده است.
 - 3-12-1راهبرد امنیتی ما ایجاب میکند که از سوریه حمایت کنیم
مسئله ام)یت در گهان یک مسئله بینالمللی است .با توگه به ای)که سوریه در اال مقدم مقابله
با صهیونیسم است ،راهبتد ام)یتی ما ایجاب میک)د که از کشورهایی کاه در ااال مقادم مقابلاه باا
استائیل هست)د ،حمایت ک)یم .مقام معظم رهبتی بارها اعالم کتدهاناد ماا باه ایان کشاورها کماک
میک)یم .یکی از راهبتدهای ما درباره سوریه به ع)وان اال مقدم مبارزه ،کمکهای مستشاری اعم
از آموزشی و لجستیکی است .حضور مستشاری ما در سوریه با توگه به تجتبه هشات ساال گ)ا
تحمیلی ،یک راهبتد ام)یتی و دفاعی است.
 - 3-12-2افزایش حضور مستشاری در سوریه ،به نفع منطقه است
آنچه از قتائن و شواهد پیداست ،حضور مستشاری ما در سوریه تقویت میشود؛ زیتا این هم
به نفع سوریه و هم به نفع م)طقه است .در واقع در پی دراواستهای سوریه و با توگه به شتایال
م)طقه ،بسیجیان دالور ،در سوریه حضور مستشاری دارند تا کار مشاوره و بترسیهای میدانی و
تبادل نظت را انجام ده)د .قطعاً با توگه به تحتکات بیگانگان و گ)ایات تتوریستها که دستنشانده
عوامل اارگی هست)د ،نیاز است که این حضور در سوریه پترن

تت شود و همکاری ما و سوریه

در حوزه های سیاسی همیشه اوب و استتاتژیک بوده است و امتوز نیز در همان راستا همان
همکاریها را داریم و با نگاه به حل مسائل م)طقه و استقتار آرامش و ام)یت در آن ،این کارها
صورت میگیتد و این روند تا شتایال بتواند به صورت عادی بتگتدد ،ادامه دارد .با اقدامات
مستشاری و سایت اقدامات ،ایتان اگازه نداد داعش که فتزند نامشتوع رژیم صهیونیستی و
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آمتیکاست وارد متزهای ایتان شود و حتی از کشور عتاق و سوریه در این زمی)ه حمایت شد .اگت
کمکهای مستشاری ایتان نبود ،چه بسا دولت بشار اسد سقوب کتده بود ،دولت قانونی عتاق نیز
سقوب میکتد ،مقاومت لب)ان با چالش مواگه میشد ،انتفاضه سوم نیز در فلسطین هیچگاه شکل
نمیگتفت و رژیم صهیونیستی می توانست به راحتی همان اهداف سوء اود را دنبال ک)د .ایتان با
حضور مستشاری اود در سوریه تا مشخصشدن شتایال در این کشور ادامه میدهد و بتای ای)که
ناام)ی به متزهای کشور نتسد ،باید این ناام)ی را قبل از رسیدن به متزها دفع و با آن مقابله ک)یم؛
در غیتای)صورت ناچاریم در متزهایمان با تتوریستهای تکفیتی بج)گیم و عقل حکم میک)د که
عال واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم .ادامه حضور ما در سوریه نیز بستگی به نیاز ارتش سوریه و
امکانات ما و شتایال نبتد دارد و در آی)ده ممکن است کاهش یا افزایش یابد
(. http://www.ana.ir/news/
 -3-13نقش مستشاری شهید همدانی
 -3-13-1فرهنگی
ستادر بسایجی ،همادانی همچاون شاهید بتوگاتدی معتقاد باه انجاام فعالیتهاای فته)گای،
ادماتی و عمتانی گهت مقابله با گتوهکهاا باوده اسات .ساتادر بسایجی ،همادانی نیاز همچاون
همتزم سابن اود در گبهههای غتب ،معتقد به انجام فعالیتهاای فته)گای ،آموزشای ،تبلیغااتی و
عمتانی گهت مقابله با گتوهکهای تکفیتی در سوریه بوده است.
ستدار شهید در اصوص وضعیت سوریه معتقد بود :دشمن در ساال  63باا ایجااد بحاتان در
سوریه به دنبال آن بود تا ای مدت چهار ماه ،دولت قانونی سوریه را ستنگون کتده و بدین تتتیب
ضمن کوتاهشدن دست ایتان در مقابله با رژیم اشغالگت قدس ،باا تضاعیف حازباهلل لب)اان ،ام)یات
رژیم غاصب را تضم ین ک)د؛ ولی اک)ون باا گ شات چهاار ساال از شاتوع بحاتان ،ه)اوز نتواساته
اهداف اود را محقن شده بیابد .زمانی کاه بحاتان در ساوریه آغااز شاد ،عاده کمای از فتزنادان
کشورمان بتای ارائه کمک های فکتی به این کشور رفت)د؛ که یکی از نتای ،این حضور عاالوه بات
مقاومت چهار ساله در بتابت تکفیتیها و حامیان غتبی و عتبی آنها ،میتوان باه راهانادازی ناوعی
بسی ،به نام «دفاع وا)ی» اشاره کتد « .نتیجه حضور فتزندان کشورمان در عتاق این بود که همان)اد
سوریه در این کشور نیز بسی ،متدمی به نام «حشد الشعبی» راهاندازی شد؛ نیتویی که نقش غیتقابل
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انکاری در پیتوزیهای به دست آمده مقابال تکفیتیهاا دارناد»« .تکفیتیهاا ،سالفیها و اعضاای
االبان ،کسانی هست)د که فتیب تبلیغات دروغین دشم)ان اسالم ،یع)ی آمتیکا و رژیام صهیونیساتی
را اورده اند؛ به همین ااات دشمن اصلی ما آمتیکا و رژیم صهیونیستی اسات .باا توگاه باه ای)کاه
اتاح اصلی حمله عتاق به ایتان و حمله تکفیتیها به سوریه و عتاق و همچ)این باه وگاود آمادن
االبان و القاعده در افغانستان ،آمتیکا قتار دارد».
شااکلگیتی دفاااع وا)اای و حشاادالشااعبی کااه داوالبااان سااوری و عتاقاای گهاات مقابلااه بااا
گتوهکهای تکفیتی هست)د ،نیازم)د فعالیتهاای فته)گای ،فکاتی و تبلیغااتی اسات .ایان بسای،
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
سازماندهی تا در ک)ار ارتش سوریه به مقابله با داعش بپتدازند.
 -3-23-2-2پایش رفتار و فعالسازی کانونهای بسی ،با محوریت فته)گی
بیشتت اقدامات مستشاری ایتان حاول محاور پاایش رفتاار و فعالساازی کانونهاای بسای ،باا
محوریت فته)گی و حضور پتشور متدم در میدان مبارزه و مقاومت بود .ما سعی نکاتدیم رفتارهاا
را مه)دسی ک)یم و یا از اصول و قواعد اتاحی اساتفاده ک)ایم؛ بلکاه باه اقادام عملای باتای اثباات
رفتارهای وحدتآمیز و عزتآفتین پتدااتیم.
بتای افازایش مع)ویات ،وحادت و انساجام در ساوریه ،گتوههاایی باا ناام «کشااب» را ویاژه
نوگوانان س)ی ،علوی ،مسیحی و اسماعیلیه تشکیل دادیام تاا از ایان دریچاه بتاوانیم مقصاودمان را
صتیح تت به سمع و نظتشان بتسانیم .این اقدامات به گایی رسید که اوشبختانه امتوز البه گوان ما
در استان حلب به محور کارهای فته)گی سوریه تبدیلشده است .صدور فته)ا

دفااع مقادس و

تشکیل بسی ،متدمی ،از دیگت دستاوردهای همکاری مستشاری ایتان در ساوریه اسات ،باا تشاکیل
بسی ،متدمی ،فتماندهان و مسئوالنی که توسال دشم)ان تضعیف شده بودند ،دوباره گان گتفت)اد و
از اتفی دیگت ،هتاس داعش و گبهه ال)صته از نیتوهای بسایجی ماا نشاان میدهاد فته)ا

دفااع

مقدس به اوبی در میان گوانان سوریه بهع)وان یک مدل و الگاو معتفای شاده اسات .کانونهاای
بسی ،در محلههای اشغالی هم دست از فعالیت بتنداشته و انتقال این فته)
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ارتش سوریه که نماز و قتآن اواندن را مم)وع کتده بودند نیز به اقامه نماز و بتپایی متاسم م هبی
روی بیاورند.
« -3-23-2-2گهاد الب)اء» تقویت روح وحدت و رفع مشکالت اقتصادی
تشکیل بسی ،سازندگی با ع)وان «گهاد الب)اء» نیز بخشی از فعالیتهای مستشاری ایتان بود که
به همت گوانان سوری ایتان صورت گتفت .ص)عت توریسم و نفت بخش مهمی از اقتصاد کشاور
سوریه را در گ شته تیمین میکتده است که با شتوع درگیتیها در سوریه ص)عت توریسم تعطیال
و بخشی از نفت این کشور به دست داعش افتاد .تشکل «گهاد الب)اء» باع

شده است که عالوه بت

تقویت روح وحدت در سوریه ،بخشی از مشکالت اقتصادی این کشاور نیاز بدی)گوناه رفاع شاود.
بسی ،سازندگی سوریه متدم آن کشور را بسایار امیادوار کاتده اسات و اوشابختانه ماتدم کشاور
سوریه نیز از این اقدام انقالب اسالمی حمایت همهگانبه کتدهاند.
 -3-23-2-3توزیع کتابهای دفاع مقدسی در سوریه
یکاای از بااارزتتین فعالیتهااای تاایم مستشاااری ایااتان در سااوریه در حااوزه فته)گاای ،توزیااع
کتاب های دفاع مقدسی بوده است .ستادر بسیجی ،همدانی اتدادماه سال گ شته در آیین رونمایی
از کتاب «فقال غالم حسین باش» گفت :تعدادی از کتابهای اااتات دفاع مقدس به زباان عتبای
تتگمه شده و در سوریه توزیع شد ،تعدادی از این کتابها نیز به فتمانده نیتوی هوایی سوریه اهدا
شد و او پا از مطالعه ،تمایل بسیار زیادی به مطالعه و بهتهگیتی از این کتابها نشان داد .تاک)ون
تعداد زیادی ع)وان کتاب دفاع مقدس به زبان عتبی تتگمه شده و در سوریه توزیع شده اسات .در
نمایشگاه کتابی که چ)دی پیش در الذقیه بتگزار شد ،در هماان روز اول تماامی کتابهاای دفااع
مقدس تمام شد و این بیانگت گ ابیت آن است.
 -3-23-2-9شعبهای از قتارگااه ساازندگی ااتماالنبیاا (ص در ساوریه :فعالیات در حاوزه
عمتاناااای بخااااش دیگااااتی از اقاااادامات تاااایم مستشاااااری ایااااتان در سااااوریه بااااوده اساااات
.http://www.hamedanpayam.com/shownews/specific/
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 -3-10مدل مفهومی بحران سوریه
پیشی)ه تحقین :به دلیل بدیل بودن ،در این زمی)ه تحقیقی انجاام نشاده اسات .انشااءاهلل حاصال
مطالب همایش شهید همدانی در آی)ده دست مایه محققان اواهد شد :بترسی توصیفی موضوع به
ع)وان بهتتین روش استفاده شده

 -0تجزیه و تحلی) دادهها
شهید همدانی به م ابه مستشار نظامی موفن:
در قالب یک مستشار نظامی ،شهیاد همادانی موفقیتهای م)حصت به فاتدی کساب نماود .باا
بترسی وضعیت مخااتهآم یز سوریه در آن بتهه از زمان ،متوگه عمن مااگتا ااواهیم شاد .باه ایان
تتتیب که یک عالم باهلل ،با درک همه گانبه موضوع ،وظیفه اود میداند تاا باا حضاور در کاااخ
ریاسات گمهوری ساوریه در دمااشن ،امکاان ارائااه مااشورت باه رئاایا گمااهور سااوریه را از
نزدیک فتاهم آورد؛ تا گایی کاه در یکای از روزهاای حضاور ااود در محال کاارش (در محال
کاخ  ،در ساعات  6صبح از ناحیه شانه مورد هدف یک تک تیتانداز قتار گتفات ،گویاا دشام)ان
متوگه نقش اساسی وی شده و درصدد ح ف فایزیکی وی بتآمده بودند.
با وگود همه اطتات متوگه ایشاان ،وی مصامم باه اداماه نقاش ماسثت ااود باود و میتاوان
پیگیتی تشکیل «دفاع وا)ی در ساوریه» را از ثمتات مهم این اهتمام مقدس بتشمتد.
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در صح)ه دیگتی ،شاهد نقش اساسی شهاید همادانی در ادارهنمودن کار در نقاش یک دیاپلمات،
میباشیم .وابسته نظامی در هت کشوری موظف است مشاورهی نظامی به سفاایت مستااقت در کشااور
هدف ارائه نماید؛ ولی مستشاری نظامی که توسال ستدار رشید اسالم ،شهیاد حسیاان همداناای در
ساوریه به انجام رسید ،ارائاه پیاش)هادات اسااسی و تعیینک))اده در نقااشهاای توأماان راهباتدی،
عملیااتی و تاکتیکی به باالتتین مقاام کشور هدف که باع

تغییات کلای در روناد رویادادهای آن

کشاور گتدید ،میباشد؛ که به درستی توسال ایشان به شخص ریاست گمهور سوریه «گ)اب بشاار
اسد» ارائه گتدید .در این اصوص به واقعهای اشاره میشود:
همزمان با حضور ستادر بسیجی ،همدانی در مکانی با بشار اسد رئیا گمهور سوریه ،دیاوار
اتاق محل استقتار ،با موشک آرپیگی یا امپاره ،مورد اصابت قتار میگیتد که در این زمان همه
چیز در ذهن رئیا گمهور تمام شده و به نقطه پایان نزدیک شده (قابالً تتتیاب پ)اه)ادگی وی باه
روسایه داده شده بود ؛ شهید همدانی در نهایبی ماقدس به وی مت کت میشوند که رئیاا گماهور
سوریه میتواند با حض ور قدرتم)د اود ،مسئله پ)اه)دگی را م)تفی و در تاریخ ماندگار شود و ایان
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
استکبار گهانی قد علم کتده و به ع)وان امیاد مظلومیان گهاان ،الهامبخش آنان میباشد.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
شااهید هماادانی نمونااهای از یااک فتمانااده موفاان و مکتباای و والیتماادار اساات .ایشااان در
مسئولیتهایش به مفاهیم اوشااالقی ،مهتبانی ،گ شات ،مشااوره در تصامیمگیتی و تاالش در
گهت اش)ودی و اعتماد به ادا عمل کتد و تتبیت قتآنی را در زندگی پیشه اود ساااته باود ،از
َضاوا مِانْ
گمله؛ آیه  253سوره عمتان " فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِ)ْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُ)ْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْابِ لَانْف ُّ
حَوْلِکَ فَاعْفُ عَ)ْهُمْ وَاسْتَغْفِتْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْیَمْتِ فَاِِذَا عَزَمْاتَ فَتَوَکَّالْ عَلَا اللَّاهِ ِنَّ اللَّاهَ یُحِابُّ
الْمُتَوَکِّلِینَ" تتگمه آیه " به (بتکت رحمت اله در بتابت آنان (متدم نتم شاد!! و اگات اشان و
س)گدل بود! ،از ااتاف تو ،پتاک)ده م شدند .پا آنها را ببخش و بتا! آنها آمتزش بطلاب و
در کارها ،با آنان مشورت کن! اما ه)گام که تصمیم گتفت (قااع باش! و بات اادا توکال کان!
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زیتا اداوند متوکالن را دوست دارد" را به ع)وان م)ش و روش اود بتگزیده بود.
تهجد ،تعبد ،ایمان ،ااالص و شجاعت ،او را به متتبهای رسانده بود کاه در تصامیمگیتیها
مقترات ،معادالت و فتمولهایی که به ع)وان نظتیههای علمای و دفااعی مطاتح بودناد را باا ب)یاان
" وَالَّ ِینَ گَاهَدُوا فِی)َاا لَ)َهْادِیَ)َّهُمْ ُسابُلَ)َا وَ ِنَّ اللَّاهَ لَمَاعَ الْمُح ِْسا)ِینَ" باه کاار میگتفات و از ورود باه
صح)ههای اطتناک تصمیمگیتی درن

نمیکتد .گویی تعهد و تقوی و ایمان به غیب به مصداق

آیه شتیفه «ان تتقواهلل یجعل لکم فتقاناً» به او معتفتی شهودی بخشیده بود؛ شاید همین تفاوت او با
دیگت فتماندهان و کارش)اسان ارشد نظامی باع

تمایز او میشد .البته انضباب مع)اوی همیشاه ایان

شکاف را پت میکتد و مانع از بی انضباای و عدم اگتای فتامین میشد .چه بساا اگات روح ایماانی
آن شهید عزیز نبود ،ستنوشت بحتان سوریه بهگونهای دیگت رقم میاورد .مگت نه ایان اسات کاه
اداوند در قتآن میفتمایدِ " :نَّ الَّ ِینَ قَالُوا رَبُّ)َا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَ)َزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَاا
تَحْزَنُوا وَأَبْشِتُوا بِالْجَ)َّةِ الَّتِی کُ)تُمْ تُوعَدُونَ" (فصلت 32-او باه آیاات قاتآن و احادیا

و روایاات

رسیده از پیامبت گتامی اسالم (ص و ائمه معصومین علیهمالسالم سخت اعتقااد داشات و پیاتوزی
حن را در شتایال مقاومت یقین میدانست و همیشه در بیانات و استداللهای عملیاتی به آیات الهی
تمسک میگست و به آنها است)اد میکتد ،بهنوعی که گویا از آنها تغ یه میک)د و نشاب روحی
و حیات میگیتد .ایشان معتقد بودند که هیچ کالمی در اسالم بیحکمت نیست (مکاارم شایتازی،
 . 65-62 :2376ایشان ضمن احتتام به رعایت اصول علمی در کارهاا یاک فتماناده تکلیفمحاور
بود« ،من یک ستباز و بسیجی کوچک نظاام هساتم» .اگات بیا)ش مدبتاناه و اقادام متبحتاناه شاهید
همدانی در بحتان سوریه نبود ،مشخص نبود امتوز استکبار با محاور مقاومات چاه میکاتد .شاهید
همدانی نقش مهمی در محور مقاومت داشت .مدیتیت ایشان در بحتان سوریه ،نقش به سازایی در
مهار بحتان در سوریه داشت.
در پاسخ به سسال اصلی بتاساس مطالب گمعآوریشاده باه ایان نتیجاه مایرسایم کاه نقاش
مستشاری و دیپلماتیک شهید همدانی در بحتان سوریه بسیار تعیینک))ده و اقدام به گاا و باه موقاع
بوده است؛ زیتا نتای ،حاصله ،با یک نگاه گ را نمایانگت ایجاد امید و انگیازه در ساتدمداران نظاام
سوریه بتای مقاومت بیوقفه در مقابل ظلم و ظالم بوده است و حداقل ،اواست دول استکباری را
 5سال به تیایت اندااته است.
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در نتیجه این ویژگیها به ع)وان دستاورد این تحقین بیان میگتدد:
ویژگیهای یک مستشار نظامی موفق:
 -2شجاع و ثابتقدم در راستای حفظ و سیانت از انقالب اسالمی.
 -2دفاع از مظلوم و مظلومیت (شیعه  -س)ی
 -3قدرش)اسی نسبت به کسانی که در زمان بحتان و گ)

 ،حامی ما بودند.

 -9بتاورداری از هوش و ذکاوت و موقعیتش)اسی و محیالش)اسی.
 -5دارابودن دانش و تجتبه کافی در عتصههای مختلف.
 -7دارای روحیه استگیناپ یت و صبت و متانت و تالش روزافزون.
 -6نوآوری و االقبودن و عدم وابستگی به روشهای متسوم در همهی عتصههای سیاسی،
فته)گی ،دفاعی و نظامی.
 -6استفاده از فتصتها بتای تاداوم و گساتتش ارتابااات.
 -3بهکارگیتی م)اسب اصول دیاپلماتیک در روابال و حاقوق بینالملل.
 -22دارای شخصیت تیثیتگ ار و گ اب و روحیه گ ب حداک تی.
راهکارهایی برای آینده ااستفاده از پتانسی)های موجود :
 -2بازنگتی در بهکارگیتی هدفم)د نیتوهای االق در م)اصب مستشاری و رایزنی نظاامی
و دفاعی.
 -2تجدید نظت در معماری ،سااتار ،سازمان ،وظایف و ...در حوزه فعالیت اارگی.
 -3تغییت رویاکتد از یک شاغل صتفاً دیپالماتیک به مادیتیت گهااادی در عتصاه حفااظ
دستااوردهای نظام (من یک انقاالبی هستم .
 -9لزوم بهکارگیتی فتصتهای اارگی در ایفای نقش به ع)وان بسایجی و محدودنشادن
در گاماهوری اساالمی ایاتان.
 -5تتبیت استتاتژیستهای واقع بین و آرمانگتا (در فکت و عمل .
 -7بهتهگیتی م)اسب از ره)مودهای امامین انقالب و سیته ائمه معصومین (ع در حفاظ و
تداوم انقاالب اساالمی.
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 -6الگو قتار دادن اماماین انقاالب م ل تشاکیل دفااع وا)ای در ساوریه باه تیسای از اماام
امی)ی (ره و تشاکیل ارتاش  22میلیونی.
 -6تاالش در راه رسانیدن پیام انقاالب اساالمی به گهاانیان .بیاداری اساالمی باه تیسای از
اسالم ناب
 -3گتیانسازی به گاای باازی ااوردن (عادم ورود مستااقیم در ماگتاهاا و نیاز ارزشای
عملکتدن.
 -22شایستهساالری به گای بانادبازی کورکورانه.
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 -2قتآن کتیم.
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بررسی راهکارهای اصلی و فرعی آمریکا در تقابل با جمهوری اسالمی ایران
رحیم

انبیایی1

تاریخ دریافت2922/23/32 :
تاریخ پ یتش2922/29/27 :

چکیده
در بیشتت گ)

ها ،اتفین گ)

راهکارهایی را بتای شکست اتف مقابل در نظت میگیتند و از میان این

راهکارها ،اتحی را که احتمال موفقیت آن بیشتت به نظت میرسد را به ع)وان راهکار اصلی و بتای غفلت گبهه مقابل
از توگه به راهکار اصلی ،چ)د راهکار را به ع)وان راهکار فتعی اتح و اگتا میک))د .با پیتوزی انقالب اسالمی،
استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا ،بتای مقابله با گمهوری اسالمی ایتان ،راهکارهایی را بهع)وان راهکار اصلی و
فتعی اتح و اگتا نموده که از این راهکارها یکی را به ع)وان راهکار اصلی مقابله با ایتان قتار داده است؛ همچ)ین
بتای دور نمودن توگه مسئوالن ایتان از راهکار اصلی ،چ)د راهکار را به ع)وان راهکار فتعی اتح و اگتا میک)د .نکته
قابل توگه ای)که راهکارهای فتعی را که آمتیکا بتای مقابله با ایتان در نظت گتفته ،در تقابل با سایت کشورها ،از آنها
به ع)وان راهکار اصلی استفاده کتده است .سسال اصلی مقاله این است که راهکار اصلی آمتیکا بتای مقابله با
گمهوری اسالمی ایتان چیست؟ در این نوشتار ،روش تحقین مورد نظت ،روش توصیفی و تحلیلی است و بتای
گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای بهتهبتداری شده است.
کلید واژهها :انقالب اسالمی ،آمتیکا ،گمهوری اسالمی ،گ)

اقتصادی ،گ)

فته)گی ،گ)

نظامی ،والیت

فقیه.

 -2کارش)اسی ارشد علوم سیاسی ،حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی تبتیزomatebidar@chmail.ir ،
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مقدمه:
در اک ت گ)

های گهان چ)ین متسوم است که اتفین همواره دنبال یافتن راهکاری هست)د

که بتوان)د با کمتتی ن هزی)ه ،بیشتتین ضتبه ممکن را به اتف مقابل اود وارد ک))د .ل ا بعد از
پیدا کتدن چ)ین راهکاری ،آن را به ع)وان راهکار اصلی و ستّی در تقابل با اتف مقابل اتخاذ
نموده و بتای ای)که فکت و ذهن اتف مقابل متوگه راهکار اصلی نشود؛ در ک)ار راهکار اصلی ،با
اتح و اگتای یک یا چ)د راهکار فتعی سعی در م)حتفنمودن تمتکز اتف مقابل دارند .در
اول گ)

تحمیلی نیز رزم)دگان اسالم بتای عملیاتها را اتح و اگتا مینمودند که با وگود

دادن هزی)ههایی در آن ،هدف اصلی نه بتای ضتبهزدن به رژیم بع ی؛ بلکه هدف اصلی آن
عملیات ،م)حتفکتدن فکت و تم تکز ارتش بع ی بوده و ضتبه اصلی و کاری به لشکتیان صدام،
توسال رزم)دگان دیگت و از مسیت دیگتی وارد می شد که بتای نمونه میشود به عملیاتهایی م ل
عملیات امالحس)ین اشاره کتد (پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس. 2333 ،
با پیتوزی انقالب اسالمی و استقتار گمهوری اسالمی در ایتان ،بداواهان اسالم و نظام
اسالمی با بترسی و مطالعه انقالب اسالمی؛ بتای مقابله با آن ،یک راهکار اصلی اتخاذ نمودهاند و
با توگه به ای)که راهکار اصلی که دشمن در مواگه با نظام اسالمی اتح نموده است ،بتای حصول
به نتیجه نیاز به یک بازه زمانی دراز مدت دارد؛ ل ا با اتح و اگتای راهکارهای فتعی ،اهداف
ذیل را دنبال میک))د:
الف همانگونه که قبالً نیز اشاره شد چون راهکار اصلی بتای عملیاتیشدن نیاز به زمان
اوالنی دارد ،با اتح و اگتای اتحهای فتعی سعی در مشغولنمودن ذهن و فکت مسئولین نظام
اسالمی و م)حتفنمودن فکت و ذهن مسئولین و عدم توگه و تمتکز به راهکار اصلی دارند.
ب چون نبتد در میادین فتعی ،انتژی و توان مضاعفی را از متدم و مسئولین اسالم و نظام
اسالمی می گیتد؛ در صورت توگه احتمالی به راهکار اصلی ،دیگت آن توان و انتژی الزم گهت
نبتد در صح)ه اصلی بتای متدم و مسئولین وگود نخواهد داشت.
این راهکارها هتچ)د فتعی میباش)د ،اما آنقدر ظتیف و حسابشده اتح و اگتا
می شوند که کمتتین غفلت متدم و مسئولین در مواگهه با آنها میتواند ام)یت نظام اسالمی را با
چالش گدی مواگهه نماید.
82

بررسی راهکارهای اصلی و فرعی آمریکا در تقاب) با جمهوری اسالمی ایران

با در نظت گتفتن این مقدمه ،سساالت پژوهش عبارت است از:
2

راهکار اصلی آمتیکا در تقابل با گمهوری اسالمی ایتان چیست؟

2

راهکارهای فتعی آمتیکا بتای مقابله با گمهوری اسالمی ایتان چیست؟

هدف از انجام این پژوهش ،با در نظت گتفتن ای)که یکی از دغدغههای دیتی)ه و مهم
حضتت امام اام)های (مدظلهالعالی مخصوصاً در دهههای اایت مقوله گ)

نتم و تهاگم فته)گی

است؛ دستیابی به تحلیل درست و م)طقی از اقدامات آمتیکا در تقابل با گمهوری اسالمی ایتان
است.
رویکرد و متدولوژی مورد نظت این پژوهش با در نظت گتفتن سسال پژوهش ،رویکتد
توصیفی و تحلیلی است .در این پژوهش ،بتای گمعآوری دادهها از روش کتابخانهای بهته بتده و
در نهایت با تجزیهوتحلیل دادهها به روش کیفی در این مقاله ضمن اشاره به راهکارهای فتعی ،به
تبیین راهکار اصلی دشم)ان در مقابله با نظام اسالمی و بیان دالیل عقلی و تاریخی گهت اثبات آن
پتداات شده است.

ادبیات پژوهش
جنگ نرم
نوعی م)ازعه اشونتآمیز سیاسی است که بین گتوههای انسانی رخ میدهد .این

گ)

م)ازعه سیاسی – اگتماعی با توگه به ماهیت ،اهداف و ابزارهای آن ،به انواع مختلفی تقسیم
میشود .یکی از اشکال گ)
میشود ،گ)

که بت مب)ای ابزار و ماهیت قدرت در آن از دیگت انواع متمایز

نتم است .با وگود این همه اشکال گ)

 ،مصداق و تجلی روابال قدرت و متضمن

اعمال قدرت میباشد .از اینرو ،مهمتتین وگه تمایز انواع مختلف گ)
چگونگی اعمال آن است؛ به اوری که دو نوع گ)
در گ)

 ،ماهیت قدرت و

سخت و نتم قابل تصور و تحقن میباشد.

سخت ،قدرت ماهیت سختافزاری دارد که بهصورت قهتآمیز ،مستقیم و آشکار اعمال

میگتدد .در حالی که در گ)

نتم ،ماهیت قدرت ،نتمافزاری است که به شیوه غیت قهتآمیز ،غیت

مستقیم و نهان اعمال میشود (دهقانی فیتوزآبادی. 7 :2332 ،
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بح

قدرت نتم در شکل نوین اود توسال گوزف نای مطتح شد .به اور کلی از نظت وی قدرت

نتم عبارت است از :توانایی شکلدادن به تتگیحات و اولویتهای دیگتان اما نه با استفاده از
تحصیل و تطمیع ،بلکه از اتین گ ب ،همکاری و اغوا .البته مشخص است که حتی با این تعتیف
نیز مضمون و هدف اصلی قدرت ،تغییتی نکتده و همان «تحصیل اراده» بت اتف مقابل است؛ ولی
البته روشها عوض شده و شکل مالیمتتی به اود گتفته است .در واقع ،پیشتانهای قدرت نتم را
باید در پارادایم عصت ااالعات گستجو کتد .وابستگی شدید کشورها به هم در یک اقتصاد
گهانی ،گستتش شدید رسانهها به اصوص ای)تتنت و تشدید تعامالت و ارتبااات گهانی،
پتسشگتی متدم و تشدید اواست و نقش افکار عمومی در اداره گوامع و غیته ،باع
استفاده از ابزارهای کالسیک زور و گ)

شد تا

به تدری ،مشتوعیت و اثتبخشی اود را از دست داده
قدرت نتم مطتح شد و امتوزه

و در ضمن غیت اقتصادیتت از گ شته باشد .به این تتتیب ،بح

قدرت نتم نه به ع)وان یک نظتیه ،بلکه به ع)وان یک شیوه عمل مورد استفاده حکومتها قتار
میگیتد و کاربتد رو به افزایشی نیز بتای آن متصور است؛ به نحوی که میتوان آن را شیوه نوین
استعمار غتب دانست .گتچه نظتیه قدرت نتم به ظاهت و در نگاه اول اشاره مستقیمی به گ)

نتم

ندارد ،ولی عملکتد واقعی و هدف غایی قدرت نتم چیزی گز «کسب سلطه» با روشی متفاوت
نسبت به شیوههای کالسیک نیست (عیوضی و دیگتان. 5-7 :2332 ،
همانگونه که اشاره شد ،گ)

دو بُعد سختافزاری و نتمافزاری دارد .گ)

سختافزارانه

یع)ی هجوم ،اشغال یا ضتبهزدن به م)ابع مادی قدرت یک ملت (م ل ستزمین ،گمعیت ،م)ابع
ابیعی ،ص)ایع ،تک)ولوژی و نیتوهای مسلح و گ)

نتم بُعد دیگت گ)

ضتبهزدن و نابودنمودن م)ابع قدرت یک ملت (مان)د فته)
و ...میباشد .گ)

است؛ یع)ی هجوم،

 ،علم ،ایدئولوژی ،دین ،اعتقادات

نتم شامل هتگونه اقدام روانی و تبلیغات رسانهای که گامعه هدف یا گتوه

هدف را بدون درگیتی نظامی ،گشودهشدن آتش ،رقیب را به انفعال وا میدارد .در واقع هجوم به
م)ابع نتم قدرت یک ملت یع)ی تختیب فته)

 ،اعتقادات ،دین و ایدئولوژی یک ملت و

گایگزی)ی آن با م)ابع مع)وی قدرت دشمن را میتوان تحقن گ)
گ)

نتم نامید .در واقع هدف در

سخت تسخیت ستزمین (استعمار قدیم و نیمهسخت تسخیت بازار (استعمار نو میباشد؛ در

حالی که در گ)

نتم هدف تسخیت اذهان و قلوب (استعمار فتانو میباشد .نتیجه گ)
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سالح فکتی ،اعتقادی ،فته)گی و ارزشی یک گامعه و م)فعلنمودن آن است .حداک ت نتیجه یک
گ)

نتم گایگزی)ی فته)

 ،اعتقادات ،افکار و ارزشهای دشمن در قلب و ذهن افکار یک

ملت رقیب و پیتو اود کتدن آنها میتواند باشد (بصیتی. 257-256 :2332،
در دهههای اایت ،حضتت امام اام)های (مدظلهالعالی عالیتتین تبیینها را از گ)

نتم به

مع)ی عام و تهاگم فته)گی به مع)ی ااص داشتهاند .گ)

نتم را تهاگم فته)گی ،بلکه شبیخون،

ارادهها و عزمها ،گ)

و تهاگم به متزهای ایمانی ،عقیدتی و

غارت و قتل عام فته)گی ،گ)

بتای عوضکتدن ذهن متدم و ناامید سااتن از مبارزه و در نهایت گ)

فته)گی ،گ)

نتم را به

مع)ی «ایجاد تتدید در دلها و ذهنهای متدم» تعتیف فتمودند .بدون شک همة این تعتیفها به
تبیین ماهیت و ابعاد گ)

نتم کمک اواهد کتد و به احتمال فتاوان یکی از تعتیفهای قابل

قبول ،این تعتیف میباشد« :گ)

نتم ،استفادا دقین و بتنامهریزیشده از قدرت نتم علیه نظامهای

سیاسی مورد هدف ،به م)ظور تیثیتگ اری بت باورها و ارزشهای ب)یادین و با هدف دگتگونی در
هویت فته)گی و الگوی رفتاری مورد قبول در عتصههای مختلف سیاسی ،فته)گی ،اگتماعی و
اقتصادی است» (نائی)ی. 6 :2363 ،

ویژگیهای جنگ نرم
گ)

نتم در عتصه فته)گی به دلیل ویژگیهای اود از پیچیدگی ااص بتاوردار است و

اطتش افزونتت از سایت اشکال گ)
 -2در این گ)

سخت و نیمهسخت است .این ویژگیها عبارت)د از:

 ،اعتقادات ،باورها و ارزشهای اساسی یک گامعه مورد هجوم بتای تغییت

قتا میگیتد (متادی و دیگتان. 93 :2339 ،
 -2گ)

نتم آرام و تدریجی و زیتسطحی است؛ این گ)

 ،دفعی ،شتابان و پت تحتک در

یک مقطع نیست؛ بلکه به صورت آرام شتوع شده و به گونهای که بسیاری حتکت آرام
آن را تشخیص نمیده)د (همان .
 -3به ظاهت رسمی و قانونیبودن؛ مان)د تولید نمایش و فیلم ،انتشار کتاب و مجله و روزنامه،
سخ)تانی ،مباح ه ،شعت ،رمان ،عکا و ...در قالب تتوی ،فته)
تضارب آراء (ابتاهیمی و محمدی. 52 :2332 ،
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 -9گ)

نتم در صورت موفنبودن ،پایدار و بادوام اواهد بود .در واقع ،هدف اصلی در

گ)

نتم تغییت باورها و اعتقادات است .چ)انچه این تغییت حاصل شود ،به راحتی تغییت

مجدد و بازگشت به حالت اولیه میست نیست .در گ)

نتم ،اگت دشم)ان موفن به تصتف

افکار و دلهای گامعة هدف شوند؛ به راحتی نمیتوان آن را باز پا گتفت و تغییت
مجدد زمانبت است (متادی و دیگتان. 93 :2339 ،
 -5استفاده از ادبیات و الفاظ متدمپس)د مان)د آزادی ،دموکتاسی ،حقوق بشت ،توسعه و
تبادل فته)گی و( ...ابتاهیمی و محمدی. 52 :2332 ،
 -7با بتنامه عملکتدن و داشتن اتح و بتنامه در فواصل کوتاه مدت ،میان مدت و بل)د
مدت (همان .
 -6در گ)

نتم ،ایجاد تتدید و بدبی)ی نسبت به بسیاری از مسائل یک اصل و قاعده است.

حتکت در این گ)
در این گ)

با الن تتدید و ایجاد ناامیدی و ییس شتوع میشود .بتای توفین

 ،با تکیه بت س)تها و لکن با نوپتدازی به صورت ظتیف و آرام ،در باورها

و اعتقادات اساسی تتدید ایجاد میشود و به متور به دام)ة این تتدیدها افزوده شده تا در
نهایت به ایجاد تغییتات اساسی در باورها و ارزشها دست یابد (قتبانی شیخ نشین و
آسوده. 6 :2336 ،

فرهنگ و خصوصیات آن
فته)

در لغت به مع)ای ادب ،عقل و بزرگی است؛ اما در میان دانشم)دان ،متاد از مع)ای

«فته)

» و آنچه با این واژه میآید ،معتکه آرا و صح)ه نبتد نظتیات گوناگون در آن است.

فته)

در مقام ادراک ،آسان و در مقام تبیین ،دشوار است؛ دلیل آسانی و دشواری در هت دو

مقام به این موضوع بت میگتدد که فته)

 ،مع)ایی است که متدم به گ)بههای گوناگون زندگی

اود میده)د و اود از آن هویت مییاب)د .از این رو فته)

معانی مختلفی دارد ،ولی امتوزه

بیشتت به صورت نتمافزاری تعتیف میشود تا سخت افزاری (ابتاهیمی و محمدی. 97 :2332 ،
فته)

میتاث هزاران سال تالش فکتی ،ه)تی و ص)عتی نسلهای گ شته یک ملت است.

هت نسلی اندواتههای فته)گی و تجارت زندگی اویش را با شیوههای گوناگون به نسل بعدی
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م)تقل میسازد ،نسل بعد نیز اندواتههای اود را بت آن میافزاید و آن را به نسل پا از اویش
انتقال میدهد؛ این گتیان همواره در اول تاریخ ادامه داشته است .همانگونه که شخصیت یک
فتد حاصل تجتبیات فتدی او است و موگب امتیازش از دیگت افتاد میگتدد ،فته)
نیز حاصل هزاران سال تجتبه تلخ و شیتین آن گامعه میباشد و این فته)

یک گامعه

گامعه است که هویت

آن را شکل داده و آن گامعه را از گوامع دیگت متمایز میسازد .از سوی دیگت ،فته)

چگونگی

زندگیکتدن را به افتاد میآموزد .اندیشهها و رفتارها را گهت میدهد؛ روابال میان افتاد ،ابقات
و اقشار گوناگون گامعه را ت)ظیم میک)د و حتی نزاعها و درگیتیهای قومی و ملّی را نیز تحت
قاعده در میآورد و حدود و ثغور آن را مشخص میک)د .در واقع ،فته)

و فضای فته)گی

چونان فضای ااتاف ،ما را کامالً احااه کتده و ما در تمام صح)ههای حیات فتدی و اگتماعی
اود ،آن را لما کتده و از آن تیثیت میپ یتیم (فوالدی. 266 :2366 ،
با آنکه ابن الدون با تیکید بت وگه مع)وی غالب بت فته)

 ،آن را مجموعهای از عادات،

رسوم و شئون زندگی متدم دانسته بود؛ بیشتتین تعاریف رای ،از فته)

بهویژه در غتب از اواات

سدا نوزدهم مطتح شد .در همین سالها ( 2662م بود که ادوارد تایلور فته)

را به صورت

مجموعهای از دانش ،باور ،ه)ت ،قانون ،ااالق ،عبادات و تواناییهای دیگتی که انسان از راه
عضویتش در گامعه به دست میآورد ،تتسیم کتد .از یک سو ،این نکته قابل تیمل است که
ااستگاه اصلی ای)گونه تحلیلها کشورهای انگلوساکسون است و از سوی دیگت باید اااتنشان
کتد که تحلیلهای فته)گی در درگة نخست سااته و پتدااتة متدمش)اسان است .در تعتیف
نتماتیو از فته)

گفته میشود که فته)

عبارت است از مجموعه ارزشهایی که میان همة

اعضای یک گامعه مشتتک است .این تعتیف گتچه با واقعیت گوامع س)تی تا اندازا زیادی
مطابقت دارد ،ولی نمیتواند بازگوک))دا واقعیت گوامع ص)عتی باشد؛ چتا که در این گوامع
پیوسته شاهد نوآوری و دگتگونیهای پیاپی هستیم و ارزشهای مشتتک و پایدار در معتفی تحول
دایمی است .رفتارگتایان ،فته)

را شیوهای از رفتار میدان)د که مورد پ یتش همه یا دست کم

بخش بزرگی از متدمان است .ایشان بت پایه نظتس)جی میکوش)د رفتارهای متداول یک گامعه را
استقتاء ک))د (قتاگوزلو. 67-66 :2362 ،
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در یک گمعب)دی میتوان گفت :فته)

مجموعهای از باورها ،ارزشها و رفتارها است و بتآمده

از انسان ،فعالیتها و روابال او در یک گامعه که میتوان آن را در ع)اصت و اگزاء یک نظام
پیچیده و م)سجم بازش)اسی کتد .این مجموعه م)سجم در اول تاریخ از یک نسل به نسل دیگت به
واسطه یادگیتی و گ)بههای سازگاری و عادتی آن انتقال مییابد .بدین سان ،چارچوبهای اندیشه
و اقدام را در یک اگتماع مشخص میسازد .در تبیین فته)
چیز فته)

باید تیکید ک)یم آنچه که قبل از هت

را میسازد ،شیوههای فکت ،احساس و عمل مشتتک میان افتاد متعدد است (ابتاهیمی

و محمدی. 96 :2332 ،
فته)

نیز مان)د مقوالت دیگت از اصوصیاتی بتاوردار است که میتوان به موارد زیت

اشاره کتد:
 -2فتاگتفت)ی است؛
فته)

 ،آموات)ی و اکتسابی است ،از راه توارث به فتد م)تقل نمیشود؛ به عبارت دیگت،

فته)

مجموعهای از عادتها و تجتبیاتی است که افتاد در اول حیات اویش میآموزند

(فوالدی. 266 :2366 ،
 -2قابل انتقال است؛
ع)اصت فته)

بت اثت تالش و عالقه انسانها از نسلی به نسل دیگت م)تقل میشود (همان .

 -3هویتده)ده؛
یع)ی ت)ظیمک))ده روابال اگتماعی و تضمینک))ده نوع بی)ش و نگتش فته)

پ یتی است

(ابتاهیمی و محمدی. 93 :2332 ،
 -9مشخصک))ده معیارها و ارزشها است؛
هت فته)

با توگه به مجموعه اصوصیات و موقعیت اود نسبت به مسائل و

موضوعات مختلف موضعگیتی ،متزب)دی و در نتیجه ،ارزشگ اری میک)د .هت فته)
حاوی تعاریفی از مفاهیم اساسی موگود است و بتاساس آن نظام و رفتار ،وضعیت زندگی
فتدی و اگتماعی را شکل می دهد (فوالدی. 266 :2366 ،
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طرحها و راهکارهای فرعی دشمنان برای مواجه با اسالم و نظام اسالمی
راهکارهای فتعی که دشم)ان بتای مقابله با گمهوری اسالمی بهکار میگیتند در حوزههای
نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و یا تتکیبی از این سه حوزه میباشد .بهاوری که اگت چهل سالی را که
از پیتوزی انقالب اسالمی میگ رد را به  9دهه تقسیم ک)یم ،دشمن با هدف انهدام ،مهار و تغییت
نظام اسالمی در هت دهه ضمن بهکارگیتی همه راهکارهای فتعی ،تمتکز اود را در یکی از
حوزههای فوق ال کت صتف نموده است .بتای م ال در دهه اول انقالب با وگود استفاده از همه
راهکارهای فتعی بتای مقابله با نظام اسالمی ،بیشتتین تمتکز و توان اود را در آن مقطع در حوزه
ام)یتی و نظامی نموده بود که در ادامه به ذکت اقدامات دشم)ان در  9حوزه ،اشاراتی اواهیم داشت.
راهکارهای استکبار در حوزه امنیتی و نظامی برای مقابله با ایران
یکی از راهکارهای استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا بتای به چالشکشاندن نظام
اسالمی ،بهکارگیتی روشهای ام)یتی و نظامی بوده است .در دهه اول انقالب به م)اسبت نوپابودن
انقالب و عدم شکلگیتی سازمان و تشکیالت م)سجم در حوزه ام)یتی و نظامی ،استکبار گهانی با
هدف انهدام انقالب اسالمی بیشتت توائههای اود را در حوزه ام)یتی و نظامی اتح و اگتا میکتد.
در  23آبان  2356به دنبال پ یتش شاه به ایاالت متحده آمتیکا ،سفارت آمتیکا در تهتان
توسال دانشجویان اشغال و تعداد  75نفت از کارک)ان سفارت بازداشت و  52نفت از آنها به مدت
 999روز در گتوگان دانشجویان قتار گتفت)د .چ)د روز بعد از حادثه تصتف سفارت آمتیکا،
رئیا گمهور آمتیکا به ستاد مشتتک نیتوهای مسلح دستور داد که اتح آزادسازی گتوگانها را
از اتین عملیات نجات تهیه و ارایه دهد و در عین حال آمادگی الزم را پیدا ک))د .ستاد مشتتک،
فتماندهی این عملیات را بتعهده سته)
گ)

چارلز بکویتز و گتوه وی قتار داد .این گتوه در

های ویت)ام شتکت داشته و معموالً عملیات فوقالعاده سخت و اطتناک را به آنها محول

میکتدند .افتاد این گتوه اشخاص اشن و بیتحم بوده و تحت آموزشهای پیچیدهای قتار داشت)د
و در قتل و آدمکشی ید اوالنی داشت)د (محمدی . 297-296 :2332 ،ستانجام گتوه ویژه 232
نفته تحت ع)وان «دلتا فورس» بتای حمله به ایتان و آزادی گتوگانها تشکیل شد و پا از
بترسیهای فتاوان ،در شامگاه چهارم اردیبهشت  ،2353هفت فتوند هواپیمای غولپیکت نظامی
 C-232و هشت فتوند بالگتد نظامی مجهز آمتیکا در عملیات موسوم به «پ)جه عقاب» متزهای
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هوایی گ)وب ایتان را پشت ست گ اشت)د و در ابا فتود آمدند؛ اما چ)د ساعت بعد با حتکت
شنها ،بالهای دو هواپیمای مجهز به تسلیحات نظامی در صحتای «پشت بادام» ابا ،با یکدیگت
بتاورد و م)فجت شدند و هشت نفت از نظامیان آمتیکا گان اود را از دست دادند و با این انفجار
آمتیکایی ها تصمیم به لغو عملیات و بازگشت گتفت)د .با شکست تجاوز آمتیکا ،بالفاصله کارتت
در بیانیهای که از اتین رادیو آمتیکا در ستاست گهان پخش گتدید ،عدم موفقیت کشور آمتیکا
در این اتح را اعتتاف و مجله تایم در تاریخ  5می  2362در مقالهای تحت ع)وان «شکست در
صحتا» نوشت« :میموریت کارتت بتای نجات گتوگانها در درون شعلهها فتو رفت .بتای کارتت به
اور ااص و بتای آمتیکا به اور اعم ،ماگتای ابا یک شکست نظامی و سیاسی بود .یک بار
ارتش مسلح و پت قدرتش در ویت)ام در حالی که از پای می افتاد و به اود میپیچید ،به زبونی و
بیچارگی افتاد و حاال به نظت رسید که قادر نیست حتی زمانی که هیچ دشم)ی نمیداند که آنها در
آنجا هست)د و علیرغم چهار ماه تمتین مداوم نمیتوان)د هواپیماها را از بتاورد یکدیگت حفظ
ک))د» (الفتپور. 92 :2363 ،
به دنبال ناکامی و شکست اقدامات قبلی در بتاندازی گمهوری اسالمی ،ایاالت متحده یکی
از اشکال نفوذ و روی کار آوردن مهتههای دستنشانده را به کار گتفت که سالهای متمادی
توسال مداالهگتایان سازمان سیا در م)اان مختلف گهان در کورا تجتبههای مکتر آزموده شده
بود .کودتای نوژه که پا از گ شت  65روز از تهاگم آمتیکا به ابا به وقوع پیوست،
بزرگتتین و م)سجمتتین حتکت ائتالفی گتوههای ضد انقالب و قدرتهای غتبی بتای
بتاندازی نظام گمهوری اسالمی به حساب میآمد .کودتای نوژه در  26تیت  2353در دستور کار
آمتیکا قتار گتفت؛ بتاساس بتنامه ،کودتا باید در تهتان و شهتهای بزرگ دیگت اگتا میشد و
اماک)ی چون مدرسة فیضیه ،اقامتگاه امام (ره  ،کمیته متکزی ،نخستوزیتی و  ...بهوسیلة
هواپیماها بمباران میشد (میتچتاغ اانی . 53 :2335،کارش)اسان ،این کودتا را از لحاظ تجهیزات
نظامی که قتار بود از داال و اار ایتان به کار گتفته شود ،در تاریخ کودتاهای گهان بی سابقه
می دان)د؛ دقت اتاحی کودتا در حدی بود که سازمان گاسوسی آمتیکا (سیا  ،حتی پیامی را که
پا از کودتا در روز  22تیت  2353باید از رسانهها اوانده میشد ،تهیه کتده بودند؛ اما با ع)ایت
اداوند ،قبل از این که این کودتا به متحله اگتا بتسد ،ای یک عملیات بسیار دقین ،کشف شد و
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تمامی عوامل آن در داال کشور دستگیت شدند و این توائه که میرفت تا ضتبه گبتانناپ یتی به
نظام اسالمی بزند ،ا) ی و در نطفه افه گتدید (میتچتاغ اانی. 53 :2335 ،
با شکستاوردن بتنامههای آمتیکا یکی پا از دیگتی ،بعد از کودتای ناموفن نوژه ،بتنامه
حمله عتاق به ایتان در دستور کار قتار گتفت .آمتیکاییها تحتکات شدیدی را بتای تتغیب
صدام به گ)
بتای شتوع گ)

با ایتان آغاز کتدند .بتژی)سکی مشاور ام)یت ملی آمتیکا ،بتای آمادهسازی عتاق
و ااالعرسانی به این کشور ،سفتهای محتمانه بسیاری به م)طقه داشت که

مجلهها و مطبوعات آمتیکایی و اروپایی از مالقاتهای متعدد بتژی)سکی با صدام حسین ابت
دادند (میتچتاغ اانی . 59 :2335 ،مجله فیگارو به نقل از اارق عزیز وزیت امور اارگه وقت عتاق
در ای)باره چ)ین گزارش داد :گتیان گ)

ایتان و عتاق در واقع از ژوئن گ شته (تیتماه 2353

زمانی آغاز شد که بتژی)سکی به اردن سفت کتد و در متز کشور اردن سفت کتد و در متز کشور
اردن و عتاق با شخص صدام مالقات کتد و قول داد که از صدام حسین کامالً حمایت نماید و این
امت را تفهیم کتد که آمتیکا با آرزوی عتاق در مورد شالالعتب و احتماالً بتقتاری یک گمهوری
عتبستان در این م)طقه مخالفت نخواهد کتد (مجتبیزاده . 37 :2332 ،در پی تحتیکات و
تحتکات سیاسی آمتیکاییها ،در نهایت عتاق در  32شهتیور  2353حمالت وسیع و گستتدهای را
به ایتان آغاز نمود و هشت سال تمام ،نظام نوپای گمهوری اسالمی را درگیت اطتناکتتین و
اوالنیتتین نبتد پا از گ)

گهانی دوم کتد .تجهیز صدام به انواع سالحهای گدید گ)گی و

کشتار گمعی و نیز حمایتهای رسانهای ،سیاسی و بینالمللی به کوشش فتاوان آمتیکاییها انجام
شد (میتچتاغ اانی. 59 :2335 ،
امام امی)ی (ره با آغاز حمله صدام به ایتان ،بیدرن
مورد نقش آمتیکا در شتوع گ)

فتمان مقاومت را صادر کتد و در

فتمودند« :آمتیکا عتاق را وادار نموده است اون گوانان ما را

بتیزد  ...ب دانید که ما با عتاق گ)گی نداریم و متدم عتاق پشتیبان انقالب اسالمی ما هست)د .ما با
آمتیکا در ستیزیم و امتوز دست آمتیکا از آستین دولت عتاق بیتون آمده است ...بارها گفتهام ما
میمور گ)گیم و تسلیم بتای مسلمانان مع)ا ندارد» (صحیفه امام،

 :23ص  . 222-223امام امی)ی

(ره به ع)وان سکاندار کشتی انقالب اسالمی ،همان)د گ شته با روحیهدادن به ملت مسلمان ایتان،
احیای روحیه گهاد و شهادت و بهتهگیتی از حماسههای تاریخی عاشورا و سیدالشهداء ،ضمن
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بسی ،همگانی متدم ،بستت دفاع همگانی و متدمی را فتاهم ساات .در پتتو هدایتهای ایشان و
افتوز و گاهالب به اشغال هشت ساله گمهوری

مقاومت ملت مسلمان ایتان ،صدام این چهته گ)

اسالمی ایتان پایان داد و ضمن تندادن به شتایال پیش)هادی ایتان ،قتارداد  2365الجزایت را که
روزی آن را در پیشگاه ملتش پاره کتده بود ،مب)ای متارکه گ)

قتار داد (محمدی. 35 :2363 ،

استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا بعد از یک دهه شتارت به این نتیجه رسید که با راهکارهای
نظامی و ام)یتی نه ت)ها نتوانست نظام اسالمی را به چالش بکشاند ،بلکه بستتی را فتاهم کتد که در
آن نظام گمهوری اسالمی توانست با تتبیت هزاران متخصص و صاحبنظت در حوزه گ)

 ،در

عتصه نظامی و ام)یتی به باالتتین حد از توان و اقتدار در سطح م)طقه و گهان بتسد.
راهکارهای اقتصادی برای مقابله با ایران
از مهم تتین راهکارهایی که آمتیکا در بتابت کشورهایی که به انحاء گوناگون در بتابت
سیاست زیادهاواهانه ایاالت متحده میایست)د استفاده میک)د این است که با بتچسبهای مختلف
حمایت از تتوریسم ،تالش بتای دستیابی به سالحهای کشتار گمعی و نقض حقوق بشت متهم
میگتدند ،استفاده از حتبههای اقتصادی است (پایگاه ای)تتنتی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش
آموزان  .ل ا آمتیکا با هدف مهار ایتان اتحهای مختلف اقتصادی را بتای ضتبهزدن و به
چالش کشاندن انقالب اسالمی اگتا نموده است .اتح سیاست مهار ایتان در اواات حکومت بوش
اول در ک)گته آمتیکا مورد تصویب قتار گتفت و در زمان «بیل کلی)تون» و با حمایتهای افتاد
ت)درو در س)ا ،ک)گته و هیئت دولت آمتیکا به متحله اگتا گ اشته شد .هدف اتاحان این
سیاست ،شکست اقتصاد و تضعیف ب)یه مالی ایتان بود؛ نوع نگتش مقامات آمتیکایی در این اتح،
سیاست بدون سالح و نبتدی غیت از غائلهآفتی)ی ،تجزیهالبی ،کودتا و گ)

بود (غالمپور:2363 ،

 . 73به همین دلیل از زمان پیتوزی انقالب اسالمی تاک)ون همواره استکبار گهانی به ستکتدگی
آمتیکا به اعمال تحتیمهای مختلف اقتصادی و وضع قوانین و مقترات گوناگون علیه نظام
گمهوری اسالمی ایتان پتدااته است.
در بُعد اقتصادی دکتتین استتاتژی مهار ،کارش)اسان ایاالت متحده روشهای ذیل را بتای
تضعیف توانم)دیهای مالی ایتان پیش)هاد دادهاند:
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-

ممانعت از دستیابی ایتان به تک)ولوژیهای پیشتفته بهویژه در بخشهای هستهای،
شیمیایی ،فضایی و الکتتونیک.

-

اعمال مجازاتهای س)گین علیه ستمایهگ اری مسسسات ،شتکتها ،افتاد حقوقی و
حقیقی آمتیکایی در ص)ایع نفت و گاز و ص)ایع متتبال با انتژی در ایتان.

-

گلوگیتی از اعطای وام به ایتان توسال مسسسات مالی گهانی نظیت ص)دوق بینالمللی
پول ،بانک گهانی.

-

بلوکهکتدن کلیه اموال و داراییهای ایتان در آمتیکا.

-

مسدودکتدن حسابهای بانکی ایتان در بانکهای آمتیکایی در داال و اار آمتیکا.

-

مم)وعنمودن ورود هت نوع کاالی ایتانی به آمتیکا و صدور هت نوع کاالی آمتیکایی به
ایتان.

-

گلوگیتی از دستیابی ایتان به تک)ولوژیهای دو م)ظوره.

-

تحتیم اتید نفت و هتگونه معامله مالی و پول با ایتان.

-

مم)وعکتدن انتقال اعتبارات و مبادله ارز با ایتان.

-

اعمال مجازاتهای س)گین علیه شتکتها و مسسسات غیت آمتیکایی که به ارتقای توان
ایتان بتای توسعه م)ابع نفت و گاز کمک میک))د.

-

اعمال تحتیم علیه کشورها و مسسسات اارگی که بیش از  9میلیون دالر در سال ،در
ص)ایع انتژی ایتان ستمایهگ اری ک))د.

-

مقابله گدی و مستمت با گستتش روابال اقتصادی ایتان با کشورهای پیشتفته.

-

حمایت از رقبای اقتصادی ایتان در سطح م)طقه و گهان و تقویت آنها در مقابل ایتان.

-

تبلیغات وسیع بتای ناامن گلوهدادن اغتاقآمیز اوضاع داالی ایتان با هدف گلوگیتی از
ستمایهگ اری مسسسات تجاری و مالی سایت کشورها در ایتان (قاسمی. 267 :2366 ،

آمتیکاییها از سال  2362تا سال  2363در حدود  332مورد موضعگیتی رسمی در رابطه با
تضعیف توانم)دیهای ایتان داشت)د که به واسطه آنها هتگونه همکاری سایت کشورها و مسسسات
اصوصی با ایتان مورد تهدید قتار گتفته است (قاسمی. 266 :2366 ،

71

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

امتوز نیز آمتیکا به بهانه تالش گمهوری اسالمی ایتان بتای دستیابی به انتژی هستهای ،تحتیمهای
شدیدی را علیه کشور ما به کار گتفته و دام)ه و گستته تحتیمها را شامل متاودات بانکی و
شتکت های تجاری و بازرگانی و حتی دارو نموده است که با هدف ایجاد نارضایتی متدم و
گدانمودن آنان از نظام گمهوری اسالمی به ع)وان پشتوانه اصلی نظام صورت میگیتد؛ اما
ایستادگی و صالبت متدم در بتابت زیادهاواهی آمتیکا موگب شد با وگود همه سختیها ،ایتان
اسالمی نه ت)ها در بتابت همة تحتیمها ایستادگی نماید ،بلکه آنها را به فتصتی بتای پیشتفت کشور
تبدیل نماید (مجتبیزاده. 36 :2332 ،
بتژی)سکی ،در یکی از سخ)تانیهای اود صتیحاً اعالم کتد« :تحتیمهای آمتیکا علیه ایتان
به دستاوردهای مهمی نتسیده است و باع

ااتالف بین آمتیکا و متحدان او شده است .شاید این

سیاست را دیگت نتوان ادامه داد و بهتت است به م)افع دراز مدت آمتیکا توگه کتد»(ابتگزاری
فارس. 2363 ،
راهکارهای سیاسی برای مقابله با ایران
بعد از ناکامی دشم)ان اسالم و نظام اسالمی در بتاندازی و مهار انقالب اسالمی در دهه سوم،
استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا با راهکارهای سیاسی ،سعی در تغییت نظام اسالمی داشت)د.
دولت آمتیکا ساالنه بتای بتاندازی نظام اسالمی بودگه ااتصاص میدهد ،این بودگه با ع)وان
«بتنامه تتوی ،دموکتاسی در ایتان» به تصویب میرسد .با وگود ای)که آمتیکا در توافننامه
الجزایت ،بعد از ماگتای تسخیت النة گاسوسی تعهد داده بود که در امور داالی ایتان داالت نک)د،
ولی نگاهی به بودگههای سالیانه این کشور نشان میدهد که تاک)ون میلیونها دالر بتای اقدامات
این چ)ی)ی هزی)ه شده است (میتچتاغ اانی. 56 :2335 ،
یکی از اقدامات مداالهگویانه آمتیکا علیه انقالب اسالمی ،حمایت ،سازماندهی و هدایت
مخالفان نظام بتای مقابله با نظام اسالمی بوده است .این حمایت شامل حمایت مالی ،تسلیحاتی،
رسانه ای ،تبلیغاتی و  ...است .هدایت و حمایت آشکار ستان این کشور از غائله تیت سال  2366و
فت)ه سال  2366عمن کی)هتوزی آنان را به اوبی نشان میدهد .در گتیان فت)ه  ،66مقامات
آمتیکایی بی پتده با داالت در امور داالی کشور به حمایت از گتیان فت)ه پتداات)د .هیالری
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ک لی)تون که وزارت اارگه آمتیکا را در آن زمان بت عهده داشت ،اظهار داشت« :دولت آمتیکا از
بیتون ایتان ،هت حمایتی از دستش بت میآمد از معتتضان (گتیان فت)ه کتد» (مجتبیزاده،
. 33 :2332
با وگود ای)که این بتنامهها در اول چ)د سال گ شته ،ناکارآمدی کامل اود را در تغییت نظام
در ایتان نشان دادند؛ باز هم یکی از اولویتهای اصلی آمتیکا در بودگههای ساالنه می باش)د.
راهکار ترکیبی برای مقابله با ایران
راهکار فتعی استکبار گهانی در دهه چهارم انقالب اسالمی ،تتکیبی از راهکارهای ام)یتی،
اقتصادی و سیاسی است .در حوزه ام)یتی و نظامی ،غتب با حمایت از گتوههای تتوریستی م ل
داعش سعی در به چالش کشاندن نظام اسالمی دارد .نبیل نعیم ،فتمانده ارشد سابن القاعده در
تلویزیون المیادین بیتوت در گوالی  2229گفت :همة داعش بتای سازمان سیا کار میک))د.
داعش بخشی از نگتش نومحافظهکاران و رژیم صهیونیستی بتای بالکانیزهکتدن ااورمیانه ،اعتاب
و مسلمانان است« .گ)

بی پایان» بتای هدردادن م)ابع و پول ایتان اتاحی شده است .وی در

سال  2223پا از آنکه ال)صته یکی از گتوههای تتوریستی حاضت در سوریه به تابعیت القاعده در
آمد ،گفت :من شخصاً اعتقاد دارم ،رهبت ال)صته محمد الجوالنی و الظواهتی رهبت القاعده عامل
سازمان سیا هست)د و از آمتیکا دستور میگیتند (بصیتی و سالدورگت. 579 :2337 ،
انگیزه و تالش رهبتان داعش بتای انجام عملیاتهای تتوریستی در ایتان از اعالمیههای
صادرشده از اتف آنها قابل فهم است .مهمتتین اقدام در این زمی)ه در آذر ماه  2339اتفاق افتاد
که چهار عتوسک بمبگ اری شده توسال زائتان کتبال به ایتان وارد شد که با آگاهی
دستگاههای ام)یتی این توائه ش)اسایی و ا) ی شد و یا حمالت تتوریستی داعش به سااتمان
مجلا شورای اسالمی و حتم امام امی)ی (ره در  26اتداد  2337در تهتان اشاره نمود که در
نتیجه آن  26نفت شهید و حدود  52نفت زامی شدند .این حمالت ،نخستین حمله داعش در ااک
ایتان بود و اولین حمله تتوریستی در تهتان در بیش از یک دهه و نخستین حملة بزرگ در کشور
از زمان بمبگ اری  2363در زاهدان محسوب میشود (ذوالفقاری و عمتانی. 262 :2337 ،
تازه تتین اقدام آمتیکا علیه گمهوری اسالمی ایتان در حوزه ام)یتی ،به شهادت رساندن فتماندهان
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نظامی گمهوری اسالمی ایتان و همتاهان آنان از اتین توسل به حمالت هوایی پهپادها به موراة
سوم ژانویة  2222در شهت بغداد است .در این حملة نظامی ،سپهبد قاسم سلیمانی فتمانده نیتوی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستتیپ حسین گعفتینیا ،سته)

پاسدار شهتود

مظفتینیا ،ستگتد پاسدار هادی اارمی ،ستوان پاسدار وحید زمانیان و  5نفت از اعضای سازمان
شیعی الحشدالشعبی عتاق منگمله ابومهدی المه)دس (معاون الحشدالشعبی به درگه رفیع شهادت
نائل آمدند (علیاری تبتیزی. 32 :2336 ،
در حوزا اقتصادی تاک)ون هیچ یک از تحتیمهایی که ای سه دهة گ شته و با محوریت
آمتیکا بت ایتان تحمیل شده ،نه ت)ها لغو نشده یا کاهش پیدا نکتده ،بلکه به متور بت شدت و ابعاد
این تحتیمها افزوده شده و در حال حاضت ایتان با بی سابقهتتین تحتیمها در تاریخ اود روبتو
است؛ بهاوری که میتوان دربارا آن اصطالح گ)

اقتصادی را به کار بتد (م)ظور . 29 :2332

در حوزا سیاسی نیز یکی از اقدامات مداالةگویانه آمتیکا علیه انقالب اسالمی ،حمایت،
سازماندهی و هدایت مخالفان نظام بتای مقابله با نظام اسالمی از ابتدای پیتوزی انقالب اسالمی تا
به امتوز بوده است؛ که به ع)وان نمونه میشود به داالت آمتیکا در حوادث سال  36اشاره کتد.
س)اریوی آمتیکاییها بتای فت)ه  36در ایتان بت مب)ای القای گستتش فساد سیستماتیک در کشور و
ناکارآمدی مسئوالن بود تا متدم را علیه نظام به ایابانها بکشان)د؛ که با تیزبی)ی رهبتی و
روشنبی)ی و بصیتت متدم تمام س)اریوی آمتیکاییها ا) ی شد (محتتم. 2336 ،
راهکار اصلی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران
همانگونه که قبالً نیز اشاره شد ،هتچ)د همة راهکارهای فوقال کت به ع)وان راهکار فتعی
آمتیکا بتای به چالشکشاندن گمهوری اسالمی ایتان بوده است؛ ولی این را باید در نظت گتفت
که هت کدام از راهکارهای فتعی که به آن اشاره شد ،اود به ت)هایی راهکار اصلی آمتیکا در
مقابل با دشم)ان یا رقبای اود بوده است .به ع)وان م ال ،آمتیکا با راهکار نظامی کشورهایی م ل
یوگسالوی ،افغانستان ،عتاق و  ...را اشغال کتد (باشگاه ابتنگاران گوان ؛ یا با راهکار سیاسی،
پتوژه انقالب رنگی توسال آمتیکاییها اتاحی شد تا به واسطه آن آمتیکا با کمتتین هزی)ه
نظام های مخالف اود در کشورهایی مان)د گتگستان ،لهستان ،چک ،کتواسی ،صتبستان ،اوکتاین
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و  ...را به سقوب و فتوپاشی بکشان)د (متادزاده. 37 :2366 ،
راهکار اصلی که آمتیکا و استکبار بتای به چالش کشاندن نظام اسالمی در نظت گتفته است،
عبارت است از تالش بتای تغییت در باورها و اعتقادات اسالمی متدم گامعه؛ ل ا با بهکارگیتی
متخصصان و تشکیل اتاق فکت و صتف هزی)ه به اتح و اگتای عملیات پیچیده ،دقین و حسابشده
در این حوزه مشغول می باشد .دالیلی که آمتیکا و همتاهانش را به این نتیجه رسانده که در تقابل
با نظام اسالمی و انقالب اسالمی ،راهکار اصلی اود را تالش بتای تغییت در باورها و اعتقادات
اسالمی متدم گامعه ایتان قتار داده و بت آن تمتکز نمای)د را میشود به اور االصه در دو دلیل
تجتبه تاریخی و دلیل عقلی بیان نمود؛ که در ادامه به اگمال به بترسی این دو دلیل اواهیم
پتداات.
الف تجربه تاریخی
در سال  32هجتی قمتی ،موسی بن نُصیت (حاکم شمال آفتیقا با تهیه مقدمات الزم،
لشکتی هفت هزار نفتی را به فتماندهی اارق بن زیاد مهیای فتح شبه گزیتا ایبتی (Iberia
کتد .پا از به دست آوردن پیتوزیهایی چ)د ،موسی بن نصیت نیز با نیتوی کمکی وارد شبه
گزیته شد و ای مدت کوتاهی ،تمام شبه گزیتا ایبتی (اسپانیا و پتتقال به دست مسلمانان فتح
گتدید .حتی آن ها از سلسله گبال پیتنه گ شت)د و به ااک فتانسه رسیدند و حکومت اسالمی
اندلا را در شبه گزیته بتقتار کتدند که تا سال  636هجتی قمتی ادامه یافت (محمدی
گورکویه . 66 :2362 ،اهمیت و عظمت اندلا ه)گامی بیشتت نمود پیدا مییابد که نگاهی به نقشه
سیاسی اروپا در قتن هشتم میالدی افک)ده شود .در حالی که ستزمینهای مسکون و متمدن اروپا
ت)ها به پیتامون مدیتتانه ،فتانسه و بخشهایی از اروپای متکزی و شبه گزیته بالکان محدود بود و
هیچ آثاری از زندگی مدنی در انگلیا ،آلمان ،اتتیش ،روسیه ،اروپای شتقی و اسکاندی)اوی
دیده نمیشد ،مسلمانان موفن شدند در گ)وب غتبی اروپا تحولی علمی و فته)گی و شکوفایی
و علوم اسالمی را به اروپا انتقال ده)د (گلی

فکتی و ادبی پدید آورند و گوشهای از فته)

زواره . 59 :2366 ،ه)گامی که ستتاست اسپانیا به تصتف اسالم درآمد و حکومت اسالمی در آن
استقتار یافت ،وضع این کشور به کلی دگتگون شد؛ نظام ابقاتی از بین رفت ،بتابتی و بتادری
گایگزین آن گتدید؛ یهودیان و مسیحیان و مسلمین در ک)ار هم بتادرانه زندگی میکتدند و
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اقلیت های م هبی در اظهار عقیده و انجام متاسم م هبی آزادی کامل داشت)د .تمام کوشش
مسلمین از آن روز ،ریختن شالودا یک تمدن بزرگ و مبارزه با فقت و گهل بود که در اول
هشتصد سالی که مسلمین در آنجا حکومت میکتدند ،به قدری از اود آثار گتانبها گ اشت)د که
ه)وز هم بهتتین آثار دیدنی اسپانیا مخصوص دوران اسالمی است .گوستاولوبون مینویسد:
«مسلمین در اول چ)د قتن ،کشور اندلا را از نظت علمی و مالی به کلی م)قلب نموده و آن را تا
افتخاری بت ست اروپا قتار داده بودند؛ و این انقالب نه ت)ها در مسائل علمی و مالی ،بلکه در ااالق
نیز بوده است»(قتبانی . 69 :2352 ،مسلمانان اندلا در سایة دانشپژوهی و علمدوستی در اسالم،
بدان پایه از پیشتفت در رشتههای مختلف علمی ،ص)عت ،کشاورزی ،شهتسازی و زیباسازی
شهتها رسیدند که «گان دراپت»( Jhon w.Draperدر «تاریخ پیشتفت فکت در اروپا» پا از
توصیف شهتسازی و زیباسازی شهت قتابه (پایتخت اندلا مینویسد« :هفتصد سال بعد از این
تاریخ (زمانی که قتابه چ)ین شکوهی داشت هم حتی یک چتاغ در راههای عمومی ل)دن و
پاریا وگود نداشت و قتنها پا از این تاریخ ،افتاد پیاده در شهت ل)دن و پاریا در روزهای
بارانی تا قوزک پا در گل فتو می رفت)د» (محمدی گورکویه. 32 :2362 ،
مسیحیان که از نفوذ اسالم در این ستزمین ،سخت اشمگین بودند ،به اگتای نقشهای دست
زدند و پیشتوی گام به گام را ستلوحة کار اود قتار دادند .زمامداران مسیحی نقشهای را با کمک
«بتاق بن عمار» افست اائن مسلمین کشیدند .در این نقشه «بتاق بن عمار» به مقامات کلیسا توصیه
میک)د ضمن اودداری از رویارویی مستقیم با مسلمانان ،از اتین بستن پیمان و معاهده در چ)د
حوزه تالش ک))د تا گامعه اسالمی را از درون پاک ک))د تا بتوان)د در دراز مدت مسلمانان را به
زانو در آورند .وی به مسیحیان پیش)هاد داد با مسلمانان وارد م اکته شده و در سه محور آزادی در
تبلیغ دین ،آزادی در آموزش به مسلمانان و آزادی در تجارت معاهده و تفاهمنامه امضا ک))د .چتا
که آزادی در تبلیغ دین باع

اواهد شد که کشیشان و مبلغان بتوان)د تعلیمات دی)ی مسیحیان را

در میان کودکان آموزش ده)د .آزادی در آموزش ،گوانان مسلمان را به ااات حسن ابیعی
احتتام به آموزگار ،وا میدارد که به بتتتی فکتی و نژادی مسیحیان و اروپاییان معتقد شوند و آنان
را عالی مقامتت از اود بدان)د و ستانجام آزادی تجارت و داد و ستد با مسلمانان وسیلهای است
بتای آمیزش و معاشتت نزدیک با آنها .به همین وسیله میتوانید از وابستگی و عالقه مسلمانان به
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پوشاک و دیگت ویژگیهای ملی و م هبی شان بکاهید (موسوی. 239-237 :2337 ،
با پ یتش و بستن پیمان صلح با مسیحیان ،رفتار مسلمانان اندلا رو به فساد و تباهی گتایید؛
کشیشان و مبلغان مسیحی در شهتهای مسلمانان پتاک)ده شدند ،مدرسههای گوناگون به پا کتدند و
تبلیغ مسیحیت را آغاز نمودند .کشیشان بتای تحقنبخشی به مواد معاهده و تیثیتات اقدامات
عملی ،هت از چ)د گاهی تجمع بتقتار میکتدند .از گمله اقدامهای عملی و بلکه از نخستین اقدامها
این بود که در ک)ار روداانه قتابه ،باغ و گتدشگاهی در میان کشتزارها فتاهم کتدند و آن را به
گتدشگاهی عمومی بتای حکمتانان ،صاحبم)صبان و بزرگان مسلمان ااتصاص دادند تا آنها در
روزهای یکش)به عالوه بت گتدش ،از تماشای داتتان مسیحی نیز ل ت ببتند .بتاساس توصیههای
بتاق بن عمار ،شتاب اروپا به اندلا ستازیت میشد تا گوانان مسلمان را فاسد ک)د (ا)طاوی،
. 629 - 627 :2362
این هجمه فته)گی تا آنجا کارساز بود که بزرگ تا کوچک ،از امیت تا ستباز و ابقه حاکم و
عموم متدم ،به فساد ااالقی روی آوردند و به این دام مختّب گتفتار آمدند .متفکت دردم)د ،شهید
متتضی مطهتی (ره در این زمی)ه میگوید« :در کتاب اواندم که روزی یکی از حاکمان مسلمان
در قصت اودش ک)ار دریایی نشسته بود و داشت ایابان و بازار را تماشا میکتد .یک داتت بسیار
زیبای مسیحی ا و شاید به قصد دلتبایی از شخص حاکم ا با ا)ّازی فوقالعاده از آنجا عبور کتد.
او مقداری تماشا کتد ،آن چ)ان فتیفته شد که بی ااتیار اودش از قصت بیتون دوید ،دیگت مجال
به غالمها و نوکتها نداد که بتوید او را بیاورید ،اودش پتید و شخصاً او را بغل زد و آورد داال
قصت .این واقعه گزارش شد به متاکزی که این توائه را اگتا میکتد .میگوی)د وقتی به آنجا
گزارش شد ،آنها از شادی به رقص آمدند ،گفت)د دیگت ما فاتحیم» (عبدالحمیدی و رحیمی،
. 72-37 :2336
مجموعهی عوامل فوق به سقوب ستزمین اندلا م)تهی گتدید و اک)ون پا از گ شت
قتن ها از فتوپاشی ستزمین اندلا ،همچ)ان آثار اسالمی همچون مساگد و مدارس با معماری
اسالمی در ستزمین اسپانیای ک)ونی مشاهده میشود و یادآور مجد و قدرت مسلمانان در ستزمین
اسالمی است .همانگونه که اشاره شد مسیحیان با تتوی ،فساد و بیااالقی و تغییت در باور و
اعتقادات مسلمانان اندلا ،آنان را فاسد کتده و کمکم آنان را گتفتار فحشا نمودند و این معصیت
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چ)ان ستیع روا یافت که دامن ستدمداران را هم آلوده ساات و آنگاه که درات از داال تهی
شد ،یک حمله نظامی در سال  2932میالدی مسلمین را از پای درآورد .صد هزار نفت کشته شدند
و بقیه تسلیم شدند و زندگی نکبتباری را تحت حکومت مسیحیان آغاز نمودند .ای)ان نیز یا به
تدری ،کشته میشدند و یا به دین مسیحیت میگتویدند .چ)انکه گتگی زیدان مینویسد :پا از
پیتوزی مسیحیان بت اندلا ،مسلمانان را مجبور کتدند مان)د افتاد مختلف عالمتی با اود همتاه
داشته باش)د تا بدینوسیله ش)ااته شوند و ستانجام مسلمانان را میان متگ و پ یتش مسیحیت مخیت
ساات)د .بسیاری از مسلمانان اگباراً تغییت آیین دادند و مسیحی شدند .در محلی موسوم به کالی
کوت تعدادی از کشتی های حامل آذوقة مسلمانان به دست مسیحیان ضبال گتدید و ستنشی)ان
کشتی ها ا که گمعاً بالغ بت هشتصد نفت بودند ا مورد هجوم واقع شدند و مسیحیان همه را دست و
گوش و بی)ی بتیده و سپا موگودات م لهشده را بیرحمانه به کشتیها باز میگتدانیدند و آنها
را آتش میزدند تا اگساد نیمه گان مسلمین تبدیل به ااکستت گتدد (گلی زواره. 97 :2366 ،
این بود ستنوشت یک ملت قهتمان مسلمان که سالها در سایه اتفداری و عمل به دین و
آیین اود به بزرگتتین قدرتها رسیدند و عالیتتین نمونههای تمدن را از اود به یادگار
گ اشت)د؛ ولی از آن ساعتی که دست از احکام مقدس اسالم بتداشت)د و آنها را پشت ست
انداات)د ،اسباب نابودیشان فتاهم شد و دشمن بت آنها مسلال گتدید و به فجیعتتین وضع گتفتار
شدند.
ب دلی) عقلی
فتض ک)ید یک سازه بزرگ م ل یک بت  ،چ)ان دقین و حسابشده ب)ا شده است که به
هیچ وگه ممکن نمیشود به آن صدمه زد و آن را ویتان نمود ،چتا که چ)ان مه)دسی شده اتاحی
و سااته شده است که هیچ روزنه نفوذی بتای ایجاد الل و فساد در آن نمیشود پیدا کتد .در این
حالت ت)ها راهی که می شود این ب)ای عظیم را به پایین کشید ،آن است که زمی)ی را که آن ب)ای
محکم و استوار در آن واقع شده را آنقدر سست نمود تا این زمین نتواند این ب)ای محکم و استوار
را در اود حفظ نماید.
والیت فقیه از گمله مباح

و مفاهیم مهم فقه سیاسی شیعه است که پا از پیتوزی انقالب

اسالمی به ع)وان یکی از پایه های اصلی نظام اسالمی مطتح شده و از اهمیت بسیار بتاوردار است.
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در اندیشه امام امی)ی (ره  ،مب)ای مشتوعیت و اعتبار حاکمان و زمامداران ،نصب و گعل بی
واسطه ،یا با واسطه از سوی اداوند است؛ ب)ابتاین در اندیشه سیاسی امام امی)ی حقانیت و
مشتوعیت نهادهای سیاسی و حقوقی در ظل والیت انحصاری اداوند و بت مالک و مب)ای اذن
الهی میباشد .لکن به تبع آموزههای اسالم ،فتصت اعمال قدرت بتای هت حاکم و نظام مشتوعی،
ت)ها از رهگ ر اقبال و ااتیار متدم است .از این رو ،امام آرای اک تیت متدم را معتبت میداند ،حتی
اگت بت ضتر اودشان رأی داده باش)د (کتیمی واال و زمانی. 252 - 253 :2336 ،
در واقع اصل پ یتش همگانی ،شتب تحقن والیت الهی به دست رهبت است و این اصل گزء
تعتیف والیت نیست ،بلکه شتب وگود و حصول آن است .نقش متدم در میزان «کارآمدی» نظام،
بسیار تعیینک))ده است .هت اندازه متدم در صح)ههای گوناگون اگتماعی ،سیاسی ،فته)گی،
اقتصادی و ...حضور فعال و گستتدهای داشته باش)د ،حاکمیت والیی کارآمدتت و موفن عمل
اواهد کتد؛ به عبارت دیگت متدم در واقع بازوان توانم)د و نیتوی محتکه نظام اسالمی هست)د.
چ)انچه توده متدم مسلمان حمایت عملی نک))د ،حکومت اسالمی هیچگاه شکل نخواهد گتفت،
همان)د دوران امامان معصوم (ع که حکومت نداشت)د (رشادتی. 23-29 :2367 ،
التزام عملی و نظتی به والیت فقیه ،مستلزم داشتن ایمان به والیت اداوند و والیت پیامبت و
ائمه ااهار علیهم السالم است .در واقع رابطه بین تقوای فتد و پیتوی از والیت فقیه یک رابطه
مستقیم بوده و بتای ای)که والیتپ یتی فتد بیشتت باشد ،باید ایمان و اعتقاد وی نیز به اسالم و
احکام اسالمی بیشتت باشد.
امام امی)ی (ره در  26شهتیور  2356در گمع افستان ،همافتان ،درگهداران و پتس)ل غیت
نظامی پایگاه هشتم نکاء نیتوی مستقت در اصفهان ،سخ)انی در شهت قم ایتاد فتمودند که مضمون
آن چ)ین میباشد :پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نتسد (صحیفه امام،

:22

ص  . 56به عبارتی دوام گمهوری اسالمی در پیتوی متدم از والیت فقیه است .در واقع والیت
فقیه به ع)وان آن بت نفوذناپ یت و مستحکمی است که حضتت امام امی)ی (ره آن را در زمین
باور و اعتقادات اسالمی گامعه ب)ا نهادهاند .با توگه به ای)که دشم)ان اسالم و نظام اسالمی با علم و
آگاهی از تاریخ اسالم و سیتا ائمه ااهار علیهمالسالم نیک می دان)د که کسی که به ع)وان نائب
ائمه ااهار علیهم السالم رهبتی گامعه اسالمی را بت عهده دارد؛ آن سطح از تقوا ،شجاعت و
77

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

بصیتت را دارد که نفوذ در آن غیتممکن میباشد؛ ل ا بهتتین کار بتای ضتبه به مقام والیت،
ایجاد شبهه و تغییت در باورهای دی)ی و اعتقادی متدم گامعه است؛ چتا که تغییت در باور و
اعتقادات متدم ،کاهش اااعتپ یتی و والیتپ یتی گامعه را در پی اواهد داشت و به این
تتتیب امکان ضتبه به اسالم و نظام اسالمی وگود دارد.
مباح

ع)وانشده حکایت از اهمیت بسیار زیاد مقوله فته)

دارد ،یکی از دغدغههای

دیتی)ه مقام معظم رهبتی که همواره مورد تیکید و توگه ایشان بوده ،مقوله تهاگم فته)گی است.
آنچه مسلم است این است که دشمن ،تهاگم اود را از گبهه فته)گی شتوع کتده و کامالً
حسابشده و چتاغ ااموش در حال پیشتوی میباشد؛ اگت اقدام شایسته صورت نگیتد ،قطعاً این
غده ستاانی به تمام پیکته ایتان اسالمی ستایت میک)د .ل ا همانگونه که ه)گام تهاگم نظامی
اود را آماده دفاع و فداکاری میک)یم ،در گبهه فته)گی هم باید با تمام امکانات به دفاع و دفع
فته)

دشمن بپتدازیم وگتنه س)گتها را یکی بعد از دیگتی از دست اواهیم داد و زمانی به

اود میآییم که کار از کار گ شته است.

نتیجهگیری
در اک ت گ)

های گهان ،چ)ین متسوم است که اتفین همواره دنبال یافتن راهکاری هست)د

که بتوان)د با کمتتین هزی )ه بیشتتین ضتبه ممکن را به اتف مقابل اود وارد ک))د .ل ا بعد از
پیدا کتدن چ)ین راهکاری ،آن را به ع)وان راهکار اصلی و ستّی در تقابل با اتف مقابل اتخاذ
نموده و بتای ای)که فکت و ذهن اتف مقابل متوگه راهکار اصلی نشود ،در ک)ار راهکار اصلی با
اتح و اگتای یک یا چ)د راهکار فتعی ،سعی در م)حتفنمودن تمتکز اتف مقابل دارند .با
پیتوزی انقالب اسالمی ،استکبار گهانی و در رأس آن آمتیکا ،بتای مقابله با گمهوری اسالمی
ایتان ،راهکارهایی را اتح و اگتا نموده که از این راهکارها یکی را به ع)وان راهکار اصلی مقابله
با ایتان و شکست آن قتار داده است و بتای دورنمودن توگه مسئوالن ایتان از راهکار اصلی ،چ)د
راهکار را به ع)وان راهکار فتعی اتح و اگتا میک)د .نکته قابل توگه ای)که ،راهکارهای فتعی
که آمتیکا بتای مقابله با ایتان در نظت گتفته ،در گ)

با سایت کشورها از آنها به ع)وان راهکار

اصلی بتا ی شکست آن کشورها استفاده کتده است .راهکارهای فتعی که دشم)ان بتای مقابله با
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گمهوری اسالمی بکار گتفتهاند ،در حوزههای نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و یا تتکیبی از این سه
حوزه است .به اوری که اگت چهل سالی را که از پیتوزی انقالب اسالمی میگ رد را به  9دهه
تقسیم ک)یم  ،دشمن با هدف انهدام ،مهار و تغییت نظام اسالمی در هت دهه ،ضمن بهکارگیتی همة
راهکارهای فتعی ،تمتکز اود را در یکی از حوزههای فوقال کت صتف نموده است .بتای م ال
در حوزه نظامی ،میتوان به اقداماتی همچون اتح آزادسازی گتوگانهای آمتیکایی در گتیان
تسخیت النه گا سوسی و شکست در آن ،اتح کودتای نوژه ،تحتیک صدام بتای حمله به ایتان؛ در
حوزه اقتصادی ،اعمال تحتیمهای مختلف اقتصادی و در بخش سیاسی ،به حمایت ،سازماندهی و
هدایت مخالفان نظام بتای مقابله با نظام اسالمی اشاره کتد .در راهکار تتکیبی ،همزمان در همة
حوزهها سعی در ایجاد ضتبه به انقالب اسالمی دارند .یع)ی در حوزه اقتصادی ،شدیدتتین تحتیم
را اعمال و همزمان با بهکارگیتی انواع تتف)دهای سیاسی ،سعی در ایجاد فت)ه و آشوب در ایتان و
القاء روحیه ییس و ناامیدی در بدنه گامعه دارند و در حوزه نظامی ،با اقدامات تتوریستی در داال
کشور و تتور مسئوالن دلسوز م ل سپهبد قاسم سلیمانی اقدام کتدهاند .گالب ای)که هتچ)د همة
این اقدامات از راهکارهای فتعی استکبار بتای ضتبه به اسالم و نظام اسالمی بوده است ،آمتیکا
در دشم)ی و ایجاد ضتبه با سایت کشورها از تکتک آنها به ع)وان راهکار اصلی بتای شکست
آن کشورها استفاده کتده است .اما راهکار اصلی آمتیکا و استکبار بتای به چالش کشاندن نظام
اسالمی عبارت است از تالش بتای تغییت در باورها و اعتقادات اسالمی متدم گامعه .دالیلی که
آمتیکا و همتاهانش را به این نتیجه رسانده که در تقابل با نظام اسالمی و انقالب اسالمی ،راهکار
اصلی اود را تالش بتای تغییت در باورها و اعتقادات اسالمی متدم گامعه ایتان قتار داده و بت آن
تمتکز نمای)د را می شود به اور االصه در دو دلیل تجتبه تاریخی دشم)ان اسالم در به انحطاب
کشاندن تمدن اسالمی در ستزمین اندلا و دلیل عقلی هم ای)که دوام و قوام نظام اسالمی در
اااعت و پیتوی از والیت فقیه می باشد و با توگه به ای)که هیچگونه راه نفوذ و ضعف در مقام
والیت وگود ندارد؛ می اواه)د زمی)ی را که دژ محکم و نفوذناپ یت والیت فقیه در آن ب)ا شده
(باور و اعتقادات دی)ی گامعه اسالمی را سست نمای)د تا دیگت این گامعه توان نگهداری این ب)ای
استوار را نداشته باش)د؛ و ابیعتاً گامعه اسالمی که از امام اود غافل بماند ،محکوم به شکست
اواهد بود.
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پیشنهادات:
بتای دفاع در مقابل گ)

نتم و گ)

فته)گی راهکارهای مت)وعی مطتح است که در ادامه

به بتای از این راهکارها اشاره میشود:
 -2تالش بتای آگاهسازی و ایجاد دغدغه و باور به وگود گ)

نتم در بین متدم و

مسئولین.
 -2توگه ویژه به وگود پیوست فته)گی در تمام اتحهای اقتصادی ،اگتماعی و سیاسی.
 -3بتاورد قااع با متوگان فته)

غتب و مبارزه گدی با روحیهی کاخنشی)ی و

تجملگتایی بهویژه در بین مدیتان و مسئولین.
 -9تالش بتای رفع مشکالت اقتصادی گامعه بهویژه مشکالت اشتغال و ازدوا گوانان.
 -5تقویت بی)ش دی)ی و سیاسی گامعه.
 -7احیاء و توسعه امتبهمعتوف و نهی از م)کت.
 -6دفاع از ارزشهای دی)ی و احیای عزت نفا و غیتت دی)ی.
آنچه مسلم است این است که دشمن ،تهاگم اود را از گبهه فته)گی شتوع کتده و کامالً
حسابشده و چتاغ ااموش در حال پیشتوی میباشد .اگت اقدام شایسته صورت نگیتد ،قطعاً این
غده ستاانی به تمام پیکته ایتان اسالمی ستایت میک)د .ل ا همانگونه که در اول  6سال دفاع
مقدس متدم و مسئولین با عزم و اراده هم در مقابل تهاگم سخت گهانی با الن حماسه ماندگار
موگب شگفتی گهانیان شدند ،بتای مقابله با گ)
و دفع فته)

نتم و فته)گی هم باید با تمام امکانات به دفاع

دشمن بپتدازیم؛ وگتنه س)گتها را یکی بعد از دیگتی از دست اواهیم داد و زمانی

به اود میآییم که کار از کار گ شته است.
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منابع:
2ا الفتپور ،محمدعلی ( . 2363چهل تدبیت :متوری بت وقایع بحتانی تاریخ گمهوری
اسالمی ایتان ،تهتان :نشت پتستا.
 -2ابتاهیمی ،شهتوز؛ محمدی ،مصطفی ( . 2332فته)

 :بستتی بتای گ)

نتم،

فصل)امه مه)دسی فته)گی ،سال ششم ،شماره  75و  ،77صفحات .92-72
 3ا امام امی)ی ،سید روح اهلل ( . 2366صحیفه امام( ،مجموعه  22گلدی سخ)تانیها و
بیانات امام امی)ی  ،چا اول .تهتان :مسسسه ت)ظیم و نشت آثار امام امی)ی.
 -9بصیتی ،محمدعلی ( . 2332گ)

نتم علیه گمهوری اسالمی ایتان (روشها ،ابزارها و

راهکارها  ،دو فصل)امه مطالعات قدرت نتم ،سال دوم ،شماره پ)جم ،صفحات -266
.252
 -5بصیتی ،محمدعلی؛ سالدورگت ،الهه ( . 2337بترسی علل و عوامل شکلگیتی داعش،
فصل)امه سیاست ،دوره  ،96شماره  ،3صفحات .553-562
 -7دهقانی فیتوزآبادی ،سید گالل ( . 2332ف)اوریهای قدرت در گ)

نتم ،فصل)امه

مطالعات راهبتدی ،سال چهاردهم ،شماره اول ،شماره مسلسل  ،52صفحات .5-32
 -6ذوالفقاری ،مهدی؛ عمتانی ،ابوذر ( ، 2337تیثیت ظهور داعش بت ام)یت ملی گمهوری
اسالمی ایتان ،فصل)امه پژوهشهای سیاسی گهان اسالم ،سال هفتم ،شماره دوم،
صفحات .273-235
 -6رشادتی ،محمدمهدی ( . 2367حکومت مبت)ی بت نظتیه والیت فقیه از م)ظت امام امی)ی
(ره  ،فصل)امه دین و سیاست ،شماره  ،23-29صفحات .3-23
 -3سیاهه گ)

های ناکام آمتیکا در گهان ،باشگاه ابتنگاران گوان به آدرس:

 23 ،www.yjc.irاردیبهشت  2336کد ابت .7525639
 -22ا)طاوی ،سید محمد ( . 2362غتوب آفتاب در اندلا :علل انحطاب حکومت
مسلمانان در اسپانیا ،تهتان :دارالصادقین.
 -22عبدالحمیدی ،حسین؛ رحیمی ،اسداله ( . 2336نقش فساد ااالقی در انحطاب تمدن
اسالمی در اندلا ،نشتیه گفتمان اندیشه ،دوره یک ،شماره یک ،صفحات .72-37
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 -22علیاری تبتیزی ،بهاءالدین ( . 2336قتل هدفم)د در آیی)ه اصول و مبانی حقوق
بینالملل (با تیکید بت قتلهای هدفم)د رژیم اشغالگت قدس و ایاالت متحده آمتیکا
به ویژه قتل هدفم)د سپهبد شهید قاسم سلیمانی  ،پژوهش)امه حقوق بشتی ،سال پ)جم،
شماره  ،26صفحات .23-99
 -23عیوضی ،محمدرحیم؛ میتشاه والیتی ،فتزانه؛ نظتیزاده ،فتهاد ( . 2332گ)

نتم و

س)اریوهای آی)ده انقالب اسالمی ایتان ،فصل)امه پژوهش)امه انقالب اسالمی ،سال اول،
شماره  ،9صفحات .2-39
 -29غالمپور ،احمد ( . 2363راهبتدهای دفاعی گمهوری اسالمی ایتان در بتابت تهدید
نظامی آمتیکا ،سیاست دفاعی ،شماره  ،62صفحات .56-222
 -25فوالدی ،محمد ( . 2366فته)

و مه)دسی فته)

 ،فصل)امه راهبتد فته)

 ،سال

اول ،شماره اول ،صفحات .263-222
 -27قاسمی ،مصطفی ( . 2366تحتیمهای یکجانبه آمتیکا علیه ایتان و آثار آن ،فصل)امه
متبیان ،شماره  ،26صفحات .263-222
 -26قتاگز لو ،محمد ( . 2362چیستی فته)

و تمدن ،مجله ااالعات سیاسی -

اقتصادی ،شماره  236و  ،236صفحات .67-35
 -26قتبانی ،زین العابدین ( . 2352علل پیشتفت اسالم و انحطاب مسلمین :اسپانیا از
مسلمین استمداد میک)د ،درسهایی از مکتب اسالم ،سال چهاردهم ،شماره ،5
صفحات .62-69
 -23قتبانی شیخنشین ،ارسالن؛ آسوده ،رضا ( . 2336آمتیکا و گمهوری اسالمی ایتان :از
گ)

سخت تا گ)

نتم ،فصل)امه پژوهشهای راهبتدی انقالب اسالمی ،سال دوم،

شماره  ،7صفحات .2-32
-22کتامتی ،محمد ( . 2363تاریخچه اقدامات اصمانه آمتیکا علیه ایتان ،ابتگزاری
فارس به آدرس.www.farsnews.ir :
 -22کتیمیواال ،محمدرضا؛ زمانی ،محمدمهدی ( . 2336گایگاه سیاسی متدم در نظتیه
والیت مطلقه فقیه در اندیشه امام امی)ی (ره و نظتیه االفت در اندیشه
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ااوانالمسلمین مصت ،فصل)امه مطالعات انقالب اسالمی ،سال پانزدهم ،شماره ،59
صفحات .296-279
 -22گلی زواره ،غالمتضا ( . 2366اروپا ،مسلمانان و ستزمینهای اسالمی :سقوب اندلا،
درسهایی از مکتب اسالم ،سال چهل و نهم ،شماره  ،3صفحات .93-96
 -23گلی زواره ،غالمتضا ( . 2366اروپا ،مسلمانان و ستزمینهای اسالمی :هشت قتن
فتمانتوایی در اندلا ،درسهایی از مکتب اسالم ،شماره  ،563صفحات .59-53
 29ا مجتبیزاده ،علی ( . 2332شتارتهای آمتیکا علیه ملت ایتان ،مکاتبه و اندیشه،
شماره چهل و هفتم ،صفحات .32-229
 -25محتتم ،محمدحسین ( . 2336روزنامه کیهان به آدرس  ،kayhan.irپ)،ش)به 27
آبان  2336شماره .22323
 27ا محمدی ،م)وچهت ( . 2332سیاست اارگی گمهوری اسالمی ایتان :اصول و مسائل،
چا ششم .تهتان :انتشارات دادگستت.
 26ا محمدی ،یداهلل ( . 2363انقالب اسالمی و گ)

تحمیلی :تقابل و رویارویی دو چهته

«نتمافزاری و سختافزاری» قدرت ،فصل)امه مصباح ،سال نهم ،شماره  ،37صفحات
.35-227
 -26محمدی گورکویه ،علی ( . 2362شکست مسلمین در اندلا ،عبتتی بزرگ ،رواق
اندیشه ،شماره ،25صفحات .66-37
 -23متادزاده ،علی ( . 2366نگاهی بت انقالب مخملی در ایتان ،مجله امید انقالب ،شماره
 ،929صفحات .37-33
 -32متادیرستگار ،حمیدرضا؛ شمخانی ،اژدر؛ یوسفی افتاشته ،مجید (بیتا  .گ)
(گ)

نتم

ااموش تهدیدی علیه ام)یت گامعه ،فصل)امه دانش انتظامی همدان ،سال دوم،

شماره  ،9صفحات .25-52
 -32م)ظور ،داوود ( ، 2332بازاوانی تحتیمهای ناعادالنه :ویژگیها ،اهداف و اقدامات،
فصل)امه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال یکم ،شماره  ،2صفحات .22-92
 32ا موسوی ،سیدصفدر ( . 2337بازاوانی عبتتآموز تاریخ اندلا ،فصل)امه علمی
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پژوهشی بالغ ،شماره  53و  ،59صفحات .226-295
 33ا موسوی ،سید صمد ( . 2337متوری بت گ)ایات آمتیکا علیه ملت ایتان ،پایگاه
ای)تتنتی اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزان به آدرس.www.afaagh.com :
 39ا میتچتاغ اانی ،حسین ( . 2335گ)ایات دولتهای آمتیکا علیه ملت ایتان و انقالب
اسالمی ،پیام ،شماره صد و بیستم ،صفحات .93-73
 35ا نائی)ی ،علیمحمد ( . 2363درآمدی بت ماهیتش)اسی گ)

نتم ،فصل)امه راهبتد

دفاعی ،سال هشتم ،شمارا  ،26صفحات .2-32
 -37نگاهی به عملیات ام الحس)ین ،پژوهشاگاه علاوم و معاارف دفااع مقادس باه آدرس:
http://www.dsrc.ir/View/article.aspx?id=7801

126

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
سال سوم ،شمارا چهارم ،بهار و تابستان  :2922ص 232-226

سلفیگری در عراق و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسالمی ایران
سید سجاد حسینی دهنوی ،1دکتر روحاله

پورآسیاب2

تاریخ دریافت2922/25/22 :
تاریخ پ یتش2922/27/26 :

چکیده
م)طقه ااورمیانه در اول تاریخ مدرن اود همواره شاهد تحوالت و دگتگونیهایی بوده که ام)یت و سیاست
در سطح بینالمللی را به شدت متیثت کتده است .در این میان ،اشغال عتاق از سوی آمتیکا در سال  ،2223ستنگونی
صدام و تغییت رژیم در این کشور را میتوان مهمتتین رویدادی تلقی کتد که به شکلگیتی دوره گدیدی از تعامالت
میان بازیگتان م)طقهای ،توازن قدرت در ااورمیانه و در مجموع تصویت نوی)ی از م)طقه م)جت شده است .ت)شهای
سیاسی و ت)ازعات حاصل از آن میتواند به افزایش نا ام)ی در گوامع و بتوز چالشهای ام)یتی و در نهایت ،بحتان
م)طقهای بیانجامد .تجتبه حاصل از عملکتد االبان در آغاز قتن بیست و یکم و آشوبسازی دولت آمتیکا در م)طقة
ااورمیانه ،ت)ازعی را شکل داد که بخشی از آن در فتقهسازی و ظهور نا ام)ی در کشورهای اسالمی نمایان شده است.
بحتانی که در عتاق با نمایش گتوهک تکفیتی به نام داعش (دولت اسالمی عتاق و شام شکل گتفت؛ محصول
ت)ازعات فتقهای است که ریشه در عملکتد گ شتة داالتهای اارگی در م)طقه داشته و راه را بتای استمتار
بحتانسازی در م)طقه هموار سااته است .کشور عتاق با بازیگتان مهم م)طقهای از گمله ایتان ،تتکیه و عتبستان
سعودی همسایه است و تحوالت آن بت این کشورها نیز تیثیتگ ار است .ایتان در میان همسایگان و بازیگتان م)طقهای
عتاق ،با رویکتد م بت نسبت به واقعیتها و سااتار سیاسی گدید آن کشور؛ همواره از بتقتاری ام)یت ،ثبات ،تمامیت
ارضی و وحدت ملی در عتاق پا از صدام حمایت کتده است .با این حال ،عتاق پا از صدام به دلیل فضای ناام)ی،
حضور نیتوهای آمتیکایی ،اشونتهای فتقهای ،وگود نیتوهای سلفی و رشد افتابگتایی ،واگد بتای تهدیدات
(هتچ)د شاید مقطعی نیز بتای ایتان بوده است .ب)ابتاین عتاق با مجموعه ویژگیهای ژئوپلیتیکی ستزمی)ی  -قومی-
م هبی  -فته)گی و اقتصادی ،تعتیف مشخصی در م)افع ملی ایتان داشته و گایگاه ااصی را در سیاستهای ایتان به
اود ااتصاص داده است.

کلیدواژهها :سلفیگتی ،م)افع ملی ،ام)یت ملی ،ژئوپلیتیک.
 -2کارش)اسی ارشد ،مدرس دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (علیهالسالم
 -2دکتتی ،مدرس دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (علیهالسالم
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مقدمه:
ااورمیانه به ع)وان یک م)طقه استتاتژیک بزرگ ،به ع)وان مهتا اصلی بازی در دست
قدرتهای بزرگ است و در این مکان گغتافیایی ،م)افع اقویا مورد تالقی و بتاورد بین
همدیگت قتار میگیتد .با توگه به این موضوع میتوان از ااورمیانه به ع)وان م)اان گسستهای نام
بتد که از نیل به یک اتحاد سیاسی و یا اقتصادی عملی ناتوان میباش)د؛ این در حالی است که
بتای از بخشهای کمتب)د گسسته میتواند سیاست بیاتفی یا عدم تعهد را اتخاذ نماید ،ولی
همزمان سایت بخشها در پیوندهای اارگی ادغام میشوند .علت ای)که از این م)طقه به ع)وان
کمتب)د گسسته نام بتده میشود این است که کشورهای این م)طقه دارای ااتالفات چشمگیت
میباش)د و در مکانی قتار گتفتهاند که م)افعشان در میان چتخهای م)افع بیگانگان اتد میشوند.
م)طقه ااورمیانه ای چ)د سال اایت و بهاور مشخص ،بعد از حادثه یازده سپتامبت سال
 2222با چالشها و ناام)یهایی مواگه شده که آثار آن بهاور مستقیم یا غیت مستقیم در حافظه
عمومی ملتها و بهویژه متدم م)طقه به گای مانده است .زیادهاواهی قدرتهای بزرگ در
م)طقه که با بهتهگیتی از گمود فکتی بتای از فتقههای سیاسی و م هبی اسالمگتا همتاه شده،
یکی از مهمتتین موضوعاتی است که افزون بت تشدید ت)ازعات سیاسی ،ت)ازعات م هبی را نیز
شدت داده است .دغدغه و مسئله رسیدن به نقطة کانونی ،دالیل بتوز ناام)ی و ریشهیابی آن در
م)طقة ااورمیانه و بهویژه عتاق است .تداوم ناام)ی در عتاق ،بهگونهای تداوم ناام)ی در
کشورهای همگوار آن و از گمله ایتان بوده و میتواند پیامدهای ام)یتی نااوشای)دی را بتای
نظام .ا.ایتان در پی داشته باشد .عتاق کشوری تیثیتگ ار در معادالت م)طقهای بوده و از نقش
مهم آن در بازی سیاسی بین قدرتهای بزرگ نباید غافل ماند؛ چتا که در اول سی سال
گ شته بسیاری از تحوالت سیاسی م)طقه ناشی از تحوالت عتاق و شتایال سیاسی و ام)یتی
حاکم بت این کشور بوده است (ساوه درودی. 5 :2333 ،
سوءاستفاده از ااتالفات فکتی و اعتقادی م اهب گوناگون اسالمی و ااتالفافک)ی بین
آنان ،همواره یکی از بتنامههای ثابت استعمارگتان و مستکبتین گهت تضعیف گهان اسالم و
کسب م)افع نامشتوع بوده است .هت عامل تفتقهای که در دنیای اسالم مشاهده شود ،در نهایت با
ایادی ابی

استکبار ارتباب پیدا میک)د و تحتکات تفتقهافک)انه آنان میان قومیتها ،ملتها و
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م اهب اسالمی اک)ون به گایی رسیده است که با پول ،تشوین ،تدبیت و اتاحی ایادی استکبار،
بتای از مسلمین بتای دیگت را تکفیت میک))د و آنان را کافت میاوان)د .در سالهای اایت و
بهاصوص پا از پیتوزی انقالب اسالمی و شدتگتفتن اموا بیداری اسالمی در اقصی نقاب
گهان اسالم ،فعالیتها و اقدامات گتوههای تکفیتی ،سلفی ،وهابی و ...علیه مسلمانان «شیعه و
سنی» بیشتت شده است (علیزاده و بزرگزاده. 5 :2333 ،
سلف گتی یک از مهمتتین چالشها! ام)یت بینالملل است که بهویژه در دهه اایت نقش
بتگستها! در ناامنساز! فضا! م)طقها! داشته است .شکلگیتی سلفیگتی ،مهمتتین رویداد
ایدئولوژیکی و فکتی تاریخ مسلمانان به شمار میآید که توانسته است به پشتوانه ادبیات فقهی و
کالمی و نیز نشانهش)اسی (هدفها متکی بت شبکه مع)ایی گستتده ،نیاز به گتایشها و گتیانهای
سیاسی سلفی را مجسّم و آنها را در اشکال روز ،بازتولید ک)د .وگود گتیانهای سلفی در عتاق
قدمتی اوالنی دارد؛ این گتیان همواره بخشی از سااتار هویتساز عتاق بوده که آن را با
چالشهای اساسی روبتو کتده است ،گتیانی که بدون شک زاییده شتایال داالی و اارگی
متعدد است .سلفیگتی تا قبل از اشغال عتاق ،پدیدهای نه چ)دان گستتده بود؛ اما بعد از اشغال
سال  ،2223با وگود آنکه بستت اصلی آن در بیتون و در افغانستان شکل گتفته بود؛ در عتاق
موگب ایجاد گتوهکی شد که آن را القاعده در ستزمین بینال)هتین مینامیدند .این گتیان با ای
فتاز و نشیبهایی در اول سالیان اایت ،در بحتان سوریه فتصت احیا پیدا کتد و با نام داعش در
عتاق اعالم موگودیت کتد (سیدنژاد. 3 :2366 ،
عتاق گدید واگد تحوالتی است که تغییت در سااتار قدرت و هویت آن باع
دگتگونیهایی در ژئوپلیتیک و رویکتدهای بازیگتان ااورمیانهای شده است .حضور شیعیان و
اکتاد در ساات قدرت بغداد ،ح ف رژیم کی)هتوز بع ی ،تغییت رویکتد «عتبی  -س)ی» به «عتبی -
شیعی  -کتدی» در فضای سیاسی عتاق ،فتصتهای به وگود آمده در عتاق گدید در گهت م)افع
ملی ایتان است .حضور بازیگت فتام)طقهای آمتیکا و بازیگتان م)طقهای دیگت در آمایش و روند
تحوالت عتاق نوین ،باع

اتخاذ استتاتژیهای سیاسی ام)یتی ویژه ایتان در قبال این واقعیات شده

است .حضور شیعیان در رأس هتم سیاسی عتاق ،ع)صت کتدی ،مسائل متزی ،م)افع بازیگتان
م)طقهای و ...از گمله دغدغههایی است که رویکتدهای استتاتژیک ایتان در عتاق را توگیه و
تبیین مینماید (سیدنژاد. 9 :2366 ،
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بیان مسئله:
عتاق همواره در اول تاریخ موگودیتش به ع)وان یک همسایه آرام و مطمئن بتای ایتان
نبوده است و مهمتتین تهدیدات ام)یتی ایتان از اتف این کشور روی داده است .عتاق گدید با
تغییتات شگتف نسبت به گ شته ،دارای اصوصیاتی است که نیازم)د تجدیدنظت در استتاتژیهای
راهبتدی ام)یتی ایتان در قبال این کشور است .عتاق کشوری است که به لحاظ قومی ،م هبی و
زبانی مت)وع است و گتوههای مختلف قومی م هبی در این کشور زندگی میک))د .شیعیان ،اعتاب
س)ی و کتدها سه گتوه اصلی در این کشور محسوب میشوند .یکی از مهمتتین ویژگیهای عتاق
نوین ،نگاه افتاد و گتوهها با هویتهای متمایز به ساات قدرت و سیاست و چگونگی ت)ظیم
روابال با یکدیگت است .نوع نگاه افتاد و گتوهها در ت)ظیم روابال اود با همسایگان عتب ،ایتان و
چگونگی حضور نیتوهای بیگانه اصوصاً نیتوهای سلفی  -تکفیتی در عتاق نوین نیز نکته بسیار
حائز اهمیتی است .پیچیدگی سااتار هویتی و قومی عتاق ،مشکالت عمیقی را در این سطح تحلیل
به همتاه دارد .در اول نیم قتن گ شته ،نگاه ایتان و عتاق نسبت به یکدیگت همواره نگاهی ام)یتی
بوده است .در شتایال نوین و با واردشدن ع)اصت گدید در حوزه سیاسی عتاق ،گایگاه این کشور
در سیاست اارگی ایتان اهمیت بیشتتی پیدا نموده و از تخاصم و رقابت به سوی رقابت و
همکاری میل میک)د .از مهمتتین این ع)اصت ،حضور شیعیان در رأس قدرت عتاق و شکلگیتی
نوع گدیدی از ساات قدرت در این کشور است که بتای نخستین بار در تاریخ عتاق و م)طقه
شاهد آن هستیم .ع)صت دیگت ،ح ف رژیمی است که همواره نگاهی کی)هتوزانه و اصومتآمیز
نسبت به ایتان داشته است .با توگه به تحوالتی که در عتاق نوین پیش آمده ،پاسخ به این سسال
مطتح میگتدد که وگود نیتوهای سلفی چه تیثیتاتی بت م)افع ملی گمهوری اسالمی ایتان دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :
ضتورت تحقین را میتوان در اشتتاک ایتان با عتاق در مواردی نظیت -2 :همسایگی و
اشتتاک م هبی (اک تیت شیعه  -2 ،تجانا فته)گی و تاریخی -3 ،اشتتاک م)افع و وابستگیهای
گغتافیایی و ژئوپلیتیک دانست .هتچ)د تحوالت گدید بت مب)ای ع)اصت فوق ،ایتان و عتاق را در
مسیت همکاری و همگتایی قتار داده؛ اما رشد و توسعه آن مستلزم درک واقعیات دیگتی است که
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این موقعیت ژئوپلیتیکی را تهدید میک))د .یکی از مهمتتین عوامل ،ایفای نقش گتیان سلفیگتی
در عتاق است که در تالقی با عوامل م)طقهای و فتام)طقهای از ظتفیت تیثیتگ اری زیادی
بتاوردار است .از نظت سلفیها و حامیان م)طقهای آن ،عتاق گدید با توگه به نقش فتصتساز
شیعیان آن ،مهمتتین حلقه اتصال استتاتژیک ایتان به حوزههای رقابت و نفوذ در سطح م)طقه به
حساب میآید .بهویژه آنکه در دورهی گدید ،درگهی تعامالت دو کشور بتای نخستین بار بت
محور اتصاالت ابیعی فته)گی و سیاسی بین ملتها و دولتها ،بهاور همزمان قتار گتفته و
موگب ارتقا روند همگتایی و همکاری آنها در م)اسبات م)طقهای نیز اواهد شد.

پیشینه تحقیق:
مطالعه مسائل عتاق به علت همسایگی با ایتان و مهمبودن تیثیت آن بت مسائل استتاتژیک
ایتان ،باع

به تحتیت درآمدن کتاب ،مقاالت ،تحقین و پژوهشهای زیاد و بتگزاری نشستهای

تخصصی ،همایشها ،میزگتدهای سیاسی – ام)یتی ،اقتصادی و ...فتاوان شده است .بترسی کتب
کتابخانهها و سایتهای مختلف و بترسی و مطالعه پایاننامهها ،مقالهها و مطالب تدوینشده در
مورد سلفیگتی در عتاق و گمهوری اسالمی ایتان نشان میدهد یافتههای موگود درباره این
موضوع عبارت)د از:
 کتاب «جغرافیای کشور عراق با تأکید بر مسائ) ژئوپلیتیک» از محمدپور و نامی کهسااتارهای فته)گی ،اقتصادی ،اگتماعی ،سیاسی و نظامی عتاق را مورد تحلیل قتار
میدهد.
 کتاب «روند دولت -ملت سازی در عراق جدید» از علیاکبت اسدی که ابعاد ورویکتدهای م)طقهای دولت  -ملت سازی در عتاق و فتصتها و تهدیدهای عتاق گدید
بتای ایتان را بترسی میک)د.
– مقاله «اهداف پیدا و پنهان داعش در عراق» از فتهاد توسکی
 مقاله «بازشناسی سلفیه با تأکید بر طالبان و القاعده» از محمدرضا اباابایی وعبدالحمید افتااته
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 پایاننامه «ریشههای تروریسم در خاورمیانه و تأثیر منفی آن بر امنیت ملی ایران» ازاحمد کاظمی

اهداف تحقیق:
اصوالً هت تحقین و پژوهشی به علت وگود اهدافی موگودیت مییابد و ابیعی است پژوهش
ذیل نیز به دنبال یک ستی اهدافی است که شکلگیتی آن را توگیه میک)د .ل ا در این گهت به
پارهای از اهداف این پژوهش اشاره میرود:
هدف کلی :بترسی شکلگیتی سلفیگتی در عتاق و تیثیت آن بت م)افع ملی گمهوری
اسالمی ایتان
هدف جزئی :بترسی چالشها و تحوالت ام)یتی شکلگیتی سلفیگتی در عتاق و
پیامدهای آن بتای گمهوری اسالمی ایتان

ادبیات تحقیق:
مفهوم لغوی سلفی:
«سلف» در لغت به مع)ی «پیشین» است؛
ابنم)ظور میگوید« :سَلَفَ ،یَسلِفُ ،سَلفاً و سلوفاً» نیز صیغههای صتفی و مصدر
«پیشیگتفتن» است.
«ابن فارس» میگوید :سلف اصلی است که بت تقدم و سبقت داللت دارد .پا سلف کسانی
هست)د که در گ شته بودهاند.
سلفیه از نظت ماده مصدر ص)اعی از کلمة «سَلَف» است که به آاتش یای نسبت ،همتاه با هاء
اضافه شده که این هاء ه)گام وصل قلب به «ا» میشود؛ یع)ی ه)گام وقف «سلفیه» و ه)گام وصل
«سلفیة» اوانده میشود.
و اما از نظت مع)ا ،بتای آن را به مع)ای «پدرانِ گ شته» دانسته و بتای دیگت بت همه پدران و
اقتبای یک فتد که از نظت زمانی یا فضیلت بت او مقدم هست)د ،ااالق کتدهاند (رمضان البوای،
 . 23 :2363با توگه به این تعتیف ،سلف مع)ایی نسبی دارد؛ به این صورت که هت زمانی ،سلف
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زمان آی)دهی اود است و در مقابل آن« ،اَلَف» قتار دارد؛ به عبارت دیگت ،ما نسبت به آی)دگان،
«سلف» هستیم و نسبت به گ شتگان «الف» شمتده میشویم (رضوانی. 22 :2366 ،
سلفیه در اصطالح:
اصطالح سلفیه در آثار محققان مسلمانِ کشورهای عتبی ،در دو مع)ا به کار رفته است.
در معنای نخست بت کسانی ااالق میشود که مدعی هست)د در اعتقادات و احکام فقهی،
به سلف صالح اقتدا میک))د.
در معنای دوم که کاربتد آن به دوران بیداری مسلمانان در عصت حاضت بت میگتدد ،بت
کسانی ااالق گتدیده است که بتای بیداری مسلمانان و رهایی آنان از تقلید فکتی غتب و اتکا و
اعتماد آنان به فته)

و تمدن دیتی)ه اویش و رگوع به قتآن و س)ت ،با نگاهی تازه و اندیشهای

نو بتای حل معضالت و مسائل فکتی گدید و استخدام فن و تک)یک و علوم تجتبی بت مب)ای
فته)

اسالمی و تطهیت چهته نورانی اسالم از غبار بدعتها و اتافههایی که در اول چهارده قتن

بت آن نشسته بود تالش کتدهاند و حتکت «اصالح دی)ی» را شکل دادهاند (رمضان البوای:2363 ،
. 257-253
تاریخچه سلفیت:
مسلمانان عصت پیامبت صلیاهلل علیه و آله و سلّم ،چه آنهایی که موافن و یکدل بودند و
چه آنانی که نفاق در سی)ه داشت)د ،در زمی)ة اصول و فتوع دارای یک اساس و روش بودند؛ امّا
دیتی نپایید که فت)های بزرگ با لشکتکشی معاویه و همتاهانش بتای گ)

با علی (ع بتاساس

فهم غلال و بی)ش نادرست و ای)که حضتت علی (ع در مجازات قاتالن ع مان کوتاهی نموده
است ،ست از آستین درآورد و مسئله تحکیم میان دو فتقه و اتو عدهای از هم لشکتیان
حضتت علی (ع بت وی ،با این ادّعا که پ یتفتن حکمیت ابوموسی اشعتی و عمتو بن عاص به
مع)ای پ یتفتن و پ)اهبتدن به حکم بشت است و پ یتفتن حکم بشت کفت است؛ آن فت)ه ایجاد
بزرگ شد و نتیجة اعتقاد م کور ،چ)ین شد که حضتت علی و دو حَکم و اصحاب گمل و هت
کسی که مسئله تحکیم را پ یتفته باشد کافتند (به)ساوی. 3 :2333 ،
پا از رحلت رسول گتامی اسالم (ص  ،بین مسلمانان در موضوع گانشی)ی رسول ادا
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ااتالف افتاد و این مسئله یک سسال اساسی را مطتح ساات :آیا االفت به نصب الهی و معتفی
نبوی ثابت میشود؛ یا به انتخاب متدمی؟ پاسخ به این سسال مستلزم یک موضعگیتی اعتقادی بود
و اتفداران انتخاب یا انتصاب ،هتکدام یک گتوه فکتی از مسلمانان را شکل دادند .سپا در
زمان االفت امیت مسم)ان (ع  ،گتوهی به کلی م)کت هت نوع حکومتی شدند ،وصف اویش را از
امت اسالمی گدا کتدند و به اوار معتوف شدند .بعد از آن نیز مسائلی که در باب ایمان و کفت،
قضا و قدر ،گبت و ااتیار ،صفات الهی بهویژه قدیم یا حادثبودن کالم الهی و به تبع آن حدوث و
قدوم قتآن ،عقلگتایی و نص گتایی و ...پیش آمد؛ موگب تفتق مسلمانان به فتقههای گوناگون
گتدید .یکی از این فتقهها اهل حدی

بودند که به اا مسائل اعتقادی و فتوع عملی از ظواهت

قتآن و روایت اصتار میورزیدند .از درون این گتیان فکتی در قتون اایت ،تفکت سلفگتایی با
نام سلفیه به ع)وان یک فتقه شکل گتفت (بداشتی. 32-32 :2366 ،
آغاز رسمی پایهریزی عقاید وهابیت که مبت)ی بت انحتافات شدید اعتقادی و اثبات شتک
و کفت فتق اسالمی بود ،به وسیلهی ابن تیمیه در اواات قتن هفتم مطتح شد که با مخالفت و
مقابله آشکار اندیشم)دان م اهب اسالمی روبهرو گتدید .وی در نهایت در سال  626ه.ق در
زندان قلعهی دمشن متد و با متگش افکار وی نیز به فتاموشی سپتده شد .اما قتنها بعد در قتن
دوازدهم هجتی ،محمد بن عبدالوهاب بار دیگت عقاید ابن تیمیه را زنده کتد و با هماه)گی
محمد بن سعود حاکم درعیه و به راه اندااتن نبتدهای اونین بت تمامی م)طقه حجاز تسلال یافت
(عباسی. 5 :2363 ،
تحوالت و فعلوانفعاالت این گ)بش ،ماحصل بتاورد مدرنیته و گهان اسالم بوده و اتح
قدرتم)دانه آن ،مدیون این تالقی و بتاورد است .اک ت گ)بشهای سیاسی در گهان عتب و سایت
نقاب گهان اسالم (از حجاز تا پاکستان و چچن حداقل در قتن اایت بهویژه دو دهه گ شته مان)د:
القاعده ،ااوانالمسلمون ،آلبانی ،گماعت اسالمی مصت ،التکفیت و الهجته و  ...بهاور مستقیم و یا
غیتمستقیم با این گ)بش فکتی متتبال بودهاند .سلفیگتی از گمله باورهای نوظهور و تیثیتگ ار
بخش عظیمی از گهان اسالم است که در ستاست گهان ،در حال رشد و نمو است که در بتای
م)اان ،گ)بشهای سیاسی و اگتماعی ظاهت شده و بت ستنوشت گهان اسالم تیثیت فتاوانی داشته
است .سلفیگتی معاصت اگتچه از باورهای نوظهور و تیثیتگ ار در گهان اسالم به شمار میآید؛
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لیکن ریشه در باورهای گتیانهای سیاسی دارد که امتوزه از سوی سلفیان و پیتوانش ،در ستاست
گهان در تبلیغ و نشت روایت و قتائت اوداز اسالم است .بهویژه در سالها و دهههای اایت به
دستاوردهایی دست یافته و متاکز دی)ی بسیاری را در اقصی نقاب گهان راهاندازی کتده و در
م)ااقی بهصورت گ)بشهای سیاسی ،اگتماعی ظاهت شده و بت ستنوشت گهان اسالم تیثیت گستتده
نهادهاند (عبدیپور. 22 :2366 ،
در زمان معاصت ،گتوه ت)درو و ناآگاه از اصول و مبان آیین محمد!؛ اسالم و ایمان را
گوی بتا! اود احتکار کتده و از میان همه مسلمانان ،فقال گتوه اندک را مسمن م دان)د و
دیگتان را کافت و مهدورالدم میشمارند .ریشه این نوع تکفیتها به عصت ابنتیمیه و پا از و! به
وهابیان ت)درو بت م گتدد و شدّت عمل گتوه دوم بیش از فتد نخستین است ،زیتا ابنتیمیه غالباً از
کلمه بدعت بهته م گیتد؛ ول گتوه اایت به گا! بدعت ،واژه کفت را به کار م بتد و مالک
تکفیت ،ناهماه)گ با افکار آنها در ام ال مسائل پیشین است .آنها به شدت با حفظ قبور پیامبتان و
اولیا! اله مخالف هست)د و زیارتگاهها را مظهت بتپتست قلمداد م ک))د! در حال که در اول
تاریخ اسالم ،قبور انبیا! پیشین در فلسطین و اردن و شام و عتاق پیوسته محفوظ بوده و مسلمانان
گتوه گتوه به زیارت آنها م رفت)د و هیچکا چ)ین کار! را بتاالف توحید توصیف نم کتد.
حت روز! که بیتالمقدس به وسیله عمت بن اطاب فتح شد ،هتگز او به تختیب این مقامات
فتمان نداد؛ بلکه شیوه پیشی)یان را در حفظ و آرایش آنها تییید کتد .در اول زمان ،پا از رحلت
پیامبت ،تمام موحدان به پیامبت اکتم (ص متوسل شده تا حاگت آنان با شفاعت او بتآورده شود؛ اما
این گتوه این نوع توسلها را با توسل مشتکان به بتها یکسان م گیتند؛ در حال که ماهیت این
دو نوع توسل از هم گداست و از زمین تا آسمان فاصله دارد (سبحانی. 3 :2333 ،

دستهبندی جریانهاى سلفى:
سلفیگری تکفیرى:
سابقه «تکفیت» به قتن اول هجت! باز م گتدد که همزمان با ظهور «اوار » است .دغدغه
اصل اوار  ،مسئله ایمان و کفت بود که م تواند تیثیتها! مهم سیاس به لحاظ بتاوردار! افتاد
از حقوق ناش از عضویت در گامعه اسالم  ،همچون حتمت گان ،مال و حن زندگ داشته باشد.
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آموزه دیگت اوار را میتوان «نف حکومت» دانست.
به دلیل فهم نادرست از آیه « ِنِ الْحُکْمُ ِلَّا لِلّهِ» ،ابن دیدگاه اوار  ،اداوند باید مستقیماً در
این گهان حکومت ک)د .بت اساس مسئله ایمان و کفت ،اوار متتکب گ)اه کبیته را کافت
م دانست)د .فتد با ارتکاب کبیته از عضویت در گامعه اسالم نیز اار م شود .امتبهمعتوف و
نه از م)کت در همه درگات آن واگب است که الزمه آن ،نظارت شدید بت رفتار فتد! و
اگتماع افتاد است و یک از متاتب امتبهمعتوف و نه از م)کت را وگوب اتو و گ)

با

حاکم ستمگت م دانست)د.
 ویژگىهاى روششناختى خوارج را مىتوان چنین برشمرد: تمتکز بت آموزهها! نقل دی) و پتهیز از رگوع به عقل؛ اا ظواهت دی) و رد هتگونه تفسیت و تیویل؛ عملگتای شدید در اندیشه و تقدم عمل بت نظتیه؛ پایان تقدیا قدرت سیاس پا از رحلت پیامبت و انتقال آن به کل گامعه اسالم دیدگاه اوار در مورد اعتقاد به دموکتاس فتاگیت و افتاا که به بتابت! تمام مسلماناندر امت حکومت معتقد بودند (علیزاده موسو!. 32 :2333 ،
سلفیگری جهادى:
«سلفیه گهاد!» گتیان است که در اندیشهها! «ابواالعل مودود!» ریشه دارد .به نظت
«حمید ع)ایت» ،گان کالم نظتیه آمادهساز! انقالب اسالم مودود! این است که حکومت
اسالم  ،بدون انقالب اسالم  ،الگتم وا م ماند و فتو م ریزد .ریشهها! دیگت این گتیان در
اندیشه سید قطب است که همه گوامع را «گوامع گاهل » نام نهاد و نیز در اندیشه «محمد
عبدالسالم» که بح

«الفتیضة الغائبه» را مطتح کتد .به این تتتیب ،مفهوم «گهاد» یک از لوازم

بازگشت به عظمت اسالم تلق شد که دو صورت داشت :گهاد با دشمن داال و گهاد با دشمن
اارگ  .ابن این عقیده ،بت هت مسلمان واگب است که هت سال گهاد انجام دهد یا هزی)ه دوازده
ماهه یک ستباز را تیمین ک)د (علیزاده موسو!. 32 :2333 ،
سلفیگری تبلیغی:
سلفی تبلیغی بیشتت در بتابت سلفیگتی تکفیتی مطتح میشود .سلفیگتی تبلیغی نوعی
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از سلفیگتی است که محور فعالیتهای اود را تبلیغ اندیشهها و مبانی سلفیگتی قتار میدهد.
هتچ)د در ماهیت این نوع از سلفیگتی نیز تکفیت مخالفان دیده میشود ،اما در ظاهت نسبت به
گهاد و مبارزه با مسلمانان کمتت تیکید دارد .سلفیگتی تبلیغی میکوشد تا در عصت
گهانیشدن ،با بهتهبتداری از فنآوریهای پیشتفتهی ارتباای ،گفتمان سلفیگتی را گهانی
ال در باب تبلیغ نیز این گتیانها در دو محور فعالیت میک))د:
سازد .معمو ً
الف :تتوی ،مبانی سلفیگتی :سلفیان تبلیغی میکوش)د تا معارف و مبانی اود را در قالب
روشهای نوین به گهانیان عتضه ک))د؛ مباح ی مان)د حدی گتایی ،گ شتهگتایی ،تتوی،
مفاهیم اعتقادی تحتیفشدهی اود مان)د توحید و شتک و ایمان و کفت و . ...
ب :شبههافک)ی :بخش دیگت و مهمتت از بخش اول در سلفیگتی تبلیغی ،القای شبهه بتای
تختیب عقاید مسلمانان است .به ع)وان نمونه در ایام محتم ،شبهههای عزاداری مطتح میشود و
یا در مورد اهل س)ت ،اتیقت که شمار فتاوانی از اهل س)ت به آن اعتقاد دارند ،به چالش
کشیده میشود (علیزاده موسوی. 35-37 :2363 ،

بیان مفهومی منافع ملی:
عبارت است از ارزشهای مادی و مع)وی که افتاد یک ملت نسبت به آنها احساس تعلن،
وابستگی و مالکیت نموده و بتای حفاظت از آنها و گلوگیتی از تصتف آنها به دست سایتین از
اود حساسیت نشان داده و حاضت به پتداات هزی)ه میباش)د.
اول؛ م)افع ملی ماهیت گمعی و عمومی دارد و بهصورت امتی مشاع بین افتاد گمع که همان
ملت است تظاهت مینماید .از اینرو به تعداد ملتها و کشورهای مستقل در گهان ،م)افع ملی
متعدد وگود دارد.
دوم؛ م)افع ملی شباهت به م)افع گتوهی و گمعی دیگت دارد .هت گتوه انسانی ،م)افع مشتتک
و مشاع بتای اود تعتیف میک)د .ب)ابتاین م)افع گمعی و گتوهی از اصلت سلسلهمتاتبی
بتاوردار است و پایه و اساس آن را م)افع گتوه کوچکی نظیت اانواده تشکیل میدهد.
سوم؛ م)افع از گ)ا ارزش هست)د که میتواند دارای انواع مادی و مع)وی باشد .م الً ستزمین
مشتتک یا اانه و گهواره زیست ملت و به عبارتی قلمتو کشور یک ارزش مادی؛ و پتستیژ و

117

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

حی یت ملی یک ارزش مع)وی تلقی میشود .ب)ابتاین ستزمین و فضای ملی کشور و پتستیژ ملی،
هت دو در زمته م)افع ملی محسوب میگتدند.
چهارم؛ م)افع ملی ارزشهای درکشدهای هست)د که افتاد ملت آن را از اود دانسته و
متقابالً اود را نیز وابسته به آن میدان)د و بتای دیگت ملتها سهمی قائل نیست)د.
پ)جم؛ افتاد ملت نسبت به آنها حساسیت فوقالعادهای از اود بتوز میده)د و چ)انچه
حادثهای یا فتای)دی نظیت تهاگم نظامی موگبات سلب م)افع مزبور یا واگ اری آن به دیگت ملتها
را فتاهم ک)د ،به شدت اشمگین شده و دست به اقدامات گبتانی میزن)د (حافظنیا:2365 ،
. 325-327
ت)ها در صورتی ملتها حاضت به پ یتش از دستدادن چیزی میشوند که احساس ک))د در
بتابت آن و حداقل به همان اندازه در قلمتو و حوزه دیگت ،م)افع ملی آنها گبتان میشود .دولتها
و حکومتها که از اتف ملتهای اود با سایت دولتها م)اسبات بتقتار میک))د ،در تعامالت
اود با دیگتان همواره به م)افع ملی اود توگه دارند .در امت واگ اری یک قطعه زمین بتای
نهادهای سیاسی و دیپلماتیک گتفته ،تا مبادالت تجاری و تعتفههای گمتکی و حتی کمکهای
انساندوستانه و بالعوض مهمتتین اصلی که مورد توگه قتار میگیتد این است که آیا انجام این
عمل در راستای م)افع ملی و تیمین ما به ازای آن قتار دارد یا ایت؟ ل ا هت عمل دیپلماتیک یا هت
نوع تعامل و ارتباب با دولتهای دیگت باید از م)ظت م)افع ملی توگیه داشته باشد .حکومتها و
دولتهایی هم که بتاساس ارزشهای ایدئولوژیک ممکن است بخشی از م)ابع ملی را به اار از
متزهای ملی اود انتقال ده)د ،معموالً توگیهات الزم را به ملت اود ارائه میده)د و رضایت ملی
را بتای اقدام اود بهاور رسمی یا ضم)ی گلب میک))د؛ نظیت کمکهای بالعوضی که دولتها
تحت ع)وان کمک به همکیشان ،سانحهدیدگان ،همنژادان و اویشاوندان قومی و تباری و باالاته
تحت ع)وان کمکهای بشتدوستانه انجام میده)د .اگت حکومت بتای رفتار ایدئولوژیک اود
توگیهی ارائه ندهد و از دید متدم در تعارض با م)افع ملی قتار گیتد؛ بهاوری که بت م)افع ملی
تتگیح داده شود ،حکومت با چالش روبتو اواهد گتدید و میبایست در این زمی)ه تجدیدنظت
نماید (مجتهدزاده. 62 :2362 ،
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شکل  :2مدل مفهومی ع)اصت و شااصهای م)افع ملی
اشتراکات کشورهای همسایه ایران و عراق:
ایتان و عتاق دو همسایه با اشتتاکات تاریخی و فته)گی فتاوان هست)د که هت یک در
دورهای ،از قدرتهای مهم م)طقه به شمار میآمدند .ح ف رژیم بع

در عتاق که همواره به

ع)وان عامل ت)ش و ناام)ی م)طقهای عمل میکتد و قدرتیابی مبارزان و گتوههای متدمی شیعی
در عتاق که ای  26سال گ شته از حمایتهای بیدریغ گمهوری اسالمی ایتان بتاوردار بودهاند،
ابعاً از سوی گمهوری اسالمی ایتان تحولی بسیار م بت تلقی میشود؛ اما در واقع ،حضور
نیتوهای آمتیکایی در عتاق ،بیثباتی ،ناام)ی و گستتش شکاف قومی  -م هبی و در نتیجه افزایش
احتمال تجزیه عتاق نیز از گ)بههای م)فی تحوالت م کور از دیدگاه ایتان بوده است.
با توگه به تهدیدات و فتصتهای یادشده ،راهبتد ایتان در عتاق بعد از سقوب صدام ،بت
مب)ای مشارکت فعال و سازنده بتای کمک به دولت و متدم عتاق استوار بوده است .سیاست ایتان
از اهداف و ابعاد متعددی بتاوردار است که عمدهتتین آنها دولتسازی بتاساس الگوی
دموکتاتیک مبت)ی بت رأی اک تیت متدم ،همکاری با دولت عتاق بتای ایجاد ام)یت و توسعه عتاق
و افزایش رفاه و اشتغال متدم و همچ)ین نهادی)هسازی روابال یا ایجاد روابال استتاتژیک بین دو
کشور هست)د.
شباهتهای فتاوان این دو کشور و قدرت ژئوپولتیک آنها ،به اصوص در زمی)ه غ)ای نفتی
موگب شد که دو کشور ،همواره مورد توگه قدرتهای بزرگ باش)د .از نظت ایتان ،تشکیل دولت
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قدرتم)د با حضور دولت متدمی و ایجاد سااتار دموکتاتیک در عتاق میتواند ضمن بتقتاری
ثبات و ام)یت داالی ،زمی)ههای رشد و شکوفایی م)طقهای را نیز فتاهم سازد .پیگیتی این اهداف
از سوی عتاق و ایتان ،مشکالت م)طقهای آمتیکا را دوچ)دان میسازد .ایف ت)دروی نو
محافظهکاران کاخ سفید حاضت به پ یتش واقعیتهای موگود داال عتاق ،به ت بیت هژمونی
گهانیشدن کمک میک)د .این در حالی است که با نهادی)هشدن روند سیاسی عتاق گدید ،شتایال
م)طقهای به نفع متدم و همسایگان عتاق ،از گمله ایتان پیش اواهد رفت و بهانهای بتای حضور
نیتوهای اارگی در عتاق باقی نخواهد ماند.
قتائن موگود نشان میدهد که آمتیکاییها به دلیل تضاد م)افع با ایتان بت ست مسائل م)طقهای
و پتونده هستهای آن ،اواهان حفظ پایگاههای نظامی اویش در عتاق با مدت اوالنی هست)د .در
همین حال ،گستتش نفوذ ایتان در م)طقه و نزدیکی ایتان و عتاق موگب شده است که
آمتیکاییها با از دستدادن اعتماد و اعتقادشان به دولت عتاق ،در حال محک و آزمون م)افعی
باش)د که بتواند با تحمیل گو اشونت و درگیتیهای فتقهای در عتاق ،م)افع اویش را تیمین
ک))د.
تحوالت اایت عتاق با توگه به ورود تتوریستهای تکفیتی به بطن رادادهای این کشور و
همچ)ین از پشتپتده بیتونآمدن حامیان م)طقهای این گتوه ،بتای همه بازیگتان م)طقه هم یک
«فتصت» و هم یک «تهدید» میتواند باشد .اک)ون انتخاب گزی)ه درست از میان گزی)ههای موگود
بتای دستگاه دیپلماسی ایتان بی شباهت به حتکت روی تیغه شمشیت نیست .اگت این واقعیت
پ یتفته شود که عتاق بهنوعی «عمن استتاتژیک» ایتان است و سلفیگتی حول تشدید م)اقشه
شیعه – س)ی ،تهدیدک))ده ثبات م)طقهای و م)افع ملی کشور است ،در آن صورت سیاستورزی
باید در چارچوب مهار و بازدارندگی آن تدوین و به کار گتفته شود.

فرصتهای ایجادشده از تهدید حضور داعش در منطقه برای جمهوری
اسالمی ایران:
ا 1اثبات قدرت منطقهای ایران:
حضور داعش در کشورهای عتاق و سوریه ،بهویژه پا از حمله داعش به ایزدی تبارهای
عتاق موگب گتدید بیش از چهل کشور دنیا به رهبتی آمتیکا علیه داعش همپیمان شوند تا به
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اصطالح داعش را از بین ببتند .این اقدام تقتیباً نمایشی در حالی صورت گتفت که بتای از این
کشورها از گمله عتبستان ،تتکیه ،آمتیکا ،امارات ،قطت و انگلیا در تشکیل و تجهیز داعش نقش
بسیار تیثیتگ اری داشت)د .گمهوری اسالمی ایتان که در این پیمان حضور نیافت از فتصت استفاده
نمود و قبل از اقدام آمتیکا و همپیمانانش ،به کمک دولت و متدم عتاق علیه گتوه تتوریستی
داعش شتافت .اقدامات اثتبخش ایتان موگب گتدید که تمام مسئولین عتاق و حتی مخالفین  .ا.
ایتان در عتاق نیز به تیثیت اقدامات ایتان در پیشگیتی از سقوب کامل دولت بغداد و اشغال کامل
عتاق دولت اعتتاف نمودند و بارها از ایتان تقدیت کتدند .اقدامات همه گانبه ایتان به حدی بود
که تالش  92کشور همپیمان آمتیکا در مبارزه با داعش کامالً در سایه قتار گتفت و رسانههای
دنیا و حتی رسانههای غتبی ،بارها از نقش م بت ایتان در این بحتان به نیکی یاد کتدند .این حضور
مقتدرانه و اثتگ ار ،موگب شد اقتدار نظامی و سیاسی ایتان در م)طقه به همه گهانیان ،کشورهای
فتام)طقهای و کشورهایی نظیت عتبستان و تتکیه که رقابت شدیدی با ایتان در م)طقه گ)وب غتب
آسیا دارند ،ثابت شود .از م)ظت دیگت ،این حضور قدرتم)د باع

شد بارها غتبیها بهصورت

محتمانه و عادی از ایتان بخواه)د تا در مبارزه با داعش با آنها همپیمان شود .در مهتماه  ،33وزیت
اارگه فتانسه از کشورهای مختلف از گمله ایتان اواست در گ)

با داعش در عتاق متحد

شوند .اوباما نیز با ارسال نامهای محتمانه به رهبت انقالب اواستار اتحاد با آمتیکا در مبارزه با
داعش گتدید.
ا 2رسوایی غرب :از اتفی دیگت ،ایتان از این فتصت استفاده کتد و رسوایی کشورهای
غتبی در مبارزه با تتوریسم را فتیاد زد و بارها از سوی مسئولین  .ا .ایتان اعالم شد که آمتیکا و
غتب عامل ایجاد داعش بودند تا بهوسیله آنها اهداف اود را در سوریه و عتاق و دیگت
کشورهای اسالمی پیاده ک))د .در یکی از این بیانات ،رهبت گمهوری اسالمی ایتان ،داعش را
سااته انگلیا ابی

دانست و اعالم نمود این سیاست استعمار و مخصوصاً انگلیا ابی

است،

این ها داعش و القاعده را بتای مقابله با گمهوری اسالمی و بیداری اسالمی درست کتدند ،البته
امتوز دامن اودشان را گتفته است .تالش امتوز آمتیکا و همپیمانانش بتای مقابله با داعش که
واقعیت هم ندارد ،بیش از آنکه تالش بتای از بین بتدن نطفة آن باشد ،بتای گهتدادن و تقویت
ااتالفافک)یها بین مسلمانان است.
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( 3ارتقاء جایگاه مرجعیت دینی :از دیگت فتصتهایی که حضور داعش در م)طقه،
نصیب  .ا .ایتان کتد ،این بود که ارزش متگعیت دی)ی و متاگع تقلید را بیش از پیش بتای متدم
و سایت کشورها آشکار نمود .پا از حضور داعش در عتاق و تصتف تعدادی از شهتهای این
کشور ،آیتاهلل سیستانی متگع تقلید شیعه ،از شیعیان اواسته تا «سالح بتدارند و با پیکارگویان
افتاای مبارزه ک))د» .ب)ا بت ادعای یکی از فتماندهان این گتوه ،حمایت ایتان از شبهنظامیان شیعه
عتاق یکی از دالیل موفقیت این گتوهها در مبارزه با داعش بوده است .متدم به ندای این متگع
دی)ی به نحو چشمگیتی لبیک گفت)د و مو عظیمی از نیتوی متدمی گهت مبارزه با گتوه داعش
در عتاق ایجاد گتدید که حضور این نیتوها موگب توقف داعش در عتاق و شتوع اضمحالل این
گتوه تتوریستی گتدید.
ا 0ایجاد فرصت اقتصادی :حضور داعش در عتاق یک فتصت اقتصادی بتای ایتان در
استان کتمانشاه و دیگت استانهای متزی ایجاد کتد .فتصتی که به واسطه حضور داعش در عتاق و
تحتیم کاالهای کشورهای تتکیه و عتبستان بتای ایتان در بازار عتاق ایجاد شد .در پی حضور
داعش در عتاق ،متدم این کشور کاالهای وارداتی از تتکیه و عتبستان را تحتیم کتدند و در
حتکتی هماه)

اعالم کتدند که کاالهای این دو کشور را نختند .این اقدام عالوه بت ای)که یک

فتصت اقتصادی را بتای  .ا .ایتان به ارمغان آورد و موگب ارزآوری زیادی بتای ایتان گتدید؛
همچ)ین موگب شد دو کشور رقیب ایتان حضور اقتصادی اود را در عتاق کمرن

ببی))د که این

نیز فتصت مغت)می بتای ایتان بود تا قدرت م)طقهای اود در عتصه اقتصادی را نیز تقویت نماید.
ابن آمار گمتک ،تتاز تجاری گمهوری اسالمی ایتان و عتاق  36۸5درصد به نفع ایتان است و
عتاق ،دومین شتیک تجاری ایتان محسوب میشود و یکی از دو کشوری است که تتاز
تجاریمان نسبت به آن م بت است ،یع)ی میزان صادراتمان به این کشور بیشتت از میزان وارداتمان
است.
ا 5برتری دیپلماسی ایرانی در لبنان :حمله داعش به شهت متزی عتسال در لب)ان دقیقاً
زمانی روی داد که عتصه سیاسی لب)ان در کش مکش انتخاب رئیاگمهور به ست میبتد .با وگود
بتگزاری چ)دین گلسه پارلمانی بتای انتخاب رئیاگمهور ،این سمت همچ)ان االی باقی مانده
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است تا بخشی از األ قدرت در لب)ان محسوس باشد و کشور همچ)ان روی بحتانهای متعدد اود
ادامه مسیت دهد .در این میان ،بحتان عتسال فتصتی به وگود آورده است تا مدعیان ریاست
گمهوری بتوان)د اودی نشان بده)د و گ)

با داعش در متزهای سوریه و لب)ان را فتصتی بتای

دورایز به سمت کتسی ریاست گمهوری لب)ان بدان)د .به رغم اسارتهای س)گی)ی که ارتش
لب)ان بت گتوه های تتوریستی داعش و گبهه ال)صته در شهت عتسال وارد کتده ،اما آنها نیز هزی)ه-
هایی س)گی)ی را به ارتش لب)ان وارد کتدهاند.
ا 6نشاندادن سیاست خارجی موفق ایدران :فتصات بعادی کاه تهدیاد داعاش در
م)طقه بتای ایتان به وگود آورد ،در بخش سیاست اارگی ایتان بود .مسئله داعش یک فتصات و
فضای م بتی را بتای سیاست اارگی ایتان به وگود آورده اسات؛ زیاتا ناه ت)هاا باعا

شاده ااال

سیاسی رسمی ایتان که تتوریسم م)طقهای را با تتوریسم گهانی متتبال میداند ،اثبات شاود؛ بلکاه
موگب شده است تا فضایی به وگود آید کاه باه باازیگتان دیگات اثباات شاود کاه ایاتان عامال و
کشوری قدرتم)د در م)طقه است که قادر است با ایانگوناه مساائل مقابلاه ک)اد .ایاتان در گتیاان
تحوالت اایت عتاق ثابت کتد که اال قتمزش سقوب دولت عتاق است .ایتان از ایان فتصات باه
اوبی استفاده کتد و اگازه نداد دولت شیعی عتاق انسجام اود را از دسات دهاد و ساقوب ک)اد.
همچ)ین در این میان ثابت شده که نه ت)ها دولت ایتان اسالمی قدرتم)د است ،بلکه ملت ایتان هام
قوی است؛ زیتا اگازه نفوذ داعش به داال متزهای اود را نداده است.
تالش ایتان بتای ایفای نقش ائتالفسازی میان گتوههای مختلف شیعه س)ی و کتد و تتسیم
یک موقعیت بتد-بتد در سااتار سیاسی و تقسیم قدرت در دولت متکزی حاائز اهمیات اسات .از
این لحاظ ایتان نشان داد که یک باازیگت «ائتالفسااز» اسات .باه اعتقااد نویسا)دگان ،ایاتان ت)هاا
کشوری در میان بازیگتان م)طقهای و فتام)طقهای است که میتواند نقش ائتالفسااز را ایفاا ک)اد.
هیچ کشور دیگتی از گمله :تتکیه ،عتبستان و حتی آمتیکا نمایتوان)اد همزماان ایان ویژگای را
داشته باش)د که روابال اربیل و بغداد را تتمیم ک))د ،گتوههای مختلف شیعی را به ماندن در ائتالف
سیاسیشان تتغیب ک)د و یا روابال بین گاتوههاای سا)ی متعاادل را (گاتوههاایی کاه باه هات حاال
تفکتات ضد ایتانی ندارند با سایت گتوهها بتقتار ک)د .اگت نقش ائتالفساز ایتان نبود ،این انتقاال
قدرت سیاسی در عتاق بهراحتی شکل نمیگتفت (می)ایی. 2339 ،
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راهبردهای بازدارنده در مقابله با گسترش و یا جابجایی جریانهای تکفیری:
 -2ناامن سازی کلیة گزی)ههای م)اسب بتای گایگیتی امکانات و یا استعداد گتوههای
تکفیتی؛
 -2پشتیبانی از ارتش و نیتوهای مسلح در کشورهای معارض و مقابل گتیانهای تکفیتی؛
 -3تقویت قابلیتهای واک)ش سیاسی و بازدارنده حکومتهای تحت تهاگم گتیانهای
تکفیتی؛
 -9ح ف توانم)دیهای اتاحی راهبتد و یا هدایت و سازماندهی عملیات تکفیتی؛
 -5تقویت کارکتدهای بسی ،متدمی و انقالبی در حفاظت از دستاوردهای ملی و م هبی
در بتابت تکفیتیها؛
 -7تضعیف عقبه فته)گی و اگتماعی با استفاده از کارکتدهای سلبی و ایجابی نتم (تبلیغی
و ااالعاتی ؛
 -6تقویت شبکههای ااالعاتی و توسعة اشتاف بت اتاحی عملیات و هدایت توانم)دیها
در گتیان تکفیتی؛
 -6گلوگیتی از دست بتتت شدن قوای ائتالف غتب علیه گتیانهای تکفیتی (ح ف
نقش و مدعای رهبتی غتب علیه داعش ؛
 -3ناامن سازی مسیت تتدد ،فتااوان ،ورود و گ ب اعضاء گدید به گتیانهای درگیت
تکفیتی در م)طقه؛
 -22گلوگیتی از تقویت مالی و به دست گتفتن م)ابع اقتصادی گدید توسال تکفیتیها؛
 -22راهاندازی کمیتة تعقیب و مجازات گ)ایتکاران گتیان تکفیتی در گهان اسالم؛
 -22به صح)ه آوردن کلیة سازوکارهای ارتباب و آگاهسازی فته)گی ع)اصت عضو
گتیانهای تکفیتی؛
 -23گلوگیتی از تجزیه و چ)د پارچهسازی ستزمی)ی در کشورهای تحت تهاگم
تکفیتیها؛
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 -29عدم گتهزدگی مبارزه علیه تکفیتیها با آی)ده گهان اسالم؛
 -25افشای سیاست قدرتهای بزرگ در عضویت و به راهاندازی ائتالف علیه گتیانهای
تکفیتی؛
-27اتح و نفی هتگونه همکاری گمهوری اسالمی ایتان با دولت آمتیکا به صورت
راهبتدی.

نتیجهگیری:
عتاق گدید بتای گمهوری اسالمی ایتان ،فتصتها و تهدیداتی را توأماً در بتداشته است و
این امت ضتورت اتخاذ استتاتژی م)اسب با تحوالت مزبور را ایجاب کتده است .ح ف رژیم بع
در عتاق که همواره به ع)وان عامل ت)ش و ناام)ی م)طقهای عمل میکتد و قدرتیابی مبارزان و
گتوههای متدمی شیعی در عتاق که ای  26سال گ شته از حمایتهای بیدریغ گمهوری اسالمی
ایتان بتاوردار بودهاند ،ابعاً از سوی گمهوری اسالمی ایتان تحولی بسیار م بت تلقی میشود؛ اما
در عین حال حضور نیتوهای آمتیکایی در عتاق ،بیثباتی ،ناام)ی و گستتش شکاف قومی –
م هبی و در نتیجه افزایش احتمال تجزیه عتاق نیز از گ)بههای م)فی تحوالت م کور از دیدگاه
ایتان بوده است .با توگه به تهدیدات و فتصتهای یاد شده ،راهبتد ایتان در عتاق بعد از سقوب
صدام بت مب)ای مشارکت فعال و سازنده بتای کمک به دولت و متدم عتاق استوار بوده است.
سیاست ایتان از اهداف و ابعاد متعددی بتاوردار است که عمدهتتین آنها دولتسازی بتاساس
الگوی دموکتاتیک مبت)ی بت رأی اک تیت متدم ،همکاری با دولت عتاق بتای ایجاد ام)یت و
توسعه عتاق و افزایش رفاه و اشتغال متدم و همچ)ین نهادی)هسازی روابال یا ایجاد روابال
استتاتژیک بین دو کشور میباش)د.
گمهوری اسالمی ایتان ،حمایت از همه دولتهای عتاق پا از صدام و کمک به آنها در
گهت ایجاد ثبات و ام)یت در این کشور را در کانون سیاست اارگی اود قتار داده است .در این
راستا ،گلوگیتی از شکلگیتی کانونهای تهدید ام)یتی در عتاق ،بتقتاری و ایجاد ارتبااات
مستحکم با همه گتوههای عتاقی از گمله شیعه ،کتد و س)ی و حمایت از آنها در اولویت قتار
گتفته است.
هتچ)د ایاالت متحده در اتح اولیه اود بتای عتاق ،اواستار ایجاد رقیبی استتاتژیک و
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موازنهگت در قبال ایتان و حتی ایجاد رقابت م هبی بین متاگع شیعی در قم و نجف و در نتیجه
تضعیف قدرت و نماد ایدئولوژیک گمهوری اسالمی ایتان در سطح م)طقه بود؛ اما نتیجهای که
حاصل شد عکا انتظار آن کشور بود .فتوپاشی رژیم بع

که به بتتتی قدرت شیعیان و کتدها

در سااتار سیاسی نوین عتاق م)جت شد ،به افزایش قدرت و نفوذ م)طقهای ایتان و دگتگونی در
معادالت قدرت ااورمیانه م)تهی شد .این امت که حاصل افزایش نفوذ ایتان در داال عتاق نیز
میباشد ،از مسلفههای متعددی ناشی میشود .پیوندهای دیتی)ه تاریخی ،فته)گی و م هبی بین
متدم ایتان و عتاق و حضور معارضین عتاقی شیعه و کُتد در دوران زمامداری صدام حسین در
ایتان و در نتیجه ارتباب بتادرانه و نزدیک بین نخبگان م هبی و سیاسی ایتان و رهبتان م هبی و
سیاسی شیعی و کُتد در عتاق که بخش عمدهای از آنها در سااتار دموکتاتیک گدید به قدرت
رسیدهاند ،از عوامل اصلی این نفوذ ابیعی محسوب میشود.
بدین تتتیب ،حفظ و تقویت دولت فعلی که بتاساس مبانی دموکتاتیک و قانونی شکل
گتفته است ،از اهداف راهبتدی گمهوری اسالمی ایتان به شمار میرود .از اینرو ،عدم موفقیت
دولت گدید عتاق در فتآی)د دولتسازی و ک)تتل و تسلال بت اوضاع ام)یتی کشور و تداوم مسائل
و بحتانهای سیاسی و اگتماعی که از عوامل مهم ناام)ی به شمار میآی)د ،میتواند زمی)هساز
تحوالتی در عت اق شود که با م)افع ملی ایتان در تضاد قتار داشته باشد و حتی به ظهور مجدد
دولتی ضد ایتانی در عتاق م)تهی گتدد .در تحلیل علل ناکامی ک)ونی در روند دولت – ملتسازی
دموکتاتیک در عتاق میتوان به مسلفههایی مان)د رشد هویتهای سیاسی قوممحور و م هبمحور
و کارکتدهای آن ،اقدامات تتوریستی گتوههای س)ی و القاعده و حمایت بتای از کشورهای
عتب م)طقه از آنها و بتوز شک و تتدید در میان تصمیمگیتان در ایاالتمتحده در اصوص
حمایت از دولت عتاق اشاره کتد .با توگه به این مسلفهها و احتمال تبدیلشدن فتصتهای
استتاتژیک ایتان به تهدید ام)یتی و اهمیت بتقتاری ثبات و ام)یت در عتاق از م)ظت گمهوری
اسالمی ایتان ،بترسی و بازتعتیف استتاتژی ایتان در عتاق آشکارتت میشود.
سااتار قومی و م هبی عتاق به گونهای است که از حدود  62درصد عتب و  22درصد غیت
عتب (کتد و تتکمن تشکیل میشود .از این میان ،از حدود  62درصد عتب 75 ،درصد شیعه و
 25تا  22درصد آنها عتب س)ی هست)د .با این حال ،عتبهای س)ی بتاالف شیعیان و کتدها،
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حاکم عتاق بودهاند .گفته میشود یکی از دالیل گتایش انگلیسیها به استفاده از سیاستمداران
س)ی بتای اداره عتاق ،رویارویی و صفآرایی گدی شیعیان در بتابت انگلیسیها بود؛ در حالی که
عتبهای س)ی چ)ین رویکتدی به انگلیسیها نداشت)د و حتی در مواردی از عملکتد انگلیا در
فتوپاشی امپتااوری ع مانی اش)ود بودند.
حمله آمتیکا به عتاق ،نه ت)ها موگب فتوپاشی رژیم صدام حسین ،بلکه موگب انحالل
دولت س)یمحور در عتاق نیز شد .درست به همین دلیل است که نه ت)ها عتبهای س)ی اتفدار
صدام ،بلکه بتای عتبهای س)ی مخالف صدام نیز با اوضاع عتاق پا از سقوب صدام و
بتگزاری انتخابات مخالف بودند.
ویژگیهای فته)گی ،نژادی ،آدابورسوم و تجتبیات تاریخی ،همتاه با گهانبی)ی م هبی
بزرگتتین گتوه م هبی عتاق ،راه را بتای گستتش نفوذ سیاسی ایتان در این کشور باز میک)د و
همانگونه که بیشتت کارش)اسان میگوی)د ،چ)ین فتآی)دی بیش از هت چیزی ،روندی عادی و
ابیعی است.
افزون بت بح

داالت ایتان در مسائل عتاق ،به نظت میرسد که هیچیک از کشورهای م)طقه

(گز ایتان و قدرتهای بزرگ (آمتیکا دوست ندارند که حکومتی شیعیمحور در عتاق روی
کار بیاید .چ)ان که با نزدیکشدن به موارد حساس م ل انتخابات ،تبلیغات ضد شیعی و ضد ایتانی
از اتف بتای گتوهها و کشورهای م)طقه و حتی ابتقدرت آمتیکا علیه شیعیان و ایتان افزایش
یابد.
در مجموع اگت قواعد دموکتاسی و انتخابات آزاد ،واقعاً در عتاق رعایت شود ،به صورت
ابیعی ،شیعیان بیشتتین قدرت را اواه)د داشت؛ از این رو اواه)د کوشید قوانین عتاق را از سلطه
فته)گی س)یها در آورند؛ این مسئله مطلوب عتبها نیست .تشکیل دومین دولت شیعی در عتاق،
یع)ی آغاز فصل گدیدی در معادالت ام)یتی ا سیاسی ااورمیانه و تشدید شکافها در گهان عتب
و تضعیف هت چه بیشتت آن .این امت به مع)ی وابستگی روزافزون عتبها به گهان غتب ،بتای تیمین
ام)یت آنها است .گلوگیتی از قدرت گتفتن شیعیان ،گز از راه بهکارگیتی روشهای غیت
دموکتاتیک و مدااله صتیح آمتیکا ممکن نیست و انجام چ)ین امتی نیز موقعیت آمتیکا را نزد
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شیعیان عتاق به شدت تضعیف اواهد کتد .رسیدن به یک آشتی ملی میان شیعیان و س)یهای
عتب ،حداقل بتای چ)د سال آی)ده ،محتمل به نظت نمیرسد؛ از اینرو محتملتتین گزی)ه ،ظهور
بنبستهای سیاسی ،به واسطه پیتوزی شیعیان از یک اتف و عدم تمایل عتبهای س)ی به
مشارکت سیاسی از اتف دیگت است .حتی اگت عتبهای س)ی داال عتاق ،حاضت به آشتی ملی
باش)د ،رهبتان عتب م)طقه به راحتی حاضت به پ یتش چ)ین امتی نخواه)د بود .هتگونه مدااله
آمتیکا به نفع یکی از دو اتف نیز موگب نارضایتی بخشی از متحدان آمتیکا اواهد گتدید.
نارضایتیهایی که آمتیکا همواره به دلیل داشتن قدرت بتتت ،به مدیتیت آنها نیاز داشته است.
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مؤلفه های مدیریت جهادی در سیره فرماندهی شهید حسن باقری
باقر

سلیمانی1

تاریخ دریافت2922/27/26 :
تاریخ پ یتش2922/27/23 :

چکیده
مدیتیت گهادی ،حتکت ،تالش و مبارزهای است که با انگیزه الهی ،توأم با درایت و تدبیت ،با عزمی راسخ و
مجاهدانه بتای رهایی از چالشها و مشکالت (درونی و بیتونی در رشد و توسعه همهگانبه کشور صورت میگیتد.
در دوران دفاع مقدس ،حماسههای بینظیت و ماندگار دیده شد و مقام معظم رهبتی بارها از آن به ع)وان الگوی
مدیتیت گهادی مسثت بتای حل مشکالت کشور نام بتدهاند.
این پژوهش با رویکتد تحلیلی -توصیفی و با تلفیقی از م)ابع اس)ادی و کتابخانهای  ،تجتبه میدانی (مشاهده
مشارکتی و مصاحبه عمین با هدف تعیین «مشخصهها و مسلفههای مدیتیت گهادی در سیته فتماندهی شهید حسن
باقتی» به رشته تحتیت درآمده است.
یافتهها و نتای ،تحقین :با بترسی کتابخانهای در زندگی)امه ،سخ)تانیها ،یادداشتها و وصیتنامه شهید حسن باقتی ،
چهار شااصه مدیتیت گهادی با ع)اوین و مشخصههای اگتماعی -فته)گی ،اعتقادی -ااالقی ،تفکتی -بی)شی و
میدانی  -عملیاتی ش)اسایی شدند و در نهایت نتیجه گتفته شد که در شتایال ک)ونی و در مقابله با گ)

هیبتیدی و

همهگانبه دشمن در مسیت تحقن گام دوم انقالب اسالمی ،با ش)اسایی این مسلفهها میتوانیم بتای به حقیقت پیوستن
دستاوردهای مجاهدانه بیش از چهار دهه دفاع مقدس قدمی بتداریم.

کلید واژهها :گهاد ،فتماندهی ،مدیتیت گهادی ،شهید حسن باقتی ،دفاع مقدس.

 -2مدرس و عضو هیئتعلمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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 -2مقدمه
یکی از موضوعهای مهم در مدیتیت هت گامعه که بایستی به آن توگه ویژه داشت ،روش
مدیتیت گامعه بتاساس فته)

 ،اصول و ارزشهای حاکم بت آن است (نظتی و همکاران:2336 ،

 . 2گمهوری اسالمی با توگه به ماهیت نظام استکبارستیز اود ،همواره با توائهها و اباثتهای
بینالمللی مستکبتان و بتای کشورهای وابسته م)طقه روبهرو است؛ از همین رو سبک و الگوی
مدیتیتی مورد نیاز این نظام باید بتواند بت چالشهای م)طقهای و بینالمللی همان)د معماری تحتیم-
های فل،ک))ده و گتوههای نیابتی تتوریستی م)طقه غلبه ک)د .عملکتد مدیتان عالی کشور ،هت
زمان که در عمل (و نه فقال شعار م)طبن بت آرمانهای انقالب و عقالنیت دی)ی بوده ،توانسته است
ضمن فائنآمدن بت مشکالت و توائهها ،با گامعه اود نیز به اوبی ارتباب بتقتار ک)د و اعتماد
عمومی حاکمیت و متدم را در وضعیت م)اسبی قتار دهد (محمد ظاهتی. 27:2333 ،
در ایتان اسالمی ،سبکهای مختلف مدیتیت از دیتباز مورد توگه قتار گتفته است .سبک
گدید مدیتیت که با رویکتدهای رای ،مدیتیت ،تفاوتهای اساسی دارد (تفاوت در پیشفتضها
و مبانی فکتی و عقیدتی مدیتیت گهادی 2است .به ع)وان الگوی مدیتیتی بتآمده از بطن انقالب
اسالمی که مبت)ی بت ارزشها و آرمانهای ایتانی -اسالمی از یکسو و از سوی دیگت در پیوند با
علم و دانش روز هست ،همواره مدنظت

امام اام)های (مدظله العالی

بوده است .مفهوم مدیتیت گهادی،

مفهومی گامع است که در بتگیتنده مبانی و اصول اولیه و اساسی مدیتیت در مکتب اسالم است و
مسیت و روند حتکت مدیتان در گامعه اسالمی را مشخص کتده و میتواند راهگشای مشکالت
گامعه و در راستای تحقن چشمانداز گمهوری اسالمی ایتان باشد.
گامعه اسالمی ایتان از پیتوزی انقالب و به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس و بعد از
آن ،فتماندهان و مدیتان الیقی به اود دیده است که همواره سعی در اگتای اصول فتماندهی و
مدیتیت اسالمی در گامعه داشتهاند و مدیتیت گهادی به ع)وان الگو و مظهت بتای آنان قلمداد
میشده است .تدوین مکتب اینگونه فتماندهان و مدیتان اهمیت به سزایی دارد و باع
الگوگیتی دیگت فتماندهان و مدیتان در بهکارگیتی مفهوم مدیتیت گهادی در سبک زندگی
سازمانی اواهد شد .با توگه به ای)که واژه گهاد بهاور مکتّر در قتآن کتیم آمده است ،سبب
1- Jihadi management
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میشود تا با تالش و آگاهی بیشتتی ،اتاحیها و بتنامهریزیهای تتبیتی را به اینسو بکشانیم.
مدیتیت گهادی به ع)وان سبکی بومی از مدیتیت ،با ریشهداشتن در مبانی دی)ی ،در مواگهه
با مسائل و حل آنها به شیوههای گهادگونه عمل کتده و همین امت باع

موفقیت آن در

عتصههای مختلف شده است .این سبک و شیوه مدیتیت را میتوان نقطه قوت انقالب اسالمی
دانست ،سبک و شیوهای که در مکتب فتماندهان دفاع مقدس بهویژه در سبک فتماندهی و
مدیتیت شهید حسن باقتی (که بتاواسته از ارزشهای اسالمی -انقالبی است گایگاه ویژهای
دارد .مدیتیتی که یک مکتب فکتی است؛ که فتد با انتخاب و آگاهی در مسیت دستیابی به یک
هدف متعالی و در مقابل دشمن ،حتکتی مجاهدانه میک)د و بتای رسیدن به مقصد اود ،نهایت
فکت و تالش اود را به کار میب)دد .مدیتیتی که با ویژگیهای مع)ویت ،رضایت الهی،
انعطافپ یتی 2و نوگتایی 2مشخص میشود.
اگت مدیتیت گهادی یا همان کار و تالش ،با نیت الهی و مبت)ی بت علم و درایت حاکم باشد،
نه ت)ها باع

ارتقای فهمپ یتی مدیتان راهبتدی نظام مقدس گمهوری اسالمی ایتان در

بهکارگیتی هتچه بیشتت اندیشهها ،آراء ،نظتات و ...امامین انقالب میشود ،بلکه باع

باالرفتن

روحیه ،انگیزه ،نشاب و تالش مضاعف شده و نوعی میانبت بتای مدیتان ،بهم)ظور گبتان
کوتاهیهای گ شته اواهد بود.
پژوهش حاضت به دنبال آن است به مطالعه ویژگیهای شخصیتی و فعالیتهای شهید حسن
باقتی که سابقه علمی و دانشگاهی داشته و از فتماندهان نخبه در گ)

تحمیلی بود ،بپتدازد و با

توگه به ای)که شهید باقتی گزء فتماندهان بتگسته و تیثیتگ ار بوده و در ش)اسایی و تتبیت
فتماندهان اولیه سپاه و دفاع مقدس نیز نقش پترنگی داشت)د؛ ل ا مسئله اصلی پژوهش حاضت ضمن
تبیین مسلفههای مدیتیت گهادی ،سیته مدیتیتی و فتماندهی این شهید بزرگوار را بتاساس سبک
فتماندهی و مدیتیت گهادی معتفی نماید.

2- flexibility 4
2- Modernity
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 -1سوال اصلی تحقیق
مدیتیت گهادی در سیته فتماندهی شهید حسن باقتی شامل چه مولفههایی می باشد؟
 -2روش تحقیق
یکی از راههای دستیابی به ش)اات علمی در عالم ماده ،استفاده از روشش)اسی صحیح است.
باتوگه به سسال و هدف پژوهش ،این تحقین از نوع اکتشافی و با رویکتد کیفی ،بت راهبتد تحلیل
مضمون مبت)ی است؛ در این پژوهش به م)ظور ش)اسایی سبک رهبتی و سیته فتماندهی شهید حسن
باقتی ،گتدآوری دادهها بت اساس روش بترسی م)ابع موگود در کتابخانهها و با متاگعه به
زندگی)امه ،سخ)تانیها و مقاالت متتبال با این شهید بزرگوار ،صورت پ یتفت.
در بین روشهای تحلیل دادههای کیفی« ،تحلیل مضمون »2از پتکاربتدتتین روشهاست که
بهع)وان «روش ش)اات ،تحلیل و گزارش الگوهای دادههای کیفی» مطتح شده است .محقن در
این روش بهوسیله ابقهب)دی دادهها و الگویابی دروندادهای و بتوندادهای به س)خش)اسی تحلیلی
دست پیدا میک)د .دادههای مختلف اعم از دادههای مت)ی ،مصاحبهها و دادههای مشاهدهای مت)ی-
شده میتواند با روش تحلیل مضمون مورد بترسی قتار گیتد (فتیا و گلیسون . 2229 2در حوزه
اعتمادپ یتی پژوهشهای کیفی ،در دهه ، 2362گوبا و لی)کلن مفهوم "قابلیت اعتماد "را بهع)وان
گایگزی)ی بتای مفهوم روایی و پایایی در پژوهشهای کمی مطتح کتدند تا با چ)ین ابزار کیفیای
دقت علمی در پژوهش کیفی مورد ارزیابی قتار گیتد .این مفهوم از چهار ع)صت« قابلیت اعتبار،
قابلیت انتقال ،قابلیت اتکا و قابلیت تییید» تشکیل میشود (داناییفتد و مظفتی .2366 ،بدین م)ظور
بتای افزایش حساسیت پژوهشگتان ،از پژوهشگت دیگت استفاده شد و با تحلیل مستمت که به
حدسها و سسالهایی م)جت میشد ،ابقهب)دی و تحلیل نهایی را م)سجمتت کتد ،تالش شد
مضمونهای بهدستآمده تا حد ممکن ،دقینتتین بتداشتها از دادهها باشد .همچ)ین بهم)ظور
تیمین تفکت نظتیهم)دانه ،در گ ر زمان اگتای پژوهش ،تالش شد با ظهور فکتهایی از درون داده-
ها که در دادههای گدید بازتییید شد؛ دادههایی که پیش از این گتدآوری شده ممیزی پژوهشی
شود .دادهها بطور مستمت بازبی)ی شد .همچ)ین بهم)ظور اامی)ان از صحت تحلیلها ،گدول
1- Theme Analysis
2- Frith & Gleeson
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مضمونهای نهایی ،به سه نفت از صاحب)ظتانی که با سبک شهید حسن باقتی آش)ایی اوبی داشت)د
ارائه شد و اصالحات مدنظت ایشان نیز اعمال شد.
 -3پیشینه پژوهش
در حوزه محور مقاومت و گام دوم انقالب اسالمی ،تحقیقات ،مطالعات و پژوهشهای
زیادی صورت گتفته است .با توگه به اهمیت و دام)ه پژوهشی ،موضوع دارای اهمیت مطالعاتی
گدید نیز است .در ذیل بهصورت موگز به چ)د مقاله علمی  -پژوهشی داالی و اارگی در این
حوزه اشاره میشود:
 احمدی و محمدی ( 2333در پژوهش اود با ع)وان مدل مدیتیت گهادی مبت)ی بت
سیته فتماندهان دفاع مقدس (مورد مطالعه :شهید حسین اتازی  ،به این نتیجه رسیدند
که سبک مدیتیت گهادی شهید اتازی ،سه شااص ویژگیهای شخصیتی،
ویژگیهای مدیتیتی و ویژگیهای رهبتی ارائه میک)د که با استفاده از آن ،میتوان
گام مهمی در مسیت اتاحی الگوهای بومی و تحقن تمدن اسالمی بتداشت.
 محمدظاهتی ( 2333در پژوهشی تحت ع)وان :ارائه الگوی مدیتیتی در تتاز انقالب
بتای مدیتان عالی گمهوری اسالمی ایتان مبت)ی بت سبک مدیتیتی شهید سپهبد قاسم
سلیمانی ابتدا با بهتهگیتی از تحلیل مضمون مصاحبهها ،فیلمها و دادههای مت)ی متتبال
با شهید 99 ،مضمون پایه 26 ،مضمون سازمانده)ده و  7مضمون فتاگیت تحت ع)اوین
مشی سیاسی ،مشی اقتصادی ،مبانی اعتقادی ،زمی)ههای فتدی ،زمی)ههای شغلی و مشی
فته)گی استختا و سپا با استفاده از رویکتد سااتاری تفسیتی نسبت به سطحب)دی
اقدام کتد که مبانی اعتقادی به ع)وان اثتگ ارتتین مضمون در سطح چهارم ،زمی)ههای
فتدی در سطح سوم ،مشیهای سیاسی ،فته)گی و اقتصادی در سطح دوم و زمی)ه
شغلی به ع)وان اثتپ یتتتین مضمون در سطح اول قتار گتفت.
 عارفی و کشاورز ( 2336در پژوهشی به بترسی «ویژگیهای شخصیتی و فعالیتهای
شهید حسن باقتی در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس» پتداات)د .یافتههای تحقین
حاکی از آن است که شهید حسن باقتی دارای ویژگیهایی مهم در زمی)ههای مختلف
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شخصیتی و انقالبی است .از گمله ویژگیهای شخصیتی ،ااالص ،نماز اول وقت،
شجاعت و دلیتی ،روحیه گهادی ،سادهزیستی و  ...است .در حوزه فعالیتهای انقالبی
ایشان در دوره شکلگیتی انقالب ،میتوان به فعالیت در دانشگاه ،فعالیت انقالبی در
دوره ادمت ستبازی ،فتار از پادگان رژیم وقت ،عضویت در روزنامه گمهوری و
عضویت ااالعات سپاه اشاره نمود .همچ)ین در دوره دفاع مقدس ،ایشان فتماندهی
عملیات شکست محاصته سوس)گتد ،امام مهدی ،ثامناالئمه ،اتینالقدس ،ت بیت ت)گه
چزابه ،فتحالمبین ،بیتالمقدس ،رمضان ،مسلم بن عقیل و محتم را بت عهده داشته و در
میموریتهای محوله با موفقیت عمل نموده است.
 ضماه)ی و حجتگشت ( 2339در مقاله اود به «اتاحی و تبیین الگوی فتماندهی و
رهبتی شهید حسن باقتی» پتداات)د .بتاساس یافتههای تحقین ،ع)اصت اصلی الگوی
فتماندهی شهید حسن باقتی استختا و الگوی رهبتی آن شهید واالمقام اتاحی شد.
این الگو دارای پ) ،مسلفهی اصلی :ادامحوری ،حکمتورزی ،مهتورزی ،صالبت و
دشمنش)اسی است .روابال میان پ) ،مسلفهی الگوی فتماندهی شهید حسن باقتی نشان
میدهد که مسلفهی مهتورزی با مسلفهی صالبت دارای ارتباب دوسویه و تیثیتگ اری
متقابل؛ ولی ارتباب سایت مسلفهها یک سویه است .با توگه به الگوی به دست آمده باید
گفت که مسلفهی «ادامحوری» که در سطح چهارم قتار دارد ،دارای بیشتتین
تیثیتگ اری بت سایت مسلفهها است و همچ)ین مسلفههای مهتورزی و صالبت که در
سطح اول قتار دارند ،بیشتتین تیثیت را از سایت مسلفهها میپ یتند.
 یوسفی و اکبتی ( 2337در پژوهشی به «تبیین بایدهای مدیتان سیاسی مبت)ی بت رهیافت
مدیتیت گهادی» پتداات)د .یافتهها نشان میدهد تتبیت مدیتان سیاسی به ع)وان یکی
از راهبتدهای کلیدی در استحکامبخشی به ساات درونی قدرت معتفی و با استفاده از
الگوی مدیتیت گهادی ،بایدهای هت مدیت سیاسی تبیین و در نهایت این بایدها در دو
دسته اعتقادی و عملیاتی ارائه شد.
 کیانیزاده و گلش)ی ( 2335در پژوهشی با ع)وان ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران
مبت)ی بت مدیتیت گهادی ،پا از بترسی ویژگیهای شخصیتی به مسلفههایی مان)د
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روحیه ای ارگتی ،کار و تالش مضاعف ،مسئولیتپ یتی ،شایستهساالری و وگدان
کاری ،شجاعت و قااعیت در کارها ،اودباوری ،از گ)ا متدم بودن ،ق)اعت،
سادهزیستی و حسن الن رسیدند.
 حجازیفت ( 2339در پژوهشی« ،چیستی و مسلفههای مدیتیت گهادی» را مورد بترسی
قتار داد .نتای ،این تحقین با توگه به وظایف و موضوعات متتبال با علم مدیتیت در
یازده بخش موضوعب)دی شده است؛ بتنامهریزی و هدفگ اری ،ارتبااات،
سازماندهی ،رهبتی ،نظام ارزشی ،تصمیمگیتی ،ک)تتل ،توگه به رشد و توانم)دسازی
م)ابع و امکانات ،االقیت و نوآوری و انگیزه.
 -0چارچوب نظری تحقیق
 -1-5جهاد :گهاد در لغت از ریشه «گد و گهد» به مع)ای مشقت و زحمت و همچ)ین به
مع)ای توان و ااقت است (راغب اصفهانی . 22 :2363 ،اصل کلمه گهاد از گهده (به فتح گیم و
ضم آن است و به مع)ای تالش توأم با رن ،و زحمت است (قتشی . 32 :2363 ،گهاد مصدر باب
مفاعله و به مع)ی بسیار تالشکتدن است و نیز اسم است به مع)ی گ)

 .گ)

را از آن گهت

گهاد گوی)د که تالش توأم با رن ،است .مقام معظم رهبتی میفتماید« :گهاد یع)ی حتکت انسان
در میدان حتکت و مبارزه با مانعها و مانعتتاشها و احساس تکلیف و تعهد .یک ملت وقتی معتقد
به گهاد شد ،در همه میدانها پیشتو است .گهاد فقال تف)

به دست گتفتن نیست؛ گهاد این است

که انسان اود را همیشه در میدان حتکت و مبارزه با مانعها و مانعتتاشها بی)د ،احساس تکلیف
ک)د ،احساس تعهد ک)د ،این میشود گهاد ،گهاد اسالمی این است .گهاد گاهی با گان است،
گاهی با مال است ،گاهی با فکت است ،گاهی با دادن شعار است ،گاهی با حضور در ایابان است،
گاهی با حضور در پای ص)دوق رأی است ،این میشود گهاد فی سبیل اهلل و این است که یک
ملت را رشد میدهد ،اتاوت میدهد ،تازگی میدهد ،امید میدهد و یک ملت پیش میرود
(بیانات مقام معظم رهبتی. 63/6/27 ،
گهاد از گمله مفاهیم و آموزههایی است که به دلیل عمومیت و گستتدگی آن از حی
متاتب و موضوعات متعلن به آن ،به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت)د از:
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 از حی

موضوع تعلن گهاد :گهاد نظامی ،گهاد سیاسی ،گهاد علمی ،گهاد اقتصادی و

...
 از حی

وگوب بت افتاد :به دو دسته واگب عی)ی و کفایی تقسیم میشود .در صورتی

که افتاد به تعداد مورد نیاز بتای انجام گهاد مهیا و حاضت باش)د ،نسبت به بقیه افتاد
واگب کفایی و در غیت این صورت ،واگب عی)ی بت همگان اواهد بود.
 از حی

ابزار مورد استفاده در مقابله با دشمن :به گهاد با دست ،گهاد زبانی و گهاد قلبی

تقسیم میشود.
 از حی

ماهیت نبتد :جهاد اکبر (گهاد با نفا یا دشمن درونی که الزمه گهاد اصغت

است  ،جهاد اصغر (گهاد بیتونی با دشمن در میدان گ)

نظامی  ،جهاد کبیر

(ایستادگی و عدم تبعیت و اااعت از دشمن و کافتان .
 -2-5مدیریت :ضتورت تغییتات محیطی و تابعیت مبانی فکتی و ارزشی از آنها ایجاب
میک)د که مدیتان بهصورت مستمت ،عوامل محیطی را در نظت گتفته و انعطاف الزم را در سازمان
بتنامههای اود ایجاد نمای)د .مدیتیت «ه)ت انجامدادن امور بهوسیله دیگتان با هماه)

سازی و

استفاده صحیح از م)ابع انسانی و مادی در گهت تحقن اهداف است» (علیآبادی. 92 :2335 ،
آیتاهلل شهید مطهتی تعتیف مدیتیت را فن بهتت بسی،کتدن و ساماندادن و ک)تتل نیتوهای
انسانی و به کار بتدن آنها به شمار میآورد و م)ظور از مدیتیت اسالمی را در گهت تعالیدادن
گمع و فتد از بُعد مادی و مع)وی بهسوی واقع میداند.
ایجاد سطحی از بع ت در انسانها ،سازمانها و گوامع بهم)ظور شکوفاسازی و به فعلیترسانی
استعدادهای بالقوه آنان و بسی ،و تمتکز آنها و نیز ظتفیتهای مادی موگود بتای گهاد در راه
آرمانهای الهی یک سازمان یا گامعه در یک فضای والیی با بهتهگیتی از راههای نو و با الهام از
هدایت اداوند .به عبارتی مختصت می توان گفت :شکوفاسازی ،بسی ،و تمتکز استعدادها بتای نیل
به فالح فتدی ،سازمانی و اگتماعی (بابایی االتپه. 227 :2339،
 -3-5فرماندهی :فتماندهی یکی از ارکان اصلی و گزء الی)فک نیتوهای مسلح بوده و
بتای موفقیت در انجام میموریتها و حصول پیتوزی در نیتوهای نظامی بایستی فتماندهانی الین،
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مدیت و مدبت در کلیه سطوح این نیتوها وگود داشته باشد (محمدیفت. 2369 ،
ضتورت و اهمیت فتماندهی بسیار آشکار است و با ع)ایت به رسالت نیتوهای مسلح،
فتماندهی و رهبتی در این ارگان مقدس به م)زله روح و قلب سازمان تلقی میشود و هت گا ضعف
یا کمبودی باشد ،بت اثت سوء فتماندهی و رهبتی م)اسب است (اورشیدی . 2365 ،در مقابل،
فتماندهی کارا و اثتبخش قادر است از مجتای توسعه ایمان ،انضباب ،آموزش و فته)

سازمانی،

انگیزه متئوسین اود را بتانگیخته و رسیدن به مقصود را تسهیل نماید (رشیدزاده. 2363 ،
در فتماندهی ،رهبتی وگود دارد؛ گوهت فتماندهی ،رهبتی است .فتماندهی نظامی فقال به
ابالغ آییننامه و دستورالعمل نمیپتدازد ،بلکه مجموعهی تحت فتماندهی اود را رهبتی
میک)د،یع)ی فکت و گان و دل آنها را با هم مان)د گسم آنها هدایت مینماید (مقام معظم رهبتی،
. 2362/6/6
 -0-5مدیریت جهادی :مدیتیت گهادی را میتوان عمل ،فتاگتد ،پیامد یا حالتی
دانست که بتای تعالی انسانها پدید میآید و این به مع)ی رشد ،متحولکتدن ،استفاده از
فتصتها ،بتتتیبخشیدن یا باالبتدن امور انسانی است .مدیتیت گهادی در حکم الگوی مطلوب
مدیتیتی بتای نظام اسالمی است؛ الگویی که توان الزم تحقن اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی
را دارد و واگد آن تواناییها و ارزشهایی است که از هت نظام مدیتیتی کارآمد اسالمی انتظار
میرود .بتای مفهوم مدیتیت گهادی تعاریف متعددی از سوی صاحبنظتان ارائه شده است که
در زیت به بتای از مهمتتین این تعاریف پتدااته میشود:
 نکته بسیار مهمی که باید به آن توگه داشت این است که مدیتیت گهادی ،اشتتاکاتی را بامدیتیت غتبی دارد ،اما در هدف و در نوع حتکتها با آن متفاوت است .پا نمیتوان به دالیلی
غیت معتبت ،اصول علمی اثباتشده مدیتیت را نفی کتد ،بلکه باید با دلیلی علمی و متقن و مطابن
گهانبی)ی اسالمی آن را نفی کتد (رحمانی. 2366 ،
 مدیتیت گهادی فتاگتد بکارگیتی کارا و مسثت م)ابع انسانی و مادی بتگتفته از مبانی و اصولو مبت)ی بت ارزشهای پ یتفتهشده ،با محوریت انسان کمالگتا که در فتای)دی متشکل از ع)اصت
سااتار ،رفتار و زمی)ه ،موگب پدیدارشدن پیامدهای مورد انتظار و گ ر از موانع و مشکالت،
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شکوفایی فتد و گامعه و تحقن آرمانها مبت)ی بت واقعیت ،در سه بخش فتد ،سازمان و گامعه
میگتدد.
 مدیتیت گهادی مجموعهای از فعالیتهای به همپیوسته ،تعاملی و مستمت مبت)ی بت ارزشها ومبانی معتفتی اسالم نسبت به انسان و گامعه است که آرماناواه ،واقعیتگتا ،دارای اعتمادبهنفا،
چابک ،کمالگتا و اودک)تتل ،االق و نوآور ،تتبیتک))ده و رشدده)ده و دارای بصیتت است
(رشیدی اقدم و همکاران. 36 :2333 ،
 رهبت معظم انقالب اسالمی در تعتیف مدیتیت گهادی میفتمای)د :مدیتیت گهادی یع)ی کار،تالش ،با ادا حسابکتدن ،به علم تکیهکتدن ،به درایت و تدبیت تکیهکتدن .اگت اینها محقن
شود ،کارها پیش میرود .کشور نیز همیناور قابل ادارهشدن است .ما معتقدیم کشور را نیز
میتوان اینگونه اداره کتد .با کار گهادی میشود اداره کتد؛ نه فقال بتای ما که در بتههای از
زمان قتار گتفتیم که فشارها و تهدیدها و تعصبهای اباثتآلود قدرتهای غتب و ااغوت بت ما
زیاد است؛ در همه شتایال همیناور است .در شتایال گ)

و صلح ،در شتایال گشایش و سختی

و انواع شتایال اینگور است .اگت انسان با این روحیه وارد شود ،کارها پیش میرود (بیانات در
دیدار با شهتدار و اعضای شورای اسالمی شهت تهتان. 32/22/23 ،
 -5-5سبک مدیریت جهادی :بدون تتدید ،اسالم به مسئله حکومت (مدیتیت به
ع)وان یک هدف نمینگتد ،بلکه آن را یک وسیله بتای تحقنبخشیدن به اهداف عالی م هب
میشمارد .در یک بترسی کلی ،چهار هدف عمده بیش از همه گلب توگه میک)د که نه ت)ها
حکومت مدیتیت اسالمی ،بلکه مدیتیتهایی که از آن نشیت میگیتد نیز باید در مسیت این چهار
هدف گام بتدارند :آگاهیبخشیدن به انسانها؛ تتبیت مع)وی و احیای ارزشهای ااالقی؛ اقامه
قسال و عدل به صورت اود گوش و بتااسته از متن گامعه؛ آزادی انسانها از زنجیتهای اسارت
(مکارم شیتازی. 29 :2367 ،
 -6-5ویژگیهای سبک مدیریت جهادی
 همسوسازی اهداف سازمان ،مدیتیت و کارک)ان بهم)ظور دستیابی به هدفی عالی
به نام قتب الهی؛
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 فته)

سازمانی شامل عقالنیت و مع)ویت ،االقیت و نوآوری همتاه با اطتپ یتی

و شهامت؛

 رقابتپ یتی همتاه با رعایت ااالق حتفهای ،تالش پیوسته همتاه با ای ار و از
اودگ شتگی و غیته؛

 سااتار تشکیالتی ایدئولوژیک و میموریتمدار ،حداقل تمتکزگتایی و
دیوانساالری اداری ،شایستهساالری مبت)ی بت پایب)دی به ارزشها ،انگیزه کاری و
توانایی علمی و ف)ی بسی ،م)ابع انسانی؛

 انگیزههای کاری مبت)ی بت تیمین نیازهای سطح عالی همچون اودشکوفایی ،عزت
نفا  ،نیاز اگتماعی و حا ادای تکلیف در مقابل اداوند؛

 نظارت و ک)تتل با رویکتد اودک)تتلی و نظارت همگانی که مبت)ی بت امتبهمعتوف
و نهی از م)کت نهادی)ه میشود؛

 مشارکت گهادی فتاگیت و متدمیکتدن فعالیتهای عمومی بهم)ظور بهکارگیتی
ظتفیتهای فکتی و مادی تمام سطوح اگتماعی بتای حل مسائل گامعه و رویارویی
با تهدیدات بیتونی و آفتهای درونی (قتبانیزاده و همکاران. 2339 ،
 -7-5پیوند مدیریت جهادی با انقالب اسالمی و دفاع مقدس
مدیتیت گهادی مقولهای است همزاد انقالب اسالمی که آثار مبارک آن در فتازهایی از
دوران دفاع مقدس و اصوصاً نهاد گهاد سازندگی ظهور و بتوز پیدا کتده است؛ فتای)دی که از
ویژگیهای بتگستهی آن ادای تکلیف و همراستایی با ارادهی الهی در گهت تشکیل ،حفظ و
تحکیم پایههای حکومتی بتآمده از اسالم ناب محمدی
است گتانس)

(ص

بوده است .مدیتیت گهادی ،یادگاری

از دوران دفاع و حماسه که در آن ،تهیه و تجهیز ستمایههای انسانی و مادی و

بتنامهریزی فعالیتها و انجام اقدامات ،همه در فضایی بتگتفته از آموزههای اصیل دی)ی صورت
میگتفته است و مهمتتین ویژگی آن ،ذوب ارادهی انسان در ارادهی الهی بوده و البته نماد این
امتزا عاشقانه ،فتمانبتی آگاهانه از ولی امت یا ولیفقیه زمان است .ل ا از مسلفههای مدیتیت
گهادی ،عقل و عشن است؛ به عبارتی مدیتیت گهادی با بهتهگیتی از ابزار علم و ف)اوری و
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همگهت با ارادهی الهی و بتاساس نقشهی الهی ،به تمشیت امور میپتدازد (عظیمی و حدائن،
. 2366
 -8-5مدیر جهادی :مدیت گهادی کسی است که با اتکا به ارزشهای الهی اسالمی نسبت
به کارها مبادرت میورزد؛ به عبارت دیگت مدیت گهادی ،گهادی اقدام میک)د .اقدام گهادی به
مع)ای استهنشدن در مقابل سختیها و موانع ،ایمان به مسیت و حتکت بتاساس فکت و م)طن است
(بیانات مقام معظم رهبتی در گمع نخبگان و مدالآوران بسیجی دانشگاه ص)عتی شتیف. 2335 ،
 -7-5ویژگیهای مدیریت جهادی
 ارائه ادمات بیم)ت و عاشقانه؛ توگه به مشارکت متدمی در انجام امور؛ بهتهگیتی حداک تی از امکانات موگود تحت ااتیار در گهت انجام میموریتهایمحوله ،بدون گله و شکایت؛
 اعتماد متقابل به اعضاء و نیتوهای متدمی؛ گسستن قیدوب)دهای اداری و تشتیفات متبوب به نظام اداری؛ بیتوگهی به امور مادی؛ انجام امور به ع)وان تکلیف و تلقی کار به ع)وان عبادت؛ تصمیمگیتی و تصمیمسازی در مدیتیت گهادی با رویکتد همه با هم؛ در قاموس گهاد ،مشکالت و ت)گ)اها گایگاهی ندارد؛ گهاد مصداق تالش بتای رسیدن به هدف است (باقتی و همکاران. 222 :2333 ، -12-5سه خصوصیت منحصربهفرد حسن باقری
حسن باقتی یکی از فتماندهانی بود که در پی تحول در شیوهی نبتد بودند و توانست)د آن را
گامبهگام به متحلهی اگتا درآورند .شهید حا قاسم سلیمانی دربارهی وی چ)ین گفته است:
«حسن واقعاً یک رهبت بود .تعبیتم این است که او بهشتیِ گ)

بود؛ یع)ی همان نقشی که متحوم

بهشتی بتای انقالب و امام داشت ،حسن باقتی همان نقش را بتای گ)
همهی فتماندهان قدیمی گ)

و گبهه داشت .قطعاً

نظتشان این است که اگت حسن زنده میماند ،در وضعیت گ)
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قطعاً تیثیت داشت .او پتورشده)دهی همهی ما بود».
پا از تفحص در گفتارها ،مشاهده میشود فتماندهانی که با وی در ارتباب بودهاند ،از سه
م)ظت سلوک فتدی ،فتماندهی بت نیتوها و قدرت تفکت نظامی ،او را ستایش کتدهاند:
 .2او فتماندهی در میدان گ)

را با تعهد و اعتقاد دی)ی در هم آمیخت و توانست یکی از

فتماندهان صاحب سبک در نبتدها باشد .با توگه به پیشی)های که در قسمتهای بعدی به
آن اشاره میشود ،او اودسازی انقالبی را از سالهای قبل از پیتوزی انقالب اسالمی آغاز
کتد .این اودسازی و تتبیت درونی ،موگب شد تا بتواند از تزکیهی روح در ارائهی
شیوههای الهی در فتماندهی بهته گوید .او بتاساس آمیزههای دی)ی که انقالب اسالمی
ایتان آن را متبلور ساات ،فتماندهی کتد .این نوع فتماندهی موگب شد که حتکات و
ک)د.

راه و روش اود را با مبانی دی)ی هماه)

 .2قدرت تفکت و اتاحی و ارائهی شیوههای نو در نبتد و همچ)ین قدرت تجزیهوتحلیل
قوای اودی و دشمن ،از مشخصههای او بتشمتده شده است .شهید مهدی زینالدین در
اینباره چ)ین گفته است« :از گهت قدرت فکتی ،قدرتی داشت که میتوانست همهی
مسائل را تجزیهوتحلیل و بتای آنها بتنامهریزی ک)د که در توان کسی نبود .این ذهن
االق و روشن او بود که ایلی از اتحهای گدیدی را که به فکت دیگتان نمیرسید،
مطتح میکتد».
حسن باقتی از کسانی بود که با قدرت باال در تجزیهوتحلیل ،شیوهی نبتد را بتاساس
واقعیات پیش رو تعیین میکتد؛ آنچ)ان که سه ماه پا از آغاز گ)

و در او ناامیدی

فتماندهان نظامی نوشت« :باید به اود گتئت داد که این نوع گ)گیدن به درد نمیاورد و
الزم است که استتاتژی این گ)

عوض شود»( .دستنوشتهها شیوههای نوین گ)گی که

بتاساس مقدورات و با حضور داوالبان گ)گی پیریزی شد ،توانست روند گ)

را از

حالت رکود اار ک)د و عملیات پیتوزم)د بعدی بتاساس این شیوهها اتاحی و اگتا شد.
او از ارکان تغییت شیوهی نبتد با دشمن بود.
 .3در بترسی و ش)اات فتماندهان گ)

هشتساله ،عمدتاً به دو گتوه بت میاوریم .یک

گتوه در صح)ههای ستادی و اتاحی نبتد ه)تنمایی کتدهاند .این گتوه در قتارگاهها
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حضور داشت)د و کمتت در میان متدم عادی ش)ااته شدهاند .به همین دلیل ،با ای)که در
دوران پا از گ)

نام فتماندهان شهید بسیار بتده شده ،اما نام این گتوه کمتت به میان

آمده است .از سوی دیگت ،عدهای در صح)هی نبتد توان رهبتی نمایانی داشت)د .این
فتماندهان ،بهااات ای)که با نیتوهای متدمی ارتباب زیادی داشت)د و همچ)ین به دلیل
شجاعت ،صمیمیت با نیتوهای تحت امت ،بتاورداری از روحیهی دی)ی و متدمی و
قابلیتهای فتماندهی در صح)هی گ)

 ،ش)ااتهشده هست)د.

قیافه و اندام الغت او چ)ان بود که در نگاه اول ،کسی تصور نمیکتد بتواند در صح)هی
گ)

 ،قااعانه فتمان بتاند؛ اما نشان داد که در کشاکش نبتد ،صتیحتتین و قااعانهتتین تصمیمها

را گتفته که حتی بتای نزدیکتتین کسان او نیز غیتم)تظته بوده است؛ بهاوریکه ستدار محمد
باقتی روایت میک)د« :در متحلهی دوم عملیات رمضان ،بتای یکی از گتدانهای عملک))ده،
حادثهای پیش آمد .آن گتدان در محاصتهی دشمن قتار گتفته بود .در قتارگاه نصت ،حسن بیسیم
ردهی گتدان را هم گوش میکتد .احساس کتد یکی از گتدانها زیادی پیش رفته و ممکن است
به محاصته بیفتد .به فتماندهی یگانش ت کت داد .همیناور هم شد و گتدان به محاصته افتاد.
شتوع کتد به صحبت با فتماندهی تیپ و پتسید :اآلن کجا هستی؟ گفت که در مقت تیپ هستم.
گفت :باید بتوی از موانع عبور ک)ی ،وارد صح)هی نبتد شوی و این گتدان را از محاصته نجات
دهی و تا اودت نتوی ،این اتفاق نمیافتد .این گتدان متوگه نیست و اگت بگویی در محاصته
است ،ممکن است دستپاچه شود و وضع را اتابتت ک)د .آن فتمانده تیپ استدالل آورد که نیازی
نیست من بتوم و دارم توپخانه را هماه)
حداقل دو سال بود شبانهروز در گ)

میک)م ،کار دارم و ...بتای من عجیب بود ،به کسی که
با هم بودند و همدیگت را اوب میش)اات)د ،حکم کتد:

اگت همین اآلن از س)گتت راه نیفتی و به سمت اال نتوی و این گتدان را نجات ندهی ،با تو
بتاورد میک)م .من اآلن میآیم آنجا ،تو نباید در س)گتت باشی؛ یا میروی در محاصته و بههمتاه
گتدان شهید میشوی یا ای)که آنها را از محاصته نجات میدهی .گتدانِ محاصتهشده در آن
اتف و فتماندهی تیپ زنده و سالم در این اتف ،بتای من قابل پ یتش نیست .آنچ)ان بتاورد
کتد که در س)گت فتماندهی قتارگاه نصت ،همه رنگشان پتید».
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 -5سبک فرماندهی و ویژگیهای شخصیتی شهید حسن باقری با رویکرد
مدیریت جهادی
 -1-5اعتقادی اخالقی
 -1-1-5اخالص :شهید باقتی فتمانده مخلصی بود که زندگی و گانش را وقف دفاع
از اسالم کتده بود و با ای)که تازه ازدوا کتده و فتزند چ)د ماههای داشت ،گبهه را تتگیح میداد.
در واقع ،این شهید مخلص تمامی امور اعم از زندگی ،ازدوا و دفاع را در ارتباب با ادا می-
دیدند .رفتار انسانی شهید باقتی اوری بود که میتوانست با تمامی گتوههای س)ی ارتباب بتقتار
ک)د (رشید. 23 :2369 ،
حسن باقتی :ما که بتامون کیفیت کار و چگونگی کار که نباید مطتح باشه .ما دو تا مالک
داریم که یکی ااالص در عمله ،دوم تدبیت در عمله ،اگه این دو تا باشه ،کارها اثت داره و اگه
نباشه میاواد تیپ االشکن باشه ،نمیدونم هت چی میاواد باشه ،مالک که ای)ا نیست .نیتو
مییاد اب میاد و دو ماه میمونه اب به نتیجه نمیرسه ،چه بک)یم؟ مگه گ)
مگه ماهاییم که اگه ش)اسایی بک)یم ،اگه بح
کسی تو این گ)
گ)

دست ماهاست!

اتح بک)یم ،اتح در میاد از توش؟ به واهلل اگه

تیثیت داشته باشه .چه با تجتبه ،چه بی تجتبه .ما گاه میشی)یم ،میگیم استتاتژی

مون در بصته است ،دو ماه بعد میگیم استتاتژی گ)

مون در یک چیز دیگه و این

گاهاست که میبی)یم انقالب رو داره ادا پیش میبته! و این گاهاست که صتیحاً معلوم میشه که
انقالب نه دست شورای عالی دفاعِ ،نه دست مسئول سپاهِ و نه دست مسئول ارتشِ ،نه قضایا اودش
داره پیش میره؛ ادا یه توفیقی داده اسم شماها تو دفتتش ثبت شده ،باید وایستیم تو این
تشکیالت کار بک)یم ،حاال تشکیالت به کجا میرود؟ اونش که دیگه دست ماها که نیستش! ما
مکلفیم که با رعایت موازین شتعی توی این چهارچوب کار بک)یم ،البته حواسمون هم باید گمع
باشه.
 -2-1-5نماز اول وقت و توک) بر خدا و اه)بیت :شهید باقتی به نماز اول وقت
آنقدر اهمیت میداد که اگت بین راه ،وقت نماز میرسید میگفت باید پیاده شویم و نماز بخوانیم.
گوش و چشم و قلب و زبان و تمام اعضاء و گوارح او گویی در ادمت اسالم بود ،به دعا و قتآن
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ایلی عالقه داشت و نماز شبهایی که میاواند آنچ)ان با اضوع و اشوع بود که گاهی از
شدت گتیه بی حال میشد (استویراد 73 :2333 ،۔  . 72تقوا از نگاه شهید باقتی ،نه ت)ها یک
امتیاز ،بلکه همه چیز یک انسان به حساب میآمد .او تقوا را وسیلهای بتای ش)اات حنتعالی
میدانست و به همین دلیل در مسیت تقوا هیچ سستی و کوتاهی را به اودش نمیبخشید (معاونت
تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح. 27 :2369 ،
از صفات بارز شهید باقتی توکل عمیقش به ادا بود .هت کاری را حقیقتاً با توکل بت ادا
شتوع میکتد و به این دلیل نیز گوابش را االصانه میگتفت .همچ)ین عالقه عجیبی به اهلبیت
(علیه السالم

فاامه

داشت و این به اوبی محتز بود .اصوصاً به امام زمان

(سالم اهلل علیها

(عجل اهللتعالی فتگه الشتیف

و حضتت

(معاونت متکز فته)گی سپاه . 57 :2377 ،شهید باقتی در ای دوران کوتاه

فتماندهی اش ،ادبیاتی را به مباح
این تحول ،روا فته)

دفاعی وارد کتد که تا پیش از آن هتگز سابقه نداشت و نتیجه

علوی و عاشورایی در میدانهای نبتد بود (عالمیان. 2 6 :2332 ،

ستدار علی فضلی :اصوصیات ااالقی شهید حسن باقتی زی)تی بتای رزم)دگان عزیز
اسالم بود .با همه آن حجم کاری که بود ،موقع نماز ،وقت را به نماز میداد ،موقع فتائض وقت را
به همان فتیضه ااص اودش ااتصاص میداد.
 -3-1-5تکلیفگرایی :شهید حسن باقتی بتاساس تکلیف شتعی عمل میکتد و با
توگه به دیدگاهها و دستورات امام

(ره

پشتوانه مجاهدات و شهادتالبی و پاکبازی اویش را

حجت شتعی میدانست .شهید باقتی در این باره یک شااص را مطتح میک)د :اگت استه شدیم،
باید ببی)یم کجای کار اشکال دارد ،وگتنه کار بتای ادا استگی ندارد ،ل تبخش است .شهید
باقتی هتچ)د بتای پیتوزی ،ست از پای نمیش)اسد و با تدبیت و تالش ،مسیت دستیابی به آن را دنبال
میک))د ،اما یک تکلیف گتا است (ستمدی. 33 :2332 ،
شهید باقتی به کارکتدن در سپاه از زاویه انتخاب یک شغل و استخدام نگاه نمیکتد ،بلکه
از زاویه تکلیف و رسالت مینگتیست .او از آن دسته افتادی بود که پشت میز نمینشست و بیشتت
فعالیتهایش در بیتون از واحد ااالعات سپاه بود .کارش در صح)ه بود ،گزارشهای میدانی تهیه
میکتد ،بعضی از ابتهای مهم را پیگیتی میکتد و به سازمان گزارش میداد (رضایی. 3 :2332 ،
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 -0-1-5مربیگری :ستلشکت شهید حا

قاسم سلیمانی در اصوص اقدامات

کادرسازی و متبیگتی ایشان میگوی)د:
حسن باقتی هم از نظت فکتی بسیار اوب و پخته بود و هم به نظت میرسید و بعد از آن هم
به من ثابت شد که آدم شجاع و گسوری است و هم ای)که با بچهها یک صمیمیت ویژهای داشت.
به اتیقی ،کاشف همه بچه های فتمانده لشکت قدیمی شهید حسن باقتی بود بدون است )اء ،غیت از
یکی دو نفتی که در گبهههای مختلف مسسولیت داشت)د ،عموماً شهید [حسن] باقتی کاشف آنها
بود و کسانی که مسئول گبهههای مختلف بودند ،ایشان آنها را به سازمان رزم سپاه آورد.
 -2-5اجتماعی و فرهنگی
 -1-2-5احساس مسئولیت :ستتیپ پاسدار شهید سوداگت ،در مورد احساس مسئولیت
شهید باقتی میگوید:
قتار بود یکی از بتادران را بتای مسئولیتی به قتارگاه نجف بفتست)د و ایلیها ،بهاصوص
بتادر رشید و دیگتان ،با او صحبت کتده بودند و او قانع نشده بود .من و آن بتادر با هم رفتیم به
اانه شهید باقتی .او آنچ)ان صحبت کتد که انگار واقعاً در دنیا هتچه س)گی)ی و بار هست ،بت
دوش ماست و ما رسالت داریم و باید در حد توان اودمان کوشش ک)یم .همین حتفهای او این
بتادر را راضی کتد که مسئولیت را با گان و دل بپ یتد (معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل
نیتوهای مسلح. 27 :2369 ،
 -2-2-5سادهزیستی و صرفهجویی :زندگی و مادیات در نظتش بیارزش بود و
زهد و سادهزیستن نسبت به مقام اود را از موالیش علی

(ع

آمواته بود .در اانه او از تجمالت

ابتی نبود ،دوستانش به او میگفت)د الاقل یک قالی یا موکت در اانهات پهن کن ،تا اگت مهمان
به اانهات آمد کمی راحت باشد و پا از اصتار فتاوان دوستانش بتای پ یتایی مهمانان ،یک
موکت تهیه میک)د (معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح. 25 :2369 ،
 -3-2-5مردمیبودن :ستلشگت محسن رضایی ،فتمانده وقت سپاه در مورد روحیه
متدمی ایشان میگوی)د :روحیات حسن باقتی یک روحیات کامالً متدمی بود .با ای)که یک آدم
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م)ضبطی بود و ارتش و رکن دو ارتش را اوب میفهمید ،سازمان رکن دو ارتش را میش)اات،
ولی ایلی از متدم استفاده میکتد ،یع)ی در کار ااالعاتی به متدم ایلی اعتقاد داشت.
 -3-5میدانی -عملیاتی
 -1-3-5شجاعت و دلیری :شهید باقتی با شجاعت و گسارتی که داشت در م)اان پت
اطت صح)ه نبتد ،آنجا که هت لحظه انسان به شهادت دعوت میشود حاضت بود و از نزدیک گ)
را بترسی میکتد .در لحظات حساس ،با حضور در ک)ار رزم)دگان راه)مایی الزم را ارائه میداد.
روحیه شجاع او بتای اثبات روحیههای ضعیف و احیاناً متزلزل ،بسیار مفید بود .شجاعت و
تصمیمگیتی او ناشی از اعتماد و توکل به نیتوی الیزال الهی و توسل به گایگاه وحی و ائمه هدی
(علیها سالم

بود .او در گتیان رزم با کفار و دشم)ان ادا ،همتاه تدبیت و تالش بیدریغ شبانهروزیاش

لحظهای از یاد اداوند غفلت نورزید (معاونت متکز فته)گی سپاه. 96 :2377 ،
 -2-3-5روحیه جهادی :شهید باقتی در اتاحی عملیات ،بسیار االق و مبتکت بود.
وقتی در گلسات ارتش و سپاه صحبت میکتد ،همه را تعجب وا میداشت .همرزمانش او را به
ع)وان صاحبنظتتتین افتاد در بین اودشان میش)اات)د .شبها تا نیمههای شب بیدار بود و
اتحهای موفقیتآمیزی را بتای عملیات بتنامهریزی میکتد .قدرت تفکت ،اتاحی و ارائه
شیوههای نو در نبتد و همچ)ین قدرت تجزیهوتحلیل قوای اودی و دشمن از مشخصههای او
بتشمتده شده است .از گهت قدرت فکتی ،قدرتی داشت که میتوانست همه مسائل را
تجزیهوتحلیل و بتای آنها بتنامهریزی ک)د که در توان کسی نبود (دهقان . 23 :2332 ،هتگاه
نقشه و اتحی را ارائه مینمود ،به غیت از آن اتح ،چ)د اتح دیگت هم مت)اسب با تغییت امکانات،
پیش)هاد میکتد .م الً سه نوع اتح را به صورتهای مختلف در یک گلسه ارائه میکتد که
هتکدام میتوانست ستنوشت عملیات و میموریت قتارگاه را بهگونهای تعیین ک)د (معاونت
تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای مسلح. 25 :2369 ،
او اهمیت فوقالعادهای بتای ااالعات عملیات قائل بود و عقیده داشت که مهمتتین بخش
موفقیت ما متبوب به ااالعات صحیح از دشمن است .او را میتوان مسسا ااالعات عملیات در
سپاه دانست .او سعی میکتد ااالعات الزم را از پشت گبهه دشمن و از توان آنها کسب ک)د و
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روی آن ایلی حساب میکتد و با توگه به این آگاهیها بود که به ااالعات گالبی از کلیه
سازمانهای رزمی عتاق دست مییافت)د (معاونت متکز فته)گی سیاه. 32 – 33 :2377 ،
 -3-3-5اقدامات تشکیالتی :شهید باقتی به محض ورود به اهواز ،در پی یافتن
گمشده گ)

بود .او گمشده گ)

را در ش)اات عمین و گمعآوری ااالعات از دشمن دید.

نیتوهای دشمن از محورهای مختلف در حال پیشتوی بودند و اابار گامع و دقیقی از چگونگی
حمله ،مقدار پیشتوی و اهداف آنها وگود نداشت .همین ناآگاهی موگب ستدرگمی فتماندهان،
مسئولین و متدم شده بود (دهقان. 29 :2363 ،
تفکت شهید باقتی درباره واحد ااالعات و نقش ویژهای که بتای آن قائل بود ،بسیار
اهمیت دارد .ایشان که ب)یانگ ار و معمار اصلی واحد ااالعات به شکل پویا و نوین آن بود،
توانست با بهکارگیتی دقین این ابزار  -که رکن اساسی سازمان رزم است -نقاب عطف زیادی در
گ)

ایجاد ک)د که رأس آنها ،شکستن تابوی ایجادشده در ذهن رئیاگمهور وقت  -ب)ی صدر

 بود (ستمدی. 252 :2332 ،تشکیل واحد آرشیو و بایگانی سیاسی و فته)گی :یکی دیگت از کارهای شهید باقتی در
ابتدای گ)

تحمیلی راهاندازی واحد آرشیو و بایگانی گ)

بود که اهمیت این مسئله در این

بتهه از زمان بیشتت به چشم میاورد .اولین قدم در ای)باره توسال شهید باقتی بتداشته شد و هم او
بود که سعی میکتد مسائل گ)

را به روی کاغ آورده و تدوین ک)د و اصتار داشت که

بتادران سپاه باید همان)د بتادران ارتش ،اتحها و گزارشهای اود را روی کاغ بیاورند
(مخدومی شتبیانی ، 72 :2369 ،تا به وسیله کارش)اسان امت ش)اسایی شده ،در قالب اس)اد حفظ و
نگهداری شوند.
شهید باقتی ستانجام با تالش مخلصانه توانست ،سپاه را از کارآمدتتین رکن دوم نظامی
که همان واحد ااالعات است در م)طقه بتاوردار ک)د و گوی سبقت را در این راه از تمام نظامیان
کارکشته داالی و م)طقهای ربوده بود؛ بهاوری که دشم)ان را وادار کتد که به دقت و ستعت و
گامع بودن ااالعات نظامی نیتوهای سپاه اعتتاف ک))د .آراستگی شهید باقتی به ذوق ستشار،
تیزبی)ی و تیزهوشی باع

شد که بعد از مدت کوتاهی با بهتهگیتی از تجتبههای شخصی و
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نظتهای پتاک)دهای که به او میرسید ،در زمی)ههای مختلف ،کارهای م)حصتبهفتدی انجام بدهد و
پایهگ اری ک)د که تا آن زمان هیچکا به آن توگه نکتده بود .تیکید بت گزارشنویسی و
نگهداری سوابن بترسیهای ااالعاتی ،نگارش ااالعات دشمن ،گمعب)دی و تحلیل مکتوب از
وقایع و حوادث ،رمزگ اری و بهصورت ابقهب)دیشده بایگانی میگتدید (دهقان. 22 :2363 ،
 -0-3-5سازماندهی :بت کسی پوشیده نیست که سپاه پاسداران از اولین لحظههای
شکلگیتی هتگز مهلت نیافت که به سازماندهی و بتنامهریزی تشکیالتی و رزمی دست بزند .از
بزرگتتین م)تهایی که اداوند بت ما گ اشته ،وگود ستدارانی بینظیت م ل شهید باقتی بود که
در آن روزهای حساستتین و محتومیت ،توانست با بهکارگیتی از کمتتین امکانات ،از
تواناییهای زرهی فوقالعاده بسیجیان بهتت استفاده ک)د (معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل
نیتوهای مسلح. 92 :2369 ،
شهید باقتی را میتوان یکی از پایهگ اران سازمان عملیات رزمی پیاده دانست .وی در
سازماندهی و تتکیب گتوهانها و گتدانها نقش زیادی داشت .بهگونهای که در گزئیتتین
مسائل سازمان عملیات رزمی شامل :تعداد سالحهای انفتادی ،تعداد قبضههای موشکانداز ضد
تانک ،تعداد رستهها و گتوهانها و نوع دستهها (رزمی و پشتیبانی تعداد قبضههای امپارهانداز و
 ...نیز دقت داشت .دائم به دنبال این بود که در گ)

با چه سازمانی و با چه تتکیبی و با چه

کیفیتی میتوانیم بهتت بج)گیم و میموریت را به نحو احسن اگتا ک)یم (ستمدی. 223 :2332 ،
در معاونت ستاد عملیات گ)وب ،پا از آنکه شهید باقتی واحد ااالعات عملیات را
شکل داد ،به دلیل لیاقت و استعداد ذاتیاش توانست در بسیاری از زمی)هها رشد ک)د و
مسئولیتهای بزرگی از گمله فتماندهی نیتوهای عملک))ده در عملیاتهای متعددی را تقبل
نماید .وی در اوایل گ)

نیز کامالً آمادگی عملیاتهای متعدد کوچک و محدود نظامی را

داشت؛ به همین دلیل در دی ماه  53به ع)وان یکی از معاونین ستاد عملیات گ)وب انتخاب شد و
در فتماندهی عملیات «شکست محاصته سوس)گتد» «امام مهدی»« ،فتمانده کل قوا» ،نقش بسزایی
داشت (معاونت متکز فته)گی سپاه. 29 :2377 :
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 -5-3-5ویژگیهای یک فرمانده از نگاه شهید باقری :در دفتتچه یادداشتهای
این شهید به تاریخ  22مهتماه  2372که دو ماه بعد در  23آذرماه همان سال تکمیل میک))د ،در
مورد اصوصیات فتمانده عملیات بیان میدارند:
 -2عالقه ،ایمان و توکل بت ادا؛
 -2استعداد روحی ،هوشی و گسمی؛
 -3پشتکار و ثبات قدم و ااالق نیکو؛
 -9مدیتیت و سازماندهی؛
 -5آش)ایی با محیال و سابقه کار آموزشی؛
 -7آرامش ااات و اامی)ان قلب؛
 -6شجاعت و گسارت حضور در اال مقدم؛
 -6تعهد ماندن تا پایان گ)

در گبهه؛

-3داشتن حداقل تجتبه نظامی و عملیاتی.
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 -0-5تفکر بینشی
 -1-0-5تفکر راهبردی :قدرت تفکت و اتاحی و ارائه شیوههای نو در نبتد و همچ)ین
قدرت تجزیهوتحلیل قوای اودی و دشمن ،از مشخصههای او بتشمتده شده است .شهید «مهدی
زینالدین» در ای)باره چ)ین گفته است« :از گهت قدرت فکتی ،قدرتی داشت که میتوانست همه
مسائل را تجزیهوتحلیل و بتای آنها بتنامهریزی ک)د که در توان کسی نبود .این ذهن االق و
روشن او بود که ایلی از اتحهای گدیدی را که به فکت دیگتان نمیرسید ،مطتح میکتد».
حسن باقتی از کسانی بود که با قدرت باال در تجزیهوتحلیل ،شیوه نبتد را بتاساس
واقعیات پیش رو تعیین میکتد؛ آنچ)ان که سه ماه پا از آغاز گ)

و در او ناامیدی

فتماندهان نظامی نوشت« :باید به اود گتئت داد که این نوع گ)گیدن به درد نمیاورد و الزم
است که استتاتژی این گ)

عوض شود»( .دستنوشتهها شیوههای نوین گ)گی که بتاساس

مقدورات و با حضور داوالبان گ)گی پیریزی شد ،توانست روند گ)

را از حالت رکود اار

ک)د و عملیات پیتوزم)د بعدی بتاساس این شیوهها اتاحی و اگتا شد .او از ارکان تغییت شیوه نبتد
با دشمن بود.
 -2-0-5دشمنشناسی :در شتایال غافلگیتی کشور در گ)

 ،کسی از تتتیب نیتوی

یگان متجاوز آگاهی نداشت .شهید باقتی در بدو ورود دریافت که ضعف بزرگ و مهلک
گبههها ،فقدان ااالعات از ماهیت رفتار و اهداف دشمن است .او با این درک درست ،بالفاصله
واحد ااالعات عملیات اوزستان را تشکیل داد .شتوع به ش)اسایی دقین دشمن کتد و گتوههای
ش)اسایی متشکل از نیتوهای محلی را به همه محورها فتستاد .او کسانی نظیت شهید محمدحسین
نامدار محمدی ،احمد فتوزنده ،احمد امیتی ،حمید تقوی و  ...را به ع)وان مسئوالن ااالعات
عملیات محورها تعیین کتد و از آنها گزارش روزانه میاواست (عالمیان. 22 :2332 ،
شهید باقتی از همان آغاز ورود به صح)ه دفاع مقدس ،با تقدیت و تشکت به بترسی
ضتورتها ،نقاب قوت و ضعف ،راهکارهای قابل دستتسی بتای پیشبتد دفاع و دفع دشمن
پتداات .با ای)که فتصتی بتای تجتبهاندوزی درازمدت نداشت ،توانست در مدتزمان کم و یا
حداقل امکانات و کمکها ،آنچ)ان تحولی در سااتار و رفتار نظامی به وگود بیاورد .نام شهید
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باقتی به همان اندازه که با دفاع مقدس پیوند اورده است ،یادآور نهادهای حیاتی و ارکان اساسی
تشکیالت نظامی از گمله واحد ااالعات است (معاونت تبلیغات و عملیات ستاد کل نیتوهای
مسلح. 32 :2369 ،
ستلشگت صفوی در مورد ایشان میگوی)د :قویتتین فتمانده ،حسن باقتی بود .وگود
فتماندهان رشید ،الین و قااع در عملیاتها از دیگت عوامل پیتوزی بود .لیاقت و ویژگیهای
فتماندهی چون شهید [حسن] باقتی که تسلال زیادی بت عوامل تیثیتگ ار مان)د دشمن ،زمین ،گو و
نیتوهای اودی داشت ،تیثیتی گدی بت عملیاتها داشت.
 -3-0-5ایدهپردازی :شهید حسن تهتانی مقدم در اصوص روحیه ایدهپتدازی و
نبوغ فکتی ایشان میگوی)د:
تحولآفتی)ی حسن باقتی که ما در بخش گ)
عقالنیت گ)

میاواهیم مطتح ک)یم ،در واقع دفاع از

است که مغفول مانده است.

ستدار عبدالمحمد رئوفی :اولین ویژگی بتگسته حسن باقتی ،عقل ایشان بود .عقل حسن
باقتی ایلی بیشتت از قد و س)ش بود و در همه ابعاد آدم عجیبی بود .ایشان عقل بسیار بسیار بزرگی
نسبت به سن و قدش داشت و عجیب هم م)طقی فکت میکتد؛ یع)ی ایناور نبود که بگوید اال و
بال این کار بشود و اودش هم بداند این کار چ)د درصد هم شدنی نیست .یع)ی وقتی به این
میرسید که این کار عقالنی و عملی است ،حاال یا آن گ)به عقالنی و یا آن گ)به عاشقی ،یع)ی در
ایلی از گاها میگفت این تکلیف است.
 -0-0-5توانایی ح) مسئله :شهید مهدی باکتی در مورد ویژگی شهید باقتی اظهار
میدارند:
یک از اصوصیات حسن این بود که زمانی که با ایشان کار میکتدیم ،دقین بود .در همه
شتایال ،آن دقت عمل و دقینبودن در مسائل را داشت؛ چه در فشار کارها ،چه در استگیها ،چه
در عتصه کمبود زمان ،چه بعد از ای)که عملیاتها انجام میشد و در همه حال دقّت عمل داشت.
ایلی به مسائل دقین بود و این از اصوصیات ویژهاش بود.
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 -6یافتههای پژوهش
در این پژوهش هماناور که پیش از این نوشته شد ،با استفاده از روش تحلیل مضمون،
ش)اسهگ اری های توصیفی و تفسیتی انجام شد که در ادامه نمونهای از ش)اسهگ اری توصیفی و
سپا گدول ش)اسهگ اری تفسیتی ارائه میشود :تحلیل مضمونهای پایه با ش)اسهگ اری توصیفی
ابتدا دادههای گمعآوریشده بترسی و مطالعه شد .آنگاه ای ش)اسهگ اری اولیه ،نکات کلیدی و
قابل توگه فقال در موضوع رهبتی شهید حسن باقتی ذیل ع)وان مضمونهای پایه مشخص شد.
این گملههای نورانی ،ظتفیتهای فتاوانی بتای است)باب کار عمین در حوزههای مختلف سیته
فتماندهی و سبک زندگی شهید بزرگوار را دارد که پژوهشهای مختلف بهقدر وسع اود میتواند
از آن بهته گیتد .در گدول شماره  2نمونه ش)اسهگ اری اولیه مشاهده میشود.
گدول  :2نمونهای از مضمونهای بتگتفته از زندگی)امه ،یادداشتها و سیته فتمااندهی
منبع

دادهها

مهدی

از گهت قدرت فکتی ،قدرتی داشت که میتوانست همهی مسائل را

شهید

تجزیهوتحلیل و بتای آنها بتنامهریزی ک)د که در توان کسی نبود .این ذهن

زینالدین

مضمون پایه
تفکت بی)شی
توانایی حل مسئله

االق و روشن او بود که ایلی از اتحهای گدیدی را که به فکت دیگتان
نمیرسید ،مطتح میکتد
باید به اود گتئت داد که این نوع گ)گیدن به درد نمیاورد و الزم است
که استتاتژی این گ)

عوض شود.

دستنوشته

شجاعت

شهید

ایدهپتدازی

اگت همین اآلن از س)گتت راه نیفتی و به سمت اال نتوی و این گتدان را

شهید

حسن

قااعیت

نجات ندهی ،با تو بتاورد میک)م .من اآلن میآیم آنجا ،تو نباید در س)گتت

باقتی اطاب

شجاعت

باشی؛ یا میروی در محاصته و بههمتاه گتدان شهید میشوی یا ای)که آنها

به

یک

را از محاصته نجات میدهی .گتدانِ محاصتهشده در آن اتف و فتماندهی

فتمانده گتدان

حضور در م)اان
اطت

تیپ زنده و سالم در این اتف ،بتای من قابل پ یتش نیست .آنچ)ان بتاورد
کتد که در س)گت فتماندهی قتارگاه نصت ،همه رنگشان پتید
در واقع ،این شهید مخلص تمامی امور اعم از زندگی ،ازدوا و دفاع را در

غالمعلی رشید

ارتباب با ادا میدیدند رفتار انسانی شهید باقتی اوری بود که می توانست با

ااالص
اعتقاد

تمامی گتوههای س)ی ارتباب بتقتار ک)د.
ما که بتامون کیفیت کار و چگونگی کار که نباید مطتح باشه .ما دو تا
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اعتقاد

مالک داریم که یکی ااالص در عمله ،دوم تدبیت در عمله

باقتی

گوش و چشم و قلب و زبان و تمام اعضاء و گوارح او گویی در ادمت

استوی راد

تدبیت
اعتقادی

اسالم بود به دعا و قتآن ایلی عالقه داشت و نماز شب هایی که می اواند

ااالقی

آن چ)ان با اضوع و اشوع بود که گاهی از شدت گتیه بی حال میشد

تهجد

اصوصیات ااالقی شهید حسن باقتی زی)تی بتای رزم)دگان عزیز اسالم بود.

ااالقی

علی فضلی

نماز اول وقت

با همه آن حجم کاری که بود موقع نماز وقت را به نماز میداد ،موقع فتائض
وقت را به همان فتیضه ااص اودش ااتصاص میداد.
شهید باقتی هتچ)د بتای پیتوزی ،ست از پای نمیش)اسد و با تدبیت و تالش،

تکلیف گتایی

ستمدی

تدبیت

مسیت دستیابی به آن را دنبال می ک))د ،اما یک تکلیف گتاست
حسن باقتی هم از نظت فکتی بسیار اوب و پخته بود و هم به نظت میرسید و

شهید

حا

متبیگتی

بعد از آن هم به من ثابت ش د که آدم شجاع و گسوری است و هم اینکه با

قاسم سلیمانی

شجاعت

بچهها یک صمیمیت ویژهای داشت .به اتیقی کاشف همه بچههای فتمانده

کادر سازی

لشکت قدیمی شهید حسن باقتی بود

سازماندهی

روحیات حسن باقتی یک روحیات کامالً متدمی بود با اینکه یک آدم

محسن رضایی

م)ضبطی بود و ارتش و رکن دو ارتش را اوب میفهمید ،سازمان رکن دو

متدمی بودن
تفکت راهبتدی

ارتش را میش)اات ولی ایلی از متدم استفاده میکتد یع)ی در کار
ااالعاتی به متدم ایلی اعتقاد داشت.
هتگاه نقشه و اتحی را ارائه می نمود ،به غیت از آن اتح ،چ)د اتح دیگت

معاونت

روحیه گهادی

هم مت)اسب با تغییت امکانات ،پیش)هاد میکتد .م ال سه نوع اتح را به صورت

تبلیغات

و

تدبیت در عملیات

های مختلف در یک گلسه ارائه می کتد که هت کدام میتوانست ستنوشت

عملیات ستاد

توانایی حل مسئله

عملیات و میموریت قتارگاه را به گونه ای تعیین ک)د.

کل نیتوهای
مسلح

او گمشده گ)

را در ش)اات عمین و گمع آوری ااالعات از دشمن دید.

دهقان

میدانی و عملیاتی

نیتوهای دشمن از محورهای مختلف در حال پیشتوی بودند و اابار گامع و

دشمن ش)اسی

دقیقی از چگونگی حمله ،مقدار پیشتوی و اهداف آنها وگود نداشت .همین

ااالعات

ناآگاهی موگب ستدرگمی فتماندهان ،مسئولین و متدم شده بود
قوی تتین فتمانده حسن باقتی بود .وگود فتماندهان رشید ،الین و قااع در
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عملیاتها از دیگت عوامل پیتوزی بود .لیاقت و ویژگیهای فتماندهی چون

شجاعت

صفوی

شهید [حسن] باقتی که تسلال زیادی بت عوامل تیثیتگ ار مان)د دشمن ،زمین،

تدبیت

گو و نیتوهای اودی داشت تیثیتی گدی بت عملیاتها داشت.

ااالعات

تحولآفتی)ی حسن باقتی که ما در بخش گ)
واقع دفاع از عقالنیت گ)

میاواهیم مطتح ک)یم در

شهید

حسن

اهتانیمقدم

است که مقفول مانده است.

ایده پتدازی
عقالنیت

شناسهگذاری تفسیری و جمعبندی مضمونها
با تحلیل و متور مضمونهای پایه و ابقهب)دی آنها ،مضمونهای سازمانده)ده مشخص شد .در
متحله بعد با تحلیل و متور آنها ،مضمونهای فتاگیت مشخص شد که به صورت االصه در قالب
گدول شماره  2ارائه میشود
گدول . 3شکلگیتی مضمونهای فتاگیت از مضمونهای سازمانده)ده و مضمونهای پایه
مضمون پایه

مضمون سازمان

مضمون

دهنده

فراگیر

عمل به تکلیف الهی ،گدیت در کار

تکلیف گتایی

ایمان به امدادهای الهی ،باور به امداد غیبی ،توکل باال،

توکل بتادا

اداباوری ،اعتقاد به وعدههای ادا ،حسن ظن نسبت به ادا
تقوا و اودک)تتلی ،ته یب نفا ،اودسازی ،پاکدام)ی
زهد ،دوری از تجمالت،
مطیع محض حضتت امام

صتفه گویی
(ره

 ،رعایت سلسله متاتب

اعتقادی اخالقی

والیت مداری

فتماندهی،
نگاه پدرانه ،متبیگتی ،ارتباب نزدیک با نیتوها ،گلب

متبیگتی

مشارکت پیتوان ،متقاعدسازی ،تتبیت افتاد ،روشنکتدن
افقها ،اعتماد کتدن به پیتوان
متدم دوستی ،از گ)ا متدم بودن ،بتاورد صمیمی ،ادمت

متدمی بودن

االصانه به متدم ،عشقورزی به متدم ،ساده زیستی

اجنماعی و

بیتعلقی به دنیا ،شهادت البی ،شهتت گتیزی ،سادهزیستی،
دوری از تشتیفات
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استگیناپ یتی ،کار زیاد ،استقامت زیاد ،بل)دهمتی ،تالش

مسئولیت پ یتی

فتاوان ،پشتکار زیاد
نتتسی ،حضور در عمن م)ط قه دشمن ،دلیتی ،شهامت،

شجاعت

صالبت شخصیت
استگیناپ یتی ،کار زیاد ،استقامت زیاد ،بل)دهمتی ،تالش

روحیه گهادی

فتاوان ،پشتکار زیاد
تقسیم کار ،تشکیل ااالعات گ)

 ،بایگانی و ابقه ب)دی

سازماندهی و معماری سازمان ،بتنامه ریزی و اتح ریزی
حضور میدانی زیاد از ابتدای گ)

تا شهادت

کار تشکیالتی

میدانی عملیاتی

قدرت سازماندهی
حضور مستمت در گبهه

شجاعت زیاد ،اطتپ یتی زیاد ،تدبیت شجاعانه ،نتتسیدن از

حضور در م)اان اطت

اطتها ،گتأت زیاد ،شهامت
دانش تخصصی باال ،ادراک ف)ی ،ابتکار  ،تدبیت قوی،

تفکت راهبتدی

شایستگی مدیتیتی ،ذکاوت
تیزبی)ی ،ش)اات زمانه ،فهم تقابل حن و باال ،قدرت تحلیل

توانایی حل مسئله

محیال ،ظتفیت سازی ،ش)اات دشمن ،توان ظتفیت سازی

تفکر بینشی

گدید
فهم تقابل حن و باال ،قدرت تحلیل محیال ،ش)اات دشمن،

دشمن ش)اسی

توان ظتفیت سازی گدید
ایده پتدازه

االقیت ،تیزبی)ی ،تفکت انتقادی

باتوگه به ش)اسهگ اری صورت گتفته ،شکل ذیل از مضمونهای سازمان ده)ده و مضمونهای
فتاگیت حاصل می شود:
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مدل مفهومی پژوهش :سبک فرماندهی شهید حسن باقری براساس مدیریت جهادی

پدیده شگفتانگیز و معجزا الهی  -انسانی و موهبت الهامگونه که در سایه والیت و بتکت
گهاد و شهادت در گبههها شکل گتفت و ما آن را به تعبیت قتآنی در سوره مبارکة عصت،

تواصی2

مینامیم ،یک ایف مت)وع از رویکتدها و فعالیتهایی است که انواع انگیزههای رقابتی را به تعاون
و همکاری تبدیل نموده و این تعاون و همکاری را با تکیه بت مدیتیت گهادی در مسیت رشد و
بال)دگی و مهارتهای فتدی و گمعی ،تکامل داده و به کار میگیتد (رضایی ،به نقل از مزد
آبادی؛  . 1399مدیتیت گهادیِ شهید حسن باقتی  ،یکی از نمونههای موفّن مکتب مدیتیت
گهادی دفاع مقدس است که بیشتتین ویژگیهای م بت مدیتیت گهادی در آن هویدا است .شهید
حسن باقتی عالوه بت پیتوزی در صح)ههای گهاد نظامی که مستلزم اق)اع نیتوهای تحت امت و
ایجاد هماه)گی در گبهه اودی است ،در دوران انقالب اسالمی در ادمت ستبازی ایفای نقش
مسثتی داشت)د .با بترسی اثت متقابل شهید حسن باقتی و دفاع مقدس ،به نظت میرسد دفاع هشت
سالة ما ،تابلوی زیبایی از فتمایش پیامبت گتامی اسالم

(ص

است که فتمود« :کلکم راع و کلکم

مسئول عن رعیته»؛ ما به یکدیگت میآمواتیم و از یکدیگت یاد میگتفتیم؛ در حقیقت ،ما
یکدیگت را میسااتیم .اینچ)ین است که میگوییم شهید حسن باقتی ،هم تتبیت شدا دفاع مقدس
 -2و تواصوا بالحن و تواصوا بالصبت.
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و هم یکی از متبیان دفاع مقدس است .او در دفاع مقدس از اتفی ،ایفای نقش میک)د و از سوی
دیگت ،به اتاحی نقش میپتدازد (همان م)بع .
 -7نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد دارابودن صفای باان و مهتبانی و لطافت روحی در ک)ار
صالبت و حماسهسازی که شهید حسن باقتی در میدان گ)

نسبت به دشم)ان داشت ،تتکیب

زیبایی میآفتی)د .وقتی فتدی معتقد به گهاد شد ،در همهی میدانها پیشتو است .گهاد فقال تف)
به دست گتفتن نیست؛ مدیتیت گهادی این است که انسان اود را همیشه در میدان حتکت و
مبارزه با مانعها ببی)د و احساس تکلیف و تعهد ک)د .امتوزه ما به دنبال اوب انجام دادن کار اود
هستیم تا نتوان ایتادی بت آن وارد کتد؛ این اوب است اما بهتت آن است که وظیفه و تکلیف اود
را بش)اسیم و رضای اداوند را در امور ،در نظت بگیتیم .س)ت الهی آن است که اگت رابطه با
اداوند اصالح شود ،اداوند هم رابطه انسان را با متدم ،سازمان و محیال زندگی اصالح میک)د.
مطابن فتمایش مقام معظم رهبتی ،همت گهادی و مدیتیت گهادی را با حتکت عادی
نمیتوان پیش ببتیم؛ با حتکت عادی و احیاناً اوابآلوده و بی حساسیت نمیشود کارهای بزرگ
را انجام داد؛ یک همت گهادی الزم است ،تحتک گهادی و مدیتیت گهادی بتای انجام کارها
الزم است (مقام معظم رهبتی . 2332 ،با بترسی سیته شهید حسن باقتی به این نتیجه میتوان رسید
که ایشان نگاه ابزاری به مسائل نداشت)د و نتیجه آن میشد که نیتوهای تحت امت وی بدون هیچ
چشمداشتی تمام تالش اود را بتای تحقن اهداف مقدس به کار میبتدند .همچ)ین با چ)ین بی)شی،
نیتوها ه)گام تحقن اهداف مقدس ،احساس رضایتم)دی ،استغ)ا ،مفیدبودن ومسثتبودن میک))د که
باالتتین دستمزد بتای یک فتد ،یک مجموعه یا سازمان ،احساس اغ)ای درونی و بیتونی است.
ای)که انسان شاهد اثتگ اری اویش باشد ،ایلی ل تبخشتت از آن است که شبانهروز تالش ک)د،
اما این تالشها درک نشود و نهایتاً در یک رقابت باال ح ف شود .ل ا میتوان مشاهده نمود که
این رویکتد مدیتیتی دارای یک اصل محوری و ب)یادی است که آن تیکید تام بت مع)ویت و
ارزشهای ااالقی  -اسالمی و انسانی است .در واقع ،مدیتیت گهادی بدون مع)ویت وگود
نخواهد داشت .امتوزه با پیشتفتهای علم مدیتیت ،تیثیت مع)ویت بت شااصهای کارآمدی،
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کارایی ،سالم سازمانی ،ادمتدهی م)اسب ،بهتهوری ،تکتیم و  ...به اثبات رسیده است (بوداقی و
شادی. 2333 ،
یک مدیت مسلمان با بهتهگیتی از شااصهای مدیتیتی ش)اساییشده در سیته شهید حسن
باقتی که شامل مشخصههای اگتماعی  -فته)گی ،اعتقادی ااالقی ،تفکتی -بی)شی و میدانی
عملیاتی است ،میتواند به مدیتیت تعتیف تازهای ببخشد و مفهوم مدیتیت گهادی را به وگود
میآورد .از اینرو بتای سااتن گامعهای مبت)ی بت ارزشهای الهی و بدون داالت بیگانگان ،باید
مدیتان گهادی و با صفات مبت)ی بت ارزشهای انقالبی و گهادی داشته باشیم و با تکیه بت
تواناییهای این مدیتان ،بتوانیم مدیتیتهای مسثت و گهادی در نهادهای انقالبی ،ایجاد نماییم.
همانگونه که امام (ره فتمودند :فتحالفتوح انقالب اسالمی ،نه یک حادثهی نظامی که یک
حادثهی انسانی است؛ یع)ی پیدایش این گوانان ،الن این انسانهای نورانی ،بیتونآمدن فتشتگان
از دنیایی که گز اهتیمن در م)اان مختلف آن به چشم نمیاورد (ستمدی. 37 – 65 :2332 ،
امید است که مدیتان گامعه اسالمی نیز با الگو قتاردادن این شخصیت و بهتهگیتی از
شااصهای مدیتیت گهادی او ،نقشی فعاالنه و پیشگیتانه در مدیتیت اود ایفا ک))د تا گامعه
اسالمی روز به روز به گامعه مهدوی نزدیک و نزدیکتت شود و بتوانیم پتچم این انقالب را به
دست صاحب اصلی آن حضتت بقیهاهلل االعظم ارواح)الهالفدا بتسانیم.
 -8پیشنهادات
در پایان نیز بتاساس یافتههای پژوهش ،میتوان پیش)هادهایی را به شتح ذیل ارائه داد:
 -2هماناور که از متن بت میآید ،بتای کاربتدینمودن الگوی استختاگی میبایست هت
مدیت ،فتمانده و مسئول بهویژه در سطوح عالی نظام اسالمی گایگاه و سهم اود را از
این نوع سبک رهبتی پیدا ک)د .ل ا پیش)هاد میشود در ادامهی این مطالعه ،پژوهشهای
آتی به ستاغ استختا س)جههای حاصل از شااصهای مطتحشده در مدل بتوند تا
میزان تفاوت یا شباهت سایت مسئوالن نظام ،با سیته فتماندهان شهید دفاع مقدس به
اوبی درک و احساس شود و به نقاب قوت و ضعف نیز توگه شود.
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 -2گ)جاندن و تدریا ستفصل مهم سبک مدیتیتی و رهبتی فتماندهان دفاع مقدس در
دروس مدیتیت اسالمی دانشگاهی ،بهویژه در دانشگاههای نیتوهای مسلح و در
دورههای تتبیت و تعالی فتماندهان نظامی و انتظامی.
 -3استفاده و مدنظت قتاردادن شااصهای الگوی ارائهشده در سیستم گ ب ،استخدام و از
همه مهمتت استعدادپتوری مدیتان در عتصهی دولتی و فتماندهان در زمی)هی نظامی.
 -9تتوی ،و گفتمانسازی سیته فتماندهی و مدیتیتی فتماندهان دفاع مقدس در میان آحاد
گامعه بهگونهای که تحقن آن ابن شااصهایی که در الگو به آنها اشاره شده؛ به
صورت یک مطالبهی عمومی از مسئولین عالی در گمهوری اسالمی تبدیل شود که در
این رابطه ،بتگزاری سمی)ارها ،نشستهای علمی -تخصصی ،گلسات بح

و بترسی،

تشکیل کمیتههای تتوی ،مکتبی در محیالهای دانشگاهی و آموزشی پیش)هاد میشود.
 -5و در پایان با توگه به ای)که نظام اسالمی ایتان اک)ون در ابتدای گام دوم انقالب
قتارگتفته است ،تدوین س)د راهبتدی بهتهگیتی از تجتبیات دفاع مقدس و تبدیل آنها
به نظتیه بتای سایت عتصههای مدیتیتی کشور مان)د عتصهی دیپلماسی ،اقتصادی،
فته)گی و ...بهم)ظور اثتگ اری در همهی زمی)ههای مورد تیکید در متن بیانیه گام دوم از
پیش)هادهای مهم این پژوهش میتواند باشد.
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30- Frith, H. and Gleeson, K (2004), Clothing and Embodiment: Men
& Managing Body Image and Appearance, Psychology of Men
Masculinity, 5 (1), p. 40.
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تبیین پیامدهای رابطه اسرائیل و امارات متحده عربی بر امنیت منطقهای
جمهوری اسالمی ایران
مجید دهقانیان ،1بهادر زارعی ،2آرش قربانی

سپهر3

تاریخ دریافت2922/25/27 :
تاریخ پ یتش2922/27/25 :

چکیده
گایگاه ژئوپلیتیکی گمهوری اسالمی ایتان باع

شده تا این کشور نقش مهمی در موضوعات و پدیدههای

غتب و گ)و ب غتب آسیا ایفا نماید .وگود ااتالفهای ریشهای و ب)یادین با استائیل و نامشتوعبودن حکومت
اشغالگت ستزمین اسالمی فلسطین ،باع

شده تا ایتان به ع)وان قدرت م)طقهای بتای باال نگهداشتن وزن ژئوپلیتیکی

اود ،م)اسبات قدرت در م)طقه را رصد کتده و پیامدهای م)اسبات استائیل و کشورهای همسایه اود را در نظت بگیتد.
هدف این پژوهش ،ش)اسایی پیامدهای ام)یتی ارتباب امارات متحده عتبی و استائیل است که بهاور مستقیم و غیت
مستقیم بت ام)یت م)طقهای گمهوری اسالمی ایتان تیثیت می گ ارد .روش این پژوهش کیفی و روش گتدآوری دادهها
کتابخانهای و اس)ادی است .یافتههای پژوهش با در نظت گتفتن نظتیه ام)یت م)طقهای بوزان و ویور نشان میدهد که
عادیشدن تدریجی روابال سیاسی اعتاب غتب آسیا با استائیل ،تضعیف ایدئولوژی ضد استائیلی گمهوری اسالمی
ایتان ،رصد ااالعاتی کشور ،تیثیت بت موازنه قوا در م)طقه ژئوپلیتیک گ)وب غتب آسیا از مهم تتین پیامدهای این
ارتباب میباشد.
کلید واژهها :ام)یت ،ام)یت ملی ،ژئوپلیتیک ،امارات متحده عتبی ،استائیل.

 -2دانشجوی دکتتی گغتافیای سیاسی ،دانشگاه تتبیت مدرسmajid.dehghanyan@ut.ac.ir ،
 -2استادیار گغتافیای سیاسی ،عضو هییت علمی دانشگاه تهتانb.zarei@ut.ac.ir ،
 -3دانشجوی دکتتی گغتافیای سیاسی دانشگاه اوارزمیarash.sepehr91@yahoo.com ،
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 - 1مقدمه و بیان مسأله
م)طقه الی ،فارس واقع در گ)وب غتب آسیا ،متشکل از کشورهای ایتان ،عتاق ،کویت،
عتبستان ،بحتین ،قطت ،امارات و عمان است و از موقعیت ژئوپلیتیکی و ارتباای ممتاز و ذاایت
عظیم انتژی ،ظتفیت عظیم تولید ثتوت و بازار بزرگ مصتف بهتهم)د است .از نظت توزیع
گغتافیایی قدرت ،مهمتتین قدرتهای م)طقهای ،دو کشور ایتان و عتبستان هست)د که پا از
انقالب اسالمی ایتان ،روابال ستد و گاه ت)شآلود این دو کشور ،آثار اود را بت م)اسبات و روابال
م)طقهای گ اشته است؛ بهاوری که از بین کشورهای م)طقه الی ،فارس ،به تتتیب کشورهای
عتاق ،عمان و تا اندازهای قطت ،روابال مسالمتآمیزی با ایتان دارند و دیگت کشورهای م)طقه
رویکتد تقابلی در بتابت ایتان را در پیش گتفتهاند .پیدایش و تداوم این رویکتد به دالیل متعدد
مان)د ایدئولوژی (وهابیت/شیعه  ،ساات سیاسی قدرت ،نوع نظام سیاسی کشورها ،ایتانهتاسی،
شیعههتاسی ،مداالهگتی قدرتهای م)طقهای و فتام)طقهای بهویژه ایاالت متحده آمتیکا باز
میگتدد .از این رو ،رویکتد تقابلی مب)ای روابال و م)اسبات همسایگی قتار گتفته است تا رویکتد
همکاریگتایانه .سسال اصلی این است که متغیت استائیل چگونه توانسته است بهع)وان یک متغیت
بتونم)طقهای مداالهگتانه از اتین بتقتاری روابال با امارات متحده عتبی ،بت ام)یت م)طقهای ایتان
تیثیت گ ارد.
به لحاظ تاریخی ،پیش از وقوع انقالب اسالمی ایتان ،روابال دو کشور ایتان و استائیل گتم
و مبت)ی بت تعامل بود؛ اما بعد از انقالب اسالمی و بتوز ارزشهای اسالمی در ماهیت سیاست
اارگی ایتان و اعالم آن در دفاع از حقوق ملت فلسطین ،رابطه این دو کشور به ستعت از ماهیت
تعاملی به تقابلی تغییت گهت داد .به بیان دیگت ،کاربتد ارزشهای اسالمی در سیاست اارگی ایتان
مان)د «قاعده حمایت از مظلوم در بتابت ظالم»« ،ماهیت مبارزاتِ مبارزان مظلوم در مقابله با حکومت
ظالم»« ،بازنمایی واقعة عاشورا و مظلومیت امام حسین (ع  »2به ایجاد گفتمانی انجامید که میتوان
آن را «گفتمان مظلوممحور» نامید .نتیجة عی)ی اهمیت یافتن مسئله ظالم – مظلوم در اصول قانون
اساسی گمهوری اسالمی ایتان قابل مشاهده است (مشیتزاده و مصباح . 22 :2332 ،بدین تتتیب،

 -2در محتم سال  2356این ارزش بت شدت مبارزات افزود.
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با پیتوزی انقالب اسالمی و شکلگیتی گفتمان مظلوممحور ،تمام سوژههای مخااب ایتان انقالبی
از دریچه این گفتمان نگتیسته میشدند و رفتاری در قبال آنان اتخاذ میشد که این گفتمان ،آن را
متصور می دید .این امت به تمام ابعاد تستی یافت و تفاوتی در ابعاد داالی ،اارگی و بینالمللی آن
دیده نمیشد (همان .
گمهوری اسالمی ایتان به لحاظ اهداف و عالئن ژئوپلیتیکی اود ،نیازم)د ش)اات و ارزیابی
کشورهای همسایه و م)طقه است تا در عتصه رقابتها و تهدیدها بتواند در راستای حفظ م)افع و
اقتدار اود بهع)وان یک بازیگت مهم م)طقهای به ایفای نقش بپتدازد .هدف اصلی این پژوهش،
ش)اات و تبیین آن دسته از پیامدهایی است که میتواند با ایجاد ارتباب میان استائیل و امارات
متحده عتبی ،ام)یت م)طقهای ایتان را تحت تیثیت قتار بدهد .در واقع به دلیل پیچیدگی ،تعدد
روندها و پیشتانها و غیتقابل پیشبی)یبودن تحوالت در م)طقه گ)وب غتب آسیا ضتورت دارد
تا توگه بیشتتی به ابعاد این توافن صورت گیتد.

مسأله اصلی
توگه به بتقتاری روابال امارات و استائیل و از اتفی مسیله اصلی آن که عبارت است از
تیثیتات آن بت ام)یت م)طقهای ایتان ،موضوع این پژوهش است که به دنبال تبیین این پیامدها
هستیم .ب)ابتاین ابتدا به بترسی سیاست و ام)یت م)طقهای امارات متحده عتبی میپتدازیم و زوایای
آن را روشن میسازیم؛ سپا با مطالعه کوتاه از پیشی)ه روابال عل)ی و غیت عل)ی استائیل و امارات،
ابعاد گوناگون این توافن را بترسی اواهیم کتد .در نهایت هم پیامدهای مستقیم و غیت مستقیم
رابطه و توافن راهبتدی امارات متحده عتبی و استائیل را که بت ام)یت م)طقهای گمهوری اسالمی
ایتان تیثیتگ ار است ،بیان اواهیم کتد.

 -2ادبیات موضوع و پیشینه
 -1-2ادبیات نظری
مفهوم امنیت در مقیاسهای جغرافیایی
بتاساس فته)

لغت «الروس» ،ام)یت چ)ین تعتیف شده است :ام)یت ،اعتماد ،آرامش

روحی و روانی است .تفکتی که بتاساس آن ،اطت ،تتس ،وحشت و استان بیمع)ا میشود.
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«فقدان مخااتات» .تعتیف فته)

لغت «معین» از ام)یت چ)ین است« :ایمنشدن ،در امانبودن،

نداشتن بیم و بیبیمی» .در فته)

لغات و اصطالحات سیاسی ،واژه ام)یت« ،بیاطتکتدن،

تیمینکتدن ،امنکتدن ،در امان نگهداشتن ،با اامی)ان کتدن» تعتیف شده است (نوروزی. 2369 ،
در واقع ،ام)یت پدیدهای ادراکی و احساسی است ،یع)ی بتای تحقن آن باید این اامی)ان در ذهن
توده متدم ،دولتمتدان و زمامداران و تصمیمگیتندگان به وگود آید که ایم)ی الزم بتای ادامه
زندگی بدون دغدغه وگود دارد (اوشفت . 2366 ،بدیهی است عوامل بیتونی در به وگود آمدن
این ادراک و احساس به اور مستقیم نقش دارند .همچ)ین ،ام)یت پدیدهای متیثت از مسلفههای
مادی  -ذه)ی به شمار میآید که دیگت چونان دوران گ)

ستد ،نمیتوان آن را در ذیل

مالحظات نظامی تعتیف نمود (آرلیتل . 53 ،2362 ،بهاور االصه میتوان گفت که دو نوع
گفتمان سلبی و ایجابی در مطالعات ام)یت وگود دارد .با توگه به ای)که «تهدید» و «ارزش» کلماتی
ب)یادین در مطالعات ام)یتی است ،اگت ام)یت را با استفاده از کلمة «ارزش» مع)ا و تفسیت ک)یم به
گفتمان ایجابی و اگت در بتابت کلمة «تهدید» مع)ا ک)یم ،به گفتمان سلبی ام)یت پتدااتهایم
(افتخاری . 56-56 :2332 ،در ای)جا الزم است نگاهی به ام)یت از م)ظت اسالم داشته باشیم.
از منظر اسالم ،ام)یت یکی از اصول فتدی و گمعی ،زمی)هساز بهتهوری از مزایا و مواهب
حیات و تکامل بشت و یکی از مقدستتین آرمانها است .قتآن کتیم ام)یت را یکی از اهداف
استقتار حاکمیت اهلل و استخالف صالحان و اتح امامت میشمارد و احساس ام)یت را از اصایص
مسمن معتفی میک)د و تیمین ام)یت را از اهداف گهاد میشمارد .از آیات و روایات چ)ین به دست
میآید که ام)یت از نعمتهای بزرگ اداوند و مقدم بت سایت نیازم)دیهای بشت است (م)تظتان و
تا آبادی . 2335 ،دربارا اهمیت و گایگاه ام)یت در اسالم همین نکته با که ام)یت در روایت
در زمته یک از دو نعمت قتار گتفته است که انسان قدر آن را نم داند ،مگت این که به مصیبت
گتفتار شود« :ال)عمتان مجهولتان ،الصحه و االمان» .2در این روایت ،ام)یت هم شامل ام)یت گان

 -2پیامبت (ص فتمودند« :نِعْمَتَانِ مَجْهُولَتَانِ الْیَمْنُ وَ الْعَافِیَة»( ،دو نعمت اسات کاه ناشا)ااته اسات :ام)یات و ت)درساتی .
الخصال ،شیخ صدوق ،2 ،ص .262 39
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م شود و هم شامل ام)یت مال و فکت! .اگت کشور! یا گامعهای ام)یت نداشته باشد ،مشکالت
بسیار! اواهد داشت و در هیچ یک از موقعیتها! اود رشد نخواهد داشت .به همین دلیل است
که اسالم به ام)یت بسیار اهمیت میدهد (کاظمی. 2363 ،
امنیت ملی :واژا ام)یت به ع)وان مفهوم عام ،تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در بت
می گیتد و با بقای نفا و صیانت از حیات و موگودیت انسان پیوند میاورد .وگود ااتالفات
فیمابین رهیافتهای مختلف علوم سیاسی ،گغتافیای سیاسی و روابال بینالملل بت بتداشتها و
تعاریف مختلف و بعضاً متفاوت این رهیافتها از مفاهیمی چون ام)یت تیثیتگ ار است .ام)یت در
لغت فارسی به مع)ی ایمنشدن ،در امان بودن ،بی اوفی ،بیبیمی ،ایم)ی و گای امن آمده است
(دهخدا . 3366 ،2363 ،تعتیف لغوی ام)یت عبارت از :حفاظت در مقابل اطت (ام)یت عی)ی ،
احساس ایم)ی (ام)یت ذه)ی و رهایی از تتدید (اعتماد به دریافتهای شخصی است (بوزان،
 . 233 :2332بوزان ابعاد ام)یت را در پ) ،بُعد نظام  ،اقتصاد! ،سیاس  ،فته)گ  ،فتدی و زیست
محیط گستتش میدهد .مطالعات س)تی رئالیستها ،ام)یت را در نبود «تهدیدات نظامی» تعتیف
میک))د ،لیبتالها ام)یت را در وگود «صلح» گستجو مینمای)د .در حالی که مکتب کپ)هاگ را
میتوان واک)ش نسبت به دیدگاه رئالیستها و لیبتالیستها نسبت به مفهوم ام)یت دانست .در واقع
چارچوب ت)

و محدود دام)ه ام)یت در دیدگاه آنان در مکتب کپ)هاگ اصالح شده است

(پیشین . 239 ،ب)ا بت تعتیف والتت لیپمن ،ام)یت در مع)ی عام کلمه ،همیشه همتاه با قدرت نظامی
اواهد بود ،چون بود و نبود ام)یت وابسته به توانایی کشور در دفع حمله نظامی است .باید گفت
که امتوز ام)یت چیزی بیش از داشتن نیتوی نظامی و توانایی در دفع حمله نظامی و پیتوزی در
گ)

است؛ ب)ابتاین در گهان امتوز مفهوم ام)یت ملی پویشها ،تالشها ،چالشها ،هدفها و

تدبیتهای دیگتی را نیز در بت میگیتد .از آنچه گ شت میتوان گفت که اگت مفهوم ام)یت به
مع)ای زیت بکار رود ،مطلوبتت و کاملتت است:
 -2حفظ تمامیت ارضی ،حفظ گان متدم ،سعی در دوام و استواری نظام (اگتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فته)گی و حاکمیت کشور؛
 -2حفظ م)افع حیاتی کشور؛
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 -3فقدان تهدید اارگی نسبت به م)افع ملی و حیاتی کشور (عامتی. 332 :2366 ،
والفتز ام)یت ملی را« :نبود تهدیدها نسبت به ارزشهای کسبشده و نبود تتس از آنکه این
ارزشها مورد تهدید قتار گیتد ،میداند» (چگ)ی زاده، 2363 ،صص  . 76-76دیوید بالدوین ،به
گای عبارت «نبود تهدیدها» در تعتیف والفتز ،احتمال آسیبزدن کم و نابودی ارزشهای
مکتسب به کار می رود (بالدوین . 252 :2362،در واقع ،ام)یت تضمینک))ده حیات و بقای انسان و
موگود زنده است .همة موگودات در تقالی بقا و حفظ وگود و حیات سالم اود میباش)د و
ام)یت عامل تیمین این نیاز اساسی و حیاتی است؛ ل ا ام)یت مهمتتین آرمان انسان و موگود زنده
تلقی میشود .ب)ابتاین ایفی از انواع ام)یت وگود دارد که با ایف نیازهای انسان بتابتی میک)د؛
نظیت ام)یت غ ایی ،بهداشتی و درمانی ،آموزشی و تتبیتی ،تفتیحی ،رفاهی ،اقتصادی ،زیستگاهی
و( ...حافظ نیا . 325 :2336 ،بتاساس این پژوهش ام)یت انسانی عبارت است از:
 -2ایم)ی از تهدیدهای مزمن و دیتی)های چون گتس)گی ،بیماری و ستکوب؛
 -2در امان بودن از بت هماوردن ناگهانی و زیانآور الگوهای روزمته زندگی در اانه ،محل
کار یا گوامع .تیمین ام)یت انسانی به این مع)ا مستلزم اتخاذ یک رویکتد هفت بُعدی است که به
ام)یت اقتصادی ،غ ایی ،بهداشتی ،زیست محیطی ،شخصی ،اگتماعی و سیاسی توگه میک)د (کت،
 . 292-292 :2366مفهوم ام)یت ملی بتای هت دولت – ملتی از قداست واالیی بتاوردار است ،تا
گایی که میتوان تمامی اهداف و سیاستهای ملی را بتای دستیابی به آن بسی ،کتد (ولیپور
زرومی . 23 :2363 ،ام)یت ملی را میتوان شتایال و فضایی که یک ملت ای آن قادر است
اهداف و ارزشهای حیاتی مورد نظت اود را در سطح ملی و بینالمللی گستتش دهد و یا حداقل
در بتابت تهدیدات بالقوه و بالفعل عوامل داالی و اارگی آنها را حفظ نماید ،تعتیف کتد .در
عتصه سیاست و ژئوپلیتیک ،تهدید عبارت است از هتگونه قصد ،نیت ،حادثه و اقدامات که ثبات
سیاس و اقتصادی ،م)افع حیات و ام)یت ملی یک کشور را در معتض اطت گدی قتار میدهد
(زارعی . 233 :2332،متاد از ام)یت ملی ،ایمن و در امان بودن نسبی تمامی نیازها و ارزشهای
حیاتی متدم در بتابت تهدیدها و نیز ادامة روند رو به تزاید قدرت دولت در بستت زمان بتای
پاسخگویی به انتظارهای فزای)دا تمامی افتادی است که ملت را تشکیل میدهد (تهامی،
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 . 66 :2369به زبان گغتافیایی ،ام)یت ملی به مفهوم وگود شتایطی است که در آن از وگود هت
نوع اطت و تهدیدی نسبت به تمامیت ارضی و استقالل کشور ،وحدت ملی ،اقتدار و اعتبار ملی،
ثتوت ملی ،نهادهای حکومتی ،ارزشها ،عقاید و مقدسات ،حی یت ،مال و معیشت و در یک کالم
همة مسلفههایی که در گستته چتت م)افع ملی یک کشور قتار دارند و در چارچوب قوانین کشور به
اور نسبی در امان باش)د ،ااالق میشود .حفظ موگودیت کشور ،ام)یت ملی و وحدت ملی
واژگان مختلفی هست)د که متوگه یک مع)ی و پدیده میباش)د و آن چیزی گز بقای کشور نیست
(عامتی . 332 :2366 ،اهدافی که به ع)وان ام)یت ملی پیگیتی میشوند عبارت)د از:
 -2حفظ استقالل و تمامیت ارضی،
 -2تحقن رفاه متدم و ثبات سیاسی کشور،
-3حفظ و اشاعهی ارزشهای ملی و اعتقادی،
 -9فتاهمکتدن امکان فتاغت ااات نسبت به تهدیدهای احتمالی.
یکی از ابعاد مهم ام)یت ملی در هت کشوری ،تیمین ام)یت اقتصادی آن ملت است که به
ع)وان چهته گدید و مهم ام)یت در دنیای معاصت محسوب شده و در همه سطوح فتدی ،اگتماعی
و ملی توگه نظتیهپتدازان را به اود گلب کتده است .از سال  ،2395ایده ام)یت اقتصادی گایگاه
واالیی در دستور کار سیاسی یافته است .ام)یت اقتصادی به مع)ا! دارابودن ثبات اقتصادی ،تولید
انبوه ،صادرات مت)اسب ،کاف بودن م)ابع مال  ،تیمین رفاه اقتصادی و معیشت متدم است .در سطح
فتدی ،ام)یت اقتصادی به میزان دستتسی انسان به ضتوریات این بُعد از ام)یت ،زمانی حاصل
میگتدد که م)ابع مادی و مع)وی اقتصادی در بتابت اطتات و تهدیدات حفظ شده و تولید
نااالص ملی از حتکتی رو به رشد و با ثبات بتاوردار باشد ،عدالت اقتصادی در گامعه تحقن
یابد ،درآمد ستانه افتاد پاسخگوی تیمین نیازهای آنان باشد و ارتقای کمی و کیفی و چشمانداز
آی )ده زندگی را تضمین نماید .ام)یت اقتصادی به مع)ی آن است که متدم نیازهای اساسی اود در
ابعاد اشتغال ،معیشت ،مسکن ،پوشاک ،آموزش ،بهداشت و درمان و درآمد اقتصادی مطلوبی
داشته باش)د (نسادورایی. 3 :2225 ،

173

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

امنیت منطقهای :مفهوم «ام)یت م)طقهای» ،2از نظت تتکیب واژگانی ،دارای دو واژه
ام)یت و م)طقه است (مورگان . 92 :2362 ،هت دو واژه پیچیده هست)د و تعتیف قابل قبول
مشتتکی بتای آنها وگود ندارد .با توگه به مشکالت نظتی فتاوان دربارا این دو واژه ،میتوان
گفت ام)یت یا ناام)ی م)طقهای میتواند از مجموعه سطوح کشمکش یک م)طقه ،اعتبارات
نظامی و نهادها و اتحادیههای گمعی به دست آید (پوراالب . 2332 :در ستاست قتن بیستم،
دولتها به همسایگان نزدیک اود به ع)وان م)ابع بالقوه تهدید یا ایم)ی مینگتیست)د .با تمتکز
بت این همسایگان ،دولتها در گستجوی ایجاد قواعد و ه)جارهایی بودند که بتاساس آن قواعد،
در یک مجموعهی م)طقهای ااص ،اقدام ک))د .باری بوزان معتقد است :ماهیت ارتباای ام)یت،
فهم الگوهای ام)یت ملی یک دولت را بدون درکی اساسی از وابستگی متقابل الگوهای ام)یت
م)طقهای که در آن وگود دارد ،ناممکن میسازد (پوراالب ،2332 ،به نقل از بوزان. 55 :2366 ،
در ای)جا مفهوم «م)طقه» به ع)وان مجموعهای از دولتها تعتیف میگتدد که به لحاظ گغتافیایی،
در نزدیکی یکدیگت واقع شدهاند.
نظریه امنیت منطقهای بوزان و ویور ،بت این فتض استوار اسات که پایان گ)
ستد آغاز ناام)یهای بسیار گستتدهای شد که ریشه در محدودیتهای مکاتاب رئالیستی و ابعاد
ام)یت دارد؛ بدین تتتیب که مکتب واقاعگاتا باا تلقای «دولات» باه ع)اوان یگاناه موضوع ام)یت و
نیز مکتب گهانگتا با تلقی نظام بینالملل باه ع)اوان یگاناه عامال ام)یات ،از کانون تکوین
حتکتهای اصلی م)طقاه غفلات کاتدهاند .ب)اابتاین الزم اسات باتای ارائاه فهام م)اسب از
ستشت و ستنوشت ام)یت به سااتار م)طقه و ویژگیهای کشورهایی که در م)طقهای ااص قتار
دارند و معضالت ام)یتی مشاابهی بتاوردارناد ،توگاه کاتد .او باتای دساتیابی باه تحلیل واقعی از
ام)یت م)طقهای به روابال مبت)ی بت قدرت ،الگوی دوستی و دشم)ی با دولتها را افزود و تئوری
«مجموعههای ام)یتی» را مطتح کاتد .در این نظتیاه ،دولاتهاا مهمتتین واحاد تحلیل به شمار
میآی)د و بت بخش های نظامی و سیاسای باه م اباه حاوزه اصالی رواباال ام)یتای تیکید میشود.
همچ)ین ،سیستمهای م)طقهای و چارچوب بتاورد با آنها از نظت ام)یتی مورد توگاه قاتار میگیتد
1- Regional security
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و استقالل نسبی روابال ام)یتی م)طقهای مشخص مایشاود (باوزان. 226 :2366 ،

ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک حاصل تیثیت مسلفههای فضای گغتافیایی بت قدرت و رقابت بازیگتان است که در
چارچوب تحول رویکتدهای فضایی ،عتصههای گدیدی را پیشروی بازیگتان قتار میدهد و
سبب تغییت متاکز قدرت از یک م)طقه به م)طقة دیگت در گغتافیای گهانی میشود .بازیگتان به-
ع)وان بخشی از واقعیتهای فضای گغتافیایی به دنبال هژمونی در این فضاها هست)د .فتیدمن
ژئوپلیتیک را درک عمین رابطه گغتافیا و قدرت میداند .بتداشت ما از ژئوپلیتیک گامی فتاتت
میرود و مدعی فهم عمیقی از گغتافیا و قدرت است ،به گونهای که شما را به انجام دو امت توانم)د
میسازد :اول ای)که این بتداشت به شما کمک میک)د نیتوهایی را که به سیاست بینالملل شکل
اواه)د داد ،درک ک)ید و نیز نحوه و چگونگی انجام این کار را بش)اسید .دوم ای)که چ)ین تلقی از
ژئوپلیتیک به شما امکان میدهد تا آنچه را که حائز اهمیت است از آنچه که اهمیتی ندارد ،مورد
ش)اسایی و تمایز قتار دهید .تاک)ون از دانش واژا ژئوپلیتیک تعاریف و تفاسیت مختلف علمی و
کاربتدی گوناگونی به عمل آمده که به نوعی مخت مشتتک همة آنها روابال متقابل گغتافیا (در
مقیاسهای مختلف و سیاست در قالب م)اسبات قدرت است .به عقیده کوهن :ارتباب قدرت
سیاسی بینالمللی با م)اسبات گغتافیایی را ژئوپلیتیک میگوی)د ( . Kohen, 1976تیلور به روابال
میان دولتها تیکید میک)د و معتقد است که «ژئوپلیتیک عبارت است از مطالعه توزیع گغتافیایی
قدرت بین کشورهای گهان ،بهویژه روابال بین قدرتهای بزرگ و اصلی» ( Taylor, 1994:

 . 130از م)ظت ژئوپلیتیک ،قلمتوهای گغتافیایی به فتااور موقعیت و محتوایی که دارند در
مع)ابخشی به الگوهای رفتاری (همکاری ،رقابت و ستیز واحدهای سیاسی نقشآفتین بوده و
سازنده و هویتبخش رویدادهای نواحی مختلف گهاناند (زارعی . 56 :2336 ،الکوست،
ژئوپلیتیک را رقابت قدرت و کشمکش بت ست مسائل متبوب به ستزمینها میداند .وی دربارا این
مفهوم مینویسد« :من چیزی را ژئوپلیتیکی مینامم که با رقابت و تقابل قدرت بت روی (و بتای
ستزمین متتبال باشد» (الکوست 92:2332 ،؛ اما این تعتیف امتوزه در بتابت موضوعات و مسائل
متعدد و متفاوت و بسیار پیچیده کمی ناقص به نظت میرسد ،زیتا در عصت حاضت موضوعات،
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مسائل و چالشهای ژئوپلیتیکی فتاوانی هست)د که میتواند الزاماً ستزمین و مسائل متبوب به
ستزمین نباشد .امتوزه میتوان ب)یاد ژئوپلیتیک را بت سیاستهای گهانی متبوب به رقابت قدرتها
یا مطالعه روابال رقابتی میان قدرتها دانست .عامل رقابت میتواند ستزمین و موقعیت ستزمی)ی تا
رقابت بت ست م)ابع ،بازار ،محصوالت و کاالها ،ایدئولوژی و غیته باشد .به زبان دیگت ،ژئوپلیتیک
عبارت است از :مطالعه رقابت قدرتها بتای سلطه بت م)طقه یا گهان ،بتاساس امکاناتی که گغتافیا
در ااتیار هت یک میگ ارد؛ یا امکاناتی که هت یک از قدرتها در رقابت با دیگتی از محیال
گغتافیایی دریافت میک)د .ژئوپلیتیک از رابطه میان سه ع)صت اصلی به وگود میآید که عبارت
است از« :رقابت» که مولد سیاست است« ،قدرت» که پدیدهای سیاسی است و «گغتافیا» که فضای
الزم را در ااتیار میگ ارد (مجتهدزاده . 223 :2332 ،از م)ظت دادز« :ژئوپلیتیک» رویکتد ویژهای
به سیاستهای گهانی است که بت اهمیت ستزمین و م)ابع تیکید مینماید (حافظ نیا . 2: 2363،از
سوی دیگت« ،ژئوپلیتیک» بهاور گستتدهای دربارا روشهای قتائت و نگارش فضای سیاسی گهان
بح

میک)د .به عبارتی دیگت« ،ژئوپلیتیک دربارا پیشفتضها و استار گغتافیایی که

سیاستمداران و سیاستگ اران بتای تشخیص اهمیت مکانها در ساات و مشتوعیت بخشی به
سیاستها به کار می گیتند ،بح مینماید» (همان  .ل ا تعتیف ژئوپلیتیک ت)ها به حوزا بینالمللی
و فتاکشوری محدود نیست؛ بلکه بتاساس این تعتیف ،ژئوپلیتیک موضوعهای مورد مطالعة اود
را نهت)ها در حوزا روابال بینالملل و در مقیاس کتوی ،بلکه در قلمتوهای ملّی ،ناحیهای و  ...نیز در
بت می گیتد .در واقع ژئوپلیتیک ،تجسم گهان به لحاظ م)اان گغتافیایی ،م)ابع ابیعی و دستتسی به
دریاها توسال کشورهایی بود که در رقابت با سایت کشورها بتای دستیابی به این م)اان و م)ابع در
تالش بوده و هست)د ( . Clapsa, 2006اما با وگود این ت)وع در درک ،گتایشات و اهداف
ژئوپلیتیکی ،یک استمتار مهمی نیز در روند تحولی مفهوم ژئوپلیتیک دیده میشود :تمهای پایدار
گغتافیایی که از اتین گفتمان ژئوپلیتیکی از مبدأ اود در اروپای رنسانا گتیان دارد و گهان را
یک نهاد واحد میبی)د و کشورهای ستزمی)ی ،بازیگتان در سیاستهای گهانیاند که به دنبال
استتاتژیهای تفوق گهانی هست)د ( . Agnew, 2003سیاستهای ژئوپلیتیکی به دنبال ایجاد
ک)تتل ملی یا امپتیالیستی بت فضا ،م)ابع ،گمعیت و ظتفیتهای اقتصادی است ( Blouet,
. 2001:7
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 -2-2پیشینه پژوهش
جدول شماره  – 1پیشینه پژوهش امنبع :نویسندگان

ردیف

1

نویسندگان

حمید
صالحی

نتایج

عنوان پژوهش

اختالفات مرزی مانع ارتباط بین دو کشور،
پرسش اساسشی مقالش
حاضر این اسشت کش در تالشهای امارات در شورای همكاری خلیج
فارس برای محكومکردن دخالت ایران در
چششارچوب مناسششبات
راهبردی ،عوامل مؤثر بر کشورهای عربی ،الزم بهبود مناسبات ایران با
سیاست خارجی امارات امارات و اعضای شورای همكاری خلیج فارس،
در قبششال جمهششوری خروج از دوگان های شیعی /سنی و فارس /عرب
و گفتگو و تنظیم مناسبات
اسالمی ایران ،کدامند؟

2

رژیم صهیونیستی آشكارا مواضع متزلزل سیاسی
و ژئوپلیتیک را از مرزهای سرزمینهای اشغالی
دور کرده است .در ادام با نفوذ هرچ بیشتر ب
خلیج فارس از س فرصت استثنایی دستیابی ب
جاناتان
پیامدهای معامل صشل
آبهای آزاد جهان ،ثروت بیشمار اعراب اعم از
فولتن؛
اسرائیل و امارات متحده
نفت و گاز و در نهایت پایگاههای نظامی آنان
عربی کدامند؟
روی یلنیک
علی جمهوری اسالمی ایران استفاده خواهد
کرد .در واقع خطر مشترک جمهوری اسالمی
ایران و شیعیان بسترساز اصلی این ائتالف برای
امارات و رژیم صهیونیستی است.

3

یافت ها نشان داد ک با توج ب فضای رئالیستی
حاکم بر منطق برب آسیا ،عربستان و رژیم
صهیونیستی ،قدرتیابی ایران در زمین هست ای
را ب زیان خود میدانند .از جمل این اقدامات
میتوان ب افزای دیدارهای مقامات دو کشور؛

فرزاد
رستمی؛
علیرضا تارا

مقالش حاضشر در پشی آن
است تشا بش ایشن سشؤال
پاسششد دهششد ک ش تواف ش
هسششت ای ایششران و بششرب
چ تأثیری بر مناسبات و
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تعششششامالت عربسششششتان تالش برای لغو برجام از طری البیهای خود در
سعودی و اسرائیل داشت آمریكا؛ تقویت توان نظامی خوی ؛ تشدید
حمالت نظامی ب سوری و یمن؛ تالش برای
است؟
کمرنگکردن نق و حضور ایران در بحرانهای
منطق ای؛ تالش برای همسوکردن دولت ترامپ
با خود در رویارویی با ایران؛ بنابراین سران
عربستان و رژیم صهیونیستی در پسابرجام
مواضع مشترکی علی ایران اتخاذ کردهاند و
همكاریهای خود را در این زمین گسترده و
علنی کردهاند.
عبدالرضا
عالیشاهی
4

یونس
فروزان
حمید
سلیمانی
هادی بالم
نیا

5
سعید
یرمحمدی

هشششدف ،بررسشششی و در این مقال ب دالیل ایجاد ارتباط و همچنین با
تجزیشش ش وتحلیششششل از نگاهی منطق ای ب پیامدهای آن بر منطق و
سرگیری روابش دوبشاره همچنین بر خود امارات توج شده است .نگارنده
میشان امشارات و رژیشم ترس فزاینده از بقای دولت و رویارویی با
صهیونیستی و تأثیر آن تهدیدات جمهوری اسالمی ایران را نخستین و
بر امنیشت خلشیج فشارس مهمترین علت برقراری رواب امارات و رژیم
صهیونیستی دانست است.
است.
پرس اصشلی پشووه
ایشن اسشت کش الگشوی
ذهنی ادراکی محمد بن
زایشد چش تشأثیراتی بشر
تحول سیاست منطق ای
امارات داشت است؟

نگارنده سیاست منطق ای امارات را در زمانهای
مختلف و در سط مختلف بررسی میکند و در
قسمتی از کار خود ب موضوع صل با اسرائیل
میپردازد .همچنین تحول بنیانهای سیاست
منطق ای امارات از زمان روی کار آمدن محمد
بن زاید را بیان میکند.

بترسی آثار متبوب به موضوع مقاله ،نشانده)ده گدیدبودن آن است؛ هتچ)د که بتای م)ابع
به روابال اعتاب و استائیل اشاره کتدهاند و از آنها در این بح

استفاده شده است ،اما هیچ یک

از م)ابع باال به اور ااص به پیامدهای ام)یتی این رابطه بت ام)یت م)طقهای ایتان نپتدااتهاند.
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 -3روش تحقیق
تح قین حاضت به لحاظ گوهتی ،گزء تحقیقات نظتی و توصیفی محسوب میشود؛ یع)ی در
این تحقین ،پژوهشگت به دنبال ش)اسایی پدیدارها و وقایع و بیان اصوصیات آنها است .بیان
مفاهیم ،تشتیح ام)یت م)طقه ای ،تبیین اثتات ام)یتی ارتباب امارات متحده عتبی و استائیل در همین
راستا انجام شده است .در این نوع پژوهش ،محقن دادههای مورد نیاز را به روش ای)تتنتی،
کتابخانه ای و اس)ادی گتدآوری کتده است و ابتدا تا انتهای تحقین بت مب)ای شیوه م کور بوده
است .چارچوب نظتی پژوهش نیز با اتکا به روش کتابخانهای نگارش شده و نظتیه ام)یت م)طقهای
بوزان و ویور حاصل روش یاد شده است .تحقیقات از نظت هدف ،به دو دسته ب)یادی و کاربتدی
تقسیم میگتدند؛ تحقین حاضت با توگه به ای)که به دنبال رفع نیازم)دیهای بشت است ،گزء
تحقیقات کاربتدی محسوب میشود .در این نوع تحقین ،پژوهشگت با بهتهگیتی از دانش و نتای،
به دست آمده از پژوهشهای ب)یادی ،راهکارهایی به م)ظور رفع مشکالت و تیمین احتیاگات ارائه
میدهد.

 -0یافتههای تحقیق
امارات عتبی متحده ،فدراسیونی متشکل از هفت امیتنشین است که تحت نظارت یک
شورای هفت نفته متکب از امیتان هفت امارات ابوظبی ،دوبی ،شارگه ،رأسالخیمه ،فجیته،
امالقوین و عجمان اداره میشود (باقتی و اسالمی . 27 :2333 ،پایه اقتصاد امارات عتبی متحده را
عمدتاً نفت و گاز و درآمدهای ناشی از آن تشکیل میدهد .امور تجاری و صادرات مجدد نیز
یکی از م)ابع درآمدهای قابل توگه این کشور است که از این گهت در مقایسه با دیگت کشورهای
م)طقه ،موقعیتی ممتاز و بتتت از دیگتان دارد .درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تجارت باع
شده که این کشور یکی از باالتتین درآمدهای ستانه غتب آسیا و گهان را دارا باشد (باقتی و
اسالمی. 96 :2333 ،
عوامل متعددی در سالهای پا از انقالب بت روابال ایتان و امارات تیثیتگ ار بودهاند ،مان)د
رقابتهای ایتانی عتبی در عتاق گدید؛ ااتالفات ستزمی)ی دو کشور در الی ،فارس (گزایت سه
گانه ؛ فعالیتهای هستهای ایتان؛ انقالبهای عتبی در گهان عتب بهویژه بحتین و م)اسبات
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اقتصادی تهتان -ابوظبی (صالحی2 252 :2332 ،؛ بهویژه آنکه امارات در ای دهههای اایت در
عتصه نوسازی و تولید ثتوت ،گوی سبقت را از دیگت کشورهای م)طقه ربوده است.

 1- 0سیاست و امنیت منطقهای امارات متحده عربی
امارات از زمان رسیدن محمد بن زاید بت مس)د قدرت ،درصدد دستیابی به نفوذ م)طقهای
بیشتتی بود و از ک)شگتان نیابتی اود در یمن ،لیبی ،مصت ،سودان ،اریتته و سومالی بتای تسلال
ژئوپلیتیکی بت این کشورها حمایت همه گانبهای را به عمل آورده است .بت این مب)ا ،امارات در
مارس  2222در چارچوب نیتوهای سپت گزیته در بحتین مدااله کتد؛ در ژوئیه  2223از
کودتای نظامیان مصت حمایت کتد؛ در سال  2225در قالب ائتالف تحت رهبتی عتبستان در
یمن مدااله کتد؛ سیاست تحتیم قطت را در ژوئن  2226در پیش گتفت و اایتاً نیز به اور
غیتمستقیم به مدااله در بحتان لیبی اقدام کتده است .در زیت بهاور االصه بتای از مصداق
های سیاست امارات اشاره میشود (شکل شماره . 2

شکل شماره  -2سیاستهای م)طقهای امارات متحده عتبی؛ تتسیم از نگارندگان
 -2صالحی ،حمید ( ، 2332م)اسبات راهبتدی امارات متحده عتبی با گمهوری اسالمی ایتان ( ، 2222-2222فصال)امه
مطالعات راهبتدی ،سال  ،29شماره  ،2بهار ،شماره مسلسل .52
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 1-1- 0تقویت اتحاد راهبردی با آمریکا
اتحاد راهبتدی با آمتیکا به میزان قابل مالحظهای میتواند ضعف مداوم این کشور در
بتابت قدرتهای م)طقهای همسایه از گمله ایتان ،تتکیه و حتی عتبستان را پوشش دهد .در
گوالی  2369ابوظبی توافق)امه ام)یتی دوگانبه را با آمتیکا م)عقد کتد .بت این مب)ا ،آمتیکا
دستتسی م)ظم و پایدار به پایگاههای هوایی و ب)ادر امارات را کسب کتد و در عوض به اور
تلویحی وعده داد از این امیتنشین در مقابل دشم)ان اارگی محافظت ک)د .پایگاه الظفته به
مقتی بتای عملیاتهای هوایی آمتیکا در م)طقه غتب آسیا تبدیل شده است .این پایگاه در
ک)ار پایگاه ب)در گبل علی و پایگاههای دریایی کوچک در فجیته بیش از پ) ،هزارنیتوی
آمتیکایی را در اود گای داده اند (غالمنیا و محمدی. 2333 ،
 2-1-0رقابت راهبردی با ترکیه
ااتالفات تتکیه و امارات در پتوندههایی چون مصت ،سوریه ،عتاق ،لیبی ،سودان و
سومالی و حتی حوزه مدیتتانه شتقی به شدت تشدید و تعمین شده است .محمد بن زاید،
مخالف اسالم سیاسی از گمله روایت ااوانی آن بوده و هتگونه فعالیتهای داالی و م)طقهای
در این راستا را مغایت اصول سیاست راهبتدی امارات میداند .روابال دو کشور در نتیجه ادعای
آنکارا مب)ی بت دست داشتن امارات در کودتای نافتگام  2222وارد چالش عمیقی شد .در پی
این رویداد ،تتکیه محمد دحالن ،مشاور ام)یتی محمد بن زاید را در فهتست تتوریستی اود
قتار داد .امارات در حال افزایش نفوذ و ائتالفسازی علیه تتکیه در محدودا بالکان و مدیتتانه
شتقی است .محمد بن زاید بت این نکته واقف است که روابال س)تی تتکیه با متحدان ناتو ،اروپا
و آمتیکا بت ست مسائلی چون مداالة نظامی در لیبی ،پ)اه)دگان سوری و اتید سامانة اس 422
در معتض دگتگونی قتار گتفته است (( Dorsey, 2020همان. 9 :
 3-1-0اتحاد راهبردی با عربستان
با روی کار آمدن ملک سلمان در ژانویة  2011روابال دو شیخنشین وارد فاز تازهای شد.
انتصاب محمد بن سلمان به ع)وان وزیت دفاع (ژانویة  2222و سپا ولیعهد (از آوریل  2222نیز
نقش مهمی در ارتقای سطح روابال دو کشور داشت .بتای بت این باورند ،محمد بن زاید و
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العتیبه بتای ولیعهدی محمد بن سلمان در واش)گتن البی کتدند ( . Cobban, 2019عتبستان و
امارات قصد داشت)د گستتش نفوذ ایتان در عتاق ،سوریه ،لب)ان و یمن را متوقف کتده و در
صورت امکان آن را موازنه ک))د .با این حال ،اولویت راهبتدی ابوظبی مبارزه با اسالم سیاسی
بود؛ در حالی که هدف عتبستان بت درگیتی و م)ازعه با ایتان متمتکز است (همان. 9 :
 0-1-0تالش برای مهار ایران
محمد بن زاید ،شخصیت تیثیتگ ار اتح ایتان هتاسی در گهان عتب و عامل مهم در
اتو دولت تتامپ از بتگام ،در هماه)گی با محمد بن سلمان و در راستای رویارویی با
گستتش نفوذ ایتان در شبه گزیتا عتبستان به ائتالف تحت رهبتی سعودیها در یمن پیوست.
بتاساس آمار ،این کشور در سال  2223نزدیک به  2درصد تولید نااالص ملی اود را صتف
اتیدها و عملیات نظامی در لیبی و یمن و موازنهسازی در مقابل ایتان کتده است .یکی از
اهداف محوری روابال راهبتدی امارات با آمتیکا ،ح ف ایتان از روندهای م)طقهای و عدم
حضور این کشور در معادالت آی)ده غتب آسیا است.
 - 2-0مروری بر پیشینه روابط غیر علنی امارات و اسرائی)
بتای بترسی این رابطه توگه به پیشی)ه روابال بین اعتاب و استائیل بهصورت مختصت الزامی
است .به اور کلی می توان به سه نوع مصالحه در این رابطه قائل بود:
نخست پیمان کمپ دیوید که بتاساس آن مصت حاکمیت کامل اود بت بخشی از صحتای
سی)ا را از دست داد و متحمل زیانهای عمدهای شد ( . Thrall, 2017: 66رهبت گمهوری

اسالمی ایتان در اینباره بیان داشتهاند« :مصت کشور تیثیتگ اری در دنیای عتب است؛ به همین
م)اسبت هم بود که آنکسانی که میاواست)د کشورهای عتبی را در مقابل رژیم غاصب
صهیونیست به زانو در بیاورند ،رفت)د ستاغ مصت .پیمان ن)گین کمپدیوید را در مصت تحمیل
کتدند .بعد از قبول پیمان کمپدیوید در مصت بود که بهتدری ،کشورهای دیگت عتب هم تسلیم
شدند. https://farsi.khamenei.ir( »...
اردن دومین کشور عتبی بود که با استائیل توافن صلح امضا کتد .نام این توافننامه (وادی
عتبه نام مکانی است که در آنجا امضا شد .وادی عتبه در متزهای اردن و استائیل است .این
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توافن  27اکتبت  2339با حضور اسحاق رابین ،نخستوزیت وقت استائیل و عبدالسالم المجالی،
نخستوزیت وقت اردن امضا شد .همچ)ین این توافن در حضور حسین بن االل ،پادشاه وقت اردن
درحالی که با عایزر وایزمن ،رئیا استائیل دست میداد و با نظارت بیل کلی)تون ،رئیاگمهور
وقت آمتیکا امضا شد (زالی و غالمی. 2333 ،
سومین مورد هم بعد از ای)که استائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف یکدیگت را به
رسمیت ش)اات)د و م اکتاتی در شهت اسلو بتگزار شد ،این توافننامه امضا شد؛ هتچ)د که متاسم
امضای آن در کاخ سفید و با نظارت بیل کلی)تون بود ،اما به اسلو نامگ اری شد 23 .سپتامبت 2333
توافن بیانیه اصول فلسطین و استائیل با حضور محمود عباس ،رئیا ک)ونی تشکیالت اودگتدان
فلسطین و شیمون پتز ،وزیت اارگه وقت استائیل و با حضور یاست عتفات ،اسحاق رابین و کلی)تون
امضا شد (همان .
این بیانیه از  26ماده و چهار پیوست تشکیل میشود و هدف از آن این بود که م اکتات به
تشکیل قدرت انتقالی در کتانه بااتتی و نوار غزه بتای دورهای پ) ،ساله و حل و فصل دائمی
م)جت شود (همان .
اما موضوع بعدی م اکتات اعتاب و استائیل به مسئله فلسطین متبوب است که همواره با
نزاع و گ)

همتاه بوده و در عمل بدون هیچ دستاوردی بتای فلسطین ،کماکان ادامه دارد.

نکته مهم در این میان ،تبیین این مسئله است که استائیلیها در عمل نشان دادند به هیچگونه
قتاردادی متعهد نیست)د و این مسئله را از کمپ دیوید گتفته تا قتاردادهای صلحی که با
فلسطی)یان م)عقد کتدهاند ،به اوبی نشان دادهاند.
امارات متحده عتبی نیز به تیسی از مصت و بعدها عتبستان همواره اود را به مسئله فلسطین
و دشم)ی با استائیل متعهد میدانست .این مسئله در ابتدای سال  2362میالدی ه)گامی که
نخستین پادشاهی امارات ،شیخ زاید بن سلطان آل نهیان از استائیل به م ابه دشمن بزرگ یاد
کتده بود ،قابل اثبات است؛ اما سه رویداد مهم موگب شد تا بح

از ستگیتی روابال امارات با

استائیل بت ست زبانها افتد:
نخست ،مجموعه سیاستهای شکستاورده امارات در گتیانات م)تهی به بیداری اسالمی
و عدم موفقیت در تغییت رژیم بهویژه در عتاق و سوریه؛ دوم ،شکست امارات در سیاستهای
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م)تهی به گ)

در یمن و لیبی و نیز تحتیم قطت؛ سوم ناکامی شیوخ امارات در گتیانات م)تهی

به اتحهای سقوب دولتهای بشار اسد و عتاق به دست تکفیتیهای داعش و نفوذ گستتده
ایدئولوژیکی و نظامی گمهوری اسالمی ایتان در عتاق ،سوریه و یمن و احساس اطت فزای)ده
اماراتیها از این مسئله ( . Alishahi; Soleimani &Aghamolaei, 2020: 56 – 58همچ)ین
شواهدی وگود دارد که مبین رابطه امارات متحده عتبی و استائیل در سالهای قبل است .بتای
م ال ،این نکته بوسیله روزنامه بوابه القاهته اظهار شده

است2

(. https://www.tasnimnews.com
به اورکلی میتوان سه عامل کالن را بستتساز اصلی ت)شزدایی تا بتقتاری روابال رسمی
سیاسی میان امارات و استائیل بتشمتد :نخست ،امارات هتگز در ائتالف اعتاب علیه استائیل
شتکت نکتد؛ دوم ،گ شته از تهدیدات فزای)ده گمهوری اسالمی ایتان ،روابال رسمی امارات و
استائیل ،میتواند بل)دپتوازیهای تتکیه را تا حد زیادی در م)طقه ک)تتل نماید؛ سوم ،حضور
یک قدرت نظامی و ام)یتی م)طقهای مان)د استائیل (بهگز آمتیکا در م)طقه راهبتدی ت)گه هتمز
میتواند به بازیگتی امارات کمک ک)د.

 -2ابتاهیم یستی (سفیت سابن مصت گفت اس)اد ویکیلیکا فاش کتدند رابطه شخصی محکمی بین عبداهلل بان زایاد
وزیت اارگه امارات و «تسیبی لیونی» وزیت اارگه سابن استائیل وگود دارد .بت اساس این گزارش ،دیداری ساتّی باین
دو اتف با حضور شیمون پتز (رئیا گمهور سابن استائیل بتگزار شده است .یستی در گفتگو با شبکه الشاتق مصات
گفت :افتتاح دفتت استائیل در امارات و استقبال امارات از این عمل تاگی بت سات رواباال ساتّی باین اباوظبی و تالآویاو
است که بتای اگزای آن از اتین رسانه فاش شده است و بسیاری از گوانب آن همچ)اان ناشا)اس بااقی ماناده اسات.
وی افزود حاکمان امارات ،استائیل را دشمن اود به حساب نمایآورناد و در هات زماانی از آنهاا در اماارات اساتقبال
اواهد شد .یستی تیکید کتد عادیسازی روابال بین دو ااتف امااراتی و صهیونیساتی از چ)اد ساال پایش آغااز شاده
است ،در سال  2223به یک بازیکن ت)یا استائیلی اگازه داده شد تا در مسابقات ابوظبی شاتکت ک)اد و پاتچم رژیام
صهیونیستی بتای اولین بار در نشست آژانا انتژیهای تجدیدپ یت در حضور مسئوالن صهیونیستی بتافتاشته شاد .وی
افزود در دسامبت سال  2222امارات از یک گتوه توریستی صهیونیستی میزبانی کتد .در ژانویه سال  2229وزیات اناتژی
استائیل «سیلفان شالوم» از امارات دیدن کتد و در دسامبت همین سال یک اال هوایی ستّی ویژه بین امارات و اساتائیل
باز شد و امارات با یک شتکت صهیونیستی بتای نظارت قتارداد بست.
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 -3 -0ابعاد گوناگون توافق امارات و اسرائی)
توافق)امه امارات  -اساتائیل از گهاات گونااگون دارای اهمیات اسات .باهع)وان م اال :زماان
توافق)امااه ،تغییاات در چااارچوب سااااتاری صاالح در بتاباات اسااتائیل؛ تصویتسااازی پیااتوزی بعااد از
شکست؛ تغییت افکار عمومی گهان عتب بعد از انفجار بیتوت؛ نزدیکی به زمان بتگزاری انتخابات
ریاست گمهوری آمتیکا .در زیت ،به ااتصار به هتیک اشاره میشود.
 -1زمان انعقاد توافقنامه :بتاالف پیمان صلح مصت و استائیل کاه از روی «استیصاال و
ناامیدی» در شتایطی م)عقد شد که کشورهای عتبی در چهار گ)

متوالی از ایان رژیام شکسات

اورده بودند و امیدی به تضعیف استائیل نداشت)د؛ امارات در زمانی با استائیل توافان صالح امضاا
کتد و در گهت ایجاد روابال رسمی دیپلماتیک گام بتداشات کاه ناهت)ها «شکساتپ یتی» ارتاش
استائیل ،بلکه آسیبها و ضعفهای متعدد آن ثابت شده اسات .اثباات ایان موضاوع ناه از ساوی
ارتش کشورهای عتبی ،بلکه از سوی گتوههای مقاومت لب)ان و فلسطین انجام شده است (عمادی،
 . 2333بُعد دیگات اهمیات زماانی توافان اباوظبی و تالآویو ،متباوب باه شاتایال شاک))ده داالای
ستزمینهای اشغالی است .استائیل در بدتتین دوران  62ساله اود قتار داشته اسات .باهاوری کاه
ای یک سال ،بتگزاری سه انتخابات پارلمانی نهایتاً به تشکیل کابی)ه شک))ده ائتالفای م)جات شاد و
ت)ها پا از گ شت  9ماه ،به دلیل شدت ااتالفها در درون کابی)ه نتانیااهو ،زمزماههای فتوپاشای
کابی)ه و بتگزاری انتخابات چهارم پارلمانی نیز افزایش یافات .عاالوه بات ایان ،تظااهتات ماتدم در
اعتتاض به مشکالت اقتصادی و ناکاامی کابی)اه نتانیااهو در مقابلاه باا شایوع کتوناا نیاز زمی)اههای
بتگزاری تظاهتات ضد کابی)ه و شخص نتانیاهو را فتاهم کاتد .باهاوری کاه بتک)ااری نتانیااهو از
نخستوزیتی را اواستار شدند.
 -2تغییر در چارچوب ساختاری صلح در برابدر اسدرائی) :یکای از گ)باههای مهام
توافن این است که مب)ای صلح کشورهای عتبی با استائیل را تغییت داد .تااک)ون بتاای کشاورهای
عتبی بت مب)ای «زمین در بتابت صلح» با استائیل توافن صلح را امضا کتده بودند ،اما اماارات معادلاه
«صلح در بتابت صلح» را گایگزین «زمین در بتابت صلح» کتد (همان .
 -3تصویرسازی پیروزی بعد از شکست :اهمیت دیگت این توافان باه انعقااد آن در روز
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 23اوت که «روز مقاومت اسالمی» نام دارد ،بازمیگتدد؛ یع)ی سالتوز پیتوزی مقاومت بت استائیل
در گ)

 33روزه در سال  2227که نه ت)ها افسانه شکستناپ یتی این رژیام را از باین باتد ،بلکاه

ژئوپلی تیک قدرت در م)طقه غتب آسیا را نیز تغییات داد و محاور مقاومات را باه یکای از باازیگتان
تیثیتگ ار و سازنده در م)طقه تبدیل کتد .بت این اساس ،اعالم توافن رسمی اماارات باا اساتائیل در
روز  23اوت ،اقدامی هدفم)د و بتنامهریزیشده محسوب میشود (همان .
 -0تغییر افکار عمومی جهان عرب بعد از انفجار بیروت :ایان توافان زماانی رسامی
شد که کمتت از  22روز از انفجار مهیب بیتوت میگ شت و امکان ای)که چ)ین انفجاری با مدااله
استائیل انجام شده باشد ،وگود داشت .از سوی دیگت ،در حالی که افکار عمومی ناهت)ها در لب)اان،
بلکه در دیگت کشورهای عتبی نیز به لحاظ روانی از انفجار مهیب بیاتوت تایثیت زیاادی پ یتفتاه و
«موشه فیلین» ،نمای)ده سابن ک)ست و رهبت حزب ملیگتا از وقاوع انفجاار مهیاب در بیاتوت اباتاز
اتس)دی کتده و آن را «نمایش آتشبازی دیدنی» توصایف کاتد ،کشاور اماارات باهع)وان یاک
کشور عتبی با اعالم توافن بتای رسمیکتدن روابال با استائیل ،شوکی به افکار عماومی در گهاان
عتب وارد کتد (همان .
 -5نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا :در زماان انجاام
توافن ،دونالد تتامپ (رئیا گمهور پیشین آمتیکا به دلیل ناکاامی در مقابلاه باا شایوع کتوناا در
آمتیکا و تیثیت آن بت اقتصاد این کشور ،نهت)ها از پیتوزی در انتخابات نوامبت  2222اامی)ان نداشاته
است ،بلکه اغلب نظتس)جیها حاکی از شکست تتامپ در مقابل گو بایادن باوده اسات؛ ب)اابتاین،
توافن امارات با استائیل کارت مهمی بتای تتامپ در انتخابات پیش رو بهشامار مایرفتاه اسات .از
این رو ،به نظت میرسد رونمایی از این توافن در این بازه زمانی بهصورت هدفم)د انجام شده است،
چتا که در صورت شکست تتامپ در انتخابات ریاست گمهوری ،امکان چ)ین توافقی نیز کااهش
پیدا میکتد (همان. 3 :
 -0-5پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم برقدراری روابدط امدارات و اسدرائی) بدر
امنیت جمهوری اسالمی
پیامدهای بتقتاری رواباال اماارات و اساتائیل کاه باه ااور مساتقیم یاا غیتمساتقیم بات ام)یات
186

تبیین پیامدهای رابطه اسرائی) و امارات متحده عربی بر امنیت منطقهای جمهوری اسالمی ایران

گمهوری اسالمی تیثیتگ ار است به اشکال گوناگون قابل مطالعه است .اگات ام)یات در پیاتوی از
رویکتد «باری بوزان» در پ) ،مقوله نظامی ،سیاسای ،اقتصاادی ،اگتمااعی و زیسات محیطای قابال
بترسی باشد ،به نظت میرسد بتقتاری روابال امارات و استائیل بیشتت در دو بخش سیاسای و نظاامی
تیثیتگ ار است.
 1 -0-5عادیشدن تدریجی روابط سیاسی اعراب غرب آسیا با اسرائی)
نخستین پیامد م)فی صلح امارات با تلآویو ،تستیع دومی)وی عادیساازی رواباال کشاورهای
عتبی با استائیل است .بهع)وان م ال ،دونالد تتامپ ،2پیش از متاسم امضای توافن صلح بین بحاتین
و امارات با استائیل در کاخ سفید در دیدار با ب)یامین نتانیاهو ادعا کتد که  5یاا  7کشاور دیگات باه
توافن صلح با استائیل بپیوندند .گو بایدن 2نیز در پیاامی ایان توافان را «گاامی تااریخی» و تصامیم
امارات بتای به رسمیت ش)ااتن استائیل را« ،اقدامی شجاعانه» دانست .در همین راستا ،بحتین نیز به
ع)وان دومین کشور عتبی به ایجاد ارتباب با استائیل پتداات .همچ)ین کشورهای عمان ،ساودان و
عتبستان سعودی گزی)ههای احتمالی بتای اعالم عادیسازی روابال و امضای توافن صلح با استائیل
هست)د .بهاوری که نه ت)ها توافن صلح بحتین با استقبال گتم عمان روبهرو شد؛ بلکه با چاتاغ سابز
عتبستان و رضایت کامل این کشور حاصل شده است .در حقیقت به دلیل وابساتگی ذاتای ،بادون
مشورت ستان م)امه با آلسعود و تییید ریاض که نفوذ زیادی بت بحتین دارد ،توافن م)امه و استائیل
میست نمی شد .اقدامات بحتین در عتصه سیاست اارگی که با تبعیت از ریاض همتاه باوده اسات،
مسید این امت میباشد که عتبستان نه ت)ها حامی ستسخت عادیسازی روابال با استائیل است ،بلکاه
در حال مقدمهسازی بتای آن نیز میباشاد .مواضاع و ک)شهاای عتبساتان ساعودی اای ساالهای
گ شته نشان میدهد ریاض روابال نزدیکی با تلآویو بتقتار کاتده ،اماا باا در نظات گاتفتن تبعاات
آشکارسازی این روابال ،تاک)ون از این امت بت ح ر بوده است .محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی باا
تتغیب و تشوین کشورهای عتبی به عادیسازی روابال ،میکوشد هزی)ههای امضای توافن سازش
 -2تتامپ ،رئیا گمهور آمتیکا با اعالم این معامله ،در توئیتت اود نوشت" :موفقیت بزرگ اماتوز ،توافانناماه صالح
تاریخی بین دو دوست بزرگ ما ،استائیل و امارات متحده عتبی! اک)ون کاه یاخ شکساته شاده اسات ،انتظاار دارم کاه
کشورهای عتبی و مسلمان بیشتتی راه امارات متحده عتبی را دنبال ک))د".
 -2رئیا گمهور ک)ونی ایاالت متحده
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با استائیل را بتای اود کاهش داده و از آن به ع)وان تضمین باتای رسایدن باه پادشااهی عتبساتان
استفاده ک)د (. https://iiwfs.com
 2 -0-5تضعیف ایدئولوژی ضد اسرائیلی جمهوری اسالمی ایران
ایدئولوژی گمهوری اسالمی ایاتان در ماورد موگودیات اساتائیل و درگیتیهاا در فلساطین
اشغالی بتای این کشاور یاک مسایله اساالمی مهام محساوب میشاود .در مقابال آن ،مطتحشادن
استائیل در افکار عمومی م)طقه به ع)وان شتیک سیاسی ،اقتصادی و راهبتدی کشاورهای اساالمی
الی ،فارس میتواناد باعا

مشتوعیتبخشای باه سیاساتهای تالآویو شاده و ایادئولوژی ضاد

صهیونیساتی گمهااوری اساالمی را تضااعیف ک)اد .در همااین راساتا ،ایاان احتماال وگااود دارد کااه
عادیسازی روابال با استائیل و اار شدن آن از حالت تابو به انزوای نسبی گمهوری اسالمی ایتان
در م)طقه و حتی در گامعه بینالمللی م)جت شود.
 3 -0-5رصد اطالعاتی و نظامی جمهوری اسالمی ایران
تبدیلشدن امارات متحاده عتبای باه پایگااه رسامی عملیاات موسااد و دیگات ساتویاهاای
ااالعاتی استائیل ،نه ت)ها تحول بزرگی در روند اقدامات گاسوسی ا ام)یتی و تختیبای اساتائیل در
م)طقه به وگود اواهد آورد؛ بلکه دام)ه اقدامات تختیبای آن را در شاعاع قابال توگاه کشاورهای
پیتامونی امارات ،بهویژه گمهوری اسالمی ایتان در بت اواهد گتفت .شفافتتین توضیح در رابطه
با اهداف تلآویو بتای توافن با امارات در روزنامه عبتی زبان «یعودت احارانوت» م)تشت شاد 2کاه
تیکید کتد این توافن بتای تالآویاو امکاان متاقبات و نظاارت بیشاتت بات ایاتان را فاتاهم میک)اد
(ابواالبی. 2333 ،
پیامد مهم دیگت ،استفاده استائیل از پایگاههای نظامی و راهبتدی امارات است .ایان مسایله
هم در بُعد رصد ااالعاتی و نظامی و هم در بُعد استقتار پایگاههاای نظاامی اساتائیل در اماارات
بسیار حائز اهمیت است .به ع)وان م ال ،پایگاه هوایی الظفته  2در ابوظبی که هم اک)ون بخشای
از آن در ااتیار نیتوهای هوایی آمتیکا و فتانسه قتار دارد ،میتواند کانون مهمی باتای اساتائیل
تلقی شود؛ بهویژه ای)که فاصله سه پایگاه مهم نظامی اماراتیها از متزهای گمهوری اسالمی ایتان
 -2الکا فیشمن تحلیلگت ارشد این روزنامه مقالهای همزمان با اعالم این سازش م)تشت کتد.
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کمتت از  352کیلومتت است و این مسیله فتصت استتاتژیکی بسیار م)اسبی بتای استائیل اواهاد
بود.
جدول شماره  – 2پایگاههای آمریکا در امارات متحده عربی (علیشاهی و همکاران)9911 ،

شماره

نام پایگاه

ویژگیهای پایگاه و فاصله آن تا مرز های ایران

1

پایگاه هوایی
الظفره

این پایگاه از سوی آمریكا برای آموزش کارکنان کشورهای مختلف در
زمین های جنگی و مأموریتهای قابل تعامل استفاده میشود .این
پایگاه در شهر ابوظبی قرار دارد 334 .کیلومتر

2

جبل علی امارات

بندر جبل علی امارات ک در دبی بنا شده است ،امكان حمل
هواپیماهای آمریكایی را دارد 252. .کیلومتر

 0 -0-5تأثیر بر موازنه قوا در منطقه ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا
انعقاد این توافق)امه ،موگب تقویت بحتان ژئوپلیتیکی در ضلع گ)وبی الی ،فارس در
همسایگی گمهوری اسالمی ایتان اواهد شد .بتقتاری روابال رسمی کشورهای عتبی حاشیه
الی ،فارس با استائیل به مع)ای نزدیکی تلآویو به متزهای گ)وبی ایتان است .به بیان دیگت،
گشایش سفارت و ک)سولگتیهای استائیل در امارات موگب نفوذ بیشتت تلآویو در کشورهای
همسایه ایتان اواهد شد؛ از قبیل توسعه همکاریهای اقتصادی بهویژه در زمی)ه انتژی و حملونقل
آن که به نوبه اود مهمتتین م)افع استائیل نیز اواهد بود.
هدف مهم استائیل ،تحقن هتچه ستیعتت اال لوله ایالت اشکلون است که پیش از انقالب
اسالمی ایتان میان شاه و استائیل م)عقد شد .یکی از مزایای این اال لوله ،امکانات اسکلهای
اشکلون و ایالت در مقایسه با کانال سوئز است که میتواند سوپتنفتکشها را در اود گای
دهد .بهع)وان م ال ،نفتکش « »VLCCیکی از بزرگتتین نفتکشهای گهان است که قادر
است ت)ها در یک نوبت دو میلیون بشکه نفت را گابه گا ک)د ،ولی در کانال سوئز گا نمیشود؛
در حالی که با تحقن اال لوله ایالت اشکلون به راحتی میتواند استائیل را کانون مهمی بتای
حملونقل انتژی در م)طقه مبدل ک)د .همچ)ین ،شتکت اال لوله اروپا آسیا ،مالک اال لوله
 252مایلی از دریای مدیتتانه تا دریای ستخ است که میتواند بتای دور زدن ت)گه سوئز مورد
استفاده قتار گیتد و گایگزین ارزانتتی بتای محمولههای نفتی باشد (علیشاهی و همکاران،
. 2333
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نقشه  -2انتقال نفت و گاز امارات به م)اان اشغالی از اتین اال لوله ایالت اشکلون

 -5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مقاله مشخص شد که ایتان نقطه مشتتک تقابل میان هت دو اتف یع)ی امارات متحده
عتبی و استائیل است .سیاست م)طقهای امارات هم نشانده)ده راهبتدهای ضد ایتانی است .از
اتفی استائیل هم سالها است که هیچگونه ارتباب سیاسی با گمهوری اسالمی ایتان نداشته است
و از هیچ تالشی هم بتای گلوگیتی از نفوذ ایتان دریغ ن)موده است.
ااتالف ستزمی)ی ایتان و امارات عتبی متحده بت ست گزایت ایتانی الی ،فارس ،با گ شات
نزدیک به  92سال از توافن دو کشور در چارچوب موافقتنامه  ،2362همچ)ان به ع)اوان یکای
از موانع اصلی بهبود روابال ایتان با امارات متحده عتبی به شمار میآید؛ رابطه امارات با استائیل
نیز به ع)وان چالشی گدید به این ت)ش در روابال دو کشور اضافه شده است .این موضوع با واک)ش
ستیع و ت)د مسئولین گمهوری اسالمی ایتان قتار گتفت .رهبت انقالب اسالمی این رابطه را ایانات
در حن دنیای اسالم ،ملتهای عتب و کشورهای م)طقه توصیف کتدند .2آنچه از پژوهش حاضات
بت می آید این است که پیامدهای ام)یتی م کور نه ت)ها بتای گمهوری اسالمی ایتان بلکه بتای اود
ام ارات متحده عتبی هم دردست اواهد شد و دام)ه این نااام)ی بات کشاورهای م)طقاه تایثیت اواهاد
 -2امارت متحده عتبی هم به دنیای اسالم ایانت کتد ،هم به ملتهای عتب و کشورهای م)طقه ایانت کتد و هام باه
فلسطین ایانت کتد .البته این ایانت دیت نخواهد پایید ،اما این لکه ن)
بیدار شوند و کاری که کتدهاند را گبتان ک))د (. 2333/7/22
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گ اشت؛ اما به اور واضح نزدیکی این رژیم با متزهای گمهوری اسالمی ایتان و حضور گمعیت
ایتانیان مستقت در امارات و دستگاه گاسوسی قوی استائیل ،ناام)ی بیشتتی متوگاه درون و پیتاماون
گمهوری اسالمی ایتان اواهد شد که دستاندرکاران ام)یتی میبایسات متوگاه سیاسات ما کور
باش)د .از این رو ،نهادهای ام)یتی گمهوری اسالمی ایاتان بایاد بتناماه و اداره ویاژهای باتای مهاار
ناام)یسازی این رژیم در دستور کار اود قتار ده)د .از این پا ،رژیام اساتائیل باا البای ااود در
م)طقه بت دشم)ی بین کشورهای عتب حوزه الی ،فااس اواهاد افازود .از ساوی دیگات باا تجهیاز
سخت و نتم افزاری دفاعی امارات متحده عتبی و سایت کشورهایی که روابال اود را با این کشاور
بتقتار اواه)د کتد ،زمی)هساز افزایش ناام)ی و هزی)ههای ام)یتی کشاور اواهاد شاد .از ایان پاا،
بخشی از اتیدهای ام)یتی – دفاعی بتای از کشورهای گ)وبی الی ،فارس بهویژه امارات متحاده
عتبی ،بحتین و عتبستان سعودی از رژیم اساتائیل اواهاد باود .قطعااً همکااری غاتب ،آمتیکاا و
اروپا با رژیم استائیل در م)طقه الی ،فارس بت علیاه ایاتان افازایش اواهاد یافات و ایان تقابال باه
آبهای الی ،فارس نیز کشیده اواهد شد .الی ،فارس که به ع)وان فضای حیاتی و ام)یتی ایاتان
ش)ااته میشود ،در آی)ده با چالشهای بیشتتی در گ)وب الی ،فارس مواگه میگتدد .گمهاوری
اسالمی ایتان نیز در بازتعتیف ام)یت م)طقهای و ملی اود باید بتنامههای این رژیم صهیونیستی در
م) طقه الی ،فارس را با دقت علمی و ام)یتی بیشتتی رصد نماید و در بتابات بتناماههای ام)یتای ایان
کشور بتنامهریزی و اقدام به موقع را در دستور کار اود قتار دهد.

 -3-5پیشنهادها
 گمهوری اسالمی ایتان بتای ای)که سایت کشورهای گ)وبی حوزه الی ،فارس به دامناستائیل پ)اه نبتند و ام)یت ملی ایتان را به مخااته نیاندازند ،باید روابال سیاسی ،اقتصادی و ام)یتی
اود را با این کشورها افزایش داده و ااتالفات سیاسی با این کشورها را کاهش و آسیبهای
روابال با استائیل را با دولتمتدان الی ،فارس بیشتت مت کت گتدد .عمان ،قطت و کویت سه
کشوری هست)د که ظتفیت و امکان افزایش روابال و کاهش چالشهای بین ایتان و آنها بهویژه
کویت در این اصوص وگود دارد.
 استفاده از ظتفیتهای قدرت نتم رسانهای و فته)گی در م)طقه الی ،فارس و کشورهایگ)وبی این حوزه تحت ع)وان دیپلماسی عمومی و گهتدادن افکار عمومی گوامع این کشورها به
م)ظور فشار واردکتدن به دولتمتدان و ایجاد فاصله بین این کشورها و رژیم صهیونیستی استائیل
می تواند اهداف ام)یتی و قدرت نتم گمهوری اسالمی را بهتت محقن سازد.
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 -26شیتازی ،ابوالحسن؛ سویلمی ،متتضی ( . 2336دیپلماسای هیادروپلیتیک و فتصاتهای
نوظهور در م)طقه غتب آسیا ،فصل)امه مطالعات گ)وب غتب آسیا ،سال دوم ،شماره .6
 -23عتاقچی ،سایدعباس ( . 2333دیپلماسای آب از م)ازعاه تاا همکااری ،فصال)امه سیاسات
گهان ،دوره  ،3شماره .22
173

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

 -22عسکتی ،محمود ( . 2363نسبت نوین بین م)ابع آبای و ام)یات ملای ،فصال)امه مطالعاات
راهبتدی ،شماره  ،2سال سوم.
 -22کاویانیراد ،متاد ( . 2335چالشهای هیدروپلیتیک و ام)یتیشدن آب در ایتان ،فصل)امه
دیدبان ام)یت ملی ،شماره .57
 -22کاویااانیراد ،مااتاد ( . 2336تحلیاال ،گلااوگیتی از چپاااول میااتاث آی)اادگان از اتیاان
ملیکتدن سفتههای آب زیتزمی)ی ،مجله دیدبان ام)یت ملی.
 -23کامتان ،حسن؛ یاری ،احسان؛ عابدی ،متضیه ( . 2337ام)یات زیسات محیطای و ام)یات
ملی ایتان در بستت تحوالت هیدروپلیتیک متزی ،فصل)امه گغتافیایی انجمان گغتافیاایی
ایتان ،سال پانزدهم ،شماره .52
 -29گزارش م)ابع آب وزارت نیتو.2337 -2336 ،
 -25مجتهدزاده ،پیتوز؛ حافظنیا ،محمدرضا ( . 2332هیادروپلیتیک هیتم)اد و تایثیت آن بات
روابال سیاسی ایتان ،فصل)امه مدرس
 -27متکز پژوهشهای مجلا شورای اسالمی ( ، 2337 -2336گمهوری اسالمی ایتان.
 -26نامی ،محمد حسن؛ اماتی ،م)صاور؛ معماتی ،اباتاهیم ( . 2333ش)اساایی شاااصهای
مسثت بت م)اسبات هیدروپلیتیک ایتان و تتکم)ستان ،فصل)امه مطالعات دفاعی استتاتژیک،
سال  ،26شماره .62
 -26واثاان ،محمااود؛ نجفای ،سااجاد ( . 2336ش)اسااایی عواماال کلیاادی تیثیتگا ار در آی)ااده
هیدروپلیتیک اروندرود ،دو فصل)امه آی)دهپژوهی ایتان ،سال چهارم ،شماره .22
 -23ولیپور زرومی ،سید حسین ( . 2363گفتمانهای ام)یت ملی ایتان ،پژوهشکده مطالعات
راهبتدی.
 -32مش ایتزاده ،ح ،.و مصااباح ،ا . 2332( .موضااوع اسااتاییل در گفتمااان سیاساات اااارگی
گمهوری اسالمی ایتان .روابال اارگی.262-295 ۸ 3(3 ۸
 -32نوروزی ایابانی ،مهدی. 2369( .فته)
چهارم.،

170

اصطالحات سیاسای ،تهاتان :نشات نای ،چاا

تبیین پیامدهای رابطه اسرائی) و امارات متحده عربی بر امنیت منطقهای جمهوری اسالمی ایران

 -32چگ)یزاده ،غالمعلی(. 2363( .رویکتدی نظتی به مفهوم ام)یات ملاای در گهااان سااوم.
مجلاه سیاست اارگی ،شماره ، 2صص 32-75
 -33بالدوین ،دیوید« ،بترسیهای ام)یت و پایان گ)

ستد» ،در :ارزیابیهای انتقادی در زمی)اه

ام)یت بی)الملال ،تتگمه و گتدآوری علیتضا ایاب ،تهاتان :نشاتنی، 2362،صاص-253
252
 -39مورگاان ،پاتتیااک((، 2362نظمهاای م)طقهااای ام)یتسااازی در گهاااان نااوین  ،تتگماااه
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شاخصههای دکترین نظامی جدید روسیه پس از سال  2۲2۲میالدی
براساس تحلیل مؤسسه رند آمریکا
محسن رادمهر ،1بهرام اصلیزاده ،2غالمعلی
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تاریخ دریافت2922/27/22 :
تاریخ پ یتش2922/27/25 :

چکیده
مسسسه تحقیقاتی «رند» یکی از مسثتتتین و با نفوذتتین متاکز تحقیقاتی در حوزه سیاستگ اری و
تصمیمگیتی کاخ سفید و مافیای تجارت گهانی (صهیونیسم بینالملل محسوب میشود .سیاستمداران و مقامات
بل)دپایه کاخ سفید ،همواره نتای ،پژوهشها و تحقیقات این مس سسه را مدنظت داشته و در سطح باالیی این نتای ،را در
تصمیمگیتیهای اود به کار میب)دند .اانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد این مسسسه است .او در سال
 2223م ،با نگارش مقالهای تحت ع)وان «پیشبی)ی دکتتین گدید نظامی روسیه در سال  2222م» به تحلیل و پیشبی)ی
دکتتین نظامی گدید روسیه در  2222م پتدااته است .ازآنجا که روسیه از گمله بازیگتان مهم م)طقه و گهان
محسوب میشود؛ پیشبی)ی دکتتین نظامی این کشور از سوی مسسسه تحقیقاتی رند ،قابلتوگه و حائز اهمیت است .از
اینرو ،این پژوهش کوشیده است تا با روش کیفی و با تکیه بت تتگمه مقاله دارا ماسیکوت به دیدگاه و پیشبی)ی این
مس سسه از دکتتین نظامی روسیه پی بتده و به سسال اساسی «چیستی تحلیل و پیشبی)ی مسسسه رند از دکتتین نظامی
روسیه در سال  »2222پاسخ دهد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که «تیکید و تمتکز مداوم بت روشهای غیتنظامی
قبل از درگیتی نظامی و حین وقوع آن»« ،استتاتژی دفاع فعال (مسثت »« ،استتاتژی اقدام محدود»« ،میادین نبتدهای
متتاکم و نقش رو به رشد شتکتهای نظامی اارگی»« ،آی)ده نااوشای)د و دشوار ک)تتل تسلیحات»« ،عدم تغییت
اساسی در سیاست هستهای روسیه»« ،اهمیت انواع سالح باالرونده ،رباتها ی رزمی و هوش مص)وعی در دکتتین
گدید»« ،انتقادات پتحجم علیه ایاالتمتحده بتای رقابت با کشورهای بزرگ»« ،عدم ارتقاء ایاالتمتحده آمتیکا به
دسته تهدید نظامی» از مهمتتین موضوعات و نکات دکتتین گدید روسیه است.

کلید واژهها :دکتتین ،روسیه ،رند ،نظامی.

 -2مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -2مدرس و پژوهشگت دانشکده امام علی (ع .
 -3مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
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 1د مقدمه
روسیه یکی از وسیعتتین کشورهای دنیا و دارای زیتسااتها و تیسیسات مهم ص)عتی و
نظامی است .این کشور در ک)ار آمتیکا ،دو قدرت هستهای در گهان محسوب میشوند .روسیه از
گمله بازیگتانی است که در عتصه بینالمللی از اهمیت ویژهای بتاوردار است .این اهمیت در
حوزه سیاست اارگی ،دفاعی ،نظامی و ام)یتی بهاور فزای)ده ارتقا مییابد .دکتتین یا ره)امه به
ع)وان عالیتتین س)د رسمی در روسیه نقشی مسثت در ارتقاء درک شتقش)اسان و تحلیلگتان ام)یتی
از دیدگاههای دفاعی ام)یتی روسیه دارد .در ادبیات شتقی ،دکتتین نقش محوری در انتقال
دیدگاهها و باورهای رسمی نسبت به گ)

آی)ده و محیال ام)یتی پیش رو دارد.

توگه به دکتتینهای روسیه از دو م)ظت قابل توگه است؛ در نگاه اول ،از آنجا که دکتتین
محصول ذه)یتهای اگتماعی و سیاسی یک کشور و بیانگت گهانبی)ی و نوع نگتش کشور مزبور
است ،میتواند م)بعی ارزشم)د بتای تحلیل م)طنهای راهبتدی و درک ماهیت گهتگیتی آن
کشور باشد .اس)اد دکتتی)ی ،بخشی گداناپ یت در فتآی)د تحلیل محیال ام)یتی پیتامونی است .از این
م)ظت ،دکتتین روسیه به سبب اهمیت تاریخی و راهبتدی که این کشور در سیاستهای ام)یتی -
دفاعی گمهوری اسالمی دارد ،باید مورد ک)کاش و تحلیل دقین قتار گیتد .در نگاه دوم ،باید
توگه داشت که این پیشبی)ی توسال مسسسه رند انجام شده است .به دلیل سابقه این مسسسه و میزان
اثتگ اری آن در سیاستهای آمتیکا ،تحلیل و پیشبی)ی این مسسسه بسیار حائز اهمیت است.
مسسسه تحقیقاتی «رند» ،2مولود فکت فتمانده نیتوی هوایی ارتش آمتیکا در اول گ)

گهانی

دوم است .او ه)گامیکه االقیتهای مه)دسی و تک)ولوژیکی تحقنیافته در تسلیحات نظامی
همچون سیستمهای راداری و بمب اتمی را مشاهده کتد ،به این فکت افتاد تا گهت تغ یه فکتی
نیتوی هوایی آمتیکا و ایجاد نوآوریهای گدید در آن ،یک متکز مطالعاتی تیسیا نماید .از
اینرو ،در سال  2397م پتوژه تحقیقاتی «رند» توسال بخش بتنامهریزی راهبتدی ستاد نیتوی
هوایی ارتش تیسیا شد .پا از مدتی ،پتوژه رند با کمک ب)یاد «فورد» به یک مسسسه که
میموریت مطالعات راهبتدی و بینالمللی دولت آمتیکا را بت عهده داشت ،تبدیل شد .این مسسسه
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پژوهشی مدتی تحت پوشش وزارت دفاع (پ)تاگون قتار گتفت و در اصوص اتحریزی
راهبتدهای دفاعی و نظامی ارتش آمتیکا فعالیت نمود .در حدود سال  2362م ،مسسسه رند
پتوژههای غیتنظامی را به فعالیتهای اود اضافه کتد و به ع)وان یک واحد غیتانتفاعی در شهت
«سانتا مونیکای» ایالت کالیفتنیا استقتار پیدا کتد .هماک)ون این مسسسه به ع)وان یکی از مسثتتتین
و بانفوذتتین کانونهای فکتی تیثیتگ ار در حوزه سیاستگ اری و تصمیمگیتی کاخ سفید و
حتی مافیای تجارت گهانی (صهیونیسم بینالملل در آمده است .بودگههای مالی آن از سوی
دولت فدرال ،وزارت دفاع ،ستاد مشتتک ،سازمانهای دفاع و شتکتها و ب)یادهای اصوصی
تیمین میشود.
این مسسسه ،تحقیقات پژوهشی اود را در موضوعاتی چون مسلفههای ام)یت ملی آمتیکا،
سیاست اارگی ،بترسی امور بینالمللی ،گهانیسازی و دموکتاسی ،مسائل حقوقی ،تجارت و
ستمایهگ اری اقتصادی و اقتصاد گهانی متمتکز نموده است .همچ)ین مسسسه رند در بعد فتاملی،
اهداف اود را بت پایه بترسی بحتانهای بینالمللی اقتصادی و راهبتدهای گهانی آمتیکا قتار داده
است .مسسسه رند ،تمتکز ویژهای روی چالشهای گهانی نیز دارد .در این راستا ،گزارشهای
راهبتدی ساالنهای را م)تشت میک)د که بهاور ویژهای مورد توگه سیاستمداران کاخ سفید قتار
میگیتد .گفته میشود سیاستمداران و مقامات بل)دپایه کاخ سفید به همتاه کارش)اسان این مسسسه،
گلسات تحلیلی و راهبتدی را در کارگتوههای تخصصی رند بتگزار کتده و نتای ،حاصله در
تصمیمگیتیها و سیاستگ اریهای دولت اگتایی میشود.
در اول دهه  52میالدی ،مسسسه رند اتحهایی را در اصوص سیستم دفاعی موشکی ،تولید
موشکهای بالستیک و چگونگی پتتاب بمب اتمی ارائه کتد که به تصویب کمیته دفاعی ک)گته
رسید و اگتایی گتدید .همچ)ین در اول این دهه ،رند توانست با مطالعات گستتده ،اولین پایگاه
فضایی آمتیکا را ب)ا نهاده و سیستمهای هشدارده)ده در مقابل حمالت موشکی شوروی را ابداع و
فعال ک)د .در اول دهه  ،72مسسسه رند از بدنه نیتوی هوایی ارتش اار شد و در دولتهای
ک)دی و گانسون ( 2372-2373پتوژههای تحقیقاتی اود را در وزارت دفاع (پ)تاگون انجام
میداد .در این دوره یکی از محققان بتگسته رند سیاست «نابودسازی متقابل مطمئن» را به وزارت
دفاع ارائه کتد که در حوزه سیاست اارگی آمتیکا اگتایی شد .گفته میشود حتی اشغال ویت)ام،
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متیثت از این اتح بوده است .همچ)ین در اول این دهه ،کارش)اسان مسسسه رند ،روش مطالعاتی
«دلفی» را ابداع کتدند که به ظهور روش علمی و کارآمد گهت پیشبی)ی پیشتفتهای علمی و
تک)ولوژیک در حوزه نظامی و دفاع آمتیکا م)جت گتدید.
در دهه  62میالدی ،مسسسه رند پتوژههای غیتنظامی را به فعالیتهای اود اضافه کتد که
مهمتتین آن بح

«آی)دهپژوهی» بود که به سفارش شورای ملی ااالعات آمتیکا اگتایی شد.

از دیگت پتوژههای تحقیقاتی مسسسه رند در این دوره میتوان به س)اریوسازی ،شبیهسازی
رایانهای تحوالت سیاسی و بینالمللی ،تحلیل سیستمها ،بودگهب)دی و تخصیص مالی هزی)ههای
اتحهای راهبتدی و  ...اشاره کتد.
در اول گ)

ستد ،مسسسه رند عالوه بت ارائه پتوژههای دفاعی و نظامی که مهمتتین آن سپت

نظامی و توسعه تسلیحات اتمی بود« ،دکتتین سیاست بازدارنده» علیه شوروی را ارائه کتد که
اگتایی گتدید .این دکتتین در راستای مهار شوروی و بتاندازی نتم آن قتار داشت .اگتای
«دکتتین سیاست بازدارنده» مسسسه رند ،در فتوپاشی اتحادیه گماهیت شوروی نقشی اساسی داشت
و امتوزه این الگو بتای مقابله با گهان اسالم از سوی سیاستمداران کاخ سفید پیگیتی میشود.
در دهههای  62و  62میالدی سیاست اارگی و نظامی آمتیکا بت اثت گ)

ویت)ام ،تحتیم نفت

از اتف دول عتبی و ظهور انقالب اسالمی صدمات بزرگی متحمل شده بود و مسئله انتژی و
رقابت با شوروی سابن ،از اساسیتتین موضوعات راهبتدی کاخ سفید به شمار میرفت .در این
دوره ،مسسسه «رند» اتح داالت نظامی در الی،فارس را با هدف تسلال بت چاههای نفت این
م)طقه ارائه کتد .این اتح با سقوب اتحادیه گماهیت شوروی در زمان ریاست گمهوری بوش پدر
و در اوایل دهه  32م اگتایی شد که م)جت به گ)

دوم الی،فارس در سال  2332و ورود نظامی

آمتیکا به م)طقه ااورمیانه گتدید.
همچ)ین این مسسسه در اوایل دهه  32م ،در تصویب و اگتای «س)د راه)مای دفاعی آمتیکا»
نقش قابلتوگهی داشت و «دکتتین بتتتی نظامی آمتیکا» را در م)طقه راهبتدی ااورمیانه پیش)هاد
داد.
مسسسه رند در اتاحی پتوژه قتن گدید آمتیکایی در سال  2336م نقش قابلتوگهی بت عهده
گتفت؛ بهاوریکه با به قدرت رسیدن بوش پست در سال  2222م ،این مسسسه در اگتاییشدن این
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اتح از سوی نومحافظهکاران کاخ سفید گایگاه اساسی داشت .اتح اصلی حمله و لشکتکشی
آمتیکا به عتاق و افغانستان از سوی مسسسه «رند» پیش)هاد شده است.
از آنجایی که بعد از فتوپاشی کمونیسم ،اسالم به ع)وان گدیتتین تهدید گهان غتب
محسوب میشود ،مسسسه رند تحقیقات راهبتدی گستتدهای را در اصوص مقابله با گهان اسالم و
ایتان به ع)وان کانون اسالم انقالبی ،در دستور کار اود قتار داد که از مهمتتین اتحهای
راهبتدی «رند» در این راستا میتوان به «شبکهسازیهای اگتماعی» در گوامع اسالمی از گمله ایتان
اشاره کتد که از اواات دهه  32م به متحله اگتا درآمد.
متکز مطالعات سیاسی ااورمیانه مسسسه رند در سال  2226م ،اتح راهبتدی دیگتی را بتای
مقابله با گهان اسالم تحت ع)وان «ایجاد شبکههای مسلمان میانهرو» را به سیاستمداران کاخ سفید
ارائه داد .گستتش ناتو به سمت شتق و نفوذ در حوزه آسیای متکزی و قفقاز تحت تیثیت مستقیم
راهبتدهای تحلیلی مسسسه رند بوده است (. swar.ir
به نقل از سایت مسسسه رند ،اانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد سیاست در آن
مسسسه است .او قبل از پیوستن به رند ،به ع)وان تحلیلگت ارشد تواناییهای نظامی روسیه در وزارت
دفاع آمتیکا مشغول به ادمت بوده است.
موضوع اصلی تحقیقات ماسیکوت در رند ،موضوعات دفاعی و ام)یتی در روسیه و اوراسیا
است .او در اصوص «استتاتژی نظامی روسیه»« ،عملیات گ)گی و اتح قدرت» و همچ)ین «پویایی
مدرنسازی و تشدید نظامی روسیه» صاحب تخصص است.
بتای از پتوژههای مهمی که او درباره روسیه انجام داده است عبارتاند از :راه گ)

روسیه،

تقویت ثبات استتاتژیک با روسیه ،رویکتدی گدید بتای ک)تتل تسلیحات متعارف در اروپا:
پتدااتن به چالشهای ام)یتی قتن  ،22آی)ده ارتش روسیه :تواناییهای گ)

زمی)ی روسیه و

پیامدهای آن در رقابت ایاالتمتحده و روسیه ،حد پیشتوی روسیه :تجزیهوتحلیل تواناییها و
محدودیتهای استقتار نیتوی زمی)ی روسیه و. rand.org( ...
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 2د ادبیات نظری:
 2د  1د تعریف مفهوم دکترین:
تعتیف دکتتین یا ره)امه در لغت به اشااکال مختلفی از گمله دیدگاه ،الگو ،بیانیه ،اصول،
نظتیه ،االمشی ،چگونگی عمل ،راه)ما و روش و دهها ع)وان دیگت تعتیف شااده اساات (عبداهلل
اانی . 32 :2363 ،معادل آن در زبان فارساای ،واژه آیین با ریشااه پهلوی اساات که دارای معانی
دسااتور ،روش ،رساام ،عادت ،نظم ،قاعده ،ساا)ت و کیش اساات .دکتتین در فارساای متتادف
آموزه هم به کار رفته و اایتاً نیز واژه ره)امه را معادل آن بتگزیدهاند .بدون اساات )اء ،نیتوهای
مسلح موفن دارای افتادی کارآمد ،با آموزشهای کیفی و ف)اوری پیشتفته بودهاندکه همگی با
یک ره)امه م)طقی مورد پشتیبانی قتار گتفتهاند (دانش آشتیانی. 26 :2363 ،
پیمان آتالنتیک شمالی ناتو ،دکتتین را اینگونه تعتیف کتده است :دکتتین ،اصول ب)یادی
است که به واسطه آن ،اقدامهای نیتوهای نظامی در راسااتای دستیابی به هدفها ،هدایت میشود.
این اصول هتچ)د الزامآور هست)د ،ولی اگتای آنها م)وب به بترسی شتایال است (زهدی،
. 95 :2339
دکتتین در فته)

دفاعی -ام)یتی نیز اینگونه تعتیف و تقسیمب)دی شده است :دکتتین

نظتیه ،اصول یا قواعد ب)یادین معتبتی است که هدایتک))ده اقدام در پشتیبانی از سیاستها و
بتنامهها در گهت تیمین اهداف بوده و به کار بتدن آنها مستلزم درک مقتضیات و تصمیمگیتی
صحیح و م)طقی است (زهدی. 23 :2363 ،
در فته)

واژههای نظامی ،در تعتیف دکتتین نظامی آمده است :دکتتین نظامی ،اصول

ب)یادی است که بت مب)ای آن نیتوهای نظامی و ع)اصت تشکیلده)ده آن اقدامات اود را در گهت
پشتیبانی از م)افع ملی هدایت میک))د .اعمال دکتتین تعیینشده الزامی اساات ،ولی نحوه اگتای
آن بستگی به نظت و قضاوت مسئولین امت و شتایال محیال دارد (رستمی. 922 :2366 ،
دکتتین نظاماای بیانگت مجموعهای از اصول ،قواعد ،االمشیهای کلی و افکار سااازمانی
مبت)ی بت یک یا چ)د اصل مشااخص و محدود اساات .دکتتین نظامی اود میتواند بخشی از یک
فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چ)د نظتیه نظامی باشد و یا در چارچوب یک یا چ)د
نظتیه یا تئوری ارائه گتدد و بتای اقدامهای نظاماای کااه از تجتبه یا تئوری ستچشاامه میگیتند،
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پا از اگماع به ع)وان یک راه)ما شاا)ااته میشوند (ثتوتی و مظلوم. 26 :2363 ،

 2د  2د سابقه تدوین دکترین در روسیه
بدون تتدید امتوزه ارتش روسیه یکی از قدرتم)دتتین ارتشهای ک)ونی گهان محسوب
میشود؛ لیکن توانم)دی ارتش روسیه صتفاً در توانم)دیهای تجهیزاتی و سخت آن االصه
نمیشود .تاریخ پتفتازونشیب ارتش روسیه ،این ارتش را به یکی از پیشتازان عتصة نظتیهپتدازی
در حوزا علوم دفاعی و نظامی مبدل سااته است .سابقه نگارش دکتتین مکتوب در روسیه به دوره
تزار در سده نوزدهم به ویژه سالهای پا از گ)
این دوره ،مباح

روسیه و ژاپن ( 2327ا  2329بت میگتدد .در

چالشبتانگیزی در اصوص چتایی شکست روسیه از ژاپن مطتح شد که

بسیاری از دانشم)دان نظامی روس ،علت آن را «نبود وحدت» ع)وان مینمودند .در سال  2322م،
«وی دومانوسکی» 2با انتشار مقالهای در روزنامه «ارتش روسیه» 2با ع)وان «وحدت رویه در دکتتین
نظامی» بیان نمود که ارتش روسیه از یک دکتتین رزمی م)سجم بتاوردار نیست (دیوساالر،
. 22 :2367
دیدگاههای دومانوسکی اگتچه با انتقاداتی مواگه شد ،اما توسال نظامیان بتگسته آن دوره
مورد تییید قتار گتفت .نهایتاً در م)اظتات مختلف میان اندیشم)دان روس در سالهای  2326ا
 2322م ،ستانجام رویکتد و نظتیه دومانوسکی به پیتوزی رسید.
پا از انقالب بلشویکی  2326م در روسیه ،م)اظتات اندیشم)دان روسی در موضوع دکتتین،
وارد عتصه گدیدی شد و نهایتاً س)

ب)ای بتداشت شورویها و روسیه ک)ونی از دکتتین ب)ا به

رویکتد «میخائیل وی فتونز» 3ب)ا نهاده شد .فتونز دکتتین را تحت تیثیت سه مسلفه شامل «تجتبیات
گ)

داالی»« ،شتایال سیاسی گدید کشور» و «مطالبات ارتش ستخ» قلمداد مینمود .در شوروی

بت مب)ای نگاه فتونز ،دکتتین نظامی ،ماهیتی تشخیصی ،تجویزی و بتآوردگت داشت و از ماهیت
پیشبی)ینگت بتاوردار بود (همان .

2- V.Domanevsky
2- Voeyna Mysel
3- Mikhaeil V.Frunze
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 2د  3د مفهوم دکترین در روسیه و تفاوت آن با دکترینهای غربی
مفهوم دکتتین در ادبیات شتق و غتب از تفاوت قابلتوگهی بتاوردار است .نگاه روسها به
دکتتین بهمتاتب وسیعتت و کالنتت از نگاه غتب و بهاصوص آمتیکا است .درحالیکه در غتب،
دکتتین شعور ناپیدای حاکم بت بهکارگیتی نیتوهای مسلح در صح)ه نبتد تعبیت میشود که بت پایة
مفاهیم عملیاتی شکل گتفته و ارتباب میان ف)اوری ،سااتار ،تئوری و تجتبه رزمی را بتقتار
میسازد؛ در شتق دکتتین بتداشت مشتتکی است از مطالبات دفاعی ملی (دیوساالر. 27 :2367 ،
«مارشال گتچکو» 2وزیت دفاع شوروی سابن در سال  2365م به روش)ی در توصیف دکتتین
بیان کتد که دکتتین در روسیه عبارت است از مجموعة دیدگاههای ارائه شده از سوی حکومت
در یک دوره زمانی مشخص در اصوص اهداف نظامی ،ماهیت گ)
نیتوهای مسلح کشور گهت مشارکت در گ)

بعدی و روش بتپایی گ)

آی)ده ،چگونگی آمادگی
(. Grechko,1976

بیانات «ژنتال گاریف» در سال  2226م نشانگت عدم تغییت رویکتد مطتحشده از سوی گتچکو
است .آنچ)ان که گاریف بیان میک)د ،دکتتین مجموعهای از دانش دفاعی است متشکل از
دیدگاهها و نگاههای رسمی موردپ یتش کشور در اصوص روشهای مقابله با تهدیدات و
تضمین ام)یت؛ نحوا مقابله با گ)

ها و درگیتیها با شیوههای توسعه و سازماندهی نیتو؛ نحوا

آمادهسازی کشور ،نیتوهای مسلح و سایت قوا در دفاع از ستزمین مادری؛ شیوا گ)

و سایت

فعالیتهایی است که موگب ارتقاء ام)یت ملی میگتدند.
دکتتینهای روسی تالش نمودهاند همواره چ)د پتسش اصلی را پاسخ گوی)د که بتای از
مهمتتین آنها عبارتاند از:
گ)

آتی پیش روی روسیه که ارتش میباید اود را بت آن مب)ا توسعه دهد ،چیست؟ دشمن

پیش روی روسیه کیست؟ ارتش روسیه میباید دارای چه ویژگیهایی باشد؟ روسیه چگونه باید از
ظتفیت و توان ملی اود در راستای آمادگی رزمی بهته گیتد؟ محورهای اصلی مطالبات عملیاتی
ف)اورانه و اقتصادی نیتوهای مسلح و ع)اصت قدرت در روسیه چیست؟ مقترات و شتایال حاکم در
بهکارگیتی نیتوهای متعارف و راهبتدهای راهبتدی چیست؟

2- A.A.Grechko
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در واقع میتوان گفت که دکتتین نظامی در روسیه معادل راهبتد ام)یت ملی در آمتیکا است.
رویکتد شتقی به دکتتین در کشورهایی نظیت روسیه ،چین ،بالروس ،قزاقستان و بتای کشورهای
مشتتکالم)افع حاکم است.
به نظت میرسد نحوا تعامل دکتتین و سیاست یکی دیگت از تفاوتهای مهم در ادبیات دکتتین
شتق و غتب است که مهمتتین اثت اود را در فتآی)دهای تدوین دکتتین بت گای میگ ارد .در
رویکتدهای غتبی ،دکتتین همواره متغیت وابسته به راهبتدها و سیاست است و میتوان یک نظام
باال به پایی)ی که از راهبتدهای ام)یت ملی آغاز شده و پا از گ ر از سیاستهای ام)یت ملی به
راهبتد نظامی و سپا دکتتین نظامی اتم میشود مشاهده نمود (دیوساالر ،همان .

 2د  0د مروری بر دکترینهای نظامی  -امنیتی روسیه
پا از فتوپاشی اتحاد گماهیت شوروی در  25دسامبت  2332م ،اوضاع ژئوپلیتیکی و ام)یتی
پیتامون مسکو نیز به شدت دستخوش دگتگونی شد .در این بین ،کشور روسیه سعی کتد در قامت
یک بازیگت مستقل بینالمللی و به ع)وان قدرت م)طقهای ،نقش مهمی در تحوالت گهانی بهویژه
در م)اان اروپای شتقی ،آسیای متکزی و قفقاز ایفا نماید .در این راستا روسیه از سال  2332تالش
نمود با تعتیف دک تتین نظامی ،محیال پیتامون اود را از هتگونه اطتی مصون نگه دارد .بت این
اساس ،با توگه به تهدیدات نظامی موگود علیه ام)یت ملی روسیه ،این کشور تاک)ون سه دکتتین
نظامی بهاور رسمی در سالهای  2222 ،2333و  ،2222اتح و به تصویب رسانده است.

 2د  0د  1د نخستین دکترین نظامی  -امنیتی روسیه
نخستین دکتتین نظامی ا ام)یتی روسیه در  2نوامبت سال  2333م تصویب شد .در این دکتتین،
با توگه به رویة غتبگتایی که بت سیاست اارگی روسیه حاکم بود و همچ)ین تهدیدهای ام)یتی
روسیه که عموماً از بحتانهای داالی ،م)ازعات قومی و واگتاییهای محلی در داال کشور نشیت
میگتفت  ،امکان بتوز هت نوع م)اقشه نظامی اارگی م)تفی دانسته شده بود .این دکتتین با تیکید بت
این نکته که روسیه در صح)ه گهانی هیچ دشم)ی ندارد ،هدف اصلی را حمایت از م)افع ملی و
گلوگیتی از گ)

دانسته بود .همچ)ین در این دکتتین موارد زیت به ع)وان تهدیدات ام)یت ملی

روسیه به حساب آمده بودند:
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 استقتار نیتوهای نظامی در متزهای روسیه که میتواند همبستگی حاکم بت نیتوهای
روسی را مختل ک)د؛

 ورود نیتوهای اارگی به اراضی کشورهای همسایه؛
 آموزش نیتوهای مسلح در کشورهای دیگت بتای ورود به ااک روسیه و متحدان آن؛

 حمله به تیسیسات متزی فدراسیون روسیه و متحدین آن بتای ایجاد م)ازعات و
درگیتیهای متزی؛
 اقدام بتای مدااله در عملکتد دستگاههای روسی که به پشتیبانی نیتوهای هستهای
استتاتژیک و فتماندهی و ک)تتل نظامی و نیز بخشهای قضایی مشغول هست)د (گیوتس)ابکشی،
. 26 :2362

 2د  0د  2د دومین دکترین امنیتی -نظامی روسیه

در پی گستتش ناتو به شتق و لغو پیمان ضد موشک بالستیک ) (ABMتوسال آمتیکا،
روسیه ناگزیت شد به گای آنکه توسعه ام)یت ملی اود را از اتین مشارکت در ام)یت بینالمللی
دنبال ک)د ،به صورت فتدی در پی تیمین م)افع و ام)یت ملی اود بتآید .از اینرو ،دومین دکتتین
نظامی گدید روسیه در  22آوریل  2222م م)تشت شد .این دکتتین صتفاً گ)به تدافعی داشت .روسیه
در این دکتتین پ یتفته بود که با تهدیدات گدی مواگه شده و باید در مقابل این تهدیدات
ایستادگی ک)د .بت این اساس ،اتکا به ایده همکاری با غتب دیگت نمیتوانست مشکل ام)یت ملی
روسیه را حل نماید.
در این س)د ،تهدیدات ام)یت ملی روسیه در سه شکل «تهدیدات اصلی ام)یت نظامی»،
«تهدیدات اارگی اساسی» و «تهدیدات اساسی داالی» بهتفصیل شمارش شدهاند .بت این اساس،
علیتغم آنکه روسیه با تهدید صتیحی در ام)یت ملی اود مواگه نمیباشد ،اما مجموعهای از
تهدیدات اارگی و داالی وگود دارند که ام)یت ملی روسیه را به مخااته میاندازند .از گملة این
تهدیدات میتوان به ادعاهای ارضی علیه فدراسیون روسیه ،ادعاهایی درباره مسائل داالی روسیه،
نادیده گتفتن (نقض م)افع روسیه در حل مسائل ام)یتی بینالمللی ،مخالفت با تقویت روسیه به
ع)وان یکی از متاکز با نفوذ گهان چ)دقطبی ،م)ازعات مسلحانه و درگیتیهای موگود در نزدیکی
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متزهای روسیه و متحدان آن ،ایجاد گتوهها و تشکیالت گدید در نیتوهای نظامی بتای بتهم زدن
توازن موگود بین نیتوهای نظامی روسیه و متحدان آن در مقابل نیتوهای نظامی اارگی ،ایجاد
بلوکها و اتحادیه های نظامی علیه ام)یت نظامی روسیه و متحدان آن ،لشکتکشی نیتوهای اارگی
(بدون مجوز شورای ام)یت سازمان ملل به ااک کشورهای مجاور و دوست روسیه ،تجهیزات
پشتیبانی و آموزش گتوهها و واحدهای مسلح به وسیله بتای از کشورها بتای استقتار آنها در
ااک روسیه یا متحدان آن گهت انجام عملیات نظامی ،حمله مسلحانه به تیسیسات نظامی روسیه
مستقت در ااک دولت های اارگی و نیز به تیسیسات مستقت در متزهای روسیه و متحدان آن،
هدفگیتی و تضعیف فعالیت سیستمهای ک)تتل و فتماندهی نظامی روسیه ،عملیات اصمانه
(ااالعاتی ،ف)ی حتفهای ،روانی و غیته علیه روسیه و متحدان آن ،تبعیض علیه حقوق ،آزادیها و
م)افع قانونی شهتوندان روسیه در اار از کشور و ستکوب آنها و همچ)ین تتوریسم اشاره نمود
(دکتتین نظامی گدید روسیه. 36 :2362 ،
در روز  2اکتبت  ،2223وزارت دفاع روسیه اتحی را بتای توسعه نیتوهای نظامی آن کشور
م)تشت کتد .این س)د  63صفحهای که توسال ستگئی ایوانف ،وزیت دفاع روسیه ارائه شده بود؛ به
رغم آنکه تفاوت شدیدی با دکتتین نظامی سال  2222روسیه نداشت ،اما از بسیاری گهات آن را
به روز کتده بود .بت این اساس ،در حالی که دکتتین نظامی روسیه در سال  ،2222نتیجه توگه
روسیه به گستتش ناتو بود ،اتح گدید نشانده)دهی تمتکز روسیه بت تتوریسم و سایت تهدیدات
«ام)یتی نتم» بود و آرزوی این کشور بت ک)تتل عصت پا از شوروی را از نو احیاء میکتد .این
اتح همچ)ین بت التزام روسیه به تبدیل ارتش اود به یک نیتوی حتفهای که بتواند در گ)

های

نامتقارن بج)گد ،تیکید مینمود .در اتح توسعه نیتوهای نظامی روسیه ،تیکید گدیدی بت کاربتد
نیتوی نظامی بهم)ظور دفاع از م)افع اقتصادی روسیه در اار

و نیز حمایت از اقلیتهای

روسیزبان در کشورهای عضو گامعه کشورهای مستقل همسود ،صورت گتفته بود (صباغیان،
. 2362

 2د  0د  3د سومین دکترین امنیتی -نظامی روسیه
در  23مه سال  ،2223دمیتتی مدودف رئیاگمهور فدراسیون روسیه ،حکم متبوب به
«استتاتژی ام)یت ملی روسیه تا سال  »2222را با هدف هماه)
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قوه مجتیه ،ارگانهای حکومتی زیتمجموعههای فدراسیون روسیه ،سازمانها و شهتوندان
فدراسیون روسیه در تیمین ام)یت ملی تییید نمود و به دنبال آن ،استتاتژی ام)یت ملی موضوع
دکتتین  2223مطتح گتدید .بت این اساس ،در تاریخ  5فوریه  ،2222دمیتتی مدودف
رئیاگمهوری روسیه ،این کشور و قوانین متبوب به تالشهای دولت روسیه در زمی)ه حفظ
بازدارندگی هستهای تا سال  2222را مورد تییید قتار داد.
دکتتین نظامی روسیه با توگه به تهدیدات نظامی در گهان ،احتمال بتوز م)اقشات نظامی با
تکیه بت قدرت هستهای روسیه و امکان استفاده از آن بتای مقابله با متجاوزان تکمیل شده است.
«نیکال پاتتوشیف» دبیت شورای ام)یت روسیه با اشاره به ای)که دکتتین نظامی روسیه تهدیدی بتای
سایت کشورها محسوب نمیشود ،در عین حال یادآور شده بود که روسیه اواستار گهان بدون
سالح هستهای است ،ولی بتای این م)ظور الزم است نهت)ها روسیه و آمتیکا از سالحهای هستهای
چشمپوشی ک))د ،بلکه سایت کشورهای عضو «باشگاه هستهای» هم از این الگو پیتوی ک))د .وی در
توضیح علت تغییت مداوم در دکتتین نظامی روسیه چ)ین اظهار داشته که «در گهان تهدیدات
نظامی تازهای پیدا شده که روسیه در بتابت آنها بهاور کامل بیمه نشده است ،ب)ابتاین نیاز به
تجدیدنظت در این س)د ،امتی ضتوری بود».
در دکتتین نظامی روسیه در سال  ،2223امکان استفاده از سالح هستهای بتای دفاع از تجاوز
نظامی به روسیه و یا یکی از متحدانش و نیز در صورت تالش بتای ضتبهزدن به تمامیت ارضی این
کشور پیشبی)ی شده است .بت این اساس در دکتتین نظامی  2223ضمن تیکید بت حن روسیه در
استفاده از تسلیحات هستهای در زمانی که مورد تهدید قتار گتفته است ،گستتش سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو نیز تهدیدی بتای ام)یت ملی روسیه تلقی شده است .در این دکتتین،
گستتش سازمان نظامی ناتو به اروپای شتقی و همچ)ین اتحهای آمتیکا بتای ایجاد سپت موشکی
در اروپا به م ابه اطتی بتای ام)یت ملی روسیه تلقی شدهاند.
عالوه بت این در س)د  ،2223تهدیدات نظامی گدید گهانی همچون مبارزه بت ست سوات،
انتژی و سایت م)ابع ابیعی با استفاده از نیتوهای مسلح ،گستتش ناتو ،گستتش سالح کشتارگمعی،
از گمله سالحهای هستهای و تتوریسم بینالمللی مورد توگه قتار گتفتهاند .در دکتتین 2223
نظامی بت این مسئله تیکید شده است که مهمتتین وظیفه روسیه ،گلوگیتی و قدرت بازدارندگی
در مقابل بتوز هت نوع م)اقشه نظامی است .همچ)ین در این س)د آمده است که روسیه استفاده از
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نیتوهای نظامی به م)ظور پاسخگویی به اقدامات تجاوزکارانه در قبال اود یا متحدان اویش و
همچ)ین با هدف حفظ یا احیای صلح بتاساس تصمیمات شورای ام)یت سازمان ملل متحد و سایت
سااتارهای ام)یت بینالمللی را قانونی میداند.
بت اساس دکتتین نظامی سال  ،2223روسیه به ع)وان یک قدرت هستهای در گهان این امکان را
دارد که بتای مقابله با دشم)ان بالقوه اویش و ممانعت از اقدامات متجاوزانه آنها ،از قدرت
بازدارندگی هستهای اویش استفاده ک)د .در واقع در این س)د ،امکان استفاده از سالحهای
هستهای با توگه به اوضاع و مقاصد دشم)ان احتمالی مورد توگه قتار گتفته و در شتایطی که
ام)یت ملی روسیه در معتض اطت قتار داشته باشد ،واردکتدن حمالت هستهای به اتف متجاوز،
از گمله حمالت پیشگیتانه غیتممکن دانسته نشده است.
بتای از اطتات اساسی نظامی اارگی تهدیدک))ده روسیه در س)د دکتتین نظامی مصوبه سال
 2222عبارتاند از:
تالش بتای بخشیدن وظایف گهانی به توان نظامی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و اگتای
این وظایف بتاالف موازین حقوق بینالملل؛ نزدیککتدن زیتساات نظامی کشورهای عضو
ناتو به متزهای فدراسیون روسیه از گمله از اتین گستتش این پیمان؛ کوشش بتای بیثباتکتدن
اوضاع بعضی کشورها و م)اان و بتاندازی ثبات راهبتدی؛ استقتار یا افزایش واحدهای نیتوهای
مسلح کشورهای اارگی در م)اان مجاور با فدراسیون روسیه و متحدان و نیز در آبهای مجاور؛
ایجاد و استقتار سامانههای پداف)د ضد موشکی راهبتدی که ثبات گهانی را متزلزل میک)د و
ت)اسب شکلگتفته نیتوهای موشکی و هستهای را بت هم میزند؛ و نیز نظامیگتی فضای کیهانی؛
استقتار سامانههای راهبتدی غیتهستهای سالحهای فوقالعاده دقین؛ ادعاهای ستزمی)ی از فدراسیون
روسیه و متحدان آن و مدااله در امور داالی آنها؛ اشاعه سالحهای کشتار دستهگمعی؛
موشکها و ف)اوری موشکسازی و افزایش تعداد کشورهای دارنده سالحهای هستهای؛ تخلف
بعضی دولتها از توافقات بینالمللی و عدم رعایت قتاردادهای قبلی بینالمللی در زمی)ه تجدید و
کاهش تسلیحات؛ توسل به زور نظامی در کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه بتاالف م)شور
سازمان ملل متحد و سایت موازین حقوق بینالملل؛ وگود کانونهای م)اقشات مسلحانه و توسعه این
م)اقشات در م)اان کشورهای مجاور با فدراسیون روسیه و متحدان آن؛ گستتش تتوریسم
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بینالمللی؛ ظهور کانونهای ت)ش بین قومی (بینالم اهب ؛ وگود گتوههای مختلف مسلح افتاای
بینالمللی در م)اان مجاور یا متز دولتی فدراسیون روسیه و متزهای کشورهای متحد فدراسیون
روسیه و نیز وگود ااتالفنظتهای ستزمی)ی؛ رشد گداییالبی و افتابگتایی م هبی در بعضی
م)اان گهان (کتمی. 26 :2366 ،

 2د  0د  0د برخی از تحوالت مهم روسیه در سال 2217
پیش از پتدااتن به مقاله دارا ماسیکوت ،متوری بت بتای از تحوالت مهم روسیه در سال
 2223میتواند به پیشبی)ی دکتتین گدید روسیه کمک ک)د .روسیه همواره تالش کتده است که
در سااتار نظام بینالملل بتای اود گایگاه م)حصتبهفتدی کسب ک)د .این موضوع به ویژه از سال
 2229روندی افزایشی به اود گتفته است.
با توگه به اهمیت روسیه ،میتوان تحوالت مهم این کشور را در سال  2223در چهار عتصه
داالی ،اقتصادی ،نظامی و اارگی مورد بترسی قتار داد:
در بعد داخلی ،روسیه به شدت با تالشهای غتبیها به ویژه آمتیکا بتای مدااله در امور
داالی اود ،تضعیف دولت و شخص رئیاگمهوری آن مواگه است .از آن گمله میتوان به
تحتیک مستقیم متدم مسکو توسال سفارتاانههای آمتیکا و آلمان بتای شتکت در تظاهتات
اعتتاضآمیز در اوت  2223اشاره کتد .این اقدام با واک)ش شدید دولت روسیه مواگه شد .مسکو
با انتقاد از مداالهگویی غتب در امور داالی این کشور ،درباره تبعات آن هشدار داد.
اقدامات غتب به ویژه آمتیکا بتای مدااله در امور داالی روسیه با هدف ایجاد بیثباتی،
افزایش اعتتاضات و در نهایت ایجاد زمی)ه بتای شکلگیتی تحوالت مطلوب واش)گتن در روسیه
صورت گتفت.
یکی از اقدامات مشخص در این زمی)ه ،افزایش کمکهای مالی و نیز حمایت همهگانبه
رسانهای از مخالفان و فضاسازی م)فی در زمی)ه اوضاع داالی روسیه در سال  2223بود .والدیمیت
پوتین رئیاگمهور روسیه معتقد است که در پشت اعتتاضات در روسیه ،کشورهای غتبی قتار
دارند که تالش میک))د تا در این کشور انقالب رنگی بتپا ک))د.
در بعد اقتصادی نیز روسیه عالوه بت تالش بتای افزایش رشد اقتصادی و تقویت ب)یانهای
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اقتصادی ،در چارچوب سیاست «نگاه به شتق» تالش گستتدهای بتای ت)وعبخشی به صادرات نفتی
و گازی اود کتده است.
در این راستا میتوان به همکاری نزدیک روسیه و چین اشاره کتد .روسیه و چین در دسامبت
 ،2223انتقال گاز از اال لوله «قدرت سیبتی» را افتتاح کتدند .پتوژهای که قتار است ساالنه 36
میلیارد متتمکعب گاز را از دو میدان گازی شتق دور روسیه به چین پمپاژ ک)د.
پوتین در این متاسم تیکید کتد که همکاری روسیه و چین در عتصه انتژی با راهاندازی اال
لوله «قدرت سیبتی» وارد متحله تازهای شده است .همچ)ین در همین سال ،پوتین در نشست
مطبوعاتی ساالنه اود اعالم کتد که «میان مسکو و پکن اعتماد بیسابقهای وگود دارد که شتایال
را بتای پیشتفت همکاری اقتصادی بهتت کتده است» .در همین نشست ،پوتین گفت که «مسکو و
پکن اتحاد نظامی نداشته و قصد ایجاد آن را نیز ندارند .با اینحال روسیه به چین در ایجاد سیستم
هشدارده)ده حمالت موشکی کمک میک)د که گ)به تدافعی دارد».
البته در این سال ،روسیه تالش نمود تا صادرات گاز به کشورهای اروپایی را گستتش دهد.
این موضوع با مخالفت شدید آمتیکا مواگه شد .در این راستا ،واش)گتن پا از تهدیدهای متعدد
علیه بتای کشورهای اروپایی مان)د آلمان بتای توقف همکاری گازی با روسیه ،این کشور را
تحتیم کتد .این موضوع دوباره روابال بین آمتیکا و روسیه را بحتانی و تیته کتد.
در بعد نظامی ،روسیه در دوران زمامداری والدیمیت پوتین ،گامهای بل)دی را در مسیت
نوسازی نیتوهای مسلح و توسعه توانم)دیهای استتاتژیک بتداشته است .این روند در سال 2223
با گدیت بیشتتی دنبال شد .در این راستا پوتین ،در  23مه  2223در یک سخ)تانی ،دستور توسعه
نیتوی هوافضای روسیه و تشکیل نیتوی دفاعی در بتابت تسلیحات فتاصوت به ع)وان یکی از
اولویتهای دفاعی را صادر کتد .او تیکید کتد که «یکی از وظایف مهم نیتوی هوافضای روسیه،
افزایش ک)تتل فضا است».
از دیدگاه روسها ،تحلیل درگیتیهای نظامی ک)ونی نشان میدهد که توسعه سامانههای دفاع
موشکی پیشتفته باید یکی از اولویتهای مهم نیتوهای دفاعی هوافضای روسیه باشد .به همین دلیل
رئیاگمهور روسیه معتقد است که باید تجهیز نیتوی هوافضا با پیشتفتهتتین سامانههای دفاع
موشکی از گمله سامانه موشکی دوربتد اس 922 -و سامانههای موشکی کوتاه بتد ادامه یابد.
مق امات ارشد سیاسی و نظامی روسیه بت این باورند که با توگه به بتنامه گدید تسلیحاتی روسیه،
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قادر هست)د تا واک)ش م)اسبی در قبال تهدیدات فزای)ده غتب به ویژه آمتیکا نشان ده)د .تیکید
پوتین بت توسعه نیتوی هوافضای روسیه با توگه به اقدامات اایت آمتیکا در تشکیل نیتوی فضایی و
افزایش تهدیدات از ناحیه تسلیحات فتاصوت که دولت تتامپ به شدت پیگیت آن است ،صورت
گتفته است.
در عرصه سیاست خارجی هم یکی از مهمتتین مسائل روسیه در سال  ،2223ماهیت و
مسیت آی)ده روابال با آمتیکا بود .روابال مسکو و واش)گتن در دوره پسا گ)

ستد دچار نوسانات

زیادی گتدید .این روابال به ویژه پا از بتوز بحتان اوکتاین در سال  2229وارد متحله تقابل شد.
واش)گتن عالوه بت رویارویی با مسکو در زمی)ه ام)یتی و نظامی ،سیاست تشدید فشارها علیه روسیه
را در ابعاد مختلف سیاسی و دیپلماتیک ،تجاری و اقتصادی ،نظامی و تسلیحاتی و انتژی دنبال
کتده است .به رغم رایزنیها بین مقامات ارشد دو کشور آمتیکا و روسیه ،روسیه بت تداوم
ااتالفات دو کشور تصتیح کتده است.
در واقع ،دایته ااتالفات روسیه و آمتیکا آنچ)ان وسیع و مت)وع است که امکان حلوفصل
آنها و نزدیکی دو کشور ،دشوار به نظت میرسد .این ااتالفات نهفقال در زمی)ه مسائل بینالمللی و
م)طقهای مان)د بحتان اوکتاین ،توافن هستهای بتگام ،بحتان هستهای شبهگزیته کته ،بحتان سوریه
و نیز مسائل کالن مان)د پیمانهای ک)تتل تسلیحات است؛ بلکه ااتالف درباره ماهیت نظام
بینالمللی مطلوب یع)ی یکگانبهگتایی یا چ)دگانبهگتایی نیز از ااتالفات اصلی مسکو و
واش)گتن محسوب میشود.
البته شایان ذکت است که آمتیکا اساساً دیدگاهی اصمانه در قبال روسیه دارد و رویکتد
واش)گتن در قبال مسکو در سالهای اایت صتفاً مبت)ی بت دشم)ی فزای)ده و اعمال فشارهای
همهگانبه بوده است .م)افع متعارض این دو قدرت بینالمللی در زمی)ه مسائلی مان)د توانم)دی
هستهای ،مسئله انتژی و حوزههای نفوذ در شتق اروپا ،غتب آسیا و آمتیکای التین موگب شده
است تا واش)گتن در اس)اد باالدستی اود مان)د استتاتژی ام)یت ملی ،استتاتژی دفاع ملی و دکتتین
گدید هستهای آمتیکا ،همواره از روسیه به م ابه بزرگتتین تهدید علیه آمتیکا و نیز تهدید
هستهای شماره یک یاد ک)د .البته روسیه اقدامات اصمانه واش)گتن علیه مسکو را بیپاسخ
نگ اشته است.
واش)گتن همواره روسیه را در ک)ار چین به ع)وان دشمن و تهدید اصلی علیه آمتیکا معتفی کتده
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است .مقامات ارشد روس بهاوبی از این مسئله آگاه هست)د که رویکتد آمتیکا در قبال روسیه،
اساساً مبت)ی بت تضعیف این کشور در ابعاد مختلف است.
دولت تتامپ شدت بحتان این مسئله را با اعمال انواع تحتیمها ،اتو از پیمانهای تسلیحاتی
با هدف وادارکتدن روسیه بتای ورود به مسابقه تسلیحاتی با آمتیکا ،تالش بتای کاهش و یا قطع
ارتباب دیگت کشورها به ویژه کشورهای اروپایی با روسیه و نیز اعمال سیاست مهار روسیه از اتین
افزایش حضور نظامی در متزهای غتبی این کشور نشان داده است.
روابال روسیه و ناتو یکی از مهمتتین مالحظات اارگی روسیه در بعد ام)یتی و نظامی در سال
 2223بود .روابال روسیه و ناتو در دوران پسا گ)

ستد ،در بدتتین شتایال قتار دارد .در سال

 2223نیز روند تشدید ت)شها ادامه یافت .ناتو که تحت نفوذ آمتیکا به ع)وان قدرت مسلال ش)ااته
میشود ،در سالهای اایت کامالً در راستای م)افع و اهداف واش)گتن در صح)ه اروپا عمل کتده
است .آمتیکا در اس)اد کالن ام)یتی و نظامی اود ،روسیه را به ع)وان بزرگتتین تهدید مطتح
کتده است .این مسئله باع

شد تا والدیمیت پوتین رئیاگمهوری روسیه در انتقادی بیسابقه از

ناتو ،آن را ابزار سیاست اارگی آمتیکا ب)امد.
پوتین معتقد است که «در ناتو ،کشورهای همپیمان حضور ندارند ،بلکه این سازمان نظامی
صتفاً متشکل از کشورهایی وابسته به آمتیکا است» .افزایش رویارویی ناتو با روسیه در شتق اروپا
که در راستای سیاست اارگی آمتیکا بتای مهار روسیه انجام میشود ،نشانده)ده ماهیت ابزاری
ناتو بتای واش)گتن است .رویکتد اصمانه ناتو با افزایش استقتار نظامیان اود در شتق اروپا و
ادامه تالش آن بتای پیشتوی بهسوی شتق باع

شده است تا مسکو در دکتتین ام)یت ملی اود،

ناتو را به ع)وان تهدید ام)یت ملی روسیه تلقی ک)د .با توگه به اصومتورزی غتب به ویژه
آمتیکا ،مسکو در سیاست اارگی گدید اود بت حن مقابله به م ل و واک)ش م)اسب به اقدامات
اصمانه غتب تیکید کتده است.

 3د روش پژوهش
روش این پژوهش مبت)ی بت روش توصیفی ا تحلیلی است .روش گتدآوری مطالب و
ااالعات مورد نیاز نیز ،از اتین مطالعه اس)اد و م)ابع کتابخانهای اعم از کتابها ،مجلهها و مقاالت
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و  ...است .در این پژوهش ،از ابزار فیشبتداری بتای گتدآوری ااالعات استفاده شده است.

 0د یافتههای پژوهش
 0د  1د پیشبینی دکترین نظامی روسیه پس از  2222میالدی
پا از آش)ایی مختصت با دکتتینهای نظامی روسیه ،به بیان و تشتیح مقاله دارا ماسیکوت در
اصوص پیشبی)ی دکتتین گدید روسیه پتدااته میشود .دارا ماسیکوت در مقاله «پیشبی)ی
دکتتین گدید نظامی روسیه در سال  »2222با اشاره به انتشار «آاتین دکتتین نظامی روسیه در
روز کتیسما سال  ،»2229بتای از مشغولیتهای مهم مسکو را در این سالها بت میشمارد .از
دیدگاه او همین مشغولیتها باع

است تا تصویب و ارائه چهارمین و گدیدتتین دکتتین روسیه

به تعوین بیفتد.
در این مدت مسکو به «مدااله در امور سوریه»« ،مدااله در انتخابات ایاالتمتحده آمتیکا»،
«رونمایی از بتای از سالحهای پیشتفته اود از گمله :موشکهای کتوز عملیاتی با موتورهای
هستهای؛ اژدرهای اقیانوسپیما و  »...مشغول بوده است.
ماسیکوت اعالم امیدواری میک)د که «به دلیل تیتهشدن روابال مسکو با واش)گتن و همچ)ین
کسب تجارب چشمگیت عملیاتی ارتش روس در سوریه و اوکتاین» دیگت وقت آن رسیده است
که دکتتین نظامی روسیه بهروز شده و چهارمین دکتتین نظامی این کشور بهزودی مورد تصویب
قتار گیتد.
اشاره ماسیکوت به تیتگی روابال مسکو و واش)گتن به رقابت این دو قدرت در سطح بینالمللی بت
میگتدد .روابال روسیه و آمتیکا ای دهه اایت این دوره که با مشخصاتی نظیت رقابتهای
تسلیحاتی ،رقابتهای ژئوپلیتیک و گ)

فته)گی و رسانهای ش)ااته میشود ،پا از فتوپاشی

شوروی تا مدتی متوقف شد؛ با اینحال ،با گ شت زمانی نه چ)دان اوالنی ،واقعیتهای
ژئوپلیتیک بار دیگت اود را بت م)اسبات دو کشور حاکم کتد .در حال حاضت روسیه و آمتیکا در
حوزه هایی نظیت قتاردادهای دوگانبه ک)تتل تسلیحات ،اتهامات متقابل داالت در امور داالی
یکدیگت ،الحاق کتیمه و تحتیمهای آمتیکا علیه روسیه با یکدیگت ااتالف داشته و بلکه در
بتای از این حوزهها در حال نزاعاند .سطح ااتالف میان دو کشور به حدی است که بتای آن را
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با م)ازعات گ)

ستد مقایسه کتدهاند .ارزیابیها نشان میداد که بعد از آمدن دونالد تتامپ به

کاخ سفید ،روابال واش)گتن – مسکو یک فصل است )ایی از نزدیکی کمسابقهای را در اود پدید
اواهد آورد که نه ت)ها مشکالت هت دو کشور حل اواهد شد که بسیاری از مشکالت م)طقه و
گهان در سایه این روابال هم حل اواهد شد؛ اما چ)ین گمانهای تحقن نیافت ،بلکه روابال هت دو
قدرت هستهای گهان بیشازحد انتظار به ستدی گتایید و احتمال دارد که به تقابل دوران گ)
ستد و شدیدتت از آن بتگتدند .بترسی و تبیین اس)اد راهبتدی دو کشور نیز بیانگت آن است که
هتیک از اتفین ،سطح باالیی از تهدید بتای اتف مقابل قائلاند .این تهدید بتای ایاالتمتحده به
حدی است که روسیه را در ک)ار چین ،بزرگتتین تهدید در سطح بینالمللی بتای اود به شمار
آورده است.
از سال  2229به ایناتف ،ااتالفات میان روسیه و آمتیکا ابعاد وسیعتت به اود گتفته است.
اوکتاین در شتق اروپا یکی از مسائل گ)جالی میان هت دو کشور تلقی میگتدد .پوتین
رئیاگمهور روسیه ،تحول در اوکتاین را نوعی کودتا از سوی ایاالتمتحده آمتیکا و متحدان
غتبیاش قلمداد میک)د و به این باور است که آمتیکا مسئول الن بحتان در این م)طقه است؛ به
ویژه با گستتش ناتو به سوی شتق و استقتار سامانههای ضد موشکی در اروپا ،متزهای روسیه را با
چالشهای غیتقابلمهار روبتو سااته است .بحتان سوریه و رویارویی هت دو کشور در این بحتان
از مسائل دیگتی است که بت روابال مسکو و واش)گتن سایه افک)ده است .ایاالتمتحده آمتیکا از
حضور مسکو در تحوالت سوریه به شدت ناراحت است و روسیه را یکی از حامیان اصلی بشار
اسد رئیاگمهور سوریه میداند و باورم)د است که با موگودیت بشار اسد در قدرت ،مشکالت
سوریه حل نخواهد شد؛ اما مسکو ،آمتیکا را مسئول اصلی دوام گ)

در سوریه میداند و

میگوید که واش)گتن با حمایت سیاسی و تسلیحاتی اود از مخالفان حکومت دمشن ،باع
گ)

دوام

و گستتش بحتان در این م)طقه از ااورمیانه شده است.

آمتیکایی ها از داالت روسیه در ستنوشت انتخابات ریاست گمهوری این کشور بسیار بتافتواته
و ناراحتاند و آن را یک ایانت بزرگ از سوی مسکو میدان)د .با ای)که مسکو این اتهام را رد
کتده است ،اما آمتیکا رسماً دولت روسیه را به هدایت حمالت سایبتی علیه سازمانهای سیاسی
آمتیکا متهم و اعالم کتد هدف از این حمالت سایبتی ،ایجاد ااتالل در روند انتخابات ریاست
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گمهوری آمتیکا بوده است .بتاساس همین نوع اظهارات بود که حدس و گمانهزنیهایی مب)ی بت
نزدیکی واش)گتن و مسکو شکل گتفت و پیشبی)ی میشد که تتامپ تالش اواهد کتد تا تقابل
میان روسیه و آمتیکا را به یک تعامل پایدار تبدیل ک)د ،اما به نظت میرسد که تتامپ علیتغم
تمایالت احتمالی قلبی اود ،نتوانست فضای حاکم بت آمتیکا را بشک)د و با نزدیکیاش به مسکو،
بار اتهامات را بت اود س)گینتت نماید.
در نهایت ای)که ،یکی از مهمتتین اواستههای پوتین این است که آمتیکا بپ یتد که روسیه هم در
قتن بیست و یکم در عتصههایی که پای م)افع حیاتیاش در میان باشد ،بهاندازه آمتیکا قدرتم)د
است .روسیه میاواهد مان)د آمتیکا بتواند بدون تتس از عواقب ،گاهی فتاتت از قوانین بینالمللی
دست به اقدامات و ابتکاراتی در عتصه گهانی بزند؛ به همین دلیل تحتیمهای آمتیکا بعد از حمله
کتملین به اوکتاین را نوعی گستاای آمتیکا در بتابت اودش در نظت میگیتد و بیشتت به دالیل
سیاسی و نه اقتصادی ،به دنبال لغو این تحتیمها است .پوتین به دنبال این است تا ناتو را به عقب
بتاند ،نه به این علت که معتقد است نزدیکشدن ناتو به روسیه تهدید حیاتی است بتای این کشور،
بلکه به این دلیل که تالش ناتو بتای نزدیکشدن به حوزه نفوذ روسیه را نوعی تالش غتب بتای
متعوب و تحقیتکتدن این کشور و گسارت داالت غتب در حوزه نفوذ اود به ع)وان قدرتی
گهانی میداند.
دارا ماسیکوت مینویسد «اگتچه مقامات روسی اعالم نکتدهاند که یک دکتتین به روز شده
در دست اگتا است ،اما دالیل مختلفی بتای م)طقیبودن رونمایی از آن در سال  2222وگود
دارد» .او سپا به بیان دالیل اود میپتدازد:

« بتهم اوردن و تغییت پیشبی)یهای روسیه به ااات وگود تهدیدات آمتیکا»
« اهمیت باالی سال  2222بتای بتنامهریزی نظامی روسیه»« .به دلیل عبور و گ ر از یک
دهه آشفتگی و همچ)ین انجام تالشهای دشوار و البته پتهزی)ه بتای نوسازی و بازیابی
آمادگی نظامی اود با انجام اصالحات گاهالبانه»
ماسیکوت «گایگزی)ی و بتوزرسانی  62درصد از تجهیزات نظامی روسیه تا سال 2222؛

افزایش تعداد پتس)ل نظامی روسیه و تتمیم پایگاه ص)ایع دفاعی» را از گمله این «اصالحات
گاهالبانه» در ارتش میداند.
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« اذعان و تصتیح «ستگئی شویگو» وزیت دفاع روسیه به فتارسیدن زمان بتوزرسانی دکتتین
نظامی در روسیه» .از دیدگاه نویس)ده مسسسه رند« ،ستگئی شویگو معتقد است که این
اصالحات و همچ)ین بتای از دستورات ریاست گمهوری متبوب به سال  2222به ارتش
روسیه این اگازه را داده است که اود را به سطح کیفی گدیدی بتساند».

« تمتکز روسیه روی تهدیدات اارگی ،مخصوصاً تهدیدات از سوی آمتیکا و
همپیمانانش در ناتو از سال »2229

« اعتقاد رهبتان روسیه به افزایش روندهای م)فی از گمله تحتیمهای اقتصادی ،انقالبهای
رنگی و درگیتی محتمل میان دولتها»
« اعتقاد روسیه به نابودی و اضمحالل نظام گهانی فعلی دنیا به رهبتی آمتیکا»
« رسیدن وقت به چالشکشیدن قدرتهای بزرگ مان)د چین و روسیه»

از دیدگاه ماسیکوت دلیل و شاهد «فتضیه روسیه مب)ی بت تالش آمتیکا و همپیمانانش بتای
ایجاد تهدید و یا مهار روسیه ،صدور استتاتژی دفاع ملی ایاالتمتحده و بترسی موقعیت هستهای،
تمتکز مجدد پ)تاگون بت رقابت قدرتهای بزرگ و حضور نوبتی نیتوهای ناتو در اروپای شتقی»
است.
« افزایش بیاعتمادی به ع)وان ویژگی بارز در استتاتژی ام)یت ملی روسیه در سال  2225و
م)شور مفهوم سیاست اارگی آن در سال »2227
« تصتیح دبیت شورای ام)یت فدرال روسیه «نیکوالی باتتوشیف» مب)ی بت به روزرسانی
استتاتژی ام)یت ملی در سال آی)ده»
« تیکید بت ذکت «تا سال  »2222روی دو دکتتین نظامی قبلی روسیه در سالهای  2222و
»2229

پیشبینی  7مطلب در دکترین جدید:
دارا ماسیکوت سپا در مقاله اود 3 ،مطلب از دکتتین گدید روسیه را پیشبی)ی کتده است.
او معتقد است که اگتچه دکتتین گدید از لحاظ «زبان» و «سااتار» دارای «ثبات نظت» است ،اما
«اعمال تغییتات کوچک اما با اهمیت» و همچ)ین «اضافهشدن نقاب تمتکز به فعالیتهای پیش رو و
آی)ده» نیز در آن دکتتین «اگت)ابناپ یت» است.
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ماسیکوت با بیان یک م ال به تشتیح بیشتت موضوع میپتدازد« :بهع)وان م ال ،تهدیدات داالی
بتای اولین بار در دکتتین سال  2229گ)جانده شد و از آن زمان ،روسیه به بازنگتی روابال حقوقی
بین ارتش و آژاناهای ام)یتی ملی داالی پتداات» .او هدف از ایجاد و تیسیا «متکز ک)تتل
دفاع ملی در مسکو» را «ک)تتل انواع مختلف تهدیدها» ع)وان میک)د.
به اعتقاد ماسیکوت و «بتاساس پیشبی)یها ،درک تهدیدات روسیه ،بیانیههای رهبتی ،نوسازی
نیتو و عملیات گ)گی از زمان انتشار آاتین دکتتین نظامی در سال  ،»2229احتماالً موارد زیت در
دکتتین نظامی گدید روسیه گ)جانده شود:

 1د تأکید و تمرکز مداوم بر روشهای غیرنظامی قب) از درگیری
نظامی و حین وقوع آن
«تمتکز و تیکید رئیا ستاد کل روسیه «والتی گتاسیموف» از سال  2223به همتاه بسیاری
دیگت از استتاتژیستهای نظامی روسیه در اول سالها بت تدابیت غیتنظامی و همچ)ین بهکارگیتی
کامل اتفهای درگیت»« ،بیان و گستتش این مفهوم در دکتتین نظامی  2229روسیه»،
«عملیاتی کتدن این مفهوم توسال فتماندهان ارتش روسیه در اوکتاین ،سوریه و احتماالً ونزوئال»،
«اشاره گتاسیموف در مارس  2223به نقش روشهای غیتنظامی در دستیابی به اهداف سیاسی و
استتاتژیک و دعوت به پژوهش در مورد این مفهوم توسال سازمانهای تحقیقاتی علمی نظامی» از
مهمتتین دالیل ماسیکوت بتای اتح این مسلفه از دکتتین گدید روسیه میباشد.

 2د استراتژی دفاع فعال امؤثر
نویس)ده و تحلیلگت ارشد مسسسه رند ،دلیل اود را در اظهارات گتاسیموف گستجو کتده
است« .گتاسیموف معتقد است که ادغام تهدیدات نظامی و غیتنظامی مستلزم دفاع یکپارچه است.
او اااتنشان کتده که در حین درگیتی نظامی ،دشم)ان روسیه ضمن انجام همزمان عملیات نظامی
و وارد آوردن ضتبات دقین به اهداف بسیار مهم ،اقدامات غیتمستقیمی را بتای بیثبات کتدن
روسیه انجام میده)د» .ماسیکوت از این اظهارات نتیجه گتفته است که یک دکتتین به روز شده
ممکن است شامل ذکت یک مفهوم گدید دفاعی یکپارچه از عملیات مان)د «استتاتژی دفاع فعال»
باشد .به اعتقاد وی «گتاسیموف به اور مبهم آن را «مجموعه اقدامات ا) یسازی فعاالنه
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تهدیدات علیه ام)یت کشور» توصیف کتده است.

 3د استراتژی اقدام محدود
ماسیکوت نوشته است که «استتاتژیستهای نظامی روسیه آاتین روش (راهبتد این کشور را
قبل از استقتار ارتش در سوریه  -اولین عملیات بزرگ گ)گی اار از م)طقه مسکو از زمان
افغانستان در دهه  - 2362م)تشت کتدند .گتاسیموف اایتاً از عبارت «استتاتژی اقدام محدود» بتای
توصیف عملیات در سوریه استفاده کتد .این مفهوم میتواند بتای انواع مختلفی از عملیات اعمال
شود ،اما گتاسیموف بهاور ااص از این عبارت بتای توصیف یک کارزار عملیاتی اار از
م)طقه استفاده کتد .او سپا با بیان ای)که این مفهوم ا استتاتژی اقدام محدود ا
در دائتهالمعارف رسمی ارتش روسیه وگود ندارد ،ب)ا به «فته)

نامه ام)یت ملی و اصطالحات

نظامی دیمیتتی روگوزین» در نسخه چا  ،2226در تعتیف این مفهوم نوشته است:
« روشی از انجام گ)

و عملیات با اهداف محدود ،با گستتش عمدی اقدامات نظامی در

م)اان کامالً مشخص ،فقال با استفاده از بخشی از پتانسیل نظامی و یگانهای معین از نیتوهای
مسلح ،بتای ضتبهزدن به تعداد معین انتخابشده از اهداف و یگانهای دشمن».
به اعتقاد ماسیکوت «این استتاتژی در شتایطی مورد استفاده قتار میگیتد که بتای دستیابی به
اهداف تعیینشده ،نیازی به استفاده از کل قدرت نظامی یک کشور نباشد و یا اگت اتف یا اتف
دیگتی بخواهد از اقدامات گستتده و اطتناک دشمن گلوگیتی ک)د .در عینحال ،اقدامات
نظامی ماهیت محدودی دارند .آنها عمدتاً با شتوع حمالت آتش و انجام عملیات مشتتک
نیتوهای هوایی ،ضد هوایی ،اطوب مقدم ارتش و تیپها در مقیاس کوچکتت انجام
میشوند .استتاتژی گ)

با استفاده محدود از سالحهای هستهای ،شتایال ااصی میالبد».

 0د میادین نبردهای متراکم و نقش رو به رشد شرکتهای نظامی
خارجی
ب)ا به نوشته ماسیکوت« ،در دکتتین  2229روسیه» بتای اولین بار و بهاور االصه از
«شتکتهای اصوصی نظامی» نام آورده شد و از آنها به ع)وان یکی از ویژگیهای
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«درگیتیهای مدرن» یاد شد .از آن زمان ،شتکتهای اصوصی نظامی در ک)ار نیتوهای م)ظم در
میادین نبتدهای پیچیده نبتد در سوریه ،اوکتاین و لیبی شتکت کتدهاند .به اعتقاد او ،دکتتین
گدید روسیه احتماالً این موضوع را ادامه اواهد داد و یا در بهتتین حالت شامل اشاره مبهم یا
رمزگ اری شده از افزایش نقش این شتکتها اواهد بود .سپا او به اظهارات گیتاسیموف اشاره
میک)د که میگوید« :تعداد بازیگتان شتکتک))ده در مبارزه مسلحانه در حال افزایش است .در
ک)ار نیتوهای مسلح دولتهای مستقل ،گتوههای مختلف شورشی ،شتکتهای اصوصی نظامی
و «شبه کشورها» اود اوانده در میدان گ)

نبتد میک))د».

 5د آینده ناخوشایند و دشوار کنترل تسلیحات
ماسیکوت در مقاله اود پیشبی)ی کتده است که «احتماالً در دکتتین  2222روسیه ،این
دولت ،آمتیکا را مسئول نقض «پیمان م)ع موشکهای هستهای میان بتد» موسوم به  INF2میداند».
ماسیکوت با رد اتو اولیه آمتیکا از این پیمان ادعا کتده است که «روسیه به دروغ نقض پیمان
 INFرا متوگه «عقبنشی)ی یکگانبه توسال ایاالتمتحده به بهانههای سااتگی» میک)د،
درصورتیکه تالشهای چ)دساله مسکو بتای تولید مخفیانه سالحهایی مان)د SSC) -( 623M3
 6موشک کتوز بتاالف معاهده را نادیده گتفته است».
اشاره ماسیکوت به پیمانی است که در سال  ،2366بین ایاالت متحده آمتیکا و اتحاد
گماهیت شوروی سوسیالیستی و پا از فتوپاشی شوروی با روسیه امضا و در سال  2366اگتایی
شد .این پیمان پا از روی کار آمدن دونالد تتامپ ،دستخوش تحوالت عجیبی شد .رئیاگمهور
آمتیکا در  22اکتبت  2226اعالم کتد که به دلیل نقض مکتر این پیمان توسال روسیه ،آمتیکا از
پیمان م کور اار اواهد شد .از اینرو رسماً در سال  2223از این پیمان اار شد .در پی این
واک)ش ،روسیه نیز یک روز بعد ،از این پیمان اار شد.
ماسیکوت ادامه داده است که «احتماالً دکتتین گدید بت التزام و تعهد روسیه به پیمان گدید
 STARTتیکید داشته و موضع روسیه را در مورد گلوگیتی از مسابقه تسلیحاتی بیان
میک)د» .البته او با توگه به اظهارات وزیت دفاع روسیه ،ستگئی شویگو در اوایل سال 2223
2- Intermediate Range Nuclear Forces Treaty
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مینویسد که «روسیه کار روی یک موشک کتوز پتتاب دوربتد مافوق صوت مبت)ی بت سیستم
کالیبت را آغاز و بتد سیستمهای شلیکشده زمی)ی موگود را به بیش از بتد  522کیلومتت افزایش
میدهد».

6د عدم تغییر اساسی در سیاست هستهای روسیه
ماسیکوت با اشاره به اظهارات والدیمیت پوتین ،رئیاگمهور و دیگت فتماندهان روسیه در سال
 2223پیشبی)ی کتده است که در دکتتین گدید روسیه سیاست هستهای آن کشور هیچ تغییت
اساسی نخواهد کتد .به اذعان او ،پوتین سیاست روسیه را یک سیاست «شلیک در ه)گام هجوم» یا
«حمله به حمله» میداند ،نه یک سیاست هستهای «پیشگیتانه» و «بازدارنده».

 7د اهمیت انواع سالح باالرونده ،رباتهای رزمی و هوش مصنوعی در
دکترین جدید
به اذعان تحلیلگت ارشد مسسسه رند« ،دکتتین گدید روسیه غالباً بت تواناییهای صعودی مان)د
«موشکهای مافوق صوت» و «ف)اوریهای گدید تسلیحاتی» تیکید دارد» .در این س)د به احتمال
زیاد از «سالحهای ضتبات دقین متعارف روسیه» به دلیل «نقشهای گ)گی» و «کمک به
بازدارندگی غیتهستهای» ،ستایش اواهد شد .ماسیکوت ادامه داده است که روسیه بسیاری از
گدیدتتین سالحهای اود را مان)د «موشک بالستیک پتتاب هوایی»« ،موشک تحویل مافوق
صوت»« ،موشک کتوز با انتژی هستهای» و چ)دین سالح دیگت را به متحله «آزمایش» رسانده
است.
او همچ)ین به سخ)ان گتاسیموف اشاره کتده است که «هیچ شکی در این واقعیت وگود
ندارد که در این زمی)ه [ابتقهتمانان] در مقایسه با کشورهای پیشتفته از نظت تک)ولوژیکی گهان،
روسیه پیشتو است» .از دیدگاه گتاسیموف «یکی از اصلیتتین ویژگیهای متمایز درگیتیهای
آی)ده« ،استفاده گستتده از دقت باال و انواع دیگت سالحهای گدید» ،از گمله «سالحهای رباتیک»
است» .یکی دیگت از شواهد ماسیکوت بتای این ادعا ،اظهارات پوتین مب)ی بت استفاده روسیه از
«قدرت هوش مص)وعی» و «اداره گهان» میباشد.
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 8د انتقادات پرحجم علیه ایاالتمتحده برای رقابت با کشورهای بزرگ
ماسیکوت پیشبی)ی کتده است که «در دکتتین و استتاتژی ام)یت ملی گدید روسیه،
انتقادهای غیتمستقیمی بت اس)اد استتاتژی ایاالتمتحده وارد اواهد شد» .هماناور که پیشتت
گفته شد ،در سالها ی اایت روابال میان آمتیکا و روسیه به شدت به تیتگی گتاییده است.
ماسیکوت پیشبی)ی کتده است که در دکتتین گدید ،روسیه ایاالتمتحده را متهم به تالش بتای
«ک)تتل روسیه و در نهایت گهان» کتده است.

 7د عدم ارتقاء ایاالتمتحده آمریکا به دسته «تهدید نظامی»
از دیدگاه ماسیکوت در دکتتین نظامی گدید روسیه «بعید به نظت میرسد که روسیه صتاحتاً
ایاالتمتحده یا ناتو را «تهدید نظامی» ب)امد .چتا که ناتو تا نزدیک متزهای روسیه امتداد پیدا کتده
و روسیه در حال حاضت آن را «اطت نظامی» تلقی میک)د» .او البته اذعان کتده است که باالبتدن
ایاالتمتحده یا ناتو در ابقهب)دی تهدیدات به سطح تهدید نظامی ،حتکتی اطتناک در دنیای
استتاتژی نظامی است و قطعاً یکی از تحتیکک))دهتتین اقداماتی است که یک دکتتین گدید
میتواند انجام دهد .از دیدگاه ماسیکوت« ،تهدیدهای نظامی به دولتی گفته میشود که در آن
«احتمال واقعی وقوع درگیتی نظامی» و درگه باالیی از آمادگی نظامی در هت دو اتف وگود
داشته باشد» .ماسیکوت البته بهاور ضم)ی تهدید کتده است که «اگت ستاد کل روسیه تالش ک)د
این متحله را با اشاره به استتاتژیهای ایاالتمتحده که مستقیماً از روسیه به ع)وان یک دشمن نام
میبتد توگیه ک)د ،واک)شهای م)فی بزرگ ایاالتمتحده قطعاً بیش از م)افع روسیه اواهد بود».
در پایان این مقاله ،دارا ماسیکوت از دکتتین گدید نظامی روسیه به ع)وان «میتاث
گتاسیموف» نام میبتد .از نظت او احتماالً این آاتین دکتتی)ی اواهد بود که گتاسیموف به ع)وان
رئیا ستاد کل آن را تصویب میک)د .ماسیکوت همچ)ین معتقد است که «در دکتتین گدید
روسیه ،قابلیتهای گدید مان)د «موشکهای مافوق صوت»« ،رباتهای رزمی»« ،هوش مص)وعی»
و پیچیدگی روزافزون در تتکیب ابزارهای نظامی و غیتنظامی بتای دستیابی به نتای ،در اولویت
قتار میگیتد».

نتیجهگیری:
همانگونه که اشاره شد مسسسه تحقیقاتی «رند» یکی از مسثتتتین و بانفوذتتین متاکز
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تحقیقاتی در حوزه سیاستگ اری و تصمیمگیتی کاخ سفید و مافیای تجارت گهانی (صهیونیسم
بینالملل محسوب میشود .سیاستمداران و مقامات بل)دپایه کاخ سفید ،همواره نتای ،پژوهشها و
تحقیقات این مسسسه را مدنظت داشته و در سطح باالیی این نتای ،را در تصمیمگیتیهای اود به
کار میب)دند.
اانم «دارا ماسیکوت» یکی از محققین ارشد این مسسسه است .او قبل از پیوستن به رند ،به
ع)وان تحلیلگت ارشد تواناییهای نظامی روسیه در وزارت دفاع آمتیکا مشغول به ادمت بوده
است .ماسیکوت در سال  2223م ،با نگارش مقالهای تحت ع)وان «پیشبی)ی دکتتین گدید نظامی
روسیه در سال  »2222به تحلیل و پیشبی)ی دکتتین نظامی گدید روسیه در  2222پتدااته است .از
آنجا که روسیه از گمله بازیگتان مهم م)طقه و گهان محسوب میشود ،پیشبی)ی دکتتین نظامی
این کشور از سوی مسسسه تحقیقاتی رند ،قابلتوگه و حائز اهمیت است.
توگه به دکتتینهای روسیه از دو م)ظت قابلتوگه است؛ در نگاه اول ،از آنجا که دکتتین
محصول ذه)یتهای اگتماعی و سیاسی یک کشور و بیانگت گهانبی)ی و نوع نگتش کشور مزبور
است ،میتواند م)بعی ارزشم)د بتای تحلیل م)طنهای راهبتدی و درک ماهیت گهتگیتی آن
کشور باشد .اس)اد دکتتی)ی بخشی گداناپ یت در فتآی)د تحلیل محیال ام)یتی پیتامونی است .از این
م)ظت ،دکتتین روسیه به سبب اهمیت تاریخی و راهبتدی که این کشور در سیاستهای ام)یتی ا
دفاعی گمهوری اسالمی دارد ،باید مورد ک)کاش و تحلیل دقین قتار گیتد .در نگاه دوم ،باید
توگه داشت که این پیشبی)ی توسال مسسسه رند انجام شده است .به دلیل سابقه این مسسسه و میزان
اثتگ اری آن در سیاستهای آمتیکا ،تحلیل و پیشبی)ی این مسسسه بسیار حائز اهمیت است.
پا از فتوپاشی اتحاد گماهیت شوروی در  25دسامبت  2332م ،اوضاع ژئوپلیتیکی و ام)یتی
پیتامون مسکو نیز به شدت دستخوش دگتگونی شد .در این بین ،کشور روسیه سعی کتد در قامت
یک بازیگت مستقل بینالمللی و به ع)وان قدرت م)طقهای ،نقش مهمی در تحوالت گهانی به ویژه
در م)اان اروپای شتقی ،آسیای متکزی و قفقاز ایفا نماید .در این راستا ،روسیه از سال 2332
تالش نمود با تعتیف دکتتین نظامی ،محیال پیتامون اود را از هتگونه اطتی مصون نگه دارد.
بت این اساس ،با توگه به تهدیدات نظامی موگود علیه ام)یت ملی روسیه ،این کشور تاک)ون سه
دکتتین نظامی بهاور رسمی در سالهای  2222 ،2333و  ،2222اتح و به تصویب رسانده است .با
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گ شت یک دهه از آاتین دکتتین رسمی نظامی روسیه ،تاک)ون از سوی دولت آن کشور،
دکتتین گدید تصویب نشده است .این پژوهش با توگه به مقاله دارا ماسیکوت کوشید تا ضمن
کشف نگاه مسسسه رند به دکتتین گدید روسیه ،تا حدودی با نگاه و نوع تحلیل این مسسسه نسبت
به این دکتتین آش)ا شود.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که ب)ا به اعتقاد و دیدگاه اانم دارا ماسیکوت روسیه به دلیل
«مدااله در امور سوریه»« ،مدااله در انتخابات ایاالتمتحده آمتیکا»« ،رونمایی از بتای از
سالحهای پیشتفته اود از گمله :موشکهای کتوز عملیاتی با موتورهای هستهای؛ اژدرهای
اقیانوسپیما و  »...ه)وز موفن بهروزرسانی دکتتین نظامی اود نشده است.
او معتقد است که به دالیل مختلفی از گمله «بتهم اوردن و تغییت پیشبی)یهای روسیه به
ااات وگود تهدیدات آمتیکا»« ،اهمیت باالی سال  2222بتای بتنامهریزی نظامی روسیه»« ،اذعان
و تصتیح «ستگئی شویگو» وزیت دفاع روسیه به فتارسیدن زمان بتوزرسانی دکتتین نظامی در
روسیه»« ،تمتکز روسیه روی تهدیدات اارگی مخصوصاً تهدیدات از سوی آمتیکا و همپیمانانش
در ناتو از سال « ،»2229اعتقاد رهبتان روسیه به افزایش روندهای م)فی از گمله تحتیمهای
اقتصادی ،انقالبهای رنگی و درگیتی محتمل میان دولتها»« ،اعتقاد روسیه به نابودی و
اضمحالل نظام گهانی فعلی دنیا به رهبتی آمتیکا»« ،رسیدن وقت به چالشکشیدن قدرتهای
بزرگ مان)د چین و روسیه» و  ...زمان این بتوزرسانی بسیار نزدیک است.
به اعتقاد تحلیلگت ارشد مسسسه رند« ،تیکید و تمتکز مداوم بت روشهای غیتنظامی قبل از
درگیتی نظامی و حین وقوع آن»« ،استتاتژی دفاع فعال (مسثت »« ،استتاتژی اقدام محدود»« ،میادین
نبتدهای متتاکم و نقش رو به رشد شتکتهای نظامی اارگی»« ،آی)ده نااوشای)د و دشوار ک)تتل
تسلیحات»« ،عدم تغییت اساسی در سیاست هستهای روسیه»« ،اهمیت انواع سالح باالرونده،
رباتهای رزمی و هوش مص)وعی در دکتتین گدید»« ،انتقادات پتحجم علیه ایاالتمتحده بتای
رقابت با کشورهای بزرگ»« ،عدم ارتقاء ایاالتمتحده آمتیکا به دسته تهدید نظامی» از مهمتتین
موضوعات و نکات دکتتین گدید روسیه است.
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جانشین پروری در دفاع مقدس :الگوی رفتاری فرمانده وقت سپاه
عبدالحمید

بیات1

تاریخ دریافت2922/22/23 :
تاریخ پ یتش2922/23/25 :

چکیده
در پژوهش حاضت به الگوی گانشین پتوری در دوران دفاع مقدس در اندیشه و عملکتد ستدار محسن رضایی
پتدااته شده است .ایشان در د و گلسه در قالب یک مصاحبه نیمه سااتاریافته به بیان نظتات اویش پتداات .پا از
پیادهسازی ،متن مصاحبهها با روش تحلیل مضمون مورد بترسی قتار گتفت و  56کد توصیفی به دست آمد .کدهای
توصیفی در قالب  27کد سامانده)ده دستهب)دی شدند و در نهایت مضامین پایه در سه ع)وان «شایستگی ،روش کشف
و روش پتورش» به دست آمدند .بتاساس نتای ،به دست آمده از پژوهش حاضت میتوان ادعا کتد الگوی
گانشینپتوری در سه گام :نخست تعیین شایستگیهای الزم بتای احتاز م)اصب فتماندهی ،دوم :تتسیم روشهایی
بتای کشف آن شایستگیها در افتاد و سوم :پتورش همان شایستگیها در افتاد م)تخب بتای تصدی م)اصب باالتت
صورت میگتفته است.

کلید واژهها :گانشینپتوری ،دفاع مقدس ،استعدادیابی ،تحلیل مضمون.

 -2دانشجوی دکتتی گامعهش)اسی فته)گی ،دانشگاه عالمه اباابایی.
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مقدمه
دفاع مقدس به ع)وان گ)جی)های بزرگ و عظیمالقدر از تجاربی که به بهای اون و اونِ دل
بهتتین فتزندان این ستزمین به دست آمده ،نیازم)د ثبت و تحلیل و نظتیهپتدازی است تا بتای
امتوز و آی)ده ایتان و اسالم و گبهه حن ،قابلیت بهتهبتداری بیش از پیش داشته باشد.
تجارب آن دوران ،در ساحات مختلف نظامی از سطح راهبتد تا تک)یک ،آماد و زنجیته
تامین تا توزیع ،بهداشت و درمان از حفظالصحه تا درمان مجتوحان ،تبلیغات و عملیات روانی از
امورات فته)گی تا مقابله با تبلیغات دشمن ،حفاظت ااالعات ،مسائل مع)وی و تتبیتی ،نیتوی
انسانی از گ ب و استعدادیابی تا آموزش و بهکارگیتی و دهها موضوع دیگت ،اقیانوسی بیکتان
بتای اندیشم)دان و محققان فتاهم کتده است.
بتای ثبت این تجارب ،تالشهای وافتی در دانشگاهها و مجامع علمی کشور انجام شده که
در قالبهایی چون مقاالت علمی -پژوهشی؛ پایاننامه ،کتاب ،سخ)تانیهای علمی و ام ال آن
بتوز و تجلی پیدا کتده است .این تکاپوی علمی ه)وز نتوانسته آنچ)ان که شایسته است به نظتیات
علمی تبدیل شود؛ به همین دلیل رهبت انقالب اسالمی به دانشگاههای نیتوهای مسلح چ)ین
میفتمای)د:
« نیتوهای مسلح ما در دوران دفاع مقدس و بعد از آن ،تجتبیات ارزشم)دی را به دست
آوردند .بعضی از تاکتیکهای نظامی و کارهایی که در میدان گ)

در دوره هشت ساله دفاع

مقدس انجام گتفت ،در دنیا بیسابقه بود و ایلی از عملیاتهای ما متضمن تجتبیات فوقالعاده
است؛ از تجتبیات بایستی استفاده ک)یم .امتوز البته روایت این تجتبیات در دانشگاهها معمول است
و این روایت انجام میگیتد و بسیار هم اوب است ،لکن کافی نیست .بایستی این تجتبیات تبدیل
بشود به نظتیات؛ تجتبه تبدیل بشود به نظتیه دفاعی و تدریا شود و تحقین بشود و ااتاف آنها
پژوهش انجام بگیتد و این تجتبیات به روز بشود و م)طبن با نیازهای روز بشود .اینها ستمایههای
بسیار با ارزشی است که باید از این ستمایهها استفاده کتد و بسال و تکمیل پیدا ک))د».2

 -2سخ)تانی در ارتباب تصویتی با متاسم مشتتک دانشآماواتگی دانشاجویان دانشاگاههای افساتی نیتوهاای مسالح
.2333/26/22
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با این تفاصیل به نظت میرسد استحصال الگوهای مدیتیتی و رفتاری موفن دوران دفاع مقدس از
گمله وظایف عالقم)دان به انقالب اسالمی است که تالش میشود در مقاله حاضت ،گامی در این
راستا بتداشته شود.

بیان مسأله
اساساً نمیتوان یک «گ)

» را بدون «فتمانده» تصور کتد؛ آنچ)ان که تاریخنگاران نیز در

تمام اول تاریخ ،ه)گام روایت گ)

ها ،حتماً به نام و نشان و مهارت فتماندهان گ)

اشاره

میکتده اند .در علم مدیتیت نیز تمتکز اصلی بت مدیت سازمان و ابعاد مختلف رفتاری او قتار گتفته
است که در بسیاری زمی)هها با فتماندهی دارای اشتتاک مع)ا میباشد .بخشی از موضوع فتماندهی،
به پتورش استعدادهای فتماندهی ااتصاص دارد .ش)اسایی استعدادهای بتتت بتای فتماندهی و
مدیتیت ،پایه ای بتای آموزش و تتبیت و رساندن افتاد مستعد به شایستگیها است و در مباح
م)ابع انسانی بسیار مورد توگه قتار میگیتد (بیات و همکاران. 272 :2335 ،
پژوهش حاضت ،بتای پاسخ به این سسال انجام شده است:
-

فتمانده کل سپاه در دفاع مقدس چگونه فتآی)د گانشینپتوری را انجام میداده
است؟

سساالت فتعی که ذیل این سسال تدوین شدهاند به این قتار میباش)د:
-

شایستگیهای الزم بتای احتاز ای)که فتدی واگد استعداد فتماندهی است ،چه
مواردی بودهاند؟

-

شایستگیهای الزم ،چگونه در افتاد مورد بترسی و کشف قتار میگتفتهاند؟

تعاریف و پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش
موضوع گانشینپتوری از گمله موضوعات مهم و کلیدی در همه سازمانها است و در اول
تاریخ ذهن بسیاری از اندیشم)دان را مشغول اود کتده است .حتی «رومیها بتای ستباز اوب
رومی ،نسبتها و شااصهایی به نام شایستگی در نظت گتفته بودهاند» (حا کتیمی و همکاران،
. 25 :2335
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در موضوع الگوهای بومی شایستگی فتماندهان ،مقاالت و کتب مختلفی به رشته تحتیت در آمده
است که در ادامه به بترسی آنها میپتدازیم:
-

«بترسی ویژگیهای استعدادی فتماندهان نظامی از م)ظت قتآن کتیم» :در این مقاله،
چهار نفت از پیامبتان الهی که فتماندهی نظامی نیز در عملکتد آنان در تاریخ ثبت
شده ،مورد بترسی قتار گتفتهاند :حضتات داود ،سلیمان ،ذوالقتنین و االوت
علیهمالسالم .در نهایت پ) ،مسلفه ب)یادین شامل بزرگی روح ،بزرگواری روح ،قوت
روح ،عقل و گسم به ع)وان شایستگیهای ب)یادین فتمانده نظامی تعیین شده است
(بیات و همکاران. 262 :2335 ،

-

«الگوی شایستگی های کلیدی فتمانده انقالبی بتاساس دیدگاه رهبتان انقالب
اسالمی» مقاله دیگتی است که به این موضوع پتدااته و در نهایت با استفاده از
روش تحلیل مضمون ،پ) ،مسلفه دینداری ،متدمیبودن ،عقالنیت و درایت ،بزرگی
روح و قدرت روح را به ع)وان شایستگیهای کلیدی فتمانده انقالبی تتسیم کتده
است (صالحنژاد و همکاران. 39 :2333 ،

بتای از ویژگیهای بتتت نظام گانشینپتوری در بهتتین و موفنتتین سازمانها به ااتصار عبارت)اد
از:
-

اولین ویژگی ،سادگی و سهولت استفاده از آنها است .همه افتاد متتبال ،هم
مجتیان سیستم و هم نامزدها ،دستتسی آسان به این سیستمها دارند .ااالعات در این
سیستمها محتمانه است ،اما در عین حال به راحتی در ااتیار کسانی قتار میگیتد
که به آن نیاز دارند .سیستمهای بتتت ،پیچیده و بوروکتاتیک نیست)د .به ع)وان یکی
از مصادین این سادگی و سهولت ،در شتکتهای بزرگ رویکتد و روشهای
واحدی بین بخشها و واحدهای مختلف و حتی حوزههای گغتافیایی مت)وع گتیان
دارد .دومین ویژگی سیستمهای گانشی)ی بتتت آن است که بیش از آنکه فقال به
دنبال یافتن گانشی)ان آماده باش)د ،به پتورش و توسعه قابلیتهای افتاد تیکید دارند.
این سیستمها نگاه و نظم گدیدی را به سازمانها معتفی میک))د که به همه یادآوری
میک)د که پتورش رهبتان و حفظ و نگهداری کارک)ان مستعد یک اولویت اصلی،
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یک فتآی)د مستمت و از وظایف غیت قابل تفویض همه مدیتان است .سومین ویژگی
این سیستم در بهتتین تجارب گهانی این است که همیشه باالتتین سطوح مدیتیتی
سازمانها درگیت آن هست)د و در آن مشارکت دارند .مدیت عامل و تیم مدیتان ارشد
از حامیان و پیشگامان متعهد این سیستم هست)د که به صورتی فعال ،هم در تعتیف و
تعیین استعدادها و هم در پتورش این استعدادهای مدیتیتی حضور مسثت دارند.
سیستمهای مسثت گانشینپتوری ابزارهای راهبتدی کلیدی تلقی میشوند که با
استفاده از آنها ،مدیتان ارشد فتآی)د گ ب و حفظ بهتتین استعدادهای مدیتیتی
زیت نظت اود را اگتا میک))د .ویژگی چهارم آن است که بهتتین نظامهای مدیتیت
گانشی)ی در تشخیص کمبودهای سازمان در زمی)ه استعدادهای مدیتیتی از یک سو
و در تعیین مسئولیتها و م)اصب مهم مدیتیت از سوی دیگت عملکتد موفقی دارند.
آنها میتوان)د کمبودهای سازمان را از اتین ش)اسایی وضعیت فعلی و تحلیل
روندهای آی)ده تعیین ک))د و به اوبی نشان ده)د که سازمان در سالهای آی)ده به
چه تعداد مدیت با چه قابلیتهایی و در چه مقااع زمانی نیازم)د است .این نظامها
همچ)ین تمتکز ااصی بت مشاغل مدیتیتی کلیدی دارند که همه سازمان را تحت
تیثیت اود قتار میده)د .پ)جمین ویژگی این است که سیستمهای گانشینپتوری بت
فتآی)د گایگزینشدن مدیتان گدید در م)اصب مدیتیتی االی سازمان نظارت
مستمت دارند و به سازمانشان اامی)ان میده)د که این مشاغل و م)اصب در زمان
م)اسب توسال م)اسبتتین افتاد تصدی اواهد شد .همچ)ین اامی)ان میده)د که
همه نیازهای آتی سازمان در زمی)ه تیمین مدیتان و رهبتان در زمان م)اسب ش)اسایی
شده و تشخیص داده میشوند؛ و باالاته آاتین ویژگی ممتاز همه سیستمهای بتتت
و موفن گانشینپتوری آن است که آنها یک فتآی)د همتاه با نوآوری و بهبود
مستمت هست)د (ابوالعالیی. 22 :2333 ،
-

یک نظام مطلوب گانشینپتوری به سازمانها کمک میک)د تا بتای نیازهای در حال
وقوع بتنامهریزی ک))د و بتای انجام این امت باید از یک سو قابلیتها و عملکتد افتاد را
مد نظت قتار داده و از سوی دیگت حمایت و نظارت مستمت سازمان را به همتاه داشته
باشد تا بتواند به موفقیت بتسد (بهشتیفت. 292 ،2332 ،
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در مطالعهای دیگت 25 ،ویژگ یک بتنامة گانشینپتوری موفن به شتح ذیل بیان میشود:
-

حمایت مدیتان ارشد :این حمایت و مشارکت میبایست کاامالً مشاهود باشاد .ایان
نشاان میدهد که تمام اعضای تیم مدیتیت سازمان به این اقدام اعتقاد دارند و بتای
آن وقت میگ ارند.

-

بهی)هکاوی :الزم است تا اقدامات موفن انجام گتفته در سایت سازمانهاای مشاابه
بترسا توسعه افتاد با پتانسیلهای مت)وع باشد .این نکته را نیز نباید فتاموش کتد
کاه موفقیات در یاک سطح سازمان لزوماً نشانده)دا موفقیت در سطوح دیگت نیز
نم باشد؛

-

مسسولیت :الزم است تا مان)د هت اقدام دیگتی ،یک فتد یا واحد مسئول اگتا و دستیاب
به اهداف بتنامه باشد؛

-

شاملشدن تمام سطوح :بتنامة گانشینپتوری میبایست تمام ساطوح ساازمان را در
بت گیتد و محدود به مدیتان ارشد نشود؛

-

رویکتد سیستماتیک :در بسیاری از سازمانها ،فتآی)دهای دیگت نیز باید با توگه باه
بتناماة گانشینپتوری ت)ظیم شوند.

-

مقایسه بین عملکتد فعل و پتانسیل آی)ده :گانشینپاتوری نبایاد تاابع از عالئان مادیت،
ارشدیت یا حت عملکتد گ شته باشد .در عوض ،سازمان باید سازوکاری ایجاد نماید تا
عملکاتد فعل را با پتانسیل فتد بتای آی)ده مقایسه نماید .از همین اتین ،نیازهای
توسعهای هت فتد باتای ارتقاء ش)اسای م شود؛

-

ش)اسای نیازهای موگود در گایگزی) مدیتان ارشد :با ش)اسای و پیشبی)ی گایگاههای
اال در سالهای آت به دلیل تتک شغل یا بازنشستگ مدیتان ،زمان موگود باتای
بتنامههای توسعهای و فشتدگ آنها تعیین میشود؛

-

اگبار بتای ش)اسای و تتبیت گانشین :هت مدیت میبایست مسسول ش)اسای و آمادهسازی
گانشی)ان باشد و الزم است که مکانیزم بتای ارزیاب این امت در نظت گتفته شود؛

-

ایجاد بتنامههای توسعهای مشاخص :گانشای)ان باالقوه ش)اساای شاده میبایست در
بتنامههای مدون توسعهای شتکت کتده و بدون هیچگونه قول و قتاری بتای ارتقا،
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آماده تصادی مشاغل باالتت در صورت نیاز شوند .در بتا سازمانهای بزرگتت این
بتنامههای توسعهای اا چ)د متحله انجام میگیتند و پا از هت متحله تعداد افتاد
کمتتی انتخاب میشوند .باا پیشاتفت در متاحل ،آموزشها و فعالیتهای توسعهای
تخصصیتت شده و مستقیماً متتبال با مشاغل ااص هست)د؛
-

توسعه در حین کار :توصیه میشود که گانشی)ان بالقوه در حاین کاار باه فعالیتهای
توسعهای و آموزش بپتدازند و سازمان نباید صتفاً بت آموزشهای اار ساازمان تیکیاد
داشاته باش)د.

-

بتنامههای توسعهای گامع :سازمانهای بزرگ بخشا از بتنامههای توسعهای ااود را
معطوف به آش)اسازی مدیتان آی)ده با محیال شتکت م ک))اد و در نتیجاه
شتکت ،فعالیتهای

شتکتک))دگان در بتنامه ،ااالعات بیشتتی در مورد فته)

اصل سازمان و شیوا انجام کارها به دست میآورند .از این رو ،بتنامة توسعه داال بت
دانش ،مهارت و توانای های که ااص شاتکت هست)د و بتای موفقیت در ردههای
باالی سازمان حیات به شمار م آی)د ،تیکید م ک)د؛
-

بتنامههای توسعه ،سسالکتدن نقادانه را تشوین میک))د :این کار باع

میشود که تفکت

االقانه در مدیتان ارشد و گانشی)ان بالقوه تقویت شود؛
-

بتنامة گانشینپتوری بت قابلیتهایی فتاتت از یاک ساطح بااالتت تیکیاد دارد :بتنامههای
موفن بت توسعه قابلیتها فتاتت از صتفاً ارتقا به یک سطح باالتت تیکید میک))د .توگه این
بتنامهها استتاتژیک و بت مب)ای ارزشها و اهداف سازمان میباشد؛

-

تیکید بت متب گتی رسم  :متبیگتی و م)توری)

ا سالهای اایت توگه زیادی را

باه اود گلب کتدهاند .مدیتان بت این باورند که توسعه فتدی در حین کار و در محیال
واقع ماسثتتت از آموزشهای بیتون شاتکت اسات .متبا یاا م)تاور در حاین کاار و در
مواگاه باا چاالشهاا ،راهکارهای
توصیههاا شاامل مساائل ارتبااا

را به فتد زیتدست اود م)تقل م ک)د و این
باین افتاد و مسائل سیاس

نیز م شود (راثول،2

. 2225
1- Rothwell
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راثول در این دسته ب)دی ،اولویتب)دی و تتتیب موارد را بیان نکتده است؛ ب)ابتاین میتوان
ادعا کتد از نظت او هت کدام از ویژگیهای م کور در گای اود دارای اهمیت هست)د و یک
بتنامه گامع گانشینپتوری باید مشتمل بت همه آنها باشد.

تعاریف
دفاع مقدس
گ)

بین ایتان و عتاق به اور رسمی از  32شهتیور  2353با حمله ارتش بع

عتاق به ایتان

شتوع شده و در تیتماه  2376با پ یتش قطع)امه  536توسال ایتان به پایان رسید (م)صوری
الریجانی . 2332 ،بتای نامیدن فته)

 ،ه)ت ،ادبیات و دیگت مقولههای این راداد ،هت کا نام و

ع)وان و اصطالحی به کار می بتد .بتای از ع)وان «گ)

» ،بتای «دفاع مقدس» و بتای

«مقاومت» استفاده کتدند (س)گتی. 97 :2332 ،
حسب پژوهش انجامشده توسال نگارنده« ،دفاع مقدس» را میتوان به ع)وان یکی از مفاهیم
النشده توسال امام امی)ی (ره بتای توصیف عملکتد رزم)دگان ایتانی در بتابت گبهه متحد کفت
در آن دوران هشت ساله تلقی کتد .ایشان در همان روز نخست شتوع گ)
قیام لشکت کفت علیه اسالم (امام امی)ی (ره ،2363 ،

 ،هجوم ارتش بع

را

 222 :23معتفی نموده و ارتش و نیتوهای

مسلح را به دفاع مستحکم امت میک)د .ایشان در تمام اول دوران گ)

 ،متدم را به «دفاع مقدس»

از دین و میهن و عزت و شتف اود در بتابت «گبهه کفت» دعوت کتدند (امام امی)ی (ره ،2363 ،
 . 222-372 :23هت چ)د هت دفاعی از دین مبین اسالم ،مقدس میباشد؛ اما در مقاله ک)ونی
عبارت «دفاع مقدس» مبت)ی بت اندیشه امام امی)ی (ره و نیز عتف رای ،در ادبیات کشور ،دوران
هشت ساله نبتد با رژیم بع

عتاق را اصطالحاً دوران دفاع مقدس تلقی اواهیم نمود.

جانشینپروری
گانشینپتوری بخشی از بتنامهریزی م)ابع انسانی است که با استتاتژی کلی سازمان م)طبن
است (بیور و هات چی)گز. 62 : 2229 ،2

1- Beaver & Hutchings
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اگتچه بتنامهریزی گانشینپتوری در ابتداییتتین تعتیف اود به شکل ساده «تعیین رهبتان
آی)ده» تعتیف میشود؛ در واقع ،این بتنامهریزی نشیت گتفته از راهبتد ستمایه انسانی به ع)وان
فتآی)دی ارادی به م)ظور اامی)ان از تداوم رهبتی در م)اصب کلیدی ،حفظ و توسعه ستمایه
مع)وی و ستمایه دانشی بتای آی)ده و تشوین افتاد به توسعه است (هلتون و گکسون،
. 335-7 :2226
گوهته یک بتنامه گانشینپتور! ،ش)اسای  ،آموزش و توسعة افتاد! است که بتوان)د با
داشتن دانش و مهارتها! الزم ،مشاغل کلید! را تصاحب ک))د (شوناور. 2222 ،
مدیتیت گانشینپتوری وسیعتت از ستوکار داشتن صتف با فهتستی از نامزدهایی است که
میاواه)د در پستهای مشخص گایگزین شوند .بلکه تالشی عمین و نظامم)د بتای پیشبی)ی
نیازم)دیهای مدیتیتی ،ش)اسایی مجموعهای از نامزدهای با استعداد و توان باال ،توسعه و پتورش
شایستگیهای مدیتیت آن نامزدها در یک فتآی)د بتنامهریزیشده ،یادگیتی و سپا انتخاب
مدیتان از میان آن مجموعه یا ذاایت مدیتان مستعد و پتتوان میباشد (گتوه مشاوره هاگبتگ،2
. 2 :2222
ش)اسایی و پتورش افتادِ بتاوردار از استعداد باال ،یک سامانهی رسمیتیافته مدیتیت
گاانشینپتوری اسات که با ش)اسایی کارک)ان مستعد ،آنها را بهگونهای پتورش میدهد که به
سوی ایفای نقشهای رهبتی در آی)ده حاتکت کا))د .این رویکتد ،بت پتورش مجموعهای از افتاد
مستعد رهبتی تیکید میک)د تا تضمین ناماید کاه سامانه راهبتی به اهداف راهبتدی سازمان دسات
ماییابد .در حاالیکه مدیتیت گانشینپتوریِ رسمی توگه اود را به ساوی تادوین بتنامهی
نظامیافتهای بتای تعیین استعدادهای بالقوه و ارایهی مسیت پتورشی افتاد مستعد معطوف مایسازد،
مادیتیت گانشینپتوری غیترسمی ،بهگای تادوین باتنامه و ارزیابی ما)ظم اساتعدادهای بااال،
صتفاً بت ضتورت توسعهی فتصتهای پتورشای تایکید دارند (گتوسیلم. 5-2 :2226 ،2
سازمانها با پیادهسازی گانشینپتوری میتوان)د روحیه کارک)ان را باال بتده ،نتخ گتدش
نیتو را پایین آورده و با صالحیتتتین افتاد را به پستهای کلیدی سازمان هدایت ک))د .همچ)ین،
2- Hagberg Consulting Group
2- Jerusalem
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بتنامه گانشینپتوری به مدیتان سازمانها کمک میک)د تا کاندیداهای بتتت بتای پستهای
مدیتیت را ش)اسایی نموده و توسعه ده)د و به این تتتیب رضایت شغلی کارک)ان افزایش یابد و از
اتفی کمک به تعتیف استانداردهای عملیاتی و عملکتدی مدیتان نموده و از پیوستگی عملیات
مدیتیت ،اامی)ان ااات میدهد (پتن. 936 :2227 ،2

روش پژوهش
در پژوهش حاضت گهت گتدآوری دادهها ،از مصاحبه که دومین روش کالن در روشهای
کیفی است (دالوری ، 329 :2363 ،استفاده شد .ستدار محسن رضایی در دو گلسه در قالب
مصاحبه نیمه سااتاریافته

به سساالت پژوهشگتان پاسخ داد2.

گهت تحلیل دادههای به دست آمده ،از روش کیفی استفاده شد .پژوهش کیفی ،نوعی
پژوهش است که یافتههایی را به دست میدهد که با شیوههای آماری یا کمّی کسب نشدهاند.
پژوهش کیفی نوعی نگتا وسیع ،عمین و بامع)ا و حتی غیتابزاری به مسائل ،رفتارها و یافتهها است
(ا)یفت و مسلمی 22 :2337 ،و  . 22از آنجا که در پژوهش حاضت از شیوههایی کمی استفاده نشده
و گتدآوری دادهها به روش کمی نبوده است ،این پژوهش نیز کیفی محسوب میشود.
یکی از ف)ون تحلیلی م)اسب در تحقیقات کیفی ،تحلیل مضمون است که به اور گستتدهای
استفاده میشود ...از تحلیل مضمون میتوان به اوبی بتای ش)اات الگوهای موگود در دادههای
کیفی استفاده کتد (عابدی گعفتی و همکاران ،2332 ،ص. 252 :
کتسول 3در کتاب اود ( 2226پ) ،دستة کلی بتای انواع روشهای کیفی بت میشمارد و
ادعا میک)د که سایت روشهای کیفی زیتشااهای از این پ) ،شااة کلی هست)د .این پ) ،دسته
عبارت)د از -2 :روایت -2 ،پدیدارش)اسی -3 ،دادهب)یاد -9 ،قومنگاری و  -5مورد کاوی (Creswell

) ،and Poth 2018سپا روندنمایی را بتای انتخاب م)اسبتتین راهبتد ،با توگه به سساالت
پژوهش ارائه میدهد:
2- Pattan
 -2متن کامل مصاحبه در کتاب «نقشه گ) ،»2 ،توسال انتشارات دانشگاه گامع اماام حساین (ع در دسات انتشاار قاتار
دارد.
3- Creswell
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روندنما  -1ارزیابی تناسب پنج رویکرد کیفی با نیازهای پژوهشی متنوع
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یافتهها
جدول  -2گزیدهای از فیشها و کدهای بهدست از مصاحبه با سردار محسن رضایی

توصیفی

کدهای

دهنده

سامان

کدهای

پایه

ردیف

مضامین

فیش

یع)ی وقتیکه انسان در راه ادا حتکت می-
ک)د ،بعضی وقتها یک الهاماتی به ذه)ش
میآید که به دیگتان هم که ک)ارش هست)د،
ممکن است به ذه)شان نتسد .ولی ایناور هم
1

نیست که این الهام همهاش مال اود این آدم

الهام الهی

ااالص

شایستگی

است نه یک بخشش هم ع)ایت پتوردگار
متعال هست؛ ب)ابتاین تدبیت یکی از آن نقاب
حلقه وصل فتماندهان با قدرت پتوردگار
متعال است.
این اامی)ان ،اب یک بخش آن مستقیم است؛
یع)ی فتمانده باالتت باید این قدرت تشخیص را
2

ادراک

داشته باشد که از این ده نفتی که زیت دستش

توسال

مستقیم

روش

هست)د ،کدام یکی استعداد بیشتتی از  3نفت

فتمانده

فتمانده

کشف

باالتت

دیگت دارد که آن را فتمانده تیم بگ ارد .پا
یکی درک مستقیم اود فتمانده است
بعضیها چون اودشان یک تپهای درست
3

کتده بودند از دورادور پیدا بودند ،م الً زمانی
که ابت میگتفتیم میگفت)د در پاوه یک نفت
هست به نام همت که یک گتدان در ااتیار
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عملکتد
موفن در
میدان

ارزیابی

روش
کشف
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اوست و دارد دفاع میک)د و این تپه به اور
اودگوش شکل گتفته بود ،ما این تپه را تبدیل
به کوههای بزرگ میکتدیم ،ولی اود تپه
درست شده بود.
بله ارزیابی بگوییم بهتت از نظارت است،
ارزیابی .شیوه چهارم ،شیوه ارزیابی چه فتد
اودش مستقیماً ارزیابی بک)د ،چه یع)ی اتفی
که در فتماندهی هست اآلن فتد در فتماندهی

0

بتاساس یکی از آن سه روش قبلی .فتد که

ارزیابی

فتمانده شده است حاال ایشان میاواهد به

توسال

ارزیابی در

فتماندهی باالتت ارتقا پیدا ک)د؛ یع)ی تغییت در

فتمانده یا

میدان

فتماندهی میشود .این تغییت در فتماندهی یا

سایت ناظتین

پتورش

ارتقا در اثت ارزیابی صورت میگیتد ،حاال
ارزیابی چه اود فتد ،چه فتمانده باالتت ارزیابی
ک)د ،چه با واسطه دیگتان ارزیابی را انجام
بشود.
انتخاب آدمها در بستت اگتماعی اولین مسئله
است که باید به آن توگه کتد که م الً فتض
ک)ید بستت اگتماعی بعد از گ)
5

اگتماعی درون گ)

با بستت

 ،اینها دو تا بستت

متفاوتاند و دو نوع آدم هست)د ولو با یک
تابلو ،دو نوع آدم در دو تا بستت به وگود
میآید که این تابلو بودن یکسان نباید اشتباه
شود.
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تفاوت بستت
گ)

و پا
از آن

انتخاب در
بستت
گهادی

روش
کشف
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در بستت گهادی میزان اطا ایلی کمتت است
تا در یک بستت غیت گهادی .در بستت غیت
گهادی میزان اطا ایلی باالتت است .ل ا در
بستت گهادی انتخاب مدیتان گهادی راحتتت
از بستت غیت گهادی است .در بستت غیت گهادی
انتخاب مدیتان گهادی سختتت است .در
6

تفاوت بستت

حقیقت در بستت غیت گهادی ،گهادی نما زیاد گ)
داریم ولی گهادیبودن واقعی کمتت است؛ اما

و پا
از آن

انتخاب در
بستت
گهادی

روش
کشف

در محیال گهادی بالعکا است گهادیهای
واقعی بیشتت از گهادینماها هست)د .چون در
آنجا ،مسئله متگ وگود دارد .کسانی که دنبال
دنیا هست)د ،کمتت اودشان را در معتض اطت
قتار میده)د.
نکتهای که وگود دارد این است که همة اینها
ویژگیهای مشتتکی داشت)د ،همهی اینها از
ع)صت داوالبی بتاوردار بودند ،یع)ی ایناور
7

نبود که اینها آدمهای بیعالقهای باش)د یا م الً داوالببودن

انگیزه

شایستگی

پتت باش)د و ما بتویم روی این افتاد کار ک)یم
تا داوالبی پیدا ک))د ،اودشان میآمدند ولو
ساده ...این وگه اشتتاک هت دو دسته بود.
تدبیت بدون توان تشخیص امکانپ یت نیست،
8

چیزی که به تدبیت کمک میک)د قدرت

تدبیت و

تشخیص آدمها است .البته بعضی وقتها آدمها

امکان

قدرت تشخیص زیاد دارند ،ولی تدبیتشان

تشخیص

ضعیف است ،این آدمها به درد مشورت
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تدبیت

شایستگی
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میاورند؛ یع)ی بعضیها مشاور ایلی اوبی
هست)د ،اما فتمانده نمیتوان)د باش)د چتا؟ چون
تشخیص دارند ،ولی تدبیتشان ضعیف است
فتماندهان ما باید متدمی میبودند ،م الً ما متدم

ت)اسب

آذربایجان را اگت میاواستیم بیاوریم در
7

صح)ه ،باید یکی از گ)ا اودشان

از گ)ا

میگ اشتیم .ل ا مهدی باکتی را میگ اشتیم

همان متدم

که متدم آذربایجان را بتواند بیاورد در گبهه؛

بودن

ب)ابتاین بین آن مکانهای گمعیتی با انتخاب

شخصیتی
با
ویژگیهای

شایستگی

اگتماعی
محیال

فتماندهان یک نسبتی وگود داشت
توکل؛ یع)ی ما در هیچ عملیاتی نبود که صد
درصد یقین پیدا ک)یم که پیتوز میشویم .هیچ
عملیاتی وگود نداشته است ،کما که اود
12

گ)

احد هم همیناور بود؛ ب)ابتاین همیشه توکل بت ادا

توکل

شایستگی

یک درصد میماند از اامی)ان ،از یقین که آن
دیگت با توکل پت میشود؛ ولی مشتوب به ای)که
شما تمام تالشت را کتده باشی.
[تدبیت] یع)ی در صح)ه واقعی مسیله را حل
11

میک)د ،یع)ی با تکیه بت آن نقاب کلیدی حل
مسیله آسانتت میشود و ضمن ای)که زیانها نیز
کمتت میشود و م)افع بیشتت میشود.
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حل مسیله

حل مسیله

شایستگی
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تدبیت در حقیقت یع)ی یک نوع نوآوری ذه)ی
است .یک نوع االقیت ،تدبیت هم یک نوع
االقیت است .م)تهی تدبیت در حقیقت یک
نوع اتح ،یک نوع نقشه است .یک نوع نقشه-
ایی است که آدم با توگه به دوراندیشیاش
12

نکاتی را مورد توگه قتار میدهد .روی نکاتی
دست میگ ارد که این نکات او را به موفقیت
میرساند و آن نکات ،نکات کلیدیای هست)د

دوراندیشی
و همه گانبه

دوراندیشی شایستگی

نگتی

که از اتین تشخیص بیتون میآید .چون وقتی
آدم با رویدادها روبتو میشود ،ممکن است
چهل پ)جاه تا مسئله یا چهل پ)جاه تا علت در
آن رویداد ببی)د.
انتخاب فتماندهان و مدیتان در یک بستت
13

ت)اسب میان

اگتماعی صورت میگیتد و هت بستت اگتماعی میدان و بتوز
آدمهای ااص اودش را گ ب میک)د.

استعدادها

سااتن
بستت
گهادی

روش
کشف

این بستت گهادی را رهبتی میسازد .رهبتی
گهادی ،بستت اگتماعی گهادی را میسازد و
آدمهای گهادی میآی)د گ ب این بستت
اگتماعی گهادی میشوند و انتخاب مدیتان
10

گهادی را آسانتت میک))د .حاال اگت رهبتی
گهادی نباشد یا باشد ،ولی نتواند بستت اگتماعی
گهادی درست ک)د یک بستت اگتماعی غیت
گهادی شکل میگیتد که انتخاب مدیتان
گهادی از این بستت غیت گهادی ایلی سخت و
همتاه با اطاهای زیاد میشود.
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اهمیت ایجاد

سااتن

شتایال بتوز

بستت

استعداد

گهادی

روش
کشف
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ما باید اول بستت گهادی درست ک)یم .آدمهای
گهادی بیای)د ،بعد از میان آنها ما گزی)ش
انجام بدهیم و اگت بستت گهادی نبود و اواستیم
15

تفاوت بستت

مدیتان گهادی تتبیت ک)یم باید متاقب باشیم گ)
که ای)جا با یک روش دیگتی آدم را انتخاب

و پا
از آن

سااتن
بستت
گهادی

روش
کشف

ک)یم و گزی)ش ک)یم .چتا؟ چون ای)جا درصد
اطا زیادتت است.
م الً آقای رشید اول ااالعات دزفول بوده
است ،اما بعد از  7، 5ماه که گ)
16

شتوع شد

میرود در قتارگاه کتبال در اهواز؛ یع)ی همه
سیت دارند ولی ستعت مهم است ،بعضیها
سالبهسال رشد میک))د و بعضیها ماهبهماه

تفاوت در
ستعت
ارتقاء

ستعت
رشد

پتورش

میروند باال ،این هم یک نکته است.
م الً آقای رشید اول ااالعات دزفول بوده
است ،اما بعد از  7، 5ماه که گ)
17

شتوع شد

میرود در قتارگاه کتبال در اهواز؛ یع)ی همه

رشد گام به

سیت دارند ولی ستعت مهم است ،بعضیها

گام

سالبهسال رشد میک))د و بعضیها ماهبهماه

سلسله
متاتب

پتورش

رشد

میروند باال ،این هم یک نکته است.
االقیت و تدبیت و اگتاییبودن بت اثت تتبیت به
وگود میآید؛ یع)ی کسانی که میاواه)د
18

فتمانده باش)د باید این االقیت ،تدبیت و
اگتاییبودن آنها از پایین به باال رشد ک)د.
بیای)د باال اول فتمانده دسته باش)د ،بعد اگت
موفن شدند فتمانده گتوهان بشوند ،بعد اگت
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تتبیت و

سلسله

رشد گام به

متاتب

گام

رشد

پتورش
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موفقیت به دست آوردند ،فتمانده گتدان
بشوند .همیناور باید با االقیت و تدبیت و توان
اگتاییشانکه رشد میک)د رشد واقعی بک))د،
یک رشد نفسی بک))د؛ در حقیقت یع)ی
نفسشان باید رشد بک)د که بیاید متاتب باال و
ارتقا پیدا ک)د.
بله ما هت گا دیگت به اامی)ان بتسیم .البته این
بتای ورود به یک سطح از فتماندهی است.
حاال چه فتمانده تیپ باشد ،چه فتمانده دسته
17

باشد .فتد که حاال ورود پیدا میک)د دیگت
میرود در سیت متاحل ،حاال دیگت باید اودش
را نشان بدهد .بعضی ممکن است بعد از دو

قتار گتفتن

سلسله

در سیت

متاتب

متاحل

رشد

پتورش

سال بیای)د فتمانده رده باالتت و بعضی ممکن
است بعد از دو ماه بیای)د رده باالتت.
شجاعت زمی)هساز تدبیت هم هست .چون
شجاعت آدم را با امت تشخیص بیشتت نزدیک
میک)د ،یع)ی آدمهای تتسو چون در متن
22

مسائل قتار نمیگیتند ،رادارشان هم مهآلود
میزند؛ اما آدمهای شجاع چون وسال معتکه
میروند ،قدرت تشخیصشان باالتت میرود و
تدبیت هم هست.
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شجاعت و
تتسونبودن

شجاعت

شایستگی
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در ایلی گاهایی که آدم شکست میاورد
میبی)د که این قابلیت را دارد .همیشه بایستی
هت موقع ارزیابی بک)یم باید یک شبیهسازی
بک)یم از فتد ،م الً قاسم کی حتکت کتده؟
نیتوهایش را چه اوری بتد پای کار؟ بعد
درگیتیشان چه اور بوده؟ کجا موفن شده؟
چتا عقبنشی)ی کتده؟ وقتی آدم همهی اینها
21

را شبیهسازی ک)د ،قابلیت فتد در میآید .می-
بی)د شکست اورده ،ولی به این نتیجه میرسد
که اگت قویتت هم میگ اشتیم این شکست

عقبنشی)ی و

کیفیت

شکست

عملکتد در

عاقالنه

میدان

پتورش

حاصل میشد؛ یع)ی هت شکستی دلیل این
نیست که اتف شایستگی ندارد .این با
شبیهسازی آن رفتار و در نظت گتفتن شتایال و
ارزیابی آن رفتار میتواند به نتیجه بتسد که چه
قدر این آدم میتوانست بهتت عمل ک)د و
توانایی بیشتتی از اودش نشان بدهد.
22

فتماندهان گهادی کسانی هست)د که تکیهگاه
آنها متدم هست)د.

از گ)ا
همان متدم

متدمیبودن شایستگی

بودن

حمید و مهدی [باکتی] ،حُسن آنها این بود
که اگماع متدمی حول آنها شکل میگتفت؛
23

یع)ی از اردبیلیها گتفته تا دیگتان تحت تیثیت
شخصیت آنها بودند .ما چون چ)ین
شخصیتهایی نداشتیم دیگت بهناچار افتادی
میگ اشتیم.
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توانایی ایجاد
اگماع
متدمی

متدمیبودن شایستگی
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دوم مشورت است ،مشورت با نزدیکان فتدی
که در حقیقت پیش)هاد شده است .نزدیکان آن
فتد را ،آدمهای متتبال با آن فتد را بخواهد و
20

با آنها صحبت ک)د و هم ااالعات بگیتد و
هم مشورت بک)د؛ این هم در حقیقت تک)یک

توسال

مشورت با

روش

ااتافیان

ااتافیان

کشف

دوم که اسمش را بگ اریم مشورت با نزدیکان
فتد پیش)هادی.
مسیله سوم هم مصاحبه است که افتاد
25

پیش)هادی را بخواه)د و با آنها مصاحبه بک))د.
م ل کاری که من با حسن [باقتی] کتدم.

گفتگو با
افتاد

مصاحبه

روش
کشف

بین من و حسن [باقتی] سخت بود که قاسم
سلیمانی تیپ بشود یا نه؟ من به حسن میگفتم
نه مصلحت نیست این بچههای کتمانی زیاد
شهید بشوند ،چون مشکل درست میشود .بعد
من ایشان را راضی کتدم که اب ما در این
26

عملیات اینها را گتوه رزمی میک)یم و ایشان

عملکتد

را فتمانده گتوه رزمی میک)یم ،بعد اگت دیدیم

موفن در

اوب بودند ،تبدیل به تیپ شان میک)یم؛

میدان

گفت این اوب است و آقای رشید هم راضی
شد .بعد که ایشان عملیات کتد ،ما آنها را
تیپ کتدیم و در بیتالمقدس شدند تیپ
ثاراهلل؛ یع)ی فتض ک)ید اگت درگات بود ایشان
از ستگتدی شد سته)

 ،اگت درگات بود.
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مسیله دوم هم ای)که باید در سیت گانشینسازی
قتار بگیتند؛ یع)ی وقتی ما یک نفت را می-
ش)اسیم باید در حد توانش به او مسئولیت
بدهیم ،م الً فتمانده دسته و بعد اگت در هت
27

عملیاتی قابلیتی از اودش نشان داد ،بالفاصله سلسله متاتب
باید او را باالتت ببتیم و نباید بگ اریم درگا

رشد

میداندادن
گهت ارتقا

پتورش

بزند؛ ولی وقتی در هت عملیاتی قابلیت گدیدی
از اودش نشان

نمیدهد او همانگا میماند؛

ب)ابتاین این سیت گانشینپتوری را تعیین
میک)د.

نتیجهگیری
بتاساس دادههای موگود در مصاحبه ،میتوان الگوی گانشینپتوری فتمانده سپاه در دوران
دفاع مقدس را در قالب روندنمای ذیل تتسیم نمود:
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بتاساس الگوی به دست آمده ،گانشینپتوری در دفاع مقدس دارای سه مسلفه اساسی
میباشد که در فتآی)دی گام به گام حاصل میشوند:
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-

گام نخست ،تعیین شایستگیهای الزم بتای احتاز م)اصب فتماندهی است .این
شایستگیها شامل ویژگیهای ااالقی (م ل ااالص و توکل  ،ویژگیهای فکتی
(م ل حل مسیله و االقیت و ویژگیهای اگتماعی م ل (متدمیبودن ،ت)اسب با
محیال اگتماعی و در نهایت ویژگیهای مدیتیتی (م ل قدرت اگتای تدبیت
میباشد.

-

گام دوم ،روشهایی بتای کشف استعدادهای افتاد در میان نیتوها میباشد .یک
فتمانده از اتین ادراک شخصی اود ،مصاحبه ،پتسش)امه و ام ال آن میتواند از
میان دریایی از نیتوهای حاضت در عتصه گهادی ،شایستهتتین افتاد را ش)اسایی ک)د.

-

گام سوم و پایانی ،پتورش آن استعدادها بتای انتصابشان به فتماندهی میباشد.
فتمانده ،گهت گانشینپتوری با میداندادن به نیتوها و آزمونکتدن آنان در میدان
عمل ،ستعت رشد و ارتقای آنان را بتنامهریزی میک)د.

شایستگیهای م کور ،صتفاً در بستت گهادی و توسال فتماندهانی گهادی با روشهایی چون
ارزیابی میدانی و پتسش)امه و مصاحبه کشف میشوند و در نهایت ،به همان استعدادها توسال
فتماندهان گهادی ،میدانهایی بتای عمل داده شده و با ارزیابی نقاب ضعف و قوت و متبیگتی
فتمانده باالدستی ،با ستعتی اار از روال عادی پتورش یافته و به م)اصب باالتت فتماندهی نائل
میشوند.
از نکات قابل تیمّل در الگوی رفتاری فتمانده کل سپاه در آن دوران این است که در فتآی)د
رشد ،اگت کسی موفقیت میدانی کسب نمیکتد ،به سهولت از فتآی)د اار نمیشد؛ بلکه عملکتد
میدانی او حتی در عدم الفتحها نیز مورد ارزیابی قتار میگتفت و اگت تدابیت و عملکتد قابل قبولی
انجام داده بود ،حتی امکان ارتقاء نیز بتای او فتاهم میشده است.
نکته قابل تیمّل دیگت ای)که ستعت رشد افتاد ،بسیار ستیعتت از حالت بتوکتاتیک و فتسایشی
و زمانبت در ارتشهای مدرن میباشد؛ یع)ی توقف در پست و مسئولیت ،ضتورتی بتای رشد و
ارتقا محسوب نمیشده است .ضتورت ارتقاء ،موفقیت در عمل است.
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چکیده
بترسی عملکتد و الگوی رفتاری داعش در نظم م)طقهای غتب آسیا ،به اوبی نشانده)ده این واقعیت است
که با توگه به ای)که داعش اود را یک پدیده هویتی در محیال ژئوپلیتیکی غتب آسیا تعتیف میک)د؛ سودای تشکیل
حکومت و االفت اسالمی را در همه ستزمینهای اسالمی در ست دارد .از اینرو ،چگونگی نقشآفتی)ی داعش به
ع)وان یکی از مهمتتین گتوههای فتقهای– م هبی در م)اسبات سیاسی و ام)یتی ااورمیانه ،سسال اصلی بسیاری از
پژوهشگتان حوزه مطالعات نهضتهای اسالمی و غتب آسیا است .داعش که گتوهی بتآمده از القاعده با االمشی
سلفی  -تکفیتی است ،بتاساس ادعای رهبتانش به دنبال احیای االفت بوده و صفب)دی س)ی– شیعی مهمتتین رکن
فکتی داعش است و انگیزه آنها بتای انتقام و رویارویی ،با این ع)وان به پیش میرود .در این میان ،محیال پتآشوب
کشور یمن به ع)وان یکی از ااستگاههای اصلی القاعده ،به دالیل مختلف میتواند زمی)هها و بستتهای م)اسبی بتای
قدرت یابی داعش بعد از شکست در کشورهایی نظیت عتاق و سوریه فتاهم ک)د .در این مقاله ،نگارندگان با استفاده از
روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سسال هست)د که چه عواملی در قدرتیابی داعش در عتصه روندهای
سیاسی و نظامی یمن مسثت هست)د؟ .یافتههای پژوهش نشان میدهد که عواملی نظیت تهاگم ائتالف نظامی به رهبتی
عتبستان به یمن ،از دست دادن متزهای گغتافیایی داعش در عتاق و سوریه ،تداوم حاکمیت دولتهای ورشکسته در
یمن ،قتابت ایدئولوژی سلفی -تکفیتی داعش و القاعده یمن و سیاست عتبستان در تضعیف شیعیان یمن در امتداد
تقابل با گمهوری اسالمی ،از مهمتتین متغیتهای مسثت بت ظهور و قدرتیابی داعش در کشور یمن میباش)د.

کلید واژهها :داعش ،یمن ،بیداری اسالمی ،القاعده ،سلفیگتی.

 -2مدرس و پژوهشگت دانشکده امام علی (ع
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
 -3کارش)اس ارشد مطالعات م)طقهای ،دانشکده مطالعات بینالملل دانشگاه گامع امام حسین (ع
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مقدمه و بیان مسأله
با شتوع تحوالت بیداری اسالمی در کشورهای عتبی غتب آسیا از سال 2222؛ کشاور یمان
نیز وارد فاز گدیدی از تحوالت سیاسی ،نظامی و ام)یتی گتدید .روناد ایان تحاوالت باا بتک)ااری
علی عبداهلل صاالح در ساال  ،2222ورود قدرتم)اد انصااراهلل در معاادالت سیاسای و نظاامی یمان،
بتک)اری و پ)اه)دگی م)صور هادی به عتبستان ( 2225و استقتار وی در عادن و در نهایات ،آغااز
تهاگم ائتالف نظامی به یمن توسال بتای کشوهای عتبی به رهباتی عتبساتان ( 25ماارس ، 2225
این کشور را به محیطی پتآشوب و پیچیده تبادیل نماوده اسات؛ باه گوناهای کاه در حاال حاضات
بازیگتان داالی ،م)طقهای و فتام)طقهای متعددی در آی)ده تحوالت سیاسی و ام)یتای ایان کشاور،
ایفای نقش مینمای)اد .در واقاع ،محایال ژئاوپلیتیکی یمان بعاد از ساال  2222و تحاوالت بیاداری
اسالمی ،روندی را تجتبه میک)د که افزایش اشونت و درگیتیهای اایفهای و م هبی به موازات
افزایش فعالیت گتیانهای سلفی و نوسلفی نظیت داعش در کشورهای سوریه و عاتاق گلاوه عی)ای
گستتدهای به اود گتفته است .به عبارت دیگت ،هماناور که تحلیال رونادهای سیاسای و نظاامی
م)طقه غتب آسایا نشاان مایدهاد از زماان آغااز گ)ا

داالای در ساوریه در ساال  ،2222گاتوه

تتوریستی داعش با ستعت بتقآسایی بخشهای مختلفی از کشورهای عتاق و ساوریه را تصاتف
نمود و در نهایت در ژوئیه سال  2229به صورت رسمی ادعای تشکیل االفت اسالمی گهانی نمود
و اود را حکومت اسالمی نامید .این گاتوه همچ)این بخشهاای بزرگای از شامال عاتاق و شاتق
سوریه و بخشهای کوچکی را در لیبی ،نیجتیه و افغانستان به تصتف اود درآورد؛ تا ای)که بعد از
ورود بازیگتان م)طقه ای نظیت ایتان و روسیه به عتصه مبارزه باا داعاش و بعضااً حماالت گساته و-
گتیخته دولت آمتیکا با تشکیل ائتالف گهانی مبارزه با تتوریسم ،در مارس  2223میالدی دولات
آمتیکا با انتشار بیانیهای «پایان االفت داعش» را رسماً اعالم کتد؛ البته شایان ذکت است کاه پایش
از این ،دولتهای ایتان و عتاق در سال  2226پایان حکومت داعش را به اور رسمی اعالم کاتده
بودند .در روزهای پایانی اساف)د مااه ساال  2226نیاز باود کاه باا محدودشادن متزهاای حکومات
اوداوانده ابوبکت البغدادی به کمتت از یاک کیلاومتت متباع کاه از هماه ااتف در محاصاته قاتار
داشت ،داعش با انتشار ویدیویی و ذکت ای)که «کل شیء الی زوال» ،پ یتفت «االفت داعشای» باه
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آات اال رسیده است و در نهایت با تاتور اباوبکت البغادادی رهبات ایان گاتوه در  27اکتبات 2223
توسال نیتوهای ویژه آمتیکایی ای عملیاتی تحت ع)وان «کایال ماولت» و یاا «یاورش باریشاا» ،ایان
گتوه تتوریستی به پایان اود رسید.
اما در حال حاضات ،گازارشهاای متعاددی از ساوی نهادهاا و متاگاع مختلاف در اصاوص
قدرت یابی و احیای مجدد گتوه داعش در نقاب مختلف دنیا و به ویژه در یمن م)تشات شاده اسات.
بتاساس این گزارشها ،نشانههای فزای)دهای وگود دارد که این گتوه در حاال تجدیادقوا در یمان
است .در واقع ،از آنجایی که فتقهگتایی و تشادید ااتالفات فتقهای گزء الی)فک تحوالت م)طقة
غتب آسیا در عصت حاضت میباشد؛ پدیدارشدن دولتهای ناتوان در یمن ،نوع بازیگتی و ک)ش و
واک)ش باازیگتان در یمن را متحاول کاتده و نظام گدیدی در این کشور را رقم اواهد زد .با این
تفاسیت ،این مقاله با قبول واقعیت قدرتیابی داعاش در یمان باه دنباال پاساخ باه ایان ساسال اسات کاه
متغیتهای دایل در ظهور و صعود داعش در کشور یمن کدام)د؟ بدون شک پاسخگویی به این سسال
میت واند ضمن ش)اات صحیح و م)طبن بات واقعیاات تحاوالت سیاسای و نظاامی یمان ،راهگشاای
راهبتد گمهوری اسالمی ایتان در یمن و حمایت از نهضتهای اسالمی همسو ،نظیت انصاراهلل باشد.
چتا که آمتیکا و بتای از کشورهای م)طقه در یاک پاتوژه بل)دمادت ساعی دارناد کاانون توگاه
گتوههای ت)درو اسالمی و آمیخته با آموزه های سلفی را از قلمتو ستزمی)ی ااود دور نگهدارناد و
با نوااتن بت ابل فتقاهگتایی ،یمان را درگیات بحاتان و آشافتگی نمای)اد .از آنجاایی کاه یکای از
آموزههای سلفیسم گ)

با فتقهها است ،گتوههایی نظیت داعش اود به اود به بیشی)هسازی م)اافع

آمتیکا و کشورهای عتبی متتجع م)طقه کمک مینمای)د .از اتف دیگت ،با توگه به ای)که داعاش
به متزهای سیاسی اعتقادی نادارد؛ لا ا گفتماان و عملکاتد آن عاالوه بات تهدیادهای م)طقاهای و
بین المللی ،به اور ااص تهدیدی گدی بتای ام)یات ملای و م)اافع ملای گمهاوری اساالمی ایاتان
است .تهدیدی که از آن صحبت میشود ،موگودیت نظام را به اطت نمیاندازد؛ بلکه ایان تهدیاد
نفاوذ سیاساای و توسااعه گفتمااانی ایااتان را کاه در نتیجااه تحااوالت حاصاال از بیااداری اسااالمی در
کشورهای ااورمیانه و شمال آفتیقا به وگاود آماده باود ،باا چاالش مواگاه مینمایاد .از ایان رو،
ضتورت مقابله و مهار داعش بیش از پیش در سیاست ام)یتی ایتان احساس میشود.
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سؤال اصلی پژوهش
عوامل مسثت در ظهور و قدرتیابی داعش در عتصه روندهای سیاسی و نظامی یمن کدام)د؟

سؤاالت فرعی
 نقش آمتیکا در ظهور و قدرتیابی داعش در روند گ) -نقش عتبستان سعودی در قدرتیابی داعش در روند گ)

یمن چیست؟
یمن چیست؟

روش پژوهش
پژوهش حاضت بتاساس هدف کاربتدی بوده و روش تحقین نیز به صورت توصیفی –
تحلیلی است .گتدآوری ااالعات نیز به شیوه کتابخانهای و استفاده از م)ابع معتبت ای)تتنتی انجام
شده و تجزیهوتحلیل نیز عمدتاً به صورت کیفی میباشد.

ادبیات نظری تحقیق
 -1تعریف مفاهیم
 -1-1جنگ :واژه گ)

در لغتنامههای فارسی به مع)ای نبتد ،پیکار ،رزم ،کارزار ،آورد

و زدواورد و کشتار میان چ)د تن یا میان سپاهیان در کشور آماده اسات (فته)ا
 . 627 :2362در فته)

راهبتدی ،گ)

فارسای عمیاد،

ه)ت پیشبتد اهداف سیاسی با اساتفاده از نیتوهاای مسالح

تعتیف شده است (محمدنژاد و نوروزی . 223 :2366 ،در تعتیف نظامی آن «گ)

عبارت اسات

از بتاورد اشونتآمیز نیتوهای مسلح دو یاا چ)اد دولات پاا از باه بنبسترسایدن راهحلهاای
سیاسی به م)ظور تحمیل اراده و یا گلوگیتی از تحمیل اراده یکی بت دیگتی» (دانشکده فتمانادهی
و ستاد . 23 :2362 ،در نظتگاههای اندیشم)دان گامعهش)اس ،گ)
مطتح میشود .به صورت روشنتت ،گ)

باه ع)اوان پدیادهای اگتمااعی

نوعی کوشش و فعالیت اگتمااعی قلماداد میشاود کاه

دارای شور ،احساسات و تایثیتات دساته گمعای اسات .باه عباارتی ،گ)ا
احساسات و تیثیتات دسته گمعی قلمداد میشود .در کل ،گ)

غ)ایتاتین م)باع الهاام

شاکلی از رفتاار اگتمااعی اسات

که دارای شور و احساسات زیاد است و به صورت وسیع در تااریخ و ابیعات ،توزیاع شاده اسات
(بوتول. 62 :2379 ،
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آلن بیتو :واژه گ)

از ریشه آلمانی ویتا گتفته شده است که به مع)ای آزمون نیاتو باا اساتفاده از

اسلحه بین ملتها (گ)

اارگی یاا گاتوههاای رقیاب در دااال یاک کشاور (گ)ا

داالای

صورت میگیتد.
موریا دوورژه :گ)

عبارت از استعمال اشونت گسمی بتای حل و فصل تعارضات است

و سیاست یع)ی استعمال وسایل غیت اشن یا بهتت بگوییم با اشونت کمتت.
گاستون بوتول :گ)

 ،مبارزه مسلحانه و اونین بین گتوههای سازمانیافته است (ادیبی سده،

. 2 :2363
اهداف جنگ
بتای از اندیشم)دان علوم اگتماعی ،هدف از گ)

را پیتوزی بت رقیب بتای ملزمساااتن و

انقیاد تام او ،کسب اراضی و مایملک دشمن ،تحمیل ادعاهای اود بت دشامن و اگباار او باه قباول
آنها میدان)د (ادیبی سده. 7 :2363 ،
ویژگیهای جنگ
از مهمتتین ویژگیهای گ)

آن است که میباید دو یا چ)د گتوه مستقل کاه هات یاک در

م)طقه گغتافیایی ااصی سکونت دارناد ،موگاود باشا)د؛ گاتوه هاای مساتقل از یکادیگت بایاد باا
همدیگت در ارتباب باش)د؛ بین گتوههای مختلف اگتماعی باید ارتبااات ستیزهآمیزی بتقتار باشد؛
این ارتبااات گتوههای مختلف اگتماعی باید از نظم و تتتیب ااصی بتاوردار باشد (ادیبی سده،
. 6 :2363
 -2-1جنبش الحوثیها :گ)بش الحوثی تحت رهبتی اانوادهای به ناام «الحاوثی» اسات
که اعضای اانواده آنها از سادات میباش)د .ریشههای گ)بش الحوثی به گتوههای سیاسی و شابه
نظامی باز میگتدد .با گستتش اسالم سلفی در یمن که به دلیل رابطه نزدیک دولت «علای عباداهلل
صالح» با عتبستان بود ،حسین الحوثی شتوع به مخالفت گدی و فعالیت علیه روند پیشآمده کاتد
(الخضتی . 6 :2923 ،اگت بخاواهیم باه ااور ریشاهایتات باه عوامال شاکلگیتی گ)ابش الحاوثی
بپتدازیم ،باید به عوامل داالی و اارگی به اور گداگانه توگاه ک)ایم .از عوامال داالای در ایان
زمی)ه میتوان به ریشههای سیاسی تشیع و مفهوم انحصاری امامت اشاره کتد که به م هب شایعه و
نسل سادات فاامی م)حصت است؛ به نحوی که بدرالدین الحوثی میگوید« :انتخابات و دموکتاسی
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یک راه است و امامت راه دیگت»؛ این نشانده)ده تعتیف ااصی از مشتوعیت در اندیشاه سیاسای
حوثیها است (دغشی . 92 :2366 ،از عوامل دیگت داالی ،نحاوه بتااورد علای عباداهلل صاالح باا
گتیانات داالی م هبی باالاص شیعیان بوده که ت)شهای فتاوان داالی را به وگود آورده اسات.
نداشتن حن تیسیا مدارس دی)ی بتای شیعیان ،آزار و شاک)جه و زنادانیکاتدن شایعیان و علماای
شیعه ،گلوگیتی از بتگزاری متاسم و آیینهای تشیع از گمله مم)وعیتها و محدودیتهای دولت
یمن علیه شیعیان بوده است (مسعودنیا و توسلی . 233 :2332 ،مهمتتین عامل اارگی که محاتک
مهمی در به راه افتادن گتیانات ضد حکومتی شیعی در دهه  32میالدی شد ،داالتهاای وهاابیون
بود که توسال آمتیکا و عتبستان حمایت میشدند .یحیی الحوثی ،بتادر بزرگ عبدالملک الحوثی
(رهبت فعلی انصاراهلل در بیانیهای اعالم کتده بود که گ)بش الحوثی مقاومتی است در بتابات هجاوم
فتقه سلفی به اصول شیعیان زیدیه .گتیا ن حوثی در یمن به «گ)بش انصاراهلل» نیز معتوف است که
البته مقدمات ظهور این گ)بش را میتوان به دو بخش اصلی تقسایم کاتد :تیسایا انجمان شاباب
المسمن (گوانان مسمن و بخش دوم ندای الصتاه (فتیاد از گانب حسین بدرالدین الحوثی.
دربارا تاریخ تیسیا «انجمن شباب المسمن» به علت مخفیانهبودن فعالیتهایش در آغاز کار،
ااتالف نظت وگود داشته ،اما بین سالهای  2367تا  2332میالدی ذکت شده اسات .ایان انجمان باه
همت بتای از علمای زیدیه از گمله صاالح احماد ،بدرالادین الحاوثی و فتزنادانش و باه م)ظاور
تقویت م هب زیدیه و گلوگیتی از بتوز تفتقه در این م هب تیسیا شد .در ایان انجمان تاالش
میشد تا بتای گوانان و باهویژه دانشاجویان یم)ای کارگااههاا ،کاالسهاا و گلساات مختلاف ،باا
بتنامهای م)ظم در چارچوب فته)گی و آموزشی بتگزار شود .ایان فعالیتهاا از گاناب گواناان باا
استقبال اوبی مواگه شد و عالوه بت استان صعده که هسته متکازی انجمان را در ااود گاای داده
بود ،در بتای استانهای دیگت نیز شعبههایی دایت کتد؛ تا گایی کاه هجاده هازار دانشاجو در ایان
متکز به این انجمن پیوست)د (ربیعیفت و نژادمحمد . 92 – 92 :2339 ،یکی از عوامال اصالی ایجااد
این انجمن ،مقابله با نفوذ روزافزون وهابیت در یمن بود.
«ندای الصتاه» اشااره باه ساخ)تانی معاتوف حساین الحاوثی در تااریخ  26ژانویاه  2222در
مدرسه الهادی در م)طقه المتان دارد که نقطه عطفی در مبارزه با استکبار از سوی یم)یها محسوب
میشود .در این سخ)تانی ،وی از حضار میاواهد که اگت از دستشان بت نمیآید کاه کااری باتای
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مظلومان عالم انجام ده)د ،ال اقل یکپارچه شعار ست بده)د و از آن زمان شعار معتوف انصاراهلل «اهلل
اکبت ،الموت آلمتیکا ،الموت الستائیل ،اللع)ه علای الیهاود ،ال)صات لالساالم» در یمان فتاگیات شاد
(گمعی از نویس)دگان . 26-23 :2222 ،سخ)تانیهای شهید حسین الحوثی اک تاً در دورانای اسات
که ه)وز گ)

در یمن آغاز نشده و علی عبداهلل صالح ه)وز در گیات و دار تبعیات اتحااد دو یمان

شمالی و گ)وبی است .عدالت و استکبارستیزی از نکات مهمی است کاه حساین الحاوثی از روش
زندگی و شعارهای امام امی)ی (ره دریافت کتده است .وی که مفست قتآن نیز بود ،تفسیت «اعدلوا
هو اقتب للتقوی» و «لن یجعل اهلل للکافتین علی الموم)ین سابیال» را در روش مباارزه و گهااد اماام
امی)ی میداند؛ تا گایی که میگوید :دیدیم اماام امی)ای چگوناه غاتب را شکسات داد .چگوناه
آنها را وحشتزده کتد و چگونه به لتزه در آورد (.)http://www.mashreghnews.ir
گ)بش الحوثیها از سال  2229میالدی گ)
 7گ)

های اود را با دولت یمن آغاز کتده و تاک)ون

را با این دولت انجام داده است .حسین الحوثی از سال  2223بهاور فزای)ده علیه اقادامات

دولت سخ)تانی میکتد و تظاهتات ضد دولتی و ضدآمتیکایی به راه میاناداات .دولات عباداهلل
صالح در گتیان دستگیتی او در سپتامبت  ،2229الحوثی را به قتل رساند .گ)

اول تا ششم صعده

(از سال  2229تا  2222میالدی همگی در بتدارنده یک نکته باود و آن چیازی اسات کاه محماد
عبدالسالم ،سخ)گوی گ)بش الحوثی گفت :حسین بدرالدین الحوثی بعد از حوادث  22سپتامبت باه
ارشاد متدم و تتوی ،قتآنی و همچ)ین مقابله با هجمه فته)گی ،سیاسی و نظامی آمتیکا دست زد و
از مسلمانان اواست تا علیه این هجمه موضعگیتی قااعی صورت ده)د ،تا گایی که این ارشادات
به بتپایی تظاهتات با شعار (اهلل اکبت ،متگ بت آمتیکا ،ماتگ بات اساتائیل و پیاتوزی از آن اساالم
است م)جت شد و به اقدام متدم مب)ی بت تحتیم کاالهای آمتیکایی و استائیل م)تهی گتدید و متدم
به دور از تعصبات م هبی و به صورت مسالمتآمیز و بدون هدف قتار دادن احدی و البته بتاساس
فته)

قتآنی با هجمه آمتیکا به مقابله پتداات)د .االصه سخن عبدالساالم چیازی گاز مباارزه باا

تهاگم فته)گی غتب و آمتیکا و وهابیت و حفظ ارزشهای قتآنای نیسات کاه در پاساخ باه ایان
سسال که چگونه اوضاع صعده آرام میشود گفت :ما میاواهیم فته)

قتآنی را بادون هتگوناه

اگبار و یا اعتتاضی بتاساس آزادی فکت و اندیشه و آزادی بیان محقن سازیم؛ چون ما در بتابت ادا
مساائولیم و بتاساااس آنچااه کااه در قااتآن آمااده ،بایااد در بتاباات اسااتائیل و آمتیکااا بایسااتیم
(.)www.criticalthreats.org
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پا از آنکه حسین الحوثی در اولین گ)

با دولت یمان باه شاهادت رساید ،ایان گاتوه ااود را

انصاراهلل نامید و به دلیل کسب موفقیتهای مختلف نظامی به بازیگت صح)ه سیاسی یمن تبدیل شد.
هم اک)ون انصاراهلل در ک)ار ارتاش یمان بات عماده م)ااان یمان تسالال دارد .همچ)این محمادعلی
الحوثی ،رئیا کشور فعلی یمن نیز متعلن به همین گ)بش است.
 -3-1بیداری اسالمی :اصطالحی است که بتای بیان گ)بشی مبت)ی بت آگاهی (نسابت باه
اصول رهاییبخش اسالم  ،عمل سیاسی ( اقدام بتای تغییت شاتایال موگاود باتای نیال باه وضاعیت
مطلوب و بت ب)یاد اسالماواهی (مب)ی بت اهمیت و اولویت ع)صت تکلیف دی)ی بات م)اافع زودگا ر
پیتامونی شکل گتفته و هدف از آن اساتقتار ناوعی نظاام سیاسای اسات کاه در مقاام نخسات در
تعارض با الگوی اسالمی مملکتداری نبوده و در مقاام دوم بتآماده از مباانی و مباادی معتفتای –
هویتی اصیل دی)ی باشد .بت این اساس ،ایف مت)وعی از گتیانهای سیاسی و یا حتکتهای گمعی
در ذیل ع)وان بیداری اسالمی قابل توگه هست)د .آنچه در اصوص بیاداری اساالمی نبایاد نادیاده
انگاشته شود ،نقش بی بدیل مسلفهها و م)ابع فکتی است که بت بتتاتی معاارف دی)ای در قیااس باا
تیثیتات صتفاً اقتصادی ،سیاسی ،عملی و یا  ...اشااره دارد .از ایان م)ظات ،بیاداری اساالمی وگهای
فتاملی دارد که آن را پدیدهای ،م)طقهای و یا گهانساز معتفی مینماید (افتخاری. 23 :2332 ،
باورهای بیداری اسالمی
باورهای اصلی در اصوص احیای بیداری اسالمی را به شتح ذیل میتوان بتشمتد:
 -2اعتقاد به فاصله داشتن گامعه اسالمی از ایدهآلهای گوامع اسالمی؛
 -2اعتقاد به ضتورت رگوع به قتآن و س)ت ،گهت درک و است)باب قابلیتها و ظتفیتهای
عظیم در م)ابع دی)ی؛
 -3تالش بتای بازاوانی هویت ملی ،فته)گی یا دی)ی از دست رفته؛
 -9افتخار و بزرگنمایی دستاوردهای تمدن اسالمی؛
 -5احساس کوتاهی نسبت به انجام وظایف اسالمی؛
 -7اعتقاد به ناکارآمدی دستاوردهای تمدن گدید باتای رفاع مشاکالت بشاتیت و شکسات
ایدئولوژیهای وارداتی؛
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 -6احساس ضتورت بتای رسیدن به راهحل دی)ی باتای ایجااد تعامال و تعاادل باین سا)ت و
مدرنیته؛
 -6اعتقاد به تحقیتشدن مسلمانان از سوی غتب (قطب. 279 :2369 ،
چارچوب مفهوم بیداری اسالمی
بیداری اسالمی نوعی ارتباب مفهومی و اشتتاک مع)اوی باا مقولاههایی مان)اد اصاالح دی)ای،
احیاگتی دی)ی ،اسالمگتایی و مان)د آن دارد و در زبان عتبی معاصت نیز به تعابیت گونااگونی مان)اد
الصحوه االسالمیه ،البع

االسالمی ،الحتکاه االساالمیه ،الیقظاه االساالمیه نزدیاک اسات .اگتچاه

تعتیف مشخصی از مفهوم بیداری اسالمی تاک)ون که متفن علیه اندیشم)دان باشد صورت نگتفتاه؛
لکن فهم درست بیداری اسالمی نیازم)د آگاهی م)اسبی از آموزههای اساالمی و درکای درونای از
گامعه مسلمانان و انبوهی از پیوندها و عوامل است و با س)

محک غتبی و رویکتدهاای لیبتالای

نمیتوان به فهم درستی از این مقوله رسید .بیداری اسالمی را میتوان یک نگاتش عمومیات یافتاه
دانست (تتنت. 357 – 379 :2366 ،
یک گ)بش اگتماعی از م)ابع و ستچشمههای مختلفی نشایت مایگیاتد و شاامل پدیادههایی
همچون سااتار سازمانی ،رهبتی ،شبکهها و ابزارهاای ارتبااای ،ساتمایههای اقتصاادی ،اهتمهاای
فشار و عقاید و باورهای ماتدم اسات .چ)این گ)بشای در صاورت شاکلگیتی میتواناد زمی)هسااز
تغییتات اگتماعی و کااربتد م)اابع و پیوناد ساامانیافته در گهات اهاداف متصاوره باشاد .بیاداری
اسالمی به آن دسته از باورهای متدم در گوامع اسالمی گفته میشود که به صورت عمومیاتیافتاه
همگان بدان معتقدند و زمی)هساز رفتارهای مشخص و مطالبات معین نزد همه آنها میشود .بیداری
که گوهتهای غیت حکومتی دارد ،مقدمه گ)بش اسالمی است؛ یع)ی همانگونه کاه یاک بااور م)شای
یک رفتار میباشد ،بیداری اسالمی نیز موگب حتکت اسالمی و تحوالت ااورمیانه است .متاد ما
از اسالمیبودن بیداری در ای)جا ،بیش از هت چیز نشاندادن ااستگاه اصلی این بیداری و موثتتتین
عامل شکلگیتی آن و گتایش حاکم بت تودههای بیدارشده است و الزامااً باه مفهاوم تطبیان هماه
گانبه آن با معیارها و ضوابال اسالمی نیست (افتخاری. 235 :2332 ،
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 -2شناخت منطقه مورد مطالعه
یمن کشوری عتبی در گ)وب غتبی آسیا و در گ)وب شبه گزیته عتبستان است؛ پایتخت آن
شهت ص)عا و وسعتش حدود یک سوم ایتان اسات .بتاسااس آماار غیات رسامی ،حادود  92درصاد
گمعیت  29میلیون نفتی یمن را شیعیان تشکیل میده)د کاه باه عتبای تکلام میک))اد (شایتازی و
ابائی زواره . 3 :2332 ،یمان از نظات ما هبی از دو ما هب زیادی و شاافعی تشاکیل شاده اسات.
زیدیها که اک تیت متدم این کشور را تشکیل میده)د ،از نظت علم کالمی – فقه و اصول با عقاید
شیعه نزدیکی دارند .زیدیها بیشتت در نواحی کوهستانی در یمن شمالی سکونت دارند و اهل تس)ن
که شافعی میباش)د ،در حدود نیمی از گمعیت این کشور را تشاکیل میده)اد کاه اک تیات ماتدم
گ)وب این م هب را دارند؛ به اوری که یمن از دو هویت ما هبی و فته)گای تقتیبااً متفااوت در
شمال و گ)وب اود بتاوردار است .اگتچه ااتالفهایی سیاسی در گامعه یمان وگاود دارد ،اماا
ااتالفهای م هبی ت)ها به ااتالف میان حوثیهاای زیادی ما هب و سا)یهاای شاافعی محادود
میشود که دلیل آن در اک تیتبودن فتقههای شافعی و زیدی است.
گامعه یمن اایفهای و قبیلهای است .قبایل 65 ،درصد گمعیت یمان را تشاکیل میده)اد؛ در
قلب این سااتار اگتماعی قبیلهای ،هویت اسالمی نیز وگود دارد .میل به ااود مختااری سیاسای از
قدرت متکزی ،از ع)اصت اصلی نظام قبیلهای یمن بوده ،به این تتتیب سااتار سیاسی یمان متایثت از
نقش قبایل است (نیکو . 36 :2339 ،وابستگیهای قبیلهای همچ)ان م)شی قدرت و هویت این کشور
عتبی محسوب میشود .متدم یمن به گای ابتاز هویت ملی ،هویت اود را بت پایه فته)

قبیلاهای

تعتیف میک))د .ای دهههای اایت ،نقش سیاسی این قبایل در سااتار قادرت یمان کاامالً مشاهود
بوده؛ تا گایی که بتای دولتهای اارگی از قدرت قبیلهای بتای تضمین م)افع اود بهته بتدهاند.
در واقع ،شیوخ قبایل بیش از هت گتوه اگتماعی و سیاسی در گهتدهی سیاست این کشاور نقاش
ایفا کتدهاند .به اوری که قبایل و متحدان آنها ،انقاالب در کشاور را ک)تاتل مایک))اد (سامیعی
اصفهانی ،عزیزآبادی و نیکفت. 22:2339 ،
 -1-2جایگاه ژئوپلیتیک یمن
ژئوپلیتیک به بترسی تیثیت پدیدههای گغتافیایی در سااتارها و نهادهای سیاسی ،حکاومتی و
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غیت حکومتی و تحوالت آنها و اصوصیات روابال با دیگت دولتها میپتدازد .در ژئوپلیتیک کاه
مع)ای لغوی آن سیاست زمین است ،نقش عوامل محیال گغتافیایی در سیاست ملل بترسی میشود.
یمن یکی از حاصلخیزتتین م)اان شبه گزیته عتبی باه شامار مایرود .ایان کشاور باه سابب
دارا بودن موقعیت ااص گغتافیاایی و ب)اادر و گزایات مهام راهباتدی ،در ااول تااریخ ماورد نظات
قدرتها و دولتهای م)طقهای و گهانی بوده است .یمن در بخش شامال غتبای و شامال شاتقی و
نزدیک بابالم)دب (ت)گه بین دریای ستخ و اقیانوس ه)د واقع شده که نزدیاکتاتین آباتاه باین
شتق و غتب است .یمن با تسلال بت این ت)گه ،قادر به ک)تتل دریای ستخ است و حتی میتواناد باا
استقتار در گزیته استتاتژیک پتیم آن را مسدود ک)د .علت راهباتدیباودن گزیاته پاتیم ،در ایان
است که ت)گه بابالم)دب را به دو بخش آبتاه شتقی به نام «باب االسک)در» و آباتاه غتبای باه ناام
«میون» تقسیم کتده است .اهمیت دیگت ژئوپلیتیک یمان باه سابب گزیاته «زقات» اسات کاه در 23
کیلومتتی ساحل یمن قتار دارد .این گزیته با داشتن  752متت ارتفاع از سطح دریا م)طقاهای بسایار
مهم و راهبتدی محسوب میشود .یمن میتواند از ایان گزیاته ،فعالیتهاای دریاایی آن م)طقاه را
تحت نظت بگیتد .در یمن گزایت دیگتی نیز وگود دارد که از اهمیت راهبتدی بتاوردارناد ،مان)اد
گزیته «کمتان» و نیز گزیته «گبل الطیت» که مشاتف بات آباتاه م)طقاه اسات .باا توگاه باه موقعیات
استتاتژیکی و تاکتیکی این گزایت ،میتاوان از آنهاا باتای مقاصاد نظاامی و ک)تاتل کشاتیتانی در
دریای ستخ استفاده کتد .بهاور کلی  362گزیته در یمن وگود دارد که اغلاب آنهاا در گ)اوب
دریای ستخ و به موازات ساواحل کشاور قاتار دارد .عوامال دیگاتی کاه بات اهمیات ایان کشاور
میافزای)د عبارت)د از:
-

نزدیکی به شاخ آفتیقا ،این کشور را م)طقهای مهم و راهبتدی کتده است .در نیماه دوم
قتن حاضت به علت کشمکشهای ابتقدرتها در این م)طقاه ،بات حساسایت موقعیات آن
افزوده شده است.

-

بتاورداری از ساواحل ااوالنی در دریاای ساتخ و دریاای عاتب و وگاود ب)اادر مهام
«عدن»« ،حدیده» و «فحاء» در این سواحل ،اهمیت استتاتژیکی یمن را دوچ)دان میک)اد
(حیدری. 2 :2339 ،
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ت)گه بابالم)دب که در بخش شمال غتبی و شمال شتقی به یمن میرساد ،باتای تجاارت دریاایی
بینالمللی و کشتیهای انتژی حائز اهمیت است و به ع)وان شاهتاه تجارت آسایا ،اروپاا و آفتیقاا،
دوسوم تجارت دریایی گهان را در اود گای داده است .ت)گه بابالم)دب میاان یمان ،گیباوتی و
اریتته قتار گتفته و دریای ستخ را به الی ،فارس و شمال آفتیقا وصال میک)اد .ایان ت)گاه باتای
آمتیکا به حدی اهمیت دارد که آن را در فهتست متاکز هفتگانه اساتتاتژیکی کشاتیهای نفتای
گهان قتار داده است؛ زیتا بتای نمونه در سال  2223میالدی روزانه حدود  3میلیون و هشتصد هزار
بشکه نفت و تولیدات نفتی از ت)گاه بابالم)ادب رواناه بازارهاای اناتژی شاده اسات .ب)ادر عادن
نزدیکتتین م)طقه راهبتدی یمن به بابالم)ادب و در حکام گبلالطاارق آسیاسات و هات نیاتوی
نظامی که بت این م)طقه مسلال شود ،میتواند نقش تعیینک))دهای در ک)تتل این آبتاه داشته باشد .از
این رو و با توگه به نقش عتبستان در تیمین انتژی گهانی ،موقعیت ژئوپلیتیک یمن باتای عتبساتان
سعودی اهمیت ویژه ای دارد (احمدی و استوی. 625 :2335 ،
 -2-2بحران سیاسی یمن
یمن بین سالهای  2372تا  2332به دو کشور گمهوری عتبی یمن (یمن شمالی و گمهوری
دموکتاتیک یمن (یمن گ)وبی تجزیه شده بود و در سال  2332گمهوری یمن به وگاود آماد .در
سال  ،2339گ)

داالی میان گداییاواهان گ)وبی و حکومت متکزی درگتفت که باا پیاتوزی

شمالیها اتحاد پابتگا ماند .علی عبداهلل صالح از سال  2366باه ع)اوان رئایاگمهاور یمان متحاد،
قدرت را در این کشور در دست داشت .وی در سال  2222با اعتتاضاات گساتتده متدمای کاه باه
انقالب یمن معتوف شد ،از قدرت ک)ارهگیتی کتده اما همچ)ان یک بازیگت تیثیتگ ار در صاح)ه
سیاست کشور بود و نیتوهای وفادار به او در مارس  2225با حوثیها وارد ائتالف شدهاند .پاا از
انقالب یمن در سال  ،2222قدرت حکومت متکزی تاا حاد زیاادی از دسات رفتاه و بیشاتت نقااب
کشور اار از ک)تتل آن بوده است .حوثیها که یک شیعه زیدی هست)د و متکز آنهاا در اساتان
صعده در شمال کشور است ،قویتتین قدرت یمن هست)د کاه صا)عا پایتخات و بزرگتاتین شاهت
کشور را در ک)تتل اود دارند .انصارالشتیعه که شااهای از القاعده است نیز دیگت گتوه قدرتم)اد
این کشور است .نقطه عطف تاریخ  52ساله اایت یمن متبوب به سال  2222است که عبداهلل صاالح
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پا از  26سال ریاست گمهوری در گمهوری متحد یمن و مجموعاً  33سال ریاست گمهوری (باا
احتساب ریاست گمهوری صالح در یمن شمالی از سال  2366تاا فوریاه  2222از قادرت بتک)اار
شد .دولت موقت م)صور هادی که ابتدا بتای یک دوره  2ساله تعیین شده بود ،اای  2ساال اقادام
ااصی بتای گ ار از دوران موقت انجام نداد و به ناچار ایان دوره موقات باتای مادت یاک ساال
دیگت تمدید شد که ای این یک سال نیز نه قانون اساسی گدید تدوین و نه زمی)ه باتای بتگازاری
انتخابات مجلا فتاهم شد .دولت موقت م)صور هادی در ژوئن  ،2223قیمت حاملهای اناتژی را
افزایش داد که این اقدام با اعتتاض گستتده متدم یمن که در زمته فقیتتتین ماتدم در غاتب آسایا
محسوب میشوند ،مواگه شد .گ)بش انصاراهلل یا همان حوثیهاا کاه یاک ساوم گمعیات یمان را
تشکیل میده)د و از بتوز انحتاف در انقالب متدمی این کشور نیاز ناراضای بودناد ،اعتتاضهاای
ژوئن  2223متدم را رهبتی کتده و به ع)وان یک فتصت باتای اعماال فشاار مضااعف بات دولات
موقت م)صور هادی استفاده کتدند .نتیجه گ)بش اعتتاضی متدم یمن ،امضای توافق)امه سیاسای 22
سپتامبت بود که ای آن نخستوزیت وقت استعفا داد و مقتر شد تا کابی)ه بعدی یمن باا مشاارکت و
رضایت انصاراهلل تشاکیل شاود (علاوی وفاا و عتاقچای . 266 :2336 ،اگتچاه م)صاور هاادی ایان
توافق)امه را پ یتفت ،اما وی این توافق)امه را باا هادف ایجااد فتصات باتای دولات موقات گهات
مدیتیت بحتان پ یتفت و تصاور نمیکاتد کاه تیثیتگا اری انصااراهلل در قادرت اداماهدار باشاد.
اتفاقات یمن در عمل مطابن بتداشت و انتظار م)صور هادی و ساایت اعضاای کابی)اه پایش نتفات و
هادی و نخستوزیت یمن با هدف اعمال فشار بت انصاراهلل از سمت اود استعفا دادناد؛ اماا راهکاار
انصاراهلل در قبال این استعفا ،اگالس گفتوگوی ملی و بیانیه قانون اساسی بود .مطابن بیانیاة قاانون
اساسی ،شورای ملی ریاست گمهوری تشکیل شد که قدرت را بتای یک دوره موقات دوسااله در
ااتیار اواهد داشت که وظیفه دارد زمی)ه تدوین قانون اساسی گدید و بتگزاری انتخابات را فتاهم
ک)د .در عین حال ،به گای پارلمان م)حلشده نیز مجلا  552نفتی تشاکیل اواهاد شاد .م)صاور
هادی در گام بعدی به شهت عدن رفت و در این شهت و با کمک حامیان عتبی ااود اقاداماتی ضاد
انصاراهلل انجام داد و اواستار مدااله نظامی شورای همکاری الی ،فارس در یمن شد .مجموع این
اتفاقات سبب شد تحلیلگتان از انقالب دوم در یمن موسوم به انقالب  22ساپتامبت ساخن گوی)اد و
آن را نقطه عطف دیگتی در تاریخ این کشور در نظت گیتند .با این حال ،بیانیه قانون اساسای یمان
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واک)ش شدید بازیگتان اارگی مخالف را به دنباال داشات و شامار زیاادی از کشاورها از گملاه
عتبستان سعودی ،امارات ،تتکیه ،آمتیکا ،انگلستان ،ایتالیا و آلمان فعالیت سفارتخانههای ااود در
یمن را به حالت تعلین در آوردند .دبیت کل سازمان ملل ،رسماً اواستار مدااله شاورای امی)ات در
امور داالی یمن شد و شورای ام)یت نیاز باا صادور قطع)اماهای اواساتار الاع ساالح انصااراهلل و
بازگشت مقامات دولت موقت به قدرت شد« .عبدالکتیم الخیوانی» ،نمای)ده گ)ابش انصااراهلل روز
 26مارس تتور شد .روز  22مارس نیز چ)د انفجار تتوریستی در مساگد حشحوش و بدر در صا)عا
پایتخت یمن رخ داد که ای آن صدها نفت از نیتوها و حامیان انصاراهلل کشته و زامی شدند .ارتش
و نیتوهای انصاراهلل نیز در واک)ش به این انفجارها ،ابتدا به سمت شاهت تعاز ،ساومین شاهت بازرگ
یمن ،حتکت کاتده و ک)تاتل کامال ایان شاهت و فتودگااه آن را در ااتیاار گتفتاه و توانسات)د بات
سااتمانهای دولتی ،نظامی و دادگستتی شهت تعز تسلال یاب)د .نیتوهای انصاراهلل پا از ک)تتل تعز،
به سمت شهت عدن که کانون توائه علیه انصاراهلل بود و م)صور هادی نیز در آنجا حضاور داشات،
حتکت کتده و روز  25مارس توانست)د ک)تتل این شهت را نیز در ااتیار گیتند .م)صاور هاادی باار
دیگت و این بار از عدن فتار و به اار از یمن گتیخت .ک)تتل انصاراهلل بت شهت گ)وبی و راهبتدی
عدن به م)زلاه پایاان دوران انتقاالی م)صاور هاادی و شکسات ااتح ابتکااری ساال  2222شاورای
همکاری الی ،فارس بود .عتبستان سعودی کاه از مخالفاان اصالی باه قادرت رسایدن انصااراهلل و
تشکیل دولت متدمی در یمن بود ،از روز  23مارس نیز تعداد نیتوهای نظامی ااود در متزهاای باا
یمن را افزایش داد؛ م)صور هادی را رئیاگمهور مشتوع یمن اعالم و از روز  27مارس باا هادف
آنچه بازگتداندن مشتوعیت به یمن ع)وان شد ،عملیات موساوم باه «اوفاان قاااع» را علیاه یمان و
انصاراهلل آغاز کتد (محمدی. 53-72 :2339 ،
 -3-2بلوكبندیهای قدرت در بحران یمن
ک)شگتان زیادی در بحتان یمن نقشآفتین هست)د ،بلوکهای قادرت در بحاتان را میتاوان
بدین صورت دستهب)دی کتد:
 .1محور غربی – عربی و عبری
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در این محور بازیگت اصلی بحتان ،عتبستان است و سایت باازیگتان همان)اد آمتیکاا ،فتانساه،
انگلستان ،رژیم صهیونیستی نقش پشتیبانیک))ده (ااالعاتی – لجساتیکی از عتبساتان را باه عمال
میآورند .اگتچه سایت کشورهای عتبی نظیت امارات ،مصت ،کویت و سودان هم در این بحاتان در
ک)ار سعودیها هست)د ،اما نقش آنها در این بحتان ذیال باازیگت اصالی تعتیاف میشاود و نقاش
همسان ک)شگت اصلی بحتان را ندارند.
 .2محور مقاومت با مرکزیت انصاراهلل
بازیگت اصلی این محور گ)بش انصاراهلل است که از سال  2225توانسته است اود را به ع)وان
ک)شگت سیاسی اصلی در معادالت قادرت در دااال یمان ت بیات ک)اد .اگتچاه ساایت گاتوه هاای
مقاومت در گهان اسالم همان)د حزباهلل لب)ان و حشدالشعبی عتاق و حتی دولات ساوریه در ک)اار
این گ)بش قتار گتفتهاند؛ اما بیشتت این حمایتهاا مع)اوی اسات .ک)شاگت اصالی و حاامی مع)اوی
انصاراهلل ،ایتان بوده و حمایتهای اود را از انصاراهلل اعالم داشته است .نقاش باازیگتانی همان)اد
چین و روسیه در میانه این بحتان قتار دارد .در واقع مواضع این دو بازیگت ،یک موضاع چ)ادگاناه
است .روسیه راهبتد اود در بحتان یمن را مبت)ی بت راهبتد عدم داالت ت)ظیم کتده اسات .باا ایان
حال مسکو به هت دو اتف درگیت در این م)اقشه ،سیگ)الهایی فتستاده که به ع)وان حمایات از دو
اتف تفسیت شده است .روسیه بتاالف کشورهای غتبی و عتبی ،سافارتخانهی ااود را باه عادن
انتقال نداد و همچ)ان در ص)عا که تحت تسلال انصاراهلل بود ،به فعالیت پتداات .همچ)ین روسیه به
انتقاد از ائتالف شکلگتفته پتداات و سعی کتد از اتین شورای ام)یت سازمان ملل ،قطع)امهای را
گهت پایان بخشیدن به این حمالت تصویب ک)د که البته با شکست مواگه شد .با وگود نقش نسبتاً
ا) ی چین در تحوالت یمن ،نمیتوان گفت که پکن م)افع اود را در آی)ده این کشور از یاد بتده
است .در عین حال ،این دوکشور میزبان هیئتهاای دیپلماتیاک اتفهاای اصالی بحاتان – یع)ای
انصاراهلل و سعودیها – هست)د و سعی دارند رابطه متوازن اود با دو اتف را حفظ ک))د (فتحی و
نیکونهاد. 26 :2333 ،
 -3داعش
م)طقه غتب آسیا از سال  2222فتآی)دی گدید را تجتبه میک)د که این وقاایع هام میتواناد
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در قالب تداوم تحوالت  22سپتامبت  2222مورد بترسای و ارزیاابی قاتار گیاتد و هام میتواناد باه
ع)وان متحلهای تاریخی و دورانی گدید در این م)طقه مورد مطالعاه قاتار گیاتد .ماتگ اساامه بان
الدن به شدت باع

تضعیف سازمان القاعده شد و در االء حضور رهبتی قوی و قدرتم)د ،فتدی

 99ساله به ناام اباوبکت البغادادی ظهاور کاتد و باا تشاکیل متعصابتاتین و ااونریزتتین نیاتوی
تتوریستی در م)طقه ،با بهکارگیتی تاکتیکهای چتیکی و عملیاتهای انتحاری ،توانست به م)اان
زیااادی دساات پیاادا ک)ااد .وی شاامار فتاواناای از گ)گجویااانی را کااه در سااوریه علیااه بشااار اسااد
میگ)گیدند  ،گا ب تشاکیالت ااود کاتد و باا اساتفاده از ایان ظتفیات ،در ژوئان  2229تهااگم
گستتدهای را به عتاق آغاز کاتد .پاا از تسالال داعاش بات بخشهاای مهمای از عاتاق وساوریه،
سخ)گوی «داعش» در  23ژوئن  2229در پیاامی صاوتی اعاالم کاتد کاه پساوند عاتاق و شاام از ناام
االفت بتپاشده ،ح ف و از این پا االفت اسالمی با ع)وان «دولت اسالمی» نامیده میشود.
 -1-3ریشه های فکری و مؤلفههای اثرگذار در شک)گیری و تکوین داعش
مبانی نظتی و فکتی داعش را نمیتوان از افکار سلفیان متیات و وهابیت گدا انگاشات .از نظات
سیاسی نیز آنچه در غالب ایدئولوژی داعش روایت شده ،متیثت از رویکتدهای سیاسی القاعده اسات.
ولی داعش در عتصه عمل توانسته است این دیدگاهها را با یکدیگت تلفین نموده و به اصول راه)ماای
عمل سیاسی تبدیل نماید (حسن مصاطفی . 2339 ،روناد رویاارویی داعاش باا مساائل ،گتیاانهاا و
نیتوهای مقابل در غالب سازوکار غیتیتساازی و تکفیات تبیاین شاده اسات؛ لا ا باا بترسای سااات
ایدئولوژی داعش از حی اگتماعی ،نظتی و عملی ،به م)ظور بازگویی شکافها و تعارضات درونی
آن ،زمی)ه م)اسبی بتای درک رویکتدهای افتاای و اشونتورزانه داعش فتاهم میگتدد (اکباتی،
 . 3 :2335مبانی و مسلفههای گفتمانی تفکت دولت اسالمی و تیسیا حکومت اساالمی و االفات در
اندیشه داعش را میتوان در این موارد یافت:
 -2ب)یادگتایی اسالمی  -2نوب)یادگتایی  -3سلفیه و سلفیگتی  -9نوسلفیگتی
داعش ،داعیهدار دعوتی سلفی با رویکتدی تکفیتی است .تکفیتیها گماعتی از سالفیهاا هسات)د
که به «مالزمه ایمان و عمل» اعتقاد دارند .از نظت آنان اگت کسی به اداوند ایمان داشته باشد ،ولای
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متتکب گ)اهان کبیته شود ،از دین اار و متتد است و در صورتی کاه کفات آنهاا «کفات اکبات»
باشد ،گهاد علیه آنان واگب است (علیازاده موساوی . 39 :2333 ،ریشاههاای شاکلگیتی آرماان
«بازگشت به سلف صالح» در قتن بیساتم را بایاد حادثاه مهام زوال االفات کاه در پای فتوپاشای
امپتااوری ع مانی رخ داد ،گستجو کتد .پا از زوال االفت ،متفکتانای مان)اد رشاید رضاا ایاده
احیای االفت و بازگشت به سلف صالح را مطتح کتدند و گمعیت ااوانالمسلمین با ایان هادف
توسال حسن الب)ا تیسیا شد و شاااههای آن در بسایاری از کشاورهای اساالمی گساتتش یافات.
رشید رضا که از شاگتدان محمد عبده بود ،در اتح پیش)هادی اود باتای احیاای االفات ،متکاز
االفت را شهت موصل تعیین کتد و اگتهاد و قتیشیبودن را از ویژگیهای الیفه بتشامتد و شایوه
تعیین الیفه را نیز از اتین «اهل حل و عقد» و «مجلا الشوری» اعالم کتد (ع)ایت. 232 :2362 ،
سلفیها در هستیش)اسی قائل به وگود عالم مجتدات نیست)د و معتقدند اداوند گسم نیست،
ولی محسوس است و میتوان او را در قیامت با چشم ست مشاهده کتد .به این تتیتب آنها اداوند
را «غیب مطلن» و «مجتد تام» نمیدان)اد .ابان تیمیاه رؤیات اداوناد در آااتت را پااداش مسم)اان
میداند (علیزاده . 97 :2333 ،مباانی معتفتشا)ااتی سالفیهاا باه گوناهای اسات کاه در آن عقال
هیچگونه نقشی در انکشاف حقیقت ندارد و ارزش معتفتش)ااتی عقل بتهاانی در معاارف دی)ای
انکار میشود .در سلفیگتی ،معتفت دی)ی به «نقل» فتوکاسته مایشاود و باه ایان تتتیاب معتفات
عقلی از قلمتو دین و رسالت انبیا (ص بیتون میافتد .سلفیها به دلیل رد عقل و تیکید بت نقل ،باه
لحاظ روشش)ااتی« ،سلف» را به ع)وان یک فتام)بع میپ یتند (سایدناژاد . 257 :2332 ،باه دلیال
تیکید فتاوان آنها بت پیتوی از سلف ،ع)وان سلفی به آنان ااالق میشود .آنها در ش)اسایی اولیای
سلف 9 ،نوع دستهب)دی ارائه میک))د :پیامبت اسالم (ص  ،صحابه ،تابعین و اتباع تابعین .سلفیها باا
اتخاذ رویکتد ظاهتگتایانه به دیان ،هتگوناه تیویال در دیان باه اصاوص آیاات قاتآن را ماتدود
میشمارند و به شدت فلسفه ستیزند .در حالی که سالفیگاتی اولیاه در قاتن بیساتم« ،سالفیگاتی
دعوتی» بود و ضمن تکفیتنکتدن سایت م اهب ،با رویکتد دعاوتی ،مجااز دانساتن بهتهباتداری از
نهادهای مدرنی مان)د پارلمان و انتخابات به دنبال پیگیتی اهداف اود باود (ع)ایات. 225 :2373 ،
سید قطب ب)یانهای گفتمان تکفیت در قتن بیستم را پایهگ اری کتد؛ او باا معتفای دوگوناه گامعاه
گاهلی و اسالمی ،همه گوامع موگود را در زمته گامعاه گااهلی معتفای کاتد و ااتو از گامعاه
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گاهلی از اتین هجتت و گهاد را اواستار شد .ساید قطاب معتقاد باود ااتو از گامعاه گااهلی
مستلزم انقالبی واقعی به رهبتی یکی از پیشتازان امت است که متیثت از ت)ها نسل قتآن یع)ی صحابه
باشد .پا از اعدام سید قطاب در ساال  ،2377هاواداران او گاتوههاای افتااای گماعاه المسالمین
(الهجته و التکفیت و گماعه الجهاد را تشکیل دادناد .عبدالساالم فات  ،ب)یانگا ار و رهبات گماعاه
الجهاد ،با نوشتن گزوهای با ع)وان «الفتیضه الغائبه» ،شیوه قیام علیه گامعه گاهلی را تبیاین و در آن
اولویت گهاد علیه حکومتهای سکوالر (عدو غتیب را تئاوریزه کاتد و اناور ساادات باه دسات
یکی از اعضای گماعه الجهاد تتور شد .در حالی که پیش از این اندیشه تکفیت که توساال افاتادی
مان)د ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب در گامعه اساالمی رساوخ کاتده باود ،صاتفاً شاامل تکفیات
اعتقادی و متدودشمتدن مواردی مان)د توسل و زیارت میشد ،این قببیل گتیانها ،تکفیت را به همه
شئونات فتدی و اگتماعی تستی دادند و مواردی مان)د اعتقاد به دموکتاسای را نیاز تکفیات کتدناد
(نباتیان. 69 :2333 ،
اندیشه تکفیت بعدها در قالب گتیانهایی مان)د «ت)طیم القاعده» تداوم پیادا کاتد ،اماا القاعاده
تحت تیثیت اسامه بن الدن مبارزه با دشمن بعید ،یع)ی آمتیکا را در دستور کار اود قاتار داد .پاا
از متگ بن الدن ،ایمن الظواهتی که از یااران نزدیاک عبدالساالم فات باود ،رهباتی القاعاده را
بتعهده گتفت.
 -2-3تبارشناسی گفتمان دولت اسالمی اداعش
تحوالت عتاق و سوریه و تصتف بخشهایی از این دوکشور توسال داعش ،به ناوعی تاداوم
گتیانات بتآمده از اشغال عتاق و افغانستان و تغییت معادالت حاکم بت گتوههاای مختلاف گهاادی
پا از حادثه  22سپتامبت محسوب میشود .با سقوب اماارت اساالمی االباان و نیاز پاا از ساقوب
رژیم صدام در آوریل  ،2223القاعده کوشیده عتاق را به صح)ه گدیدی بتای مباارزهگویی ااود
تبدیل ک)د .از این رو ،در مارس  2226از دولت اسالمی عتاق سخن گفت و به دلیل این مسئله که
ااالق ع)وان امارت اسالمی عتاق ،این شبهه شاتعی را پایش مایآورد کاه ایان حکومات از ناوع
االفت باوده و نیااز باه وگاود الیفاهای اسات کاه اگمااع امات پشاتوانه او باه شامار میآیاد ،از
بهکارگیتی دولت اسالمی عتاق به گای امارت اسالمی عتاق چشم پوشاید؛ در حاالی کاه در ایان
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کشور و دیگت م)اان تحت نفوذ اود به گای تعبیت امیتالمسم)ین از واژه امیت بهته میگیتد ،باه ایان
مع)ا که القاعده در نظت دارد واحدهای سیاسی محدودی را که میتوان)د به بخشی از امارت اسالمی
تبدیل شود ،افزایش دهد (نعیمیان . 36 :2367 ،البته سخ)گوی داعش در شبکه توییتت با یاک پیاام
صوتی « :ابوبکت البغدادی الیفه اول دولت اسالمی است و وظیفه هت مسلمانی است که باا پا یتش
االفت ابوبکت بغدادی ،با او بیعت ک)د» .داعش که گتوهی بتآمده از القاعده با ااالمشای سالفی
گهادی و سلفی – تکفیتی است؛ بتاساس مدعیات و رهبتانش و بیانیههای صادره توساال آناان –
هماناور که در سایت رسمی این گتوه به آن اشاره شاده – باه دنباال احیاای االفات باا الگاوی
االفت اسالمی در زمان ب)یعباس میباشد .تعتیاف آنهاا از ساتزمین عاتاق و شاام نیاز بتاسااس
تقسیمب)دی متزهای عتاق و شام در زمان ب)یعباس است .به این تتتیب که عتاق شاامل دو م)طقاه
عتاق عجم (شامل قسمتهای شتقی امتوزی و م)اان متکزی و غتبی ایتان و م)طقه شاام اعام از
سوریه ،بخشهای تتکیه ،اردن ،لب)ان ،فلسطین و مصت تقسیم میشد .متکاز حکومات ب)ای امیاه در
شام (دمشن و متکز االفت ب)یعباس در عتاق (بغداد بود .بت این اساس باید دولت اسالمی عتاق
و شام را در چ)ین م)طقه گغتافیایی تقسیم و تعتیاف کاتد .عبادالتحمن روحاانی یکای از رهباتان
گتوه گ)داهلل با تعتیف و تمجید از اقدامات اایت داعش در سایت این گتوه مینویسد« :بتگزیادن
نام شام در عوض این همه کشورها ،حکایت از بازگشت دوباره به یک االفت راشاده مایک)اد و
این روزها نیز انشاا هلل قتیب است که مسلمانان عزیز شوند و چ)انچاه بیاتق االفات اساالمی را در
م)اان بزرگی از عتاق و شام به اهتزاز در آوردند ،در ستتاست گهان به اهتزاز در آورند» .همچ)این
اایتاً یکی از اعضای داعش در یک نشست ای)تتنتی ع)وان کتد که سازمان متبوع وی موفان شاده
است نخستین شعبه اود در اردن را دایت ک)د .به گفته وی این شعبه دویست عضو داشاته و دولات
اسالمی در اردن نام دارد و وظیفه اصلی آن حمایت و پشتیبانی از نیتوهای مستقت در سوریه و عتاق
است .وی افزود« :دیت یا زود ،اردن نیز بخشی از االقت اسالمی اواهد شد».
داعش را میتوان نسل چهارم اسالمگتایان گهادی دانسات .ابومصاعب الزرقااوی باه ع)اوان
اولین رهبت داعش ،بعد از اشغال عتاق توسال آمتیکا با حفظ روابال اود با بن الدن توانست شبکه
هواداران اود را در عتاق و اردن گستتش دهد .وی در سپتامبت  2223گماعت توحیاد و گهااد را
تیسیا کتد و با اعالم بیعت با رهبت القاعاده در اکتبات  ،2229گاتوه گهاادی القاعاده در ساتزمین
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بینال)هتین را ب)یان گ اشت .با کشتهشدن الزرقاوی در ژوئن  ،2227دولت اسالمی عاتاق در اکتبات
همان سال توسال ابوعمت بغدادی پا به عتصه وگود گ اشت که نام اصالی وی «حاماد داود زاوی»
بود .ابوعمت بغدادی در آوریل  2222کشته شد ،یک ماه بعد ابوبکت بغدادی رهبتی دولت اساالمی
عتاق را به عهده گتفت و با افزودن نام شام در آن ،داعش متولاد شاد .صافب)دی سا)ی – شایعی
مهمتتین رکن فکتی داعش است و انگیزه آنها بتای انتقاام و رویاارویی باا ایان ع)اوان باه پایش
میرود .داعشیها دولت یوتوپیایی را به متدم گهان بشاارت میده)اد کاه پااکی و نقااوت اساالم
اصیل را دارا است و شیوه تحقن آن نیز حماسی و شورانگیز است و از این گهات توانسات)د بسای،
وسیعی را نه ت)ها در کشورهای عتبی و آفتیقایی که حتی در کشورهای غتبی انجام ده)د .مبارزان
غتبی آنها نه فقال مهاگتان مسلمان که غتبیان سفیدپوستی هست)د که از آلودگی ااالقی و بحتان
بیهویتی غتب به دامن آیی)ی ناب با داعیه تحقن پااکی و عادالت در گهاان گتویادهاناد و ااالء
سقوب ایدئولوژی های یوتوپیایی دوره مدرنیتاه مان)اد کومونیسات را در ایان دنیاای گدیاد یافت)اد
(معموری. 2333/3/32 ،
 -9متغیرهای دخی) در ظهور و گسترش داعش در جنگ یمن
داعش و القاعده دستپتوردههای رژیم سعودی هست)د و نقش دولت عتبساتان و ساعودیها
در حمایت ،گستتش و پتورش این گتیانات ت)درو در م)طقه مسثت و م)حصات باه فاتد باوده اسات.
متیسفانه به نوعی با کمکهای مالی و تسلیحاتی و غیت مستقیم ،این گتیانات افتاای در م)طقه مان)د
عتاق و سوریه تقویت شدند .میموریت آنها در کشورهایی است که به نوعی با اهداف اساتعماری
و استکباری نظام سلطه مخالفت دارند .در هات گاایی کاه نادای عادالتاواهی و صالحالبای زده
میشود و هت گایی که کشورهای گتوه مقاومات در بتابات رژیام صهیونیساتی و نظاام سالطه قاتار
دارنااد ،نقااش حامیااان گتوهکهااای تتوریسااتی و افتاااای م اال داعااش و القاعااده بیشااتت اساات و
میموریتهایشان آنجا تعتیف میشود .اگت امتوز داعش در یمن حضور دارد ،به ایان علات اسات
که آنها نمیتوان)د با متدم یمن و مو اساالماواهی ،عادالتاواهی و صالحالبای ماتدم مقابلاه
مستقیم نمای)د .در واقع آنها را در این م)طقه تشوین و تحتیک کتدهاند تا بهنوعی به دنباال تایمین
م)افع اودشان باش)د.
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 -1-0تجاوز آمریکایی – سعودی به یمن و شکست داعش در عراق و سوریه
قبل از استعفای هادی و تحوالت ص)عا ،بارها مقامات ام)یتای غتبای و حتای آمتیکاایی تیییاد
کتدند که عملیات انصاراهلل و متحدین به متاتب مسثتتت از اقدامات دولت قبلی یمن بوده است؛ اما
تجاوز مشتتک ساعودی و اماارات م)جات باه ایان شاد کاه بخشهاایی از گ)اوب یمان باه بهشات
تتوریستها مبدل گشت.
اعضای القاعده و تعدادی از نیتوهای داعش در م)ااقی از گمله حضاتموت ،تعاز و اااتاف
عدن مستقت گتدیده و اقدام به فعالیتهای تتوریستی مینمای)د.
این تتوریستها اصوصاً پا از موفقیت دولتهای عاتاق و ساوریه در مباارزه باا داعاش و
ت)

شدن فضاا باتای حضاور آنهاا در ایان کشاورها ،باه ااتف کشاورهای یمان و لیبای هجاوم

آوردهاند.
آمتیکا و دول غتبی نیز ب ه بهانه حمایت از ائتالف عتبی در مقابله با تتوریسم به پشتیبانیهای
اود از عتبستان در عتصههای سیاسی ،ااالعاتی و تسلیحاتی ادامه میده)د؛ و این در حالی اسات
که آلمان ،انگلیا و فتانسه قتاردادهای تسلیحاتی گدیدی با عتبستان و امارات م)عقد نمودهاناد و
همچ)ین م اکتا ت عتبستان گهت اتید تسلیحات مدرن و پیشتفته نظامی از گمله هواپیمای اف –
 35از آمتیکا ادامه دارد.
مهمتتین و وحشت)اکتتین پیامد تجاوز سعودی را میتوان در رشد فزای)ده تتوریسم به ویژه
در گ)وب یمن مشاهده کتد .اک)ون حداقل سه استان در گ)اوب یمان متکاز تااتوتااز داعاش و
القاعده شده است و رگههایی از حضور بوکوحتام و الشباب نیز در میان آنها مشاهده میشود .در
نتیجه ،باید بهصورت گدی نگتان ظهور نوع گدید از تتوریسم چ)دملیتی القاعده ،داعش ،الشباب
و بوکوحتام در آبتاه بینالمللی بابالم)دب بود و اطت گادیتت آنکاه اگات آراماش باه یمان بااز
نگتدد و از مجلا ملی یمن به ع)وان مشتوعتتین نهااد باقیماناده در ساااتار حااکمیتی و دولات
وحدت ملی یمن که با رأی اعتماد مجلا شتوع به کار نموده ،حمایات نگاتدد و از ساوی دیگات
تجاوز عتبستان متوقف نگتدد و محاصاته انساانی اداماه یاباد؛ رشاد تتوریسام در یمان بهصاورت
تصاعدی شدت میگیتد و عالوه بت بابالم)دب ،آبهای بینالمللی م)تهی به سواحل یمن عتصاه
تحتکات تتوریستی اواهد شد.
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در بهار  ،35گتوه تتوریستی داعش در ادامه توساعه سالطه ااود ،اقادام باه تیسایا پادگاان
گدیدی به فتماندهی االد عبد ال)بی در م)طقه حطاب از توابع اساتان اباین کاتد و  222گ)گجاوی
آموزشدیده و تجهیزات را به پادگان یادشده م)تقل نماود .تجهیازات و تسالیحات انتقاالیافتاه باه
پادگان م کور ،غ)ائم به غارت رفته از تیپهای نظامی ارتش یمان باود .داعاش در اساتان اباین3 ،
پادگان دایت کتده است .گتوه انصار الشتیعه و القاعده نیز دارای  2پادگاان در شهتساتان الوضایع،
زادگاه عبدربه هادی میباش)د.
در پی تحت فشار قتارگتفتن داعش در سوریه و عاتاق ،فعالیات و حضاور تتوریساتهاا در
گ)وب یمن افزایش یافت و ناام)ی در گ)وب یمن به واسطه حضور گستتدهتت القاعده و داعاش در
استانهای حضتموت ،مارب و عدن همچ)ان ادامه دارد (عبدالهایان. 5 :2335 ،
 -2-0دولت درمانده یمن ،زمینهساز ظهور داعش
داعش را میتوان محصول ناتوانی دولتهای درماندهایی دانست که نتوانستهاند قدرت ااود
را بت تمام م)اان ستزمی)ی اود اعمال و متدم اود را تحت یک هویت ملی ،یکپارچاه ک))اد .ایان
کشورها به اور گدی با م)اقشات ناشی از فتقهگتایی ،قومگتایی و هویتیابی دی)ی دست و پ)جاه
نتم میک))د؛ و این م)اقشات داالی ،زمی)ه و شاتایال م)اساب را باتای ظهاور قادرتهای محلای و
م)طقهای نظیت داعش فتاهم کتده است .وقوع انقالبهای متدمی در کشورهای مصت ،تونا ،لیبی
و یمن که بهاور ابیعی دورانی از بیثباتی را همتاه دارد ،در ک)ار ناتوانی کشورهایی مان)اد لب)اان،
افغانستان ،پاکستان ،سودان ،سومالی و نیجتیه در ک)تتل اوضاع ام)یتای ااود ،موگاب شاد داعاش
بتواند ضمن گ ب نیتوی انسانی و م)اابع ماالی از ایان کشاورها ،فتای)اد گساتتش ااود را اای و
شااههایی از اود را در این کشورها ایجاد ک)د (زارعان. 66 :2333 ،
یمن در دهاه اایات یکای از پتت)شتاتین کشاورهای ااورمیاناه باوده اسات .ایان کشاور باه
اصوص از سال  ،2229با آغاز گ)

های ششگانه دولات و حوثیهاای زیادی در شامال یمان،

روی آرامش را به اود ندیده است .گ)

ششم که با ورود عتبستان سعودی به آن بعد م)طقاهایی

به اود گتفت و با بحتان ناشی از گ)بش گدایی الب حتاک بتای تجزیه گ)وب این کشور و نیاز
افزایش و شدت فعالیت القاعده و داعش در یمن همتاه شد ،دورنمای ثبات سیاسی و اگتمااعی در
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یمن را تیته و تار نمود (احمدیان. 2332/2/29 ،
بخش مهمی از علت توفین گاتوههاای تکفیاتی -تتوریساتی همچاون داعاش و القاعاده در
عضوگیتی از میان یم)یها ،به وگود دولتهای ناکارآمد و فتو مانده در تایمین اشاتغال ،درآماد و
رفاه اقتصادی بتای گوانان یم)ی باز میگتدد (صوفی. 252 :2337 ،
 -3-0ایدئولوژی سلفیگری -تکفیری القاعده و داعش یمن
شااه یم)ی القاعده از گملهی دیتینتتین ساازمانهاای فتعای القاعاده اسات .ایان ساازمان،
ک)ش تتوریستی اود را از نیمه دوم دهه  2332آغاز کتد .البته در اول دوره فعالیت ،ایان گتیاان
با فتاز و فتودهای متعددی مواگه شد که از مجموعه مت)وعی از عوامل محیطی (داالای ،م)طقاهای
و بینالمللی و نیز عوامل درونی این سازمان در محلی و بینالمللی ناشای مایشاد .صاعود و افاول
القاعده در نهایت به واپسین ایزش آن در یمن انجامید .در گتیان این صعود ،القاعاده عتبساتان و
یمن ادغام شد و زمی)ه بتای ک)ش گستتدهتت این سازمان فتاهمتات شاد .در چ)این فضاایی ،ایازش
متدمی یمن آغ از شد و فضاهای نوی)ی در بتابت القاعده و سپا داعش گشوده شاد؛ فضااهایی کاه
گتچه با چالشهایی مهم همچون حملههای مستقیم هواپیماهای آمتیکایی ،مبارزه نهادهای ام)یتای
و نیز رویارویی بسیاری از گتیان های سیاسی و قبایلی با القاعده و داعش هماتاه باود ،فتصاتهای
نوی)ی در اا تیار این دو سازمان در یمن قتار داد تا به گستتش دام)ه و شدتبخشایدن باه آنهاا در
یمن و ورای آن بیانجامد.
اهداف القاعده و داعش در یمن
دو سازمان القاعده و داعش در یمن را نمیتوان موگودیتهایی کامالً مستقل در نظت گتفت.
به عبارتی ،اگتچه در سطح عملیاتی ،ک)شهای دو سازمان در یمن نسبتاً مستقل اتاحای و اگتایای
میشود؛ با ایان حاال باه دلیال بیعات باا ساازمانهاای ماادر ،اهاداف کاالن دو ساازمان ،تاابعی از
سازمان های مادر بوده و هست .در نتیجه ،در تبیین اهداف القاعده و داعش در یمان ،نمیتاوان باه
کلی م)فک از اهداف کالن دو سازمان گهاانی القاعاده و داعاش ساخن گفات .اولویات ساازمان
القاعده در سطح کالن ،مبارزه با حضور غتبی (ایاالت متحاده در کشاورهای اساالمی و در رأس
آنها گزیتهالعتب از یک سو و تالش بتای ضتبهزدن و متزلزلکتدن حکومتهای همکاریک))ده
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با ایاالت متحده از سوی دیگات اسات .تبعااً در گهاانبی)ی تکفیاتی القاعاده نیاز همچاون داعاش،
اقلیتهای اسالمی همان)د شیعه و صوفی و غیته نیز دشمن اسالم به شامار رفتاه و از گملاه اهاداف
دهشت افک)ی به شمار میروند؛ اما از نظت اولویتها ،دشمن دور (ایاالت متحده و مجموعه تمدنی
غتب در گایگاه نخست قتار میگیتند .زیت مجموعه یم)ی القاعده نیز حداقل تا سالهاای ایازش
 2222اولویتهای سازمان مادر را در نظت داشته و بت مب)ای آن عمل میکتد .هدف قتاردادن م)افع
ایاااالت متحااده در یماان و اااار از آن (ناااو یااو.اس.اس کااول ،ساافارت آمتیکااا ،تااالش بااتای
م)فجتکتدن هواپیما بت فتاز دیتتویت و غیته از گمله فعالیتهای این گتیان بوده و هست .باا ایان
حال ،تحولی شبیه آنچه پیشتت در عتاق پا از اشغال رخ داد ،در یمن باتوز کاتده اسات .در دوره
رهبتی ابومصعب الزرقاوی بت القاعده عتاق ،اولویت این سازمان از مبارزه با ایاالت متحده به سوی
مبارزه با شیعیان و دولت شیعی عتاق تغییت گهت یافت و در نتیجه ،ک)شهای تتوریستی آن متوگه
گامعه و نخبگان شیعی عتاق شد.
در یمن نیز به ویژه از ه)گامی که انصاراهلل بت ص)عا مسلال شده و تحتک اود به سوی دیگات
م)اان یمن را آغاز کتدهاند ،مبارزه با انصاراهلل به یکای از اولویتهاای القاعاده یمان تبادیل شاد.
داعااش ،بااتاالف القاعااده بااه مبااارزه بااا دشاامن نزدیااک (شاایعیان و اقلیتهااای مساالمان و نیااز
حکومتهای موگود به ع)وان حکومتهایی غیت اسالمی به ع)وان اولویت نخست ااود مینگاتد.
مبارزه با مجموعه تمدنی غتب ،اولویت دوم این گتیان است .در یمان نیاز ظهاور و باتوز داعاش
مسید تیثیت این اولویتها بت اعضا و اتفداران آن است .نکتاه نخسات در ایان زمی)اه آن اسات کاه
داعش یمن در فضای روا گفتمان فتقهای در سطح م)طقهایی ظاهت شد و اود ،ادامه این گفتمان
در یمن به شمار میرود .نکتاه دوم آنکاه در بتابات القاعاده ،داعاش یمان هادف ااود را مساتقیماً
انصاراهلل ،گتیانهای سیاسی و نیز سااتارهای حکومت در یمن تعتیف کتده است .بادین تتتیاب،
اهداف دو گتیان در نتیجه تغییت تدریجی در اولویتهای القاعده به سمت مبارزه با دشم)ان داالی
که گویای رقابت دو گتیان نیز هست ،بیش از پیش در یمن به یکدیگت نزدیک شده است.
صعود القاعده در یمن
مبح ا

تتوریساام و گتیااانهااای افتابگااتا در یماان از غ)ااایی کاام نظیاات در قیاااس بااا سااایت
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کشورهای گهان عتب بتاوردار است .این نکته ریشاه در عوامال فته)گای ،اگتمااعی و تااریخی
دارد و سبب شده است که گتایش به گتیانهای افتابگتا در یمن بیش از بسایاری از کشاورهای
عتبی به چشم بیاید .فعاالن القاعده نیز بتای تتوریستهای بت آمده از یمن ناوعی حان تقادم قائال
هست)د .نمونه مهم در این زمی)ه آن است که با ادغام دو زیات مجموعاه یم)ای و عتبساتانی القاعاده،
رهبتی سازمان به شخصیتی یم)ی سپتده شد .به عبارتی ،یم)یها در محوریات ساازمان ادغاامشاده
قتار گتفت)د .شاید بتوان یکی از دالیل توگه ویژه باه یم)یهاا را در ک)اار واقعیتهاای اگتمااعی و
ایفای نقش فعاالنه یم)یهای القاعده ،در اصالت یم)ی بسیاری از رهبتان القاعاده از گملاه شاخص
بن الدن گستجو کتد .به همین دلیل ،القاعده یمن از گمله اولین زیت مجموعههای القاعده در ورای
متزهای فعالیت سازمان مادر در افغانستان و پاکستان بود و از گملاه اولاین فعالیتهاای تتوریساتی
این گتیان علیه اهداف غتبی را عملیاتی ساات؛ اما صعود اولیه القاعده یمن در فضای پاا از 22
سپتامبت و اشغال افغانستان و عتاق ،به دالیل متعدد متوقف و دچار عقبگتد شد .با تضعیف القاعده
در عتاق و شکست کمپین آن در عتبستان سعودی ،بسیاری از مبارزان یم)ی و نیز غیت یم)ی آن باه
یمن بازگشته و دست به احیای آن در این سامان زدناد .ایان تحاول ،نقطاه آغاازین صاعود مجادد
القاعده در یمن بود که تا امتوز ادامه دارد.
در نتیجه و تحت تیثیت فشار نیتوهای ام)یتی عتبستان ،بسیاری از اعضای القاعاده عتبساتان باه
یمن – که ستزمین نا امن و درگیت گ)

های شمال و تحتکات تجزیهالباناه گ)اوب باود -م)تقال

شدند و زیت مجموعه عتبستانی القاعده با القاعده یمن ادغام شد .سازمان گدیاد« ،قاعاده گهااد در
گزیتهالعتب» نامگ اری شد .ادغام دو سازمان یادشده ساتآغاز تحاوالت گساتتده درونساازمانی
القاعده در یمن شد که به احیای گستتده آن انجامید .ضعف القاعده در عتبساتان باه ویاژه پاا از
موفقیت کمپین ام)یتی این کشور علیه سازمان یادشاده در ساال  2225و کشاتهشادن اک ات رهباتان
داالی آن ،زمی)هساز اتحاد شد .هدف قاعده گهاد در گزیتهالعتب ،مبارزه با حضاور بیگانگاان در
شبه گزیته و متحدان داالی آنها (رژیمهای سیاسی عتبستان و یمان باود .در ساالهاای  2223و
 2222زیت مجموعه یم)ی القاعده به تدری ،تبدیل به یکی از مهمتتین سازمانهاای فعااالن القاعاده
شد .تتور محمد بن ناایف و تاالش باتای م)فجاتکاتدن هواپیماای آمتیکاایی بات فاتاز دیتتویات،
مهمتتین عملیات آن در سال  2223بود.
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القاعده و داعش پس از خیزش 2211
پا از ایزش یمن ،القاعده در این کشور تحوالتی به اود دید .به ویژه دو تحول در اهداف
و اولویتهای این سازمان بتوز کتد :نخست آنکه القاعاده یمان باا شادتی کام ساابقه در راساتای
رویارویی با قدرت گیتی انصاراهلل گام بتداشت .نکته مهام آن اسات کاه القاعاده باتای مباارزه باا
انصاراهلل تیسیا نشده بود ،اما در گتیان تحوالت نوین یمن ،سمت وسویی ضد انصاراهلل پیدا کتد.
در نتیجه ،القاعده در سال  2229اهل س)ت یمن را دعوت به حمل سالح باتای مباارزه باا انصااراهلل
کتد .در واقع تشکیل سازمان انصار الشتیعه به ع)وان زیت مجموعه القاعده در یمن باا هادف مباارزه
با انصاراهلل صورت گتفت .انصارالشتیعه در سال  2222اعالم موگودیت کتد و ب)ا بت گزارشهاای
موگود ،تالشای از ساوی القاعاده باتای ااتو از فهتسات تتوریساتی ایااالت متحاده و باازبی)ی
اولویتها با تی کید بت محور انصاراهلل بوده است .البته وزارت اارگه ایاالت متحده در اکتبت ،2222
انصارالشتیعه را به ع)وان یکی از نامهای مصطلح القاعده و نه یک سازمان مساتقل در کاتد .ایان
سازمان در سال  2222تیسیا پ) ،عمارت شبوه ،لح ،،عدن ،ابین و حضتموت را در گ)وب یمان
و م)اان تحت تسلال اود اعالم کتد.
دومین تحول القاعده موضعگیتی آن علیه داعش و اعالم االفت از سوی آن بود .حارث بن
قاضی ال)ظاری ،از گمله رهبتان القاعده در یمن ،در بیانیهای اعالم االفت را نامشتوع و داعاش را
فاقد شتایال اعالم االفت دانست.
در واقع القاعده ،داعش را به م ابه رقیبی مینگتیست که میتواند در دو ساطح ایادئولوژیک
و پایگاه اگتماعی ،القاعده یمن را به چالش بکشد .افزون بات دو ساطح یادشاده ،القاعاده در ابعااد
کالن و اتد در درون و بتون یمن ،داعش را رویاروی اود میبی)د .به عبارتی ،االفت داعش در
سطح م)طقهایی و بینالمللی و امارتهای آن در درون یمن ،دو سازمان را به کلی در بتابت هم قتار
داده و اواهد داد .این تقابل در سطح رهبتی دو سازمان و نیز در ابعاد عملیااتی و گفتماانی دنباال
شده و میشود .گ شته از داعش ،نوع رابطه القاعده با نظام حاکم بت یمن (پیش از تسالال انصااراهلل
بت ص)عا و نیز ارتبااات آن با ریاض (بهویژه پا از تسلال انصاراهلل بت ص)عا هماواره ماورد بحا
بوده است.
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هدف مشتتک مبارزه با انصاراهلل ،حداقل در ساطح تااکتیکی مایتواناد همتاهای القاعاده باا
عتبستان و دریافات تسالیحات از آن را توگیاه ک)اد .گزارشهاای متعاددی در ماورد کمکهاای
عتبستان و متحدان آن به القاعده در بتابت پیشتوی انصاراهلل م)تشات شاده اسات .باتاالف القاعاده،
داعش حاصل فضای پا از ایزش یمن بود .این گتیان پا از اعالم االفت در ساوریه و عاتاق،
به تدری ،در یمن ظهور کتد .داعش به ویژه پا از آغاز گ)

ائتالف تحت رهباتی ساعودی در

یمان ،رشااد و شااکوفایی اااود را آغاااز کااتد .ایاان گتیااان در فاصااله زمااانی ناااچیزی توانساات در
دهشتافک)ی به رقیبی ستسخت بتای القاعده در یمن تبدیل شود و در پارهایی مواقاع حتای گاوی
سبقت را از آن بتباید .شدت و ک تت عملیات داعش سبب توگه گستتده به رشد آن در یمن شد.
بتای نمونه ،این سازمان ت)ها در ماه ژانویه  2227و ت)ها در شهت عدن 33 ،تتور و چهار بمبگ اری
ماشی)ی انجام داد که بیش از  62کشته و زامای بات گاای گ اشات .در واقاع ،تواناایی عملیااتی و
اثتگ اری تتوریستی عملیات داعش در یمن ،سبب اتح پتسشهایی در ارتباب با چتایای ایازش
قابل توگه داعش در این کشور شده است .این در حالی است که در سال  2227به تدری ،ظهور و
بتوز عملیاتی و رسانه ای القاعده در یمن رو به ت)زل گ اشت .دو دلیل عمده بتای تحاول یاادشاده
قابل اشاره است:
نخست آنکه داعش از ابتدا از سوی بتای ع)اصت القاعده و یا اتفداران آن شاکل گتفات و
ب)ابتاین ،صعود تدریجی آن در سطوح عملیاتی و رسانهای در یمن در ک)ار ت)زل گایگاه القاعده در
این کشور -در دو سطح عملیاتی و رسانهای-گویای افازایش گتویادن اعضاا و اتفاداران پیشاین
القاعده به داعش است .به عبارتی ،داعش توانسته است بخشی از پایگاه اگتماعی القاعاده در یمان
را تحت نفوذ اود بگیتد .دوم آنکه ،تحول یادشده از ه)گامی گستتش یافت که ناصات الوحیشای،
رهبت پیشین القاعده در یمن ،توسال یک هواپیماای بادون ستنشاین آمتیکاایی تاتور شاد و قاسام
التی)ی به رهبتی القاعده در یمن رسید .باتاالف نسالهای اول و دوم القاعاده یمان کاه اغلاب از
نزدیک با ا سامه بن الدن کار کتده بودند ،التی)ی از اتفداران بیعت با ابوبکت البغدادی و ااتو از
القاعده بود (هالل 22،مارس . 2227
ب)ابتاین ،احتمال تبدیلشدن تدریجی القاعده به داعش با اتاحای رهبات گدیاد آن ،احتماالی
گدی و مطتح است.
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 -0-0دشمنی مداوم عربستان با شیعیان یمن
حوثیها به ع)وان اقلیت حاشیهای ،نه ت)ها از سیاستهای تبعیضآمیز دولت یمن ،بلکه بیشاتت
از اقدامها و نگتشهای دشم)انه عتبستان نسبت به اود ناراضای بودناد و علات اعتتاضهاا و قیاام
آنها در سال های نخستین قتن بیسات و یکام هماین موضاوع باود .باه نوشاته شاالق ویات یکای از
پژوهشگتان مسائل یمن ،یکی از علل عمده شورش حوثیها فعالیتهای تبلیغای و تبشایتی وهاابی
در میان قلمتو شیعیان بود .رژیم سعودی با بهتهگیتی از قدرت مالی اود ،بتای از حوثیها را باه
وهابیت گتایش داد و از آنها بتای هویتزدایی از شیعیان یمن استفاده میکتد .به گفتاه ویات ،در
سالهای دهه  2332مقامات و ستمایهداران و تجار وهابی در عتبستان باه گساتتش سالفیگاتی در
قلب ستزمین حوثیها و تبلیغ علیه آنها و عقاید شیعی مشغول بودند و از محافل کوچاک وهاابی
سلفی در قلمتو شیعیان زیدی به لحاظ مالی و سیاسی حمایت میکتدند .سلفیها به شیوهای فزای)ده
عقاید و آیینها و متاسم اک تیت زیدی را به مسخته میگتفت)د؛ آنها را در مساگد تهدید و ماتهم
میکتدند که در پی احیای حکومت پادشاهی زیدی و پایاندادن به رژیام گمهاوری هسات)د .ایان
تحتیکات سلفی  -وهابی پاسخ متقابل حوثی را در پی داشت که میاواسات)د از هویات و حقاوق
زیدیها در م)طقه صعده دفاع ک))د (. weir, 2013
سعودیها همچ)ین با ستکوب القاعده در داال عتبستان ،نیتوهای آن را به سوی یمن فتاری
دادند و رفتن آنها و سایت نیتوهای افتاای اسالمگتای ضد شیعی را به یمن تشوین کتدند .هادف
این بود که به این روش عالوه بت فشارهای تبلیغی و فته)گای ،حوثیهاا و شایعیان زیادی را ماورد
حمالت نظامی و تتوریستی اود قتار ده)د .این سیاست از سالهای پا از  2229ادامه یافته و پا
از تهاگم نظامی به یمن در مارس  ، 2225تشدید شده است .عالوه بت القاعده و سازمان آن موساوم
به القاعده در شبه گزیته العتب ،از سال  2229نیتوهای افتاای و تتوریستی داعش نیز به اقدامهای
گستتده اشونتالبانه در میان شیعیان دست زدهاند (. koontz, 2015
 -5-3نقش آمریکا در بهرهگیری از افراطگرایی در یمن
با پیتوزی انقالب اسالمی بتای نخستین بار گ)بشی اساتقاللالباناه در کشاورهای ااورمیاناه
موفن شد بتاساس ماهیت و ایدههای اسالمی ،ابت قدرتهای شتق و غتب را از م)اابع غ)ای اناتژی
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م)طقه الع ید ک)د .پیام انقالب اسالمی در ایتان محدود نماند و ستیعاً دیگت ملل اسالمی م)طقاه را
در نوردید و ستم)شی شکلگیتی گ)بشها و حتکتهای اساالمی مشاابه در کشاورهای ااورمیاناه
همچون عتاق ،فلسطین ،لب)ان ،سوریه و یمن شد و این عامل م)افع استتاتژیک غتب و در رأس آن
ایاااالت متحااده را در م)طقااه بااا چااالش روبااهرو ساااات .بااا قاادرت گااتفتن انصاااراهلل در یماان و
موفقیتهای این گتوه در ناکامگ اردن نقشاهها و توائاههای ااارگی باتای باه انحاتافکشااندن
انقالب و ک)تتل آن به صورتی که م)افع ایاالت متحده و همپیمانان م)طقهای آن در یمان همچ)اان
حفظ شود ،دولت اوباما از اار شدن یمن از حلقه متحدان غتب و پیوستن آن به گتگه پشاتیبانان
گتیان مقاومت اسالمی که از آن با ع)وان هالل شیعی نیز نام میبتند؛ به وحشت افتاده و با این بهانه
ک ه بتاندازی دولت مستعفی م)صور هادی توسال انقالبیون به رهبتی انصاراهلل با تحتیک و داالات
ایتان صورت گتفته است ،اقدامات متعددی را بت ضد انقالب متدم یمن از گمله توسل باه صادور
قطع)امه در شورای ام)یت یا دادن چتاغ سبز به عتبستان بتای تجاوز نظامی به ااک یمن باه م)ظاور
الع سالح انصاراهلل و بازگتداندن م)صور هادی به قدرت و  ...سازماندهی و اگتا کتد.
مقابله با تتوریسم را میتوان قسمت دیگتی از س)اریوی ایاالت متحده باتای مقابلاه باا ماو
بیداری اسالمی در م)طقه بهاصوص در یمن به حساب آورد .بت این اساس ،آمتیکا به گای ای)کاه
در کشورهای گهان حضور یابد و اهداف استعماری و استکباری را دنبال ک)د ،از اتین گتوههای
تتوریستی و پیمانکاران اویش هت گا الزم بداند آتش یا گ)گی بتپا میک)اد ،تاا زمی)اه داالات و
حضور اود را به صورت غیت مستقیم فتاهم ک)اد ( . www.isnamtimes.orgدر افشااگتیهای
ادوارد اس)ودن ،پیمانکار سابن آژانا ام)یت ملی آمتیکا علیه دساتگاههای ااالعااتی ایان کشاور،
آمده است :سازمانهای ااالعاتی آمتیکا ،انگلیا و رژیم صهیونیستی در شکلگیتی داعش نقش
داشت)د و در عملیاتی با نام «النه زنبور» ،گتوه داعش را تشاکیل دادناد .وی ابان اسا)اد فااششاده
معتقد است گتوه داعش بتای حمایت از رژیم صهیونیستی تشکیل شده است و هدف عملیات النه
زنبور تشکیل گتوهی با شعارهای اساالمی اسات کاه ت)ادروها را از ستاسات گهاان گا ب ک)اد و
بتاساااس اندیشااههای تکفیااتی ،سااالح اااود را بااه سااوی کشااورهای مخااالف موگودیاات رژیاام
صهیونیستی نشانه بگیتد ( . www.Khamenei.irاین بتاورد دوگانه نشان میدهد که آمتیکا در
ورای شاعار مباارزه باا تتوریساام ،نخسات م)اافع ااود را دنبااال میک)اد و باه دنباال بهتهگیااتی از
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بحتانهای ناشی از اقدامات گتوههای تتوریساتی در گهات مشاتوعیتبخشایدن باه سیاساتهاای
مداالهگتایانه اود در امور داالی کشورهای ااورمیاناه ،از گملاه گلاوگیتی از توساعه گفتماان
بیداری اسالمی در میان ملتهای مسلمان است .ام)یت رژیم صهیونیستی را میتوان به ع)وان بخش
گداییناپ یت از راهبتد ام)یت ملی آمتیکا و سیاست م)طقهای این کشور در ااورمیانه ،به ویاژه در
یمن قلمداد کتد.

نتیجهگیری
بدون شک در اول یاک دهاه اایات ،گتیاانهاای تکفیاتی و تتوریساتی حاضات در محایال
ژئوپلتیکی غتب آسیا از گمله القاعده ،داعش ،گبهه ال)صته و ...به بازیگتان تیثیتگ ار در معادالت
سیاسی و ام)یتی م)طقه تبدیل شدهاند .در این میان «داعش» یا به تعبیت ب)یانگ اران و هاواداران ایان
گتوه« ،دولت اسالمی عتاق و شام» ،در حقیقت گمعی از نیتوهای القاعده باا ملیاتهاای مختلاف
میباش)د که در سال  2223توسال «ابو مصعب الزرقاوی» و در گتیان نامه وی باه «اساامه بان الدن»
رهبت القاعده ،ابعاد فکتی و عملیاتی آن اتحریزی و پایهگ اری شد .زرقاوی در ایان ناماه ضامن
تیکید بت ابعاد استتاتژیک حضور القاعده در عتاق و ستزمین شاام و همچ)این ضاتورت مباارزه باا
کفار (آمتیکا و شیعیان  ،گهاد فی سبیل اهلل در ستزمین رافدین (عتاق را واگاب دانساته و اعاالم
نمود که معتکه واقعی و ستنوشت نهایی گ)

با کفار در ستزمین شام و ااتاف آن تعیین اواهد

شد .در حالی که گتوه شبکهای همچون القاعده بارها باا تعتیاف حاوزه عملیااتی ااود در قلماتو
کشورهای غتبی هدف اود را هماوردی با کفار آمتیکایی و اروپایی اعالم کتده ،تیکید داعش بت
تمتکز در عتاق و سوریه سبب گمانهزنیهایی در مورد میموریتهای این گتوه تتوریستی شد.
از دید بسیاری از کارش)اسان ،در حالی که القاعده به ع)اوان گاتوه ساااته دسات آمتیکاا و
بتای کشورهای م)طقه چون عتبستان سعودی حداقل اود را متعهد به انجام میموریتهای گهادی
در ااااک کشااورهای غتباای میبی)ااد؛ تتوریسااتهااای داعااش حتاای زحماات الپوشااانی اهااداف
پشتیبانانشان را به اود نداده و آشکارا هدف فت)هانگیزی و ناآرامی در کشورهای اسالمی باه ویاژه
قلمتوی مقاومت در م)طقه را دنبال میک))د .با نگاهی تیزبی)انه و همچ)ان که مقام معظم رهبتی نیاز
بیان داشتهاند؛ میتوان دریافت که هدف اصلی و درازمدت از ایجاد چ)ین گتوههایی پیشبتد پتوژه
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اسالمهتاسی در گهان بوده است.
صتف نظت از چگونگی پیدایش گتوههای تتوریستی از این دست باید گفت بیتتدید
امتوزه داعش و سایت گتوه های وابسته به آن یکی از بازیگتانی هست)د که معادالت م)طقهای و
سیاست بینالملل را در غتب آسیا به شدت تحت تیثیت قتار دادهاند و به ع)وان یک تهدید ام)یتی
م)طقهای و فتام)طقهای قلمداد میشوند و مقابله با اطتات این گتوه تتوریستی – تکفیتی در
دستور کار اصلی سیاست ام)یتی و نظامی محور مقاومت و دولتهایی نظیت ایتان ،عتاق و
گ)بشهای اسالمی همسو با محور مقاومت قتار گتفته است .در حال حاضت در مورد ریشههای
پیدایش داعش و ااستگاه تاریخی گتوههای ب)یادگتای اسالمی نظیت القاعده و داعش دیدگاههای
مختلفی مطتح شده است .آنچه که مسلم است این است که نقش قدرتهای بزرگ و فتام)طقهای
بهویژه آمتیکا در ایجاد گتوههای تتوریستی بتاساس اهدافی چون ایجاد شکاف م هبی در م)طقه
غتب آسیا در این ارتباب بسیار بتگسته است .البته شماری از تحلیلگتان با اتخاذ رویکتد
اوشبی)انه معتقدند که ظهور و بتوز گتوههای اینچ)ی)ی محصول گغتافیای تاریخی و فته)گی و
ویژگیهای گامعهش)ااتی کشورهای این م)طقه میباشد .البته نگاهی م)طقی و م)طبن با واقعیات،
نسبتدادن تیسیا القاعده ،داعش و ال)صته به قدرتهای م)طقهای و فتام)طقهای را چ)دان با
واقعیتهای گامعهش)ااتی کشورهای م)طقه و احتیاب علمی سازگار نمیداند؛ اما این نکته به
مع)ای آن نیست که این بازیگتان کامالً اودمختار هست)د؛ بلکه آنها در میدانی از فتصتها و
محدودیتهای محیال پیتامون اود ایفای نقش میک))د و مان)د هت سازمان نظامی و مبارز تالش
دارد از کوچکتتین روزنهای بتای بیشی)هسازی م)افع ،نفوذ و قدرت اود استفاده نماید .از اتف
دیگت ،از آنجاییکه اغلب این گتوهها از آگاهی چ)دانی نسبت به مسایل و معادالت سیاسی -
ام)یتی م)طقه و نظام بینالمللی بتاوردار نیست)د و نگاهشان به تاریخ ،اسطورهای و رگوعشان به دین
کامالً غیت اگتهادی و تجتبه سیاسیشان دگماتیستی و محدود است؛ از اینرو عملکتد و
فعالیتهای آنها با م)افع بتای بازیگتان م)طقهای و فتام)طقهای به اور نااواسته و اواسته همسو
و همگهت شده است .از این رو میتوان گفت که القاعده ،ال)صته و داعش حتکتهای بومی
م)طقه غتب آسیا هست)د که ریشه در سااتارهای فتسوده سیاسی ،فتقهگتایی م هبی ،ضعف و
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درماندگی دولتهای ملی ،کارکتدهای نابتابت اقتصادی و چ)دپارگی هویت فته)گی این م)طقه
دارند.
از اتف دیگت ،عدم توگه گدی به فتقهگتایی در ک)ار تضعیف مداوم دولتهای ملی در
م)طقه غتب آسیا و در کشورهایی نظیت یمن به اصوص پا از انقالبهای سال  ،2222این کشور
را با یک االء قدرت سیاسی و ام)یتی روبتو کتده است و آمادهتتین گایگزین بتای این االء
قدرت ،گتوههای افتاای و ب)یادگتای م هبی همان)د داعش اواه)د بود .این گتوهها با توگه به
دشم)ی با شیعیان و مسلمانان س)تی ،گمهوری اسالمی ایتان و گ)بش انصاراهلل در یمن را با
چالشهای سیاسی و ام)یتی روبتو اواه)د ساات و در نهایت با داالت بازیگتان م)طقهای و
بینالمللی دام)ه بحتان در این کشور را افزایش داده و به ت)اسب آن شتایال ژئوپولیتیکی م)طقه را
دگتگون اواه)د ساات .همچ)ان که در اوایل سال  2222میالدی و همزمان با شکست ائتالف
عتبستان در تهاگم نظامی به یمن ،رسانههای یم)ی از حضور فتماندهان داعش و القاعده در استان
میرب بتای مقابله با نیتوهای دولت ص)عا ابت داده بودند .داعش ای بیانیهای کوتاه اعالم کتد با
نیتوهای ارتش و انصاراهلل یمن در م)طقه «الکساره» در استان میرب درگیت شده و مدعی شد که در
این درگیتی تعدادی از نیتوهای دولت ص)عا کشته و زامی شدهاند .در مقابل هم ،رسانههای یم)ی
اظهار داشت)د که «سیف الص)عانی» معاون مسئول ااالعات گتوه تتوریستی داعش در یمن که در
ک)ار نیتوهای وابسته به ائتالف سعودی میگ)گیدند ،در درگیتی با نیتوهای یم)ی در میرب کشته
شدهاند .بدون شک افزایش درگیتیهای فتقهای به اصوص شیعی -س)ی از پیامدهای اولیه این
بحتان در م)طقه غتب آسیا و بهویژه در کشور یمن اواهد بود .از سوی دیگت ،استمتار شتایال
آشفته م)طقه غتب آسیا به اصوص در کشورهایی نظیت عتاق ،سوریه و یمن امکان بحتانسازی را
به گتیانات ب)یادگتا مان)د داعش اواهد داد.
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پیشنهاد
با توگه به بترسی و تجزیهوتحلیل به عمل آمده پیش)هادهای زیت ارائه میشود:
 تالش مضاعف بتای تبیین ماهیت واقعی نیتوهای تکفیتی داعش به م)ظور گلوگیتی از
راهاندازی ،حمایت و هدایت تتوریسم در کشورهای اسالمی از اتین:
 .2تبیین ماهیت و هویت واقعی گتوه االبان
 .2تبیین ماهیت و هویت واقعی گتوه القاعده
 .3تبیین ماهیت و هویت واقعی گتوه داعش
 .9تبیین ماهیت و هویت واقعی سایت گتوههای تکفیتی
 تالش مضاعف بتای ایجاد اتحاد و ائتالف م)طقهای به م)ظور گلوگیتی از گستتش
هژمونی آمتیکا در میان کشورهای اسالمی از اتین:
 .2تبیین و آشکارسازی حضور سلطهالبانه آمتیکا در م)طقه
 .2تشتیح اسارتها ،مشکالت و مصائب گبتانناپ یت ناشی از پیوند میان آمتیکا با
کشورهای اسالمی
 .3آگاهسازی افکار عمومی مسلمانان در اصوص اهداف و حضور نظامی آمتیکا در میان
کشورهای اسالمی
 تالش مضاعف بتای تمسک به مشتتکات دین مبین اسالم به م)ظور گلوگیتی از
درگیتنمودن مسلمانان کشورهای اسالمی با همدیگت از اتین:
 .2تیکید بت مشتتکات و ک)ار گ اشتن ااتالفات میان کشورهای اسالمی
 .2بصیتتافزایی نسبت به تفکیک گتیان اصیل اسالمی از گتیان تکفیتی
 .3ا) یسازی اقدامات داعش و سایت گتیانهای تکفیتی در به راه اندااتن ااتالفات
م هبی
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 -22شیتازی ،ابوالحسن؛ ابائی زواره ،سیدرضا (« ، 2332کالبدشکافی انقاالب صاورتی در
یمن و نقش عتبستان در ستکوب آن» ،پژوهش)امه روابال بینالملل ،دوره  ،7شماره ،22
صص .36 – 67
 -22نیکو ،حمید (« ، 2339بیداری اسالمی و چشمانداز اسالمگتایی در یمن» ،فصالنامه 25
اتداد ،سال دهم ،شماره  ،33صص .36- 222
 -22ساامیعی اصاافهانی ،علیتضااا؛ محماادی عزیزآبااادی ،مهاادی؛ نیااکفت ،گاسااب (2339
«ژئوپلیتیک هویت و تیثیت آن بت راهبتد ام)یتی ایتان و عتبستان در بحتان یمن» ،فصل)امه
پژوهشهای سیاسی گهان اسالم سال پ)جم ،شماره دوم ،صص  6الی .22
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 -23احمادی ،حمیاد؛ اساتوی ،افساانه (« ، 2335کالبدشاکافی تهااگم عتبساتان باه یمان:
ژئوپلیتیک ،محیال بحاتانزای داالای و سیاسات بینالملال» ،فصال)امه سیاسات ،مجلاه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،97شماره  ،9صص .626 – 636
 -29علوی وفا ،سعید؛ عتاقچی ،سید عباس (« ، 2336تحلیل محیال راهبتدی بحاتان یمان و
شبیهسازی روندهای آتی با استفاده از تک)یک نقشه ش)ااتی فازی» ،فصال)امه مطالعاات
دفاعی استتاتژیک ،سال هفدهم ،شماره  ،67صص .265 - 222
 -25محمدی ،مهدی (« ، 2339گوانب و دالیل حملاه عتبساتان باه یمان و پیامادهای آن»،
اندیشه سیاسی ،شماره .96
 -27فتحی ،محمدگواد؛ نیکونهاد ،ایوب (« ، 2333آی)دهپژوهی بحتان یمان بتاسااس روش
تحلیل بازیگتان» ،فصل)امه علمی مطالعات سیاسای گهاان اساالم ،ساال نهام ،شاماره ،2
صص .22-52
 -26اکبااتی ،حمیدرضااا (« ، 2335چگااونگی نقشآفتی)اای داعااش در م)اساابات سیاساای
ااورمیانه» ،گستارهای سیاسی معاصت ،پژوهشاگاه علاوم انساانی و مطالعاات فته)گای،
سال هفتم ،شماره اول ،صص .2-27
 -26سیدنژاد ،سید باقت (« ، 2332رویکتدش)اسی فلسفی و معتفتی گتیان سلفیگتی» ،فلسفه
دین ،سال  ،6شماره .22
 -23نعیمیان ،ذبیحاهلل (« ، 2367گتیاان ناو سالفیهاا در دوران معاصات» ،فصال)امه مطالعاات
انقالب اسالمی ،شماره .22
 -32امیتعبدالهیان ،حسین (« ، 2335واکاوی تحوالت یمن ،تجاوز آمتیکاایی – ساعودی و
پیامدها» ،فصل)امه مطالعات سیاسی اارگی تهتان ،سال اول ،شماره .2
 -32زارعان ،احمد (« ، 2333زمی)اههای ظهاور و گساتتش داعاش در محایال ام)یتای غاتب
آسیا» ،فصل)امه آفاق ام)یت ،سال هفتم ،شماره .23
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بررسی عوام) مؤثر در ظهور و قدرتیابی داعش در یمن

ج سایت:
 -32احماادیان ،حساان (« ، 2332چشاامانداز تغییاات رژیاام در یماان؛ چااالشهااا و پیاماادها»،
 2332/22/29قابل دستتس در:
http://www.isrjournals.com/ne/middle-east-farsi/193-essay-49.html

 -33عبدالحکیم ،هالل «الیمن تتاگع القاعده و بتوز داعش» موقع الجزیته 22 ،مارس .2227
 22 -39دلیل محکم بتای ارتباب بین آمتیکا و داعش 2 ،دی  ،2335قابل دستتس در:
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=35214

 -35حیدری ،گهانگیت (« ، 2339اهمیت استتاتژیک یمن و تاریخ تقابالت عتبستان باا ایان
کشور» قابل دستتس در
http://omiidestan.mihanblog.com/post/24

 -37معموری ،علی (« ، 2333نوستالژی االفت اسالمی در گهان س)ی»
www.bbc.co.uk/persian1393/3/31
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بررسی عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ هشتساله دفاع مقدس

غالمحسین طیبی ،1روحاله

پورآسیاب2

تاریخ دریافت2922/25/22 :
تاریخ پ یتش2922/27/25 :

چکیده
پایان گ)

ایتان و عتاق و پ یتش آتشبا دو گانبه ،تغییت و تحوالتی را در دیپلماسی

ایتان به وگود آورده و زمی)ه را بتای بازسازی روابال سیاسی با بتای از کشورها فتاهم آورد و
بتقتاری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایتان نزدیک بودند ،در دستور کار
سیاست اارگی قتار گتفت .سوریه که در این ردیف از کشورها قتار داشت ،گایگاه ویژهای را
در سیاست اارگی ایتان به اود ااتصاص داده است؛ بهاوری که از آن به ع)وان کشور دوست و
بتادر یاد شده است .ایجاد زمی)ه بتای فتوپاشی نظام دوقطبی ،سوریه را از وضعیت قبلی اود
اار کتد .در چ)ین شتایطی ،سوریه تالش نمود تا روابال سیاسی اود را با گهان میانهروی عتب
بازسازی نماید .با تهاگم عتاق به کویت ،روابال ایتان و سوریه که تا حدودی با مسیله لب)ان
مخدوش شده بود ،تحت تیثیت آن قتار گتفت و زمی)ه مجدد همکاریهای سیاسی میان دو کشور
را فتاهم نمود .در این تحقین بت آن شدیم با روش توصیفی -تحلیلی بت پایه ااالعات کتابخانهای و
اس)ادی به بترسی عوامل تیثیتگ ار بت روابال ایتان و سوریه پا از گ)

هشتساله دفاع مقدس

بپتدازیم .یافتههای تحقین نشان میدهد عواملی از قبیل پیمان اائف و مواضع ایتان و سوریه ،حملة
عتاق به کویت و مواضع ایتان و سوریه ،ک)فتانا صلح مادرید و مواضع ایتان و سوریه ،ااتالفات
ایتان و امارات متحده عتبی و موضعگیتی سوریه ،تهاگم تتکیه به شمال عتاق و مواضع ایتان و
سوریه ،پیمان استتاتژیک تتکیه  -استائیل و مواضع ایتان و سوریه و ااتالفات تتکیه  -سوریه از
گمله عوامل تیثیتگ ار بت روابال ایتان و سوریه پا از گ)
کلید واژهها :ایتان ،سوریه ،روابال ایتان و سوریه ،گ)
 -2هیئتعلمی دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .
 -2مدرس دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع .

هشت سال دفاع مقدس بوده است.
هشتساله دفاع مقدس.
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مقدمه
ااورمیانه به ع)وان م)طقهای استتاتژیک ،گایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابتقدرت
شتق و غتب در دوران گ)
میکتد .پا از دوران گ)

ستد داشت و نقش یک محتک را در مداالة ابتقدرتها ایفا
ستد و فتوپاشی شوروی نه ت)ها این م)طقه اهمیت اود را از دست

نداده ،بلکه بت اهمیت آن نیز افزوده شده است .ل ا درک و ش)اات صحیح از تحوالت م)طقه
ااورمیانه ،بتای ایتان که اود در این م)طقه قتار دارد ،ضتوری و آگاهی از عملکتد دولتهای
م)طقه نیز در این راستا مهم است .سوریه به دلیل موقعیت گغتافیایی و استتاتژیکی ،یکی از
مهمتتین کشورهای ااورمیانه محسوب میشود که توانسته است در چ)د دهة اایت نقش مهمی را
در روند تحوالت م)طقهای ایفا نماید .بدین لحاظ ،این کشور گایگاه ویژهای را در سیاست
اارگی ایتان که اولویت اصلی را در روابال اارگی بت همکاری با کشورهای اسالمی و غیت متعهد
می دهد ،به اود ااتصاص داده است و نیاز هست که ش)اات بیشتتی نسبت به آن پیدا کتد .ایتان
و سوریه به ع)وان دو کشور ااورمیانهای غیت همسایه توانستهاند در دو و نیم دهة اایت ،بیشتتین
هماه)گیها را در روند تحوالت م)طقه ای و گهان اسالم کسب نمای)د و به ع)وان الگویی بتای
دیگت کشورهای م)طقه در همکاریهای دو گانبه مطتح شوند.
حال پتسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گستتش روابال دو گانبه مسثت بوده
است؟ علت هماه)گی در اک ت تحوالت م)طقهای چه بوده است که توانسته روابال این دو کشور را
به ع)وان الگویی بتای سایت کشورها در م)اسبات دوگانبه تبدیل ک)د؟ این پتسشی است که
پژوهش حاضت در راستای آن تدوین شده است.

عوام) تأثیرگذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
 1د پیمان طائف
به دنبال ااتالفات پیشآمده میان احزاب لب)انی به ویژه دو گتوه شیعه موسوم به حزباهلل و
امل ،کمیته سه گانبه اتحادیه عتب (متشکل از رهبتان الجزایت ،عتبستان و متاکش اتح صلحی
در  6ماده بتای حل بحتان تهیه نمود .اقدامات کمیته سه گانبه اتحادیه عتب در گهت تصویب
اتح صلح  6مادهای ،مورد پشتیبانی آمتیکا و شوروی قتار گتفت و دو کشور در یک بیانیه
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مشتتک که متعاقب م اکتات گیمز بیکت وزیت اارگه آمتیکا با ادوارد شواردنادزه وزیت اارگه
شوروی م)تشت شد ،با میموریت صلح کمیته سه گانبه عتب ابتاز اش)ودی کتدند و از تمامی
اتفهای درگیت در مسائل لب)ان اواست)د به نحو م بتی به این تالشها پاسخ گوی)د و حداک ت توان
اود را بتای حمایت از اقدام کمیته سه گانبه به کار گیتند .همزمان ،ااضتاالبتاهیمی نمای)دا
اعزامی کمیته سه گانه عتب ،تماسهای سیاسی اود با شخصیتهای سیاسی و پارلمانی لب)ان را از
تاریخ  25سپتامبت  2363آغاز کتد و موفن به بتپایی اگالس در اائف با حضور نمای)دگان مجلا
لب)ان شد و پا از  22روز بح
م)ظور پایان دادن به گ)

و تبادلنظت ستانجام موافقتنامهای در تاریخ  22اکتبت  2363به

و ااتالفات داالی در لب)ان تصویب شد .بتاساس اتح م کور ،پارلمان

این کشور از این پا دارای  226نمای)ده اواهد بود که به صورت مساوی از میان اوایف مسلمان
و مسیحی تعیین میگتدید .این تقسیم در واقع امتیازی به نفع مسیحیان و ضتری متوگه مسلمانان
که حداقل  72درصد گمعیت لب)ان را تشکیل میدادند ،بود .بتنده اصلی اگالس اائف ،در واقع
کابی)ه لب)ان بود که به ع)وان یک مجموعه قدرت ،به متاتب از نخستوزیت که در رأس آن قتار
داشت قدرتم)د بود .این کابی)ه لب)ان بود که باید در مورد مسائل اساسی که دام)ه آن وسیع بود،
تصمیمگیتی نماید و گالب ای)که در این مسائل رأی کابی)ه که به تساوی بین مسلمانان و مسیحیان
تقسیم شده بود ،بتاساس  2/3آراء بود .این امت همکاری رسمی بین مسلمانان و مسیحیان را
اگت)ابناپ یت نمود (اسحاقزاده :2376 ،ص  . 73گ)احهای مختلف در تبادل اتح م کور،
اظهارنظتهای متفاوتی نمودند .حزباهلل لب)ان توافق)امه اائف را ت بیتک))ده مارونیها و در رأس
نظام اایفهگتی لب)ان دانست و کلیه احزاب و نیتوهای اسالمی و ملی لب)ان را به تشکیل اگالس
فوقالعادهای بتای تضمین هویت لب)ان و آی)ده فتزندان مجاهد آن در آزادسازی لب)ان و قدس و
همه ستزمینهای مقدس اسالمی دعوت کتد (روزنامه رسالت . 2376/6/9 ،سلیمالحص
نخستوزیت لب)ان از تصویب اتح صلح م کور استقبال نمود و از تمامی متدم لب)ان اواست که
این اتح را به دور از هتگونه احتیاب و محافظهکاری بپ یتند و اود را نسبت به تمامی آن متعهد
بدان)د .ولید گ)بالب رهبت دروزیهای لب)ان ،این قتارداد را رد کتد و آن را پوچ و بیهوده نامید.
میشل عون ،رئیا مارونیها اظهار نمود که قبول این موافقتنامه یک گ)ایت اواهد بود ،زیتا در
آن به یک گدول زمانی بتای اتو نیتوهای سوریه از لب)ان اشاره نشده است .عبدالحلیم ادام
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معاون رئیاگمهور سوریه از موافقتنامة اائف به این دلیل که ((به گ)

های داالی پایان

بخشید به اوبی یاد کتد .سوریه و عتبستان اقدامات مشتتکی را در این دوران و در رابطه با
م)اقشات داالی لب)ان بدون توگه به نقش ایتان به انجام رساندند؛ ب)ابتاین وضعیت سیاسی در لب)ان
و شکلب)دی رفتار و کارکتد گتوههای مختلف بتای دستیابی به صلح ،با اتحاد و همکاری همه
گانبة اعتاب حاصل گتدید (اسدی :2373 ،ص . 532موضع ایتان در این اصوص متفاوت بود .از
دیدگاه ایتان ،دستیابی به چ)ین توافنهایی میتوانست به مفهوم گدایی سوریه از ایتان و کاهش
نفوذ ایتان در گ)وب لب)ان باشد؛ اطتی که از دید تهتان ،ایتان را تهدید میکتد این بود که چ)ین
توافقی نتیجهای گز کماهمیت کتدن نقش مهم ایتان در م)طقه ندارد؛ چتا که ایتان هیچ روابال
دیپلماتیکی با مصت ،عتاق و عتبستان نداشت و ایتان قادر نبود گایگزین م)اسبی بتای اتحاد با
سوریه داشته باشد؛ همچ)ین با ایاالت و گمهوریهای عتب دیگتی چون اردن ،تونا یا سازمان
آزادیبخش فلسطین ( PLOروابال سیاسی نداشت 2.بدینلحاظ به مخالفت با این قتارداد
بتااست و متاتب اعتتاض اود را به سوریه اعالم کتد و به دنبال آن ،آقای والیتی وزیت اارگه
وقت به دمشن سفت و با مقامات بل)دپایه سوری و گتوههای ملی و اسالمی لب)ان در دمشن دیدار
نمود .در این دیدار ،اگالس اائف و مواضع سوریه در قبال آن مورد بح

و بترسی قتار گتفت و

به ضتورت اتخاذ مواضع مشتتک در قبال نادیدهانگاشتن حن اک تیت متدم لب)ان در آی)ده سیاسی
این کشور و ستکوب نیتوهای ملی و اسالمی از سوی نظام مارونی و رژیم استائیل تیکید شد.
وزیت اارگه نسبت به اطت تجزیه لب)ان هشدار داد و مسلمانان این کشور را بت مقابله و هوشیاری در
بتابت اینگونه اطتات دعوت کتد .پا از آن درگیتیهای شدیدی میان متحدان ملی سوریه و
ایتان در لب)ان روی داد .ااتالف در دیدگاههای دو گتوه در مورد اوضاع داالی لب)ان از گمله
مسئله گ)وب لب)ان ،باع

درگیتیهای شدید بین حزباهلل و گ)بش امل شده بود .در واقع،

حزباهلل حاضت نبود که در گ)وب لب)ان ،امل نقش انحصاری را ایفا نماید و گ)بش امل نیز به علت
بیم از حمالت تالفیگویانه استائیل و یا تقویت موضع حزباهلل در میان اقشار متدم گ)وب لب)ان
حاضت نبود که حزباهلل در گ)وب لب)ان آزادی عمل داشته باشد و این مسئله سبب ااتالفات و
2- Anoushi rvan Ehteshami And Reymond A.Hinnebuseh , Syria And Iran Middle
Powers In A Penetrated Regional System,Routled,London,1997 , P.46
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درگیتیهای دو گتوه شیعه شده بود (اسحاقزاده :2376 ،ص  . 77عالوه بت ااتالفات در ارتباب با
گ)وب لب)ان ،در اهدافشان نیز با یکدیگت ااتالف داشت)د؛ هدف حزباهلل بتقتاری گمهوری
اسالمی در لب)ان و هدف امل ،ایجاد نوعی دموکتاسی بتای این کشور بود که در آن مسلمانان لب)ان
با توگه به ای)که اک تیت متدم این کشور را تشکیل میدادند ،حکومت را در دست گیتند .به دنبال
این درگیتیها ،ایتان اقدام به میانجیگتی و م اکته با اتفهای درگیت کتد (همان ،ص  . 62با
استمتار مشکل لب)ان ،دولت سوریه احساس کتد که از اتین تجدید رابطه با مصت میتواند
پشتیبانی عتبی از توافن اائف را وسیعتت و قویتت ک)د و دیپلماسی مصت میتواند حمایت
بینالمللی بیشتتی ،به اصوص در کشورهای غتبی بتای توافن یادشده فتاهم آورد (سعیدی،
 :2373ص  . 77سوریه معتقد بود حمایت یادشده میتواند بت اشکال زیت متجلی شود:
ا پشتیبانی از توافن اائف و تییید دیدگاه سوریه نسبت به لب)ان؛
ا مساعدت مصت در زمی)ه تیمین حمایت بینالمللی بتای توافن اائف؛
ا تعدیل موضع عتاق در لب)ان ،یا از اتین اعمال نفوذ مستقیم مصت نزد عتاق و یا از این اتین
که عتاق با مالحظه نزدیکی مصت و سوریه با یکدیگت ،حساب کار اود را اواهد کتد و در لب)اان
کوتاه اواهد آمد (سعیدی :2373 ،ص . 69
عتاق که پا از گ)

با ایتان ،با حضور اود در لب)ان در پی ت)بیه ساوریه باود ،باه حمایات

دشم)ان سوریه در لب)ان و در رأس آنها ژنتال میشل عون در زمی)ههای تسلیحاتی ،ماالی و سیاسای
پتداات و ب)ا به گزارش م)ابع غتبی ،موشکهای فتاگ  62در ااتیار عون قتار داد تا با آن دمشن
را مورد حمله قتار دهد .اارق عزیز وزیت اارگة عتاق در ژوئن  2332در ارتبااب باا عادم ساازش
عتاق با سوریه ،در پاسخ به این سسال که چتا عتاق تالش نمیک)د با سوریه از در صلح وارد شود،
گفت ((از آنجایی که سوریه یکی از مخالفان عتاق و فعاالن در ااالل  6ساال گ شاته باود ،بایاد
سیاستش را توضیح دهد .به عالوه در اوضاعواحوال ک)ونی سازش غیات ممکان اسات  .2شاورای
همکاری عتب ،عامل دیگتی در تتس و احساس انزوای ساوریهاا شاد .در فوریاة  ،2363عاتاق،
مصت ،اردن و یمن شمالی شاورای همکااری عاتب را تیسایا کتدناد .هادف از شاکلگیتی آن،
2- Neil Quilliam , Syria And A Wew World Order , Durham Middleas Monographs
Series , London , 1999 , P.53. 34. Ibid.
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گستتش همکاریهای اقتصادی و سیاسی بین اعضاء بود که این امت بتای سوریها چ)دان مطلاوب
نبود؛ چتا که عتاق در پی اهداف سیاسی ،نظامی و ام)یتی بتای مقابلاه باا گمهاوری اساالمی و نیاز
محاصتا سوریه بود .علات دیگات اتخااذ سیاساتهای گدیاد ساوریه را بایاد در تغییات و تحاوالت
شوروی سابن گستجو کتد .روابال سوریه با شوروی از ه)گام روی کار آمدن میخائیل گوربااچف
و اعالن االمشی سیاسی گدید در شوروی ،شاهد نوعی فتتت بوده است؛ زیتا تالشهای  22سالة
سوریه بتای تحقنبخشیدن به موازنة استتاتژیک با رژیم صهیونیستی مغایت باا پتوساتتویکا شا)ااته
شده و این امت بعد از مالقات گورباچف با گت بوش در مالتا در اوااات ساال  2363عماالً توساال
دولت شوروی به سوریه ابالغ شد؛ باه ایان صاورت کاه مساکو باه دمشان اااالع داد کاه موازناة
استتاتژیک سوریه با استائیل ،هدف بل)دپتوازانهای است که قابل تحقان نیسات و ساوریه بایاد باه
اتید سالحهای دفاعی مورد نیاز اود بس)ده ک)د .قبال از ایان نیاز در ساال  ،2366گوربااچف باه
حافظ اسد گفته بود که شوروی اواهان گ)

دیگتی در ااورمیانه نیسات و مایاواهاد رواباال

اود را با استائیل بهبود بخشد (سعیدی :2373 ،ص  . 53سوریه کاه از چ)اد ااتف در فشاار باود،
احساس میکتد با توافن اائف میتواند تا حدودی از مشکالت رهایی یابد؛ ولی ناهت)ها مشاکالت
حل نشد ،بلکه بت مشکالتش افزوده شد و عالوه بت کشیدهشدن در گاتداب ااتالفاات حازباهلل و
امل ،در روابطش با ایتان دچار نوسان ش د و گهت حفظ موازنه در بتابت استائیل و عاتاق ،ایان باار
متوسل به مصت شد.
 2د حملة عراق به کویت
گ)

هشتساله نشان داد که ایتان اعماه و شاکار راحتای باتای اهاداف بع ایهاا نیسات و

ب)ابتاین بغداد به ظاهت راه صلحی را با گمهوری اسالمی در پیش گتفت .درگیتی بغاداد باا دمشان
بهویژه در لب)ان نشان داد که سوریها را نمیتوان به سادگی از پاا درآورد؛ ب)اابتاین رهباتان عاتاق
توگه اود را به کویت معطوف نمودند ،گایی که رهبتان این کشور قبالً به ماگتاگویی دست زده
و از این رهگ ر استفادههای کالن بتده بودند .بدین تتتیاب ،ساپاهیان مهااگم عاتاق در دوم اوت
 2332ظتف چ)د ساعت ک)تتل کویت را در دست گتفت)د و عتاق بالفاصله پا از اشاغال کویات
یک دولت آزاد در این کشور تشکیل داد و سپا آن را ضمیمه ااک ااود کاتد .صادام حساین
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رئیاگمهور عتاق نیز ضمن اشاره به اشغال و الحاق کویت به عتاق اظهار داشت(( :تااریخ باه ماا
ثابت کتده که کویت بخشی از ااک عتاق است  ،...داالت در کویت به تقسیمات استعماری که
ثتوت ها را از آن اقلیت سااته و اک تیت را بدون ثتوت رها کتده است ،پایان میدهد ...اک)ون ماا
یک ملت و یک کشور هستیم  ،...عتاق گدید اک)اون از زاااو (ماتز شامالی عاتاق باا تتکیاه تاا
احمدی (ب)در االحمدی کویت امتداد دارد (گعفتی ولدانی :2366 ،ص  . 322ایان تهااگم ،ناه
ت)ها تحلیلگتان و ناظتان مسائل بینالملل را ،بلکه دولتهای گهان و نظام بینالملل را نیز به شگفتی
و عکا العمل و داالت مستقیم در این بحتان وا داشات .در هماان روز تجااوز عاتاق باه کویات،
ایتان اقدام آن کشور را محکوم کتد و اواستار ((عقبنشی)ی فوری ساتبازان عتاقای باه متزهاای
ش)ااتهشدا بینالمللی و حل مسالمتآمیز ااتالف شد .در پای آن ،آقاای والیتای وزیات اارگاه
وقت ،از تفاوتی که میان بتاورد ستیع و مسثت شورای ام)یت سازمان ملل با تجاوز عتاق به کویات
و ((شش روز تمام وقتگ رانی پیش از محکومکاتدن تجااوز عاتاق باه ایاتان در ساال  2362م
وگود داشت و حتی در آن زمان هم قطع)امهای به تصویب رساند که در آن دراواست عقبنشی)ی
عتاق مطتح نشده بود ،به شدت انتقاد کتد .با ایان حاال ،ایاتان از هماة قطع)اماههای ساازمان ملال
صادقانه پشتیبانی و با ای)که این گمان شایع بود که ممکن است تحتیمهای تجاری وضعشده بت ضد
عتاق را زیت پا گ ارد ،مجازاتهای اقتصادی سازمان ملل را رعایت کتد (مضانی :2362 ،ص . 67
ایتان با اعالم بیاتفی در گتیان بحتان و اودداری از حمایت صدام ،موقعیات بینالملال ااود را
استحکام بخشید و زمی)ة بتقتاری روابال نزدیکتتی را باا کشاورهای م)طقاه کاه درگیات باا عاتاق
بودند ،فتاهم ساات .از دستاوردهای این سیاست ،میتوان به تجدید رواباال سیاسای باین ایاتان و
عتبستان سعودی و بهبود روابال با مصت و سایت کشورهای عتبی حوزا الی،فارس با کمک سوریه
اشاره کتد .البته سیاست بیاتفی ایتان به مع)ی بیتفاوتی نبود؛ بلکه ضمن محکومکتدن تجاوز ،با
صتاحت و قااعیت حضور نظامی آمتیکا و سایت کشورهای بیگانه را در الی،فارس محکوم کاتد
و اواستار حل مسئله از اتین ک)فتانا اسالمی باود (دهقاان اتزگاانی :2363 ،ص  . 67ایاتان از
فتصت استفاده کتد و ای سخ)تانی به غتب اعالم کتد کاه بحاتان ایجادشاده فقاال نتیجاه اعماال
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سیاست نامعقول آمتیکا در توسعه و تجهیز عتاق و تضعیف ایتان در اول گ)

تحمیلی است؛ دو

کشوری که ستون اصلی نظم و سامان م)طقه را تشکیل میدادند 2.سوریه نیز به دنبال اشغال اااک
کویت توسال عتاق ،به مخا لفت با این تهاگم پتداات و در ابتدا اعاالم کاتد کاه ااتالفاات میاان
اعتاب میبایست در چارچوب گامعه عاتب حلوفصال شاود؛ بات ایان اسااس دعاوت باه تشاکیل
اگالس فوق العاده ستان عتب نمود تا ماگتای اشغال کویت توسال عتاق در ایان اگاالس بترسای
شود ،این اگالس با تیایت در قاهته گشایش یافت .در گلسات ک)فتانا وزرای اارگاه عاتب در
قاهته به تاریخ  2اوت  ،2332سوریه اواستار عقبنشی)ی عتاق و بازگشات دولات قاانونی کویات
گتدید .سوریه بت این اعتقاد بود که عتاق در اثت این تهاگم ،امکانات اعتاب را در مقابله با استائیل
تضعیف اواهد کتد و تجمع بزرگ نظامی غتب در م)طقه صتفاً به م)ظور ااتا عاتاق از کویات
نیست؛ بلکه هدف واردکتدن استائیل در تتتیبات ام)یتی م)طقهای پیش)هادی (غتب و بات هام زدن
موازنه نیتوها در م)طقه است .این تهاگم زمی)هساز مهمتتین آزمایش در روابال ایتان و سوریه شاد.
در حالی که حمایت سوریه از مدااله نظاامی عاتاق در چاارچوب اتحااد تحات رهباتی آمتیکاا،
دستاورد سیاسی و دیپلماتیک گالبتوگهی از گانب حافظ اسد بود؛ شاید گالبتوگاهتات از ایان،
مالیمت نسبی ایتان در پ یتش ارسال نیتوهاای ساوری در ک)اار نیتوهاای آمتیکاایی در عملیاات
اوفان صحتا و عدم مشاهدا هیچگونه تیثیت م)فی بات رواباال میاان دو کشاور باود .بحاتان کویات
فتصتی حیاتی بتای شکست صدام و در نهایت رهایی از تهدیدی دائم علیه سوریه و ایتان باود .در
این راستا ،اتحاد سوریه با آمتیکا و رژیمهای محافظهکار عتب ،فتصتی را به ایتان بتای دستیابی به
هدف بل)دمدت ایدئولوژیک و استتاتژیکش داد .رابطة گدید سوریه و ایاالتمتحده ،میتوانسات
نفوذ بازدارندهای بت آمتیکا داشته و مانعی در آزادی عمل آمتیکا علیه ایتان باشد؛ به همین دلیال،
این سیاست با موافقت ایتان همتاه شد .ایتان از اتین سوریه میتوانسات بادون دادن امتیاازی ،در
ائتالف ضد صدام گایگاهی داشته باشد .از دیدگاه سوریه ،موضع ایاتان در ااول بحاتان کویات،
پافشاری سوریه را بت حفظ روابطش با ایتان در اول سالیان متمادی توگیه میکتد .با ایان وگاود،
سوریه بتای اامی)ان از سیاستش در مقابل بحتان ،بهتت آن دید کاه باا ایاتان مشاورت ک)اد و ماانع

2- Anoushirvan Enteshami And Raymond A.Hinnebush , Op. Cit.P.109.
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ایجاد هتگونه سوءتفاهمی میان دو ک شور شود .ب)ابتاین دیدار حافظ اسد پاا از انقاالب از تهاتان
در  22تا  25سپتامبت  32( 2332شهتیور تا  9مهت  2373تصاادفی نباود 2.محاور اساسای گفتگوهاا،
حول سه مسئله اساسی انجام شد :بحتان الی،فارس ،بحتان لب)ان و روابال دوگانبه .تهتان و دمشان
با دو دیدگاه متفاوت در قبال بحتان م کور وارد م اکته شدند .ایتان به ویژه بعاد از ساخ)ان مقاام
معظم رهبتی ،در عین حال که اشغال کویت توسال عتاق را محکوم میکتد و اواساتار پایاان آن
بود ،نوک پیکان حمالت اود را متوگه ایاالتمتحده میساات؛ تا آنجا که مباارزه علیاه حضاور
نظامی آمتیکا در م)طقه را گها د و کشتگان در این راه را شهید اواند .ایتان تجاوز عتاق به کویت
را صتفاً بهانه «بیپایه» غتبیها بتای استقتار در م)طقه میدانست .ل ا گادا از مسائله تجااوز صادام،
اواستار اتو غتبیها بود .این در حالی بود که سوریه ،تجاوز بغاداد را علات حضاور نیتوهاای
نظامی غتب در الی،فارس قلمداد کتد و بت همین مب)ا بتای رفع معلاول (حضاور غتبیهاا از باین
بتدن علت (اشغال کویت را به ع)وان اولین گام الزم شامتد و ایان دو را باه هام متباوب دانسات.
بتاساس همین تحلیل ،ایتان از یک راهحل م)طقهای باتای رفاع تجااوز صادام بات کویات حمایات
میکتد و سوریه از یک راهحل بینالملل با حضور غتب گانبداری میکتد .تهتان و دمشن با چ)ین
زمی)های وارد گفتگوهای دو گانبه پیتامون بحتان الی،فارس شادند .دو دور ما اکته رسامی باین
رؤسای گمهور دو کشور به هماتاه دسات کام ده سااعت ما اکته اصوصای ،نشاانگت حساسایت
اتفین نسبت به این مسئله بود (کیهان هوایی . 2373/6/22 ،در نهایت ،دو رئیاگمهور باه توافان
رسیدند که بتای دستیابی به اهداف م کور همکاری نمای)د .هت دو اتف به این نتیجه رسیدند کاه
ایجاد یک سیستم ام)یتی با مشارکت کشاورهای م)طقاه ،بهتاتین و مفیادتتین راهحال باتای تایمین
ام)یت و ثبات کشورها و ملل م)طقه است و بتپایی این سیستم ام)یتی گامی مهم در گهت گساتتش
و تعمین م)اسبات بین کشورهای م)طقه و تقویت روحیه بتادری و همبستگی اسالمی و عتبی باتای
مقابله با اتحهای مشاکوک اسات (هماان . 2373/22/3 ،تاالش صادام باتای توسال باه اساالم و
رادیکالهای اسالمی در م)طقه در نتیجه موضع مشتتک سوریه و ایتان تا حد زیادی مخدوش شد؛
با توگه به نفوذ هت دو اتف بت بسیاری از گتوههای غیتم هبی رادیکال و اسالمی ،شکست عاتاق
2- Hossein J.Agha And Ahmad S.Khalidi, Syria And Iran Rivalry And Copperarion,
The Royal Institute Of International Affairs , London , 1995, P.29.
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در بسی ،افکار عمومی یا تالشهای تتوریستی را میتوان تا حد زیادی به سیاست آگاهانة ساوری
 ایتانی در این زمی)ه نسبت داد .سوریه در این زمان به ع)وان پلی مابین ایتان و کشورهای شاورایهمکاری الی،فارس عمل کتد و آن ها توانست)د بتای اولین بار بعد از انقالب ،باه ایاتان باه ع)اوان
همتاه و شتیکی قابل قبول و قابل اعتماد در الی،فارس نگاه ک))د؛ اما با گ)

 2332متحدین علیه

عتاق ،تالشهایی به انجام رسید تا روند غتبیکتدن م)طقه با مشارکت واحدهای عتبای ااورمیاناه
شکل گیتد .در این رابطه ابتکار اتح ام)یتی  7+2که در مارس  2332باه وگاود آماد ،باتای ایاتان
نااوشای)د محسوب میشد .بتاساس اتح یادشاده ،کشاورهای شاورای همکااری الی،فاارس باه
همتاه سوریه و مصت درصدد ایجااد شاکلب)دی ام)یتای گدیادی بادون مشاارکت ایاتان بتآمدناد
(احتشامی :2366 ،ص  . 226بتاساس بیانیه دمشن یا ( 7+2قتار شد نیاتوی ام)یتای مشاتتکی باتای
تیمین ام)یت الی،فارس فتاهم شود .مسئولیت تیمین هزی)ههای مالی تتتیبات ایان نیتوهاا باه عهاده
شش کشور عضو شورای همکاری الی،فارس قتار گتفت و مسئولیت تیمین نیتوی انساانی ماورد
نیاز آن به دو کشور مصت و سوریه واگ ار شد .امضای این بیانیه با مخالفت ایتان مواگه شد .ایاتان
اواستار تتتیباتی با مشارکت کشورهای م)طقه شد و با حضور قدرتهای اارگی به ع)وان عامالن
ااالل در نظم م)طقهای مخالفت ورزید و به سوریه در مورد همکاریاش با ائتالف اتفادار غاتب
هشدار داد .روزنامه کیهان این ساسال را مطاتح کاتد کاه چگوناه ساوریه مایتواناد باا ایان گاتوه
همکاری ک)د ،در حالیکه آنها سال ها کوشیدند تا حافظ اسد را به ااات دشم)ی و عدم سازشش
با استائیل نابود ک))د؟
به نظت میرسید این بی انیه اتحی بود بتای آمتیکا که به موازنه قدرت ایاتان بپاتدازد و نقاش
سوریه در آن امتی نامتعارف و غیت معمول بود .مطبوعات ایتان این سسال را مطتح کتدند کاه آیاا
دمشن به اراده آمتیکا تسلیم اواهد شاد و درگیاتی اعاتاب  -اساتائیل را فقاال باه اااات گاتفتن
اندکی حمایت و پشتوانه مالی از کشورهای حوزه الی،فارس و عتبساتان ساعودی تاتک اواهاد
کتد؟ تهتان تایمز معتقد بود که اگت این بیانیه فقال م)جت به مقداری کماک ماالی باه ساوریه شاود،
قابل تحمل بوده و مسئلهای نیست؛ ولی هتگونه تدارکات و تمهیدات ام)یتی در حوزه الی،فاارس
که م)جت به ح ف ایتان از م)طقه شود ،محکوم به ف)ا و شکست است .حافظ اسد در بیانیهای اعالم
نمود که حفظ ام)یت الی،فارس ،وظیفه کشورهای م)طقه از گمله ایتان است و حضاور کشاوری
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بیگانه غیتقابلتحمل است .سوریه از گستتش روابطش با عتبستان و دیگت کشورهای عاتب حاوزه
الی،فارس استفاده کتد و دائم گوشزد میکتد که وگود ایتان به م)زلة تهدید نیسات 2.هماین امات
سبب شد که ایتان مخالفتش را با بیانیة دمشن پا بگیتد و معاون وزیت اارگه از گساتتش رواباال
ایتان و دمشن باا کشاورهای حاوزه الی،فاارس اباتاز رضاایت و اتسا)دی کاتد .باهعالوه ،عقاد
قتاردادهای دفاعی دو گانبه با آمتیکاا و دیگات قادرتهای غتبای ایان بیانیاه را زیات ساسال باتد و
تضعیف کتد و بهاور قابلتوگهی ااتالفات میان دو کشور در ارتباب با ایان مسائله بتااتف شاد.
پاا از ایان بحااتان ،دو کشاور تصامیم بااه بتپاایی کمیساایون عاالی مشاتتک بااا شاتکت معاونااان
رئیاگمهورها در هت شش ماه گتفت)د که در آن به بترسی مسائل دو گانبه و م)طقاهای و راههاای
تحکیم اتحاد پتدااته میشد؛ چتا که تهدید استائیل و غتب که از همان آغاز اتحاد وگود داشت،
همچ)ان ادامه داشت .بهویژه پا از گ)

دوم الی،فارس و حضور آمتیکاا در م)طقاه ،باا وگاود

فقدان قدرت ا) یک))دهای چون اتحاد شوروی ،احساس نگتانی بتای دو کشور افازایش یافات و
آنها دریافت)د که هدف نهایی غتب ،آنها هست)د .ب)ابتاین احساس همکاری و اتحاد بین دو کشاور
همچ)ان وگود داشت.
 3د کنفرانس صلح مادرید
سوریه در سال  2366میالدی ،محتااانه اقدام به تغییت گهت در سیاست اود کتد .این
سیاست تا حدودی به دلیل ت)ش با اتحاد شوروی ،از بابت قتوض تسلیحاتی سوریه به آن کشور
اتخاذ گتدید .این قتوض ،مبلغی در حدود  25میلیارد دالر به اضافة  2میلیارد دالر سود عقبافتاده را
در سال  2363شامل میگشت .همچ)ین شوروی مایل بود روابال اود را با استائیل گستتش داده و
گهت تسهیل م هاگتت یهودیان شوروی بت استائیل ،تتتیباتی اتخاذ نماید .تمایالتی که سوریه
نمیتوانست به هیچوگه با آن همتاه گتدد و ل ا باع

شد دمشن ،اود را از ابتکارات سیاست نوین

مسکو دور نگهدارد .این تغییت سیاست و همچ)ین بازتاب عزم رژیم حافظ اسد در گتیز از انزوای
دیپلماتیک اود از غتب بود که پا از گتیان ه)داوی بت آن تحمیل شده بود .سوریه و آمتیکا در
سال  2366در پی ک)ارهگیتی امین گمیل رئیاگمهور وقت لب)ان کوشش نمودند تا در گهت
2- Anoushirvan Ehteshami And Reymond A.Hinne bush , Op. Cit.PP.108-9.
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تضمین فتآی)دی قابلقبول بتای گایگزی)ی وی با یکدیگت از در همکاری در آی)د .با این حال در
سال  ،2363ه)گامی که دمشن دریافت مسکو دیگت حاضت به حمایت از اهداف استتاتژیک آن در
بتابت قدرت تسلیحاتی با استائیل نیست و در عوض اتح دفاع استتاتژیک را توصیه مینماید ،تحول
عمده به وقوع پیوست .سوریه از این زمان به بعد در سیاست اارگی اود ،بهتدری ،به گانب
اردوگاه آمتیکا گتایش یافت .در روابال با مصت ،متحد آی)ده و شتیک سابن اود نیز تجدیدنظت به
عمل آورد .دمشن در آوریل  ،2363آشکارا از ورود مجدد مصت به اتحادیه عتب پشتیبانی نمود و در
سپتامبت  2363روابال دیپلماتیک اود را با قاهته ازستگتفت (گاف :2363 ،ص  . 225بحتان
الی،فارس فاکتور دیگتی در تحول سیاست اارگی سوریه محسوب میشود .سوریها با گتهزدن
کلیه معضالت استتاتژیک داالی و اارگی اود به این بحتان ،چشمانداز بسیار اوشبین ک))ده و
م)فعتگتایانهای را در گهت حلوفصل معضالت اود به وگود آوردند (کیهان هوایی،
 . 2373/6/26پا از این بحتان بود که حافظ اسد توانست نقش کلیدی اود را در فتآی)د صلح
ااورمیانه؛ که دولت بوش مشتاقانه مایل به پیشبتد آن و تحصیل صلحی میان استائیل و همسایگان
عتبش بود ،تضمین ک)د و بتای اولین بار وارد پتوسة صلح شد و هییتی را به ستپتستی فاروقالشتع
وزیت اارگهاش به ک)فتانا صلح اعتاب و استائیل در مادرید فتستاد .شتایال سوریه در م اکتات
صلح در اولویت اول اگتای قطع)امههای  292و  336شورای ام)یت سازمان ملل بود .در واقع ،اهداف
و م)افع سوریه را در م اکتات صلح با رژیم صهیونیستی می توان به شتح زیت دستهب)دی نمود:
ا بتقتاری مجدد تعادل استتاتژیک در م)طقه ،پا از بتهم اوردن این تعادل به دنبال فتوپاشی
ابتقدرت شتق؛
ا نجات از انزوای سیاسی در پی فتوپاشای شاوروی و تهدیادهای ناشای از احتماال تاکقطبی
شدن گهان؛
ا دستیابی به پاداشها و کمکهای اقتصادی و نظامی غتب پا از قطع این کمکهاا باه دلیال
فتوپاشی سوسیالیزم شوروی؛
ا بازگشت حاکمیت کامل سوریه بت بل)دیهای گوالن به ع)وان سمبل مبارزه باا اساتائیل و در
نتیجه دستیابی به یک پیتوزی بزرگ و غتورانگیز ملی؛
ا دستیابی به م)ابع بسایار مهام آبای گاوالن و در نتیجاه رهاایی از بحاتان کمآبای و نجاات از
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فشارهای تتکیه مب)ی بت قطع آب رود فتات بت سوریه؛
ا رهایی از هزی)ههای س)گین نظامی و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی معیشت و رفاه عماومی
(امامی :2369 ،ص . 23
حافظ اسد در مصاحبه با روزنامه مصتیاالابار گفت :ما همچ)ان به فتای)اد صالح عادالناه و
گامع در ااورمیانه معتقدیم ،ولی اگت صلحی کاه اساتائیل مایاواهاد ،یع)ای ای)کاه همزماان هام
اراضی در اشغال باشد و هم صلح محقن گتدد ،تحت هیچ شتایطی از نظت سوریه قابل قبول نیست.
سوریه به قطع)امههای  292و  336شورای ام)یت پایب)د است ،صلحی که سوریه میاواهد صالحی
است که هت صاحب حقی به حان ااود بتساد و باتای هماه آراماش و ام)یات باه ارمغاان بیااورد.
آمتیکاییها و دیگتان گفت)د که س)د ارائهشده سوریه در صلح س)دی تاریخی است و این سیاست،
سیاست تعیینشده و ثابت است (سعیدی . 226 :2365 ،ایتان با هتگونه م اکته با رژیم صهیونیستی
مخالفت کتد و م اکتات صلح را ستپوشی بتای قانونیکتدن اشغال ستزمین فلسطین و ملغیکتدن
قطع)امههای سازمان ملل بتای تخلیه بیقید و شتب اراضی اشغالی اعتاب نامید .گمهاوری اساالمی
ایتان ،استائیل را رژیمی غاصب ،غده ستاانی ،نامشتوع و گعلی قلمداد نماود و هتگوناه صالح و
سازش و اقدامی که باع

ت بیت ،تیمین ام)یت ،اقتدار و سالطهالبی رژیام صهیونیساتی و تضاعیف

مسلمانان شود را کامالً متدود دانست و در نقش یک نیتوی بازدارند ظااهت شاد (سالیمانی:2363 ،
ص  . 229ایتان با شتوع م اکتات ااورمیانه ،مخالفت اویش را با روند صلح اعالم کتد؛ زیتا بت
این اعتقاد بود که روند صلح به حل و فصل عادالنه مسئله فلسطین نمیانجامد ،ولی از انتقاد مستقیم
به اقدام سوریه گلوگیتی کتد ،اما در تفسیتهای ابتی ایتان تیکید شد که پ یتش ااتح (آمتیکاا
توسال سوریه کمک به امپتیالیسم و تفوق آمتیکاا در م)طقاه و تضاعیف هادف مقادس فلساطین
است .تصمیم سوریه بتای ایتان غیتم)تظته نبود؛ زیتا ت)ها یک ماه پیش از آن ،رئایا ساتاد ارتاش
سوریه ،حکمت شهابی در رأس هیئتی عالیرتبه دیدار مفصلی از تهتان داشت .این دیدار در نتیجة
تالش سوریه بتای واداشتن ایتان به تعهد فعال به آزادی تمامی گتوگانهای غتبی در لب)اان انجاام
شد و در بتگیتنده موضوعات همکاری نظامی و مسائل ناشی از روناد صالح و موضاوعات ام)یتای
الی،فارس بود .شهابی گدا از موضوع ،عل)اً بت اهمیت رابطة بین دو کشاور و تفااهم دو کشاور در
مود نیاز به صلح عادالنه و پایدار که متضمن حقوق فلسطی)یان و باز پا دادن تماامی ساتزمینهای
327

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

اشغالی باشد ،تیکیاد کاتد .ایاتان پایش از ایان ک)فاتانا در اوااات اکتبات در تهاتان ،مباادرت باه
بتگزاری ک)فتانسی با نام «ک)فتانا بینالملل حمایات از انقاالب اساالمی فلساطین» کاتد .در ایان
ک)فاتانا ،نمای)ادگانی از  93کشاور و گاتوه اساالمی شاتکت داشات)د .شاتکتک))دگان در ایان
ک)فتانا ،با پیتوی و تیکید بت مبانی و چارچوبهای اسالمی ،ابتکاار عمال آمتیکاا در ک)فاتانا
مادرید را محکوم نمودند .نتای ،ک)فتانا نیز مهم تلقی شد .قطع)امه نهایی این ک)فتانا شاامل 26
ماده بود .این قطع)امه نقش ایتان به ع)وان کشاوری کاه دارای نفاوذ قابالتوگهی در گماع اعاتاب
مخالف «روند مادرید» را داشت ،بتگسته نمود .در ادامه این روند ،نمای)دگان گتوههاای اساالمی،
گتوههای فلسطی)ی و مجموعههای عتب غیت م هبی ت)درو ،نشساتهای عاادی ااود را در تهاتان
ادامه دادند .گتوههای یادشده از تتیبون ایتان بتای صحبت و عمال علیاه دولتهاای محافظاهکاار
عتب و ساف استفاده نمودند .این گتوهها ،تمامی مجموعههای موافن روند صلح مادرید را که باه
ابتکااار آمتیکااا بااه انجااام رساایده بااود ،محکااوم کتدنااد .مهمتااتین ویژگاای ایاان ک)فااتانا ،اصاال
سازشناپ یتی با استائیل و آمتیکا و تشدید مبارزه و حمایت از انتفاضه بود (احتشامی :2366 ،ص
 . 222روزنامه ای)دیپ)دنت ،بتگزاری ک)فاتانا بینالملال حمایات از انقاالب اساالمی فلساطین را
کوششی از سوی ایتان بتای به شکست کشانیدن روند صلح ااورمیانه معتفی کاتد .اساحن شاامیت
نخستوزیت وقت رژیم صهیونیستی نیز ای یک موضعگیتی در بتابت ک)فتانا تهتان ،اطااب باه
رهبتان عتب گفت:
((از شما میاواهیم که گهاد علیه استائیل را محکوم ک)ید و میااواهیم دعاوت باه ناابودی
استائیل ،نظیت آنچه را که از ک)فتانا اایت در تهتان صادر شد ،محکوم نمایید (سلیمانی ،پیشین:
صص  3ا  . 226چ)اد هفتاه پاا از ک)فاتانا مادریاد ،یاک هیئات از مجلاا ایاتان باه ریاسات
نایبرئیا مجلا از دمشن دیدار و در مورد مهمتتین موضاوعات ااورمیاناه و هات دو ک)فاتانا
تهتان و مادرید بدون هیچ رنجشی بح

کتدند؛ اما در هات حاال ،شاتکت ساوریه در روناد صالح

اعتاب و استائیل با حمایت آمتیکا تا حدی باع

واگتایش ایتان و سوریه شاد 2.ما اکته مساتقیم

سوریه با استائیل و حمایت همه گانبة سوریه از سازمان آزادیبخش فلسطین در این م اکتات ،باه

2- Hossein J. Agha And Ahmad S. Khalidi , Op, Cit.PP.62-3
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روابال ایتان و سوریه آسایب رسااند؛ زیاتا تاا ایان مقطاع زماانی ،ایاتان و ساوریه درصادد تاداوم
همکاریهاای ااود باتای گلاوگیتی از تعاارض و درگیاتی گتوههاای اساالمی و مجموعاههای
فلسطی)ی بودند .از دیدگاه ایتان ،مسئله فلسطین نه یک مسائله صاتفاً عتبای ،بلکاه موضاوع گهاان
اسالم است و این حن را بتای اود قائل میداند که به ع)وان یک کشور اسالمی موضع اود را در
قبال قضیة فلسطین اعالم ک)د ولی در عین حال با احتتام به اصل حاکمیت دولتها ،مسائله ساازش
را بتعهدا کشورهای عتبی سازشکار قتارداد (ثانی :2363 ،ص  . 92پا از شتکت سوریه در این
ک)فتانا  ،مقامات سوریه تالش کتدند که وانمود ک))د علت قبول اتح صلح آمتیکا از گانب این
کشور ،ت)ها گلوگیتی از ایجاد چهته گ)

الب سوریه و صلحالب استائیل اسات .باا ایان حاال،

پ یتش این اتح یک وقفة چ)د ماهه را در روابال ایتان و سوریه به وگود آورد.
 0د اختالفات ایران و امارات متحده عربی
در سال ( 2332متداد  2362که مصادف با دومین سالگتد اشغال کویت بود ،امارات متحاده
عتبی ادعاهای ارضی اود را نسابت باه گزایات ایتانای ابوموسای ،ت)اب بازرگ و کوچاک از سات
گتفت .گزایت م کور تا سال  2666میالدی متعلن به ایتان بود ،لیکن در این سال بتیتانیا آنها را به
اشغال اود در آورد .با اتو بتیتانیا از الی،فارس در سال  ،2362حاکمیت ایتان بات ایان گزایات
اعاده گشت 22 .سال از آن تاریخ گ شت و در ای این مدت اوالنی ،امارات متحده عتبی هتگز
به صورت گدی اواستار بازگشت این گزایت نشد .تا ای)که بهانهای در آوریل  2332فاتاهم شاد و
در این تاریخ ،مقامات ایتانی از ورود اماراتیها به این گزایات گلاوگیتی کتدناد ،گ)جاال بزرگای
علیه ایتان راه افتاد و رسانههای عتبی و اروپایی و آمتیکایی دست به حمالت شدیدی زدند .رادیو
قاهته تا آنجا پیش رفت که اقدام ایتان را با حملاه باه کویات از ساوی عاتاق و اشاغال اااک آن
کشور بتابت دانست و تهدید کتد که با ایتان باید همانگونه رفتار شود که با عتاق در مورد کویت
رفتار شده است (مجتهد زاده :2363 ،صص . 6-6
بیتتدید مهمتتین عواملی که سبب اتح ادعاهای امارات عتبی متحده شد ،عبارتاند از:
 .2تحتیکات آمتیکا و انگلیا؛
 .2تحتیکات مصت و عتبستان؛
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 .3ااتالفات درونی و بتونی امارات متحده عتبی؛
 .9اعمال فشار به ایتان؛
 .5انحتاف افکار عمومی گهان از مسائل حوزه دریای مدیتتانه (م اکتات صلح اعتاب
و استائیل به الی،فارس (گعفتی ولدانی ،پیشین :،ص . 27
ایتان در بتابت ادعای امارات متحده عتبی صتیحاً اعالم نمود گزایت ابوموسی ،ت)ب بازرگ و
کوچک بتاساس اسا)اد حقاوقی و تااریخی متعلان باه ایاتان اسات و از موضاعگیتی غیتمسائوالنه
اتحادیه عتب در مورد ساه گزیاته ایتانای در الی،فاارس انتقااد کاتد و اعاالم نماود(( :اینگوناه
موضعگیتیها ،کوچکتتین تغییاتی در مواضاع اصاولی گمهاوری اساالمی در دفااع از تمامیات
ارضی اود ایجااد نخواهاد کاتد (مواضاع سیاسات ااارگی ایاتان :2363 ،ص  . 95ساخ)گوی
وزارت امور اارگه بیان کتد(( :ما امیدواریم مقاماات کشاورهای حاوزه الی،فاارس باه تصاحیح
موضع اود اقدام نموده و اگازه نده)د زمی)ههای م بتی که بتای تفاهم و همکااری باین گمهاوری
اسالمی ایتان و کشورهای م)طقه و بتقتاری ام)یت و ثبات در الی،فارس ایجاد شده است ،بازیچه
دست قدرتهایی قتار گیتد که هدف نهایی آنها حضاور سالطهگویاناه در الی،فاارس از اتیان
ایجاد سوءظن و بایاعتماادی باین کشاورهای م)طقاه و بایثبااتی آناان اسات (روزناماه کیهاان،
 . 2363/2/26با شتوع ت)ش ،سوریه از یکسو درصدد میانجیگتی میان ایتان و امارات بتآمد و از
سوی دیگت تالش کتد تا روابال ایتان و مصت را بهبود بخشد؛ زیتا مصت در میان کشاورهای م)طقاه
بیش از سایتین بتای گستتش و تعمین ت)ش باین ایاتان و اماارات در ماورد گزایات ساهگانه تاالش
میکااتد .مصاات چااه بااه صااورت انفااتادی و چااه در اگااالس  7+2و نیااز در اتحادیااة عااتب ،نقااش
هماه)

ک))ده و رهبتی مخالفت ها و اعتاتاض را علیاه ایاتان بات عهاده داشات .در هماین راساتا،

فاروقالشتع وزیت اارگه سوریه در سپتامبت ( 2332شهتیور  2362وارد تهاتان شاد و پیاام حاافظ
اسد را در مورد گزایت سهگانه تسلیم مقامات گمهوری اسالمی ایتان نمود .در اوایل ژانویاه ،2333
ادام در رأس یک هیئت بل)دپایه و با پیامی از سوی حافظ اسد وارد ایتان شد .وی به ه)گام ورود
به تهتان گفت که سوریه بتای ایجاد روابال دوساتانه و بتادراناه باین ایاتان و گهاان عاتب تاالش
اواهد کتد .هدف معاون رئیاگمهور سوریه از سفت به ایتان از یکسو میانجیگتی میان ایاتان و
کشورهای الی،فارس و از سوی دیگت در بعدی گستتدهتت ،میاانجیگتی میاان ایاتان و مصات باود.
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وزیت امور اارگه سوریه مجدداً در ژوئیه  2333بتای میانجیگتی بین ایتان و امارات متحده عتبای
از تهتان و ابو ظبی دیدار کتد .سوریه وگود روابال اوب بین ایتان و اعتاب را به نفع ام)یت م)طقه
و محدودکتدن مدااله اارگی ،ضتوری میدانست؛ با این حال سوریه در تالشهای میانجیگتاناه
اود بتای حل ااتالف بین ایتان و امارات متحده عتبی توفیقی به دست نیاورد ،زیتا وزارت اماور
اارگه سوریه در اواات اکتبت ( 2333آبان  2362اعالم کتد که ایان کشاور باا ایاتان در ماورد (3
گزیته امارات متحده عتبی ابوموسی ،ت)ب بزرگ و کوچک ااتالفنظات دارناد .ایان کشاور در
چارچوب اتحادیه عتب و نیز بیانیه دمشن ( 7+2از ادعاهای امارات عتبی متحده حمایت میکاتد.
در اگالس ژوئن  ،2333وزرای امور اارگه  6کشور امضاءک))ده پیمان دمشن در ابوظبی ،اعاتاب
حمایت اود را از امارات متحده عتبی در آنچه که م)اقشه ارضی این کشور با ایتان نامیدند ،اباتاز
داشت)د .در بیانیه پایانی این نشسات آماده اسات وزرا ضامن بترسای وضاع م)اسابات باا گمهاوری
اسالمی ایتان ابتاز نمودهاند که گستتش این م)اسبات امتی است که اصول ااوت اساالمی ،آن را
اقتضاء میک)د و اصول حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم داالت در امور داالی یا تهدید ثباات و
صلح در م)طقه ،احتتام به آن را ایجاب میک)د .به موگب این بیانیه ،وزرا حمایت و پشتیبانی مطلن
اود را از به اصطالح حاکمیت دولت امارات عتبی متحاده بات گزایات ت)اب بازرگ و کوچاک و
ابوموسی تجدید نموده و مجدداً بت تییید اود نسبت به کلیه اقدامات و وسایل مساالمتآمیزی کاه
دولت امارات عتبی متحده گهت بازپاگیتی حاکمیت کامل ااود بات گزایات ساهگانهاش اتخااذ
مینماید ،تیکید کتدهاند (همان ،صص  3ا  . 566ایتان با شتکت سوریه در این ک)فتانا به شدت
مخالفت کتد و مطبوعات ایتان ایان عمال را ناشای از نیااز ساوریه باه حفاظ حمایات دیپلماتیاک
کشورهای حوزه الی،فارس در اول م اکتاتش با استائیل و تمایلش به توگه مالی از ساوی آناان
ع)وان کتدند .مطبوعات بیان کتدند کاه ساوریه راه اشاتباهی را در امات تسالیم و اتسا)دی اااات
بتگزیده است که همان راه واش)گتن ،رژیمهای متتجاع عاتب ،اساتائیل و تتکیاه اسات .باه گاای
اتخاذ راهها و موقعیتهای ضد ایتانی ،سوریه بهتت بود با ایاتان در گبهاهای هماه)ا

و متحاد در

تغییت موازنه قدرت ک)ونی در ااورمیانه میکوشید 2.شاید بتوان یکی از دالیل داالت و گانبداری

2- Anoushirvan Ehteshami And Raymond A.Hinnebusch ,Op.Cit.P.109.
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سوریه از امارات متحده عتبی را متبوب به بیانیة دمشن دانست .پیمان دمشن یا ( 7+2که در مارس
 2332به دنبال اشغال کویت از سوی عتاق تشکیل شد ،از همان ابتدا با مشکالتی همتاه بود .شاش
عضو شورای همکاری الی،فارس ،در وعدههای اود باه ایان دو کشاور در گهات کماک ماالی
کوتاهی کتدند و سپا ای)که از دید این کشورها ،مصت و سوریه در بتابت کشورهای غتبی غیتقابل
اعتماد بودند .سوءتفاهم به وگود آمده میان اعضا ،باع

تضعیف بیانیه دمشن شد و ل ا اتح مجدد

اعاده گزایت ایتانی از سوی امارات فتصت م)اسبی گهت احیاء ایان پیماان باود (گعفاتی ولادانی،
 :2367ص  . 566همچ)ین وزرای امور اارگه گتوه  7+2در بیانیه پایانی اگالس اود در دمشن در
ژانویه  ،2339بار دیگت پشتیبانی اود را از امارات متحده عتبی بتای آنچه که از آن به ع)وان اعاده
مالکیت امارات بت سه گزیته نام بتده شده ،اعالم کتدند .آنها از ایتان اواست)د تا ااتالف بت سات
گزایت سه گانة ایتانی ت)ب و ابوموسی را با امارات عتبی متحده از اتین مسالمتآمیز و با توگه باه
اصول و قوانین حسن همگواری حل ک)د .سخ)گوی وزارت امور اارگاه ایاتان ،بیانیاة دمشان در
اصوص گزایت ایت انی را تکتار ادعاهای بی اساس امارات عتبی متحده نسبت به ایان گزایات ذکات
کتد و گفت ما به آن بخش از بیانیة اگالس دمشن که حسن همگاواری و رفاع اااتالف از اتیان
م اکتات مسالمتآمیز را مورد اشاره قتار داده است ،توگه داریم و مان)د گ شته آمادگی ااود را
بتای تداوم گفتگوها و پ یتش مقامات امارات متحده عتبی اعالم میداریم؛ اما این اماارات اسات
که تاک)ون به اعالم آمادگی ایتان بتای ادامه گفتگوهای دوگانباه باتای ساوءتفاهماات فای ماابین
تیکید میک)د (همان ،ص  . 563وی همچ)ین از صادرک))دگان این بیانیه اواست به گاای صادور
چ)ین بیانیههایی که حاصلی گز ایجاد اااتالف و تفتقاه و افازایش ساوءتفاهمها میاان کشاورهای
اسالمی ندارد ،توگه و توان کامل اود را متوگه رژیم صهیونیستی ک))د (روزنامه ایتان. 69/22/3 ،
علیتغم اعالم مکتر آمادگی ایتان بتای م اکته با امارات متحده عتبی ،وزیتان امور اارگه پیماان
دمشن بار دیگت در اگالس اود در کویت در ژوئیه  ،2339به گای تشوین امارات متحده عتبی باه
م اکته ،از ادعاهای آن درباره گزایت ت)ب و ابوموسی حمایت کتدند .به دنبال این اگالس و بیانیاة
نهایی آن در حمایت از ادعای امارات متحده عتبی ،ایتان انتقادات شدیدی به این بیانیاه کاتد؛ باه
اصوص در این زمان که سوریه م اکتات صلح را در ایالت متیل)اد آمتیکاا آغااز کاتده باود .در
اگالس فوریه  2335وزرای امور اارگه گتوه  7+2در قاهته ،از «عدم پاسخ ایتان به امارات» اظهار
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تیسف کتدند و بار دیگت از ادعاهای امارات درباره گزایت ت)ب و ابوموسای حمایات نمودناد .ایان
اقدام در شتایطی صورت گتفت که م اکتات صلح ااورمیانه با روی کار آمدن نتانیااهو باه رغام
تالش آمتیکا در بن نسبت قتار داشت .شایان ذکت است که ابتگازاری رسامی ساوریه ،بخشای از
قطع)امه اگالس قاهته را که درباره گزایت ایتانی سهگانه بود ،از ابتهای ااود حا ف کاتد .سافیت
سوریه نیز در تهتان در مورد ذکت گزایت سهگانه به صورت تکتاری در اگاالس شاورای همکااری
الی،فارس و بیانیه دمشن گفت(( :این اقدام به علت عضویت امارات متحاده و یاک موضاعگیتی
عادی است که هت از چ)د گاهی از سوی اعتاب تکتار مایشاود  .وی افازود(( :ساوریه اواساتار
حل مسالمتآمیز این ااتالف به دور از هتگونه تش) ،است ،زیتا این امت ام)یت و ثبات م)طقه را به
اطت میاندازد (گعفتی ولدانی ،پیشین :ص  . 532سوریه در اگالس قاهته رأی بات عادم ایجااد
تیسیسات نظامی و استقتار موشکهای زمین به زمین در گزایت سهگانه توسال ایاتان و حمایات بات
حاکمیت امارات متح ده عتبی داد .سخ)گوی وزارت اارگه ضامن نکاوهش مواضاع کشاورهای
امضاءک))ده بیانیه قاهته ،دراواست این کشاورها از ایاتان را مب)ای بات ایجاادنکاتدن تیسیساات در
گزایت ت)ب بزرگ و کوچک و ابوموسی را داالت آشکار در امور داالی ایتان ع)وان کتد و آنان
را از تداوم چ)ین موضوعی بت ح ر داشت .وی بیان کتد(( :ایتان انتظار دارد کشورهای دوسات و
مسلمان م)طقه با تدبیت و دوراندیشی نسبت به اطتهایی که م)افع و ام)یت گمعای م)طقاه را تهدیاد
میک)د ،از حسن نیت ایتان استقبال ک))د (روزشمار سیاست اارگی ایتان در سال :2367 ،2362
ص  . 296آنچه که باع

عدم تیتگی در روابال ایتان و سوریه با توگه به مواضع این کشور نسبت

به قضایای گزایت سهگانه شد ،رابطة بل)دمدت و همه گانبة دو کشور بود؛ رابطهای که باتای گهاان
اسالم و دنیای عتب و گبهه پایداری در بتابت تجاوزهای استائیل مهم باود ،مایبایسات از هتگوناه
مسئلهای که به این همبستگی صدمه و ضتر میزد ،پتهیز کتد.
 5د تهاجم ترکیه به شمال عراق
پا از پایان گ)

دوم الی،فارس ،فتوپاشی شوروی و اعاالم نظام ناوین گهاانی از ااتف

آمتیکا ،تتکیه ادعاهای ارضی اود را نسبت به شمال عتاق مطتح کتد .داالتهای تتکیه در ایان
مورد شامل تجاوزات نظامی مکتر به شامال عاتاق ،بتقاتاری تمااس باا رهباتان کتدهاای عتاقای،
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استفاده از لیت تتک در شمال عتاق و ستانجام دراواست تغییت متزهای بین دو کشور باود .در مااه
اوت  ،2332نیتوهای زمی)ی و هوایی تتکیه به شمال عتاق تجاوز کتدند و دولت تتکیه هدف اود
را از بینبتدن پایگاههای حزب کارگتان کُتد اعالم کتد .در هفته اول مارس  2333نیز هواپیماهای
تتکیه حمالتی به پایگاههای حزب کارگتان کتد در شامال عاتاق کتدناد .بتاسااس بیانیاه دولات
تتکیه ،حمالت محدود به اردوگاههای  .ک .ک و فقال در محدودا ده کیلومتتی داال اااک
عتاق در نزدیکی متزهای تتکیه ،عتاق و ایتان بود .در  22مارس  2335هم بیش از  35هزار نفت از
نیتوهای نظامی تتکیه با پشتیبانی گستتدا نیتوهای هوایی و یگانهای زرهی ،شمال عاتاق را ماورد
تجاوز قتار دادند .آنکارا ،تجاوز نظامی به شمال عتاق را «عملیات پوالدین» نامید .ارتش تتکیه دو
بار دیگت نیز در ماههای ژوئن و ژوئیه  2335شمال عتاق را مورد تجاوز قتار داد .درگیتی نیتوهای
االبانی و بارز انی سبب ورود نیتوهای  .ک .ک به شمال عتاق شد و راه را بتای تجااوز تتکیاه
هموار کتد (روزنامه ااالعات . 69/7/23 ،دولت تتکیاه هادف تجااوزات مکاتر نظاامی ااود باه
م)اان شمالی عتاق را چ)ین اعالم نمود:
ا ستکوب چتیکهای حزب کارگتان کتد تتکیه مستقت در شمال عتاق؛
ا از میان بتدن اردوگاهها و توان پشتیبانی آنها در این م)طقه؛
ا گلوگیتی از ایجاد یک م)طقه آزاد در این ناحیاه و ممانعات از نفاوذ چتیکهاای کاتد باه
داال ااک تتکیه؛
 نشاندادن عزم قااع دولت تتکیه در مباارزه باا «تتوریسام» باه گامعاة بینالمللای (گعفاتیولدانی :2369 ،صص . 52-2
اک ت دولتهای گهان ،تجاوز نظاامی تتکیاه باه شامال عاتاق را محکاوم کتدناد و اواساتار
عقبنشی)ی نیتوهای این کشور از ااک عتاق بودند .عملیات نظامی تتکیه در داال اااک عاتاق
بیش از همه ،سوءظن کشورهای همسایه عتاق را بتانگیخات .ایاتان و ساوریه بهشادت ایان اقادام
تتکیه را محکوم و ضمن تیکید بت ضتورت حفاظ یکپاارچگی و تمامیات ارضای عاتاق ،هتگوناه
اقدام در راساتای نقاض ایان یکپاارچگی و ضاتبهزدن باه آن را محکاوم کتدناد (روزناماه ساالم،
 . 2367/5/22ایتان و سوریه معتقد بودند این امت باع

میشود که اساتائیل از بحاتان عاتاق باتای

افزایش تش) ،در سطح م)طقه و گهان سوءاستفاده ک)د و اواهان اتو نیتوهاای تتکیاه از شامال
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عتاق شدند .تتکیه بتای کاهش نگتانیهای ایتان و ساوریه ،دو همساایه عاتاق ،اواساتار مالقاات
وزیت امور اارگهاش با وزرای امور اارگة سوریه ،ایتان و عتبستان شاد .نخساتین نشسات وزرای
امور اارگه م کور در  29نوامبت  2332در آنکارا بتگزار شد .وزیت امور اارگة عتبستان باه علات
فقدان سیاست مشخصی از اتف ریاض در قبال این مسئله ،در اگالس م کور شاتکت نکاتد ،اماا
وزرای امور اارگة سه کشور دیگت در این نشست ،تعهد اود را نسبت باه حفاظ تمامیات ارضای
عتاق مورد تیکید قتار دادند .اگالس بعدی وزرای امور اارگه سه کشور در ماه فوریة همان ساال
در دمشن بتگزار و بار دیگت پشتیبانی از یکپاارچگی ساتزمین و تمامیات ارضای عاتاق اعاالم شاد
(گعفتی ولدانی ،پیشین :ص  . 57هفتمین نشست سه گانبه در تهتان بتگزار شد و باز هت سه کشور
بت حفظ تمامیت ارضی عتاق و عدم داالت بیگانگاان در اماور ایان کشاور تیکیاد کتدناد .آنهاا
اااتنشان ساات)د که آی)ده عتاق میبایستی بدون هتگونه مداالهالبی ااارگی از اتیان اعماال
آزاد و مشتتک تمامی متدم عتاق بتاساس اصول وحدت ،بتابتی ،دموکتاسی و حسن همگاواری
تعیین شود (روزنامه ااالعات. 69/7/23 ،
 6د پیمان استراتژیک ترکیه د اسرائی)
یکی دیگت از عوامل تیثیتگ ار در روابال دو گانبة ایتان و سوریه ،پیمان استتاتژیک تتکیه و
اسااتائیل در سااال  2337اساات کااه بااه لحاااظ اهمیاات موضااوع ،الزم اساات توضاایح مختصااتی در
چگونگی شکلگیتی و اهداف آن داده شود و ساپا باه تایثیتات آن بات رواباال سیاسای ایاتان و
سوریه پتدااته شود .پا از تغییت گفتگوهای صلح از قالب «زماین در مقابال صالح» باه «صالح در
مقابل ام)یت» و به بنبست رسیدن م اکتات صلح سوریه و اساتائیل از یاکاتف والی)حالمانادن
ااتالفات تتکیه و سوریه ،به عالوه افزایش ااتالفات و تتس تتکیه از همسایگانش از اتف دیگت،
تتکیه و استائیل بتای مقابلاه باا تهدیادات احتماالی و بتقاتاری تاوازن قادرت در م)طقاه درصادد
اتحادی استتاتژیک در زمی)ة همکاری نظامی ا ام)یتای بتآمدناد .در فوریاه و آگوسات  2337باین
استائیل و تتکیه ،دو موافقتنامه باه امضااء رساید .ایان موافقتناماهها زمی)اه تمتینهاای هاوایی و
دریایی مشتتک ،دستتسی به امکانات ب)دری و امکان تمتین هوایی استائیل بت فتاز فالت آنااتولی
را فتاهم آورد .ایان توافق)اماه همچ)این موضاوع همکااری در زمی)اة «مباارزه باا تتوریسام» را نیاز
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پیشبی)ی نمود .تتکیه میتوانست از تجتبیات استائیل در گ)وب لب)ان  -حفاظت از متزهاای ااود
در مقابل تهدیدات اارگی با توسل باه ایجااد م)ااان ام)یتای -گهات مباارزه باا حازب کاارگتان
کتدسااتان موسااوم بااه  .ک .ک بهااته گویااد (رفعااتنااژاد :2362 ،صااص  . 5-7اسااحن رابااین
نخستوزیت وقت استائیل در این باره گفت(( :مهمتتین هدف از انعقااد توافق)اماههای محتماناه باا
تتکیه ،حفظ توازن قدرت در م)طقه ااورمیانه است (روش)دل :2366 ،ص . 5
در واقع علت گتایش استائیل به تتکیه ،ایجاد یک حصار سیاسی ا نظامی به دور کشاورهای
عتبی بوده است که از زمان تشکیل دولت یهود به ع)وان یکی از اصول استتاتژی صهیونیسم مطتح
بوده است .بهاوری که بن گوریون نخستوزیت وقت استائیل چ)ین اعالم کتد :هدف ماا کشایدن
حصار انزوا پیتامون گهان عتب است .بن گوریون مدعی شده بود که تحکایم رواباال اساتائیل باا
کشورهای غیت عتب پیتامون میهن عتبی میتواند ستانجام باه تحصایل صالحی م)جات گاتدد و در
چارچوب این استتاتژی ،تتکیه بتای استائیل از اهمیت ویژهای بتاوردار گتدید .ابا ابان ( Abba
 Ebanنخستوزیت وقت استائیل در کتاب اود تحت ع)وان صدای استائیل مینویسد :بتقاتاری
روابال میان تتکیه و استائیل دلیل صحت م)طن استائیل است که اود را دارای هویت ااورمیانهای
میداند (ماه)امه بولتن وزارت امور اارگه :2375 ،ص  . 73موشه آرنز از مقامات عالیرتبه سیاسی
ا نظامی استائیل در اصوص اتحاد استتاتژیک تلآویو و آنکاارا مایگویاد(( :وضاعیت فعلای ماا
مشابه اروپای غتبی قتن  23است .استائیل بایاد باتای حفاظ تاوازن قادرت در م)طقاه باه اتحاادی
استتاتژیک با کشورهای قدرتم)دی همچون تتکیه تن در دهد .تیمین ام)یت ملی اساتائیل در گاتو
افزایش قدرت نظامی و انعقاد تتتیبات ام)یتی با کشورهای قدرتم)د م)طقاهای حاصال مایگاتدد
(روش)دل ،پیشین :ص . 5
اهداف ترکیه:
اهداف تتکیه بتای همکاری م)طقهای با استائیل را میتوان به شتح ذیل بیان کتد:
 تالش بتای ایفای نقش قدرت م)طقه ای از دالیل اصلی گتمی روابال تتکیاه و اساتائیل باهشمار میرود ،از این روست که تتکیه از م اکتات صلح ااورمیانه حمایت مایک)اد؛  -همکااری
ام)یتی و تقویت ب)یة نظامی و تبادل ااالعات میاان ساتویاهای ااالعااتی دو کشاور؛  -مقابلاه باا
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تهدیدهای یونان و سوریه ،بتاای از نااظتان سیاسای معتقدناد کاه یکای از اهاداف تتکیاه انعقااد
قتاردادهای نظامی با استائیل ،در واک)ش بت همکاریهای نظاامی یوناان و ساوریه صاورت گتفتاه
است؛  -بهتهگیتی از توان ستمایهگ اری صاحبان ستمایة استائیل و استفاده در زمی)ههای صا)عتی،
کشاورزی و آب؛  -تالش بتای عضویت در اتحادیة اروپا ،نخبگان سیاسی ا اقتصاادی حااکم بات
تتکیه به لحاظ سااتار سیاسی این کشور ،رژیم الئیک را مستحن ورود به اتحادیة اروپا میدانست)د
و ای سالهای اوالنی ،دیپلماسی تتکیه بت محور الحاق به اتحادیة اروپا چتایده است .ولی ستان
اروپایی بهویژه آلماان ،یوناان و  ، ...تتکیاه را باه لحااظ نقاض گساتتده حقاوق بشات و عادم حال
مسالمتآمیز بحتان قبتس ،شایستة ورود به گمع ساتارگان نمایدانسات)د .از ایانرو ،ایجااد رواباال
مستحکم با استائیل به ع)وان متحد استتاتژیک آمتیکا ،این گمان را به تتکیه میداد تا با استفاده از
نفوذ آمتیکا و استائیل احتمال ورود به اتحادیه اروپا را افزایش ده)د .از ساوی دیگات نزدیکای باه
استائیل ،این فتصت را به آنکارا می داد تا از نقش و نفوذ البای ارم)ای و یوناانی در سا)ا و ک)گاته
آمتیکا بهته گوید (کاکایی :2367 ،ص . 62
اهداف اسرائی):
 یکی از گ)بههای اهمیت تتکیه بتای استائیل ،مقابله باا گساتتش اصاولگتایی اسات .ایانهدف استائیل بیشتت متوگه ایاتان اسات؛  -اساتفاده از موقعیات ژئاوپلیتیکی تتکیاه باه ع)اوان پال
ارتباای با م)اان استتاتژیکی آسیای متکازی و قفقااز؛  -تایمین م)اافع ام)یتای و مقابلاه باا دشام)ان
مشتتک استائیل و روند صلح ااورمیانه ،این هدف بیشتت گ)به روانی دارد؛  -دستیابی به م)ابع آبی
تتکیه در صورت بتوز بحتان در سطح م)طقه ااورمیاناه؛  -ااتو از انازوای سیاسای و اقتصاادی
م)طقه ای ،استائیل با گستتش روابال اود با تتکیه به ع)وان یاک کشاور مسالمان ،درصادد کساب
مشتوعیت سیاسی در م)طقه است .ایاالتمتحده از اتحاد بین «دو دمااوکااتاسااای» در اااااورمیانه
استقبال نمود .نیکااوالس بتناز ( Nicholas Burnsساخ)گوی وزارت اماور اارگاه آمتیکاا در
اوایل سال  2336در این اصوص اظهار داشت(( :ای)که تتکیاه و اساتائیل مایال باشا)د روابطای باا
یکدیگت داشته باش)د ،بتای ما قابل درک است .اگت بتای از کشورهای عتب این امات را نپ یتناد،
چ)دان عجیب نیست  .مانورهای دریایی مشتتک استائیل ا تتکیه ا آمتیکا که ناام «پاتی دریاایی
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استوار» به اود گتفت و در ژانویة  2336در مدیتتانه انجام شد ،هتچ)د باه تماتین عملیاات نجاات
دریایی محدود شده بود ،لیکن نشانهای از حمایت آمتیکا از این اتحادیه به شمار میرفت (رفعات
نژاد :2362 ،ص  . 7سوریه با انعقاد این قتارداد ،اود را در میان صافب)دی گدیاد میاان تتکیاه و
استائیل احساس کتد و به مخالفت با آن بتااست .بت این اساس ،معاون اول رئیاگمهور ساوریه،
عبدالحلیم ادام ،همکاری میان تتکیه و استائیل را «بزرگتتین تهدید علیه اعتاب» میداند کاه از
سال  2396و با ش)اسایی رسمی استائیل از گانب تتکیه شتوع شد .وی همچ)ین اظهاار داشات کاه
سلسله روابال میان «تتکیه ا استائیل و آمتیکا» اطتناکتتین اتحادی بوده که از گ)

گهانی دوم

به بعد به وگود آمده است (ای)بار :2362 ،ص  . 222بول)د اکارکالی نمای)ادا لیباتال در حازب ماام
میهن تتکیه در این زمی)ه ادعا میک)د که توافق)امه نظامی تتکیه و استائیل علیه هیچ کشوری امضاء
نشده است .آیا سابقه داشته است که تتکیه از بتقتاری روابال دوستانه با کشورهای عتبای اگت)ااب
ورزد؟ تتکیه هیچگاه دست به اقدامات تهدیدآمیز علیه هیچ کشور عتبی نزده است ،در حالی کاه
بتای از کشورهای عتبی ثبات و ام)یت تتکیه را ادشهدار مایساازند (کاکاایی :2367 ،ص . 62
فشار روی سوریه یکی از اهداف مهم این همکاری بوده است؛ چتا که سوریه را وادار میسااات
تا در زمی)ههای مختلف به تتکیه امتیاز دهد .اولین زمی)ه متبوب باه مسائله کتدهاا باود؛ زمی)اة دوم،
وادارکتدن سوریه به امتیازدادن یا پا گتفتن دراواستهای اود در مورد آب فتات باود؛ زمی)اة
سوم که ه)وز داغ نشده متبوب به استان اسک)درون است که دو کشور بت ست آن اااتالف دارناد و
سوریه همچ)ان این م)طقه را بخشی از ااک اود میداند.
ایتان نیز از پیمان استتاتژیک تتکیه ا استائیل و روابال حس)ه میان آنها به شدت ابتاز انزگاار
کتد .این موافقتنامه بهقدری بتای ایتان تکانده)ده بود که وزیت اارگة وقت ،علیاکبت والیتی به
ستعت به آنکارا سفت کتده و نگتانیهای ام)یتی ایتان ناشی از این توافق)امه را ابتاز نمود .تتکهاا
صتاحتاً به ایتان اامی)ان دادند که استائیل اگازه نخواهد داشت از پایگاههاای هاوایی تتکیاه باتای
حمله به ایتان استفاده ک)د .به هت تتتیب ،با توگه به روابال بسیار نزدیاک تتکیاه و ایاالتمتحاده و
بین آمتیکا و استائیل و همچ)ین با توگه به ای)که اساتائیل و آمتیکاا هات دو ایاتان را یاک کشاور
متمتد و ستکش میدان)د و تهدید علیه صلح و ام)یت ااورمیانه در نظت میگیتند ،ایتان وعادههای
تتکیه را گدی نگتفات (ااهاتی . 276 :2362 ،مقاماات رسامی وزارت اارگاه ایاتان در ژانویاة
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 ،2336مااانور دریااایی مشااتتک تتکیااه ا اسااتائیل و آمتیکااا را بااه ع)ااوان «افاازایش چالشهااا و
فتصتهای بحتانزا در م)طقه» ارزیابی میکتدند و آن را در گهت گستتش نفوذ استائیل دانست)د.
بهعالوه وی در مورد این همکاری که آنکارا را در بتابات گهاان اساالم قاتار میدهاد ،هشادار داد
(گزیده اابار ااورمیانه :2366 ،ص  . 232ایتان مدعی است که دستتسای اساتائیل باه پایگاههاای
هوایی تتکیه ،تهدیدی بتای فضای ایتان است .علیتغم اظهارات مقامات تتک مب)ی بت ای)که پیمان
م کور علیه هیچ کشوری نیست؛ پتز نخستوزیت وقت استائیل اعالم کتد کاه امضاای موافقت)اماة
نظامی میان آنکارا و تلآویو اقدامی ام)یتی گهت مقابله با ایتان است .مارتین کتایمت مادیت انساتیتو
دایان در تلآویو دراینباره گفت(( :قتارداد تتکیه و استائیل یک قتارداد تشاتیفاتی نیسات ،بلکاه
قتاردادی استتاتژیک با ابعاد وسیع است ک ه اگت الزم باشد بتاساس آن اساتائیل قاادر اواهاد باود
بتای تیمین ام)یت اود اهدافی را در ایتان مورد حمله قتار دهد (روش)دل :2366 ،ص  . 22بعدها
تورهان تایان وزیت دفاع وقت تتکیه در ای اقامت اود در استائیل در دیدارهای اود با پتزیادنت
وایزمن و نخستوزیت نتانیاهو از هت فتصتی بتای تیکید بت این نکته استفاده کتد که پیمانهای باین
استائیل و تتکیه علیه کشورهای ایتان و سوریه است که از تتوریسم حمایت میک))د ،وی همچ)ین
ایتان و سوریه را به انباشتن سالحهای بالستیک متهم کتد .تایان این نکته را هم ت کت داد که هدف
عمدا اتحاد استائیل و تتکیاه گ)ا

باا تتوریسام اسات و مادعی شاد کاه متکاز فتمانادهی ایان

تتوریسمی که تتکیه و استائیل را تهدید میک)د در دمشن است و ایتان از عملیات حزب کارگتان
کتدستان (  .ک .ک و حماس حمایت میک)د و تدارکاتشان را تایمین مایک)اد (السان:2362 ،
ص  . 37با هت گامی که استائیل به سوی تتکیه بت میدارد و همکاری نظامی اود را با ایان کشاور
گستتش میدهد و یا محاصتا سوریه را ت)

تت میک)د؛ ایتان و سوریه گامهای گادیتاتی باتای

گستتش روابال اود بت میدارند .پاتتیاک سایل از کارش)اساان انگلیسای باا توگاه باه ایان رواباال
میگوید(( :ایتان و سوریه به همپیمانان استتاتژیک بدل شدهاند که با ادامه تهدید استائیل نسبت به
سوریه و رکود م اکتات صلح ،این همکاری بهسوی امضای معاهده دفااعی مشاتتکی میاان آنهاا
پیش اواهد رفت (ای)بار ،پیشین :ص  . 226در اول تمام سال  ،2336دلواپسی سوریه و ایتان بات
حول ایجاد اتحادی در مقابله با اتحاد تلآویو ا آنکارا دور میزد .همکاری نظامی ا ام)یتی استائیل
ا تتکیه ،افشای اتح تتکیه بتای ایجاد م)طقه حائل ام)یتی در شمال عتاق ،توائه تجزیه عتاق و نیز
317

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

مصوبه ک)ست رژیم صهیونیستی مب)ی بت تعلن بل)دیهای گوالن بت تلآویو و اگالس قطت از گملاه
این تحوالت میباش)د .این در شتایطی بود که گز محور دمشن ا تهتان ،سایت کشورهای م)طقاه در
تفتقه و پتاک)دگی به ست میبتدند .تهتان و دمشن ،همکااری تتکیاه و اساتائیل را مغاایت باا م)شاور
سازمان ک)فتانا اسالمی میدانست)د و تتکیه را به تجدیدنظت در همکاری با این رژیم و همکااری
و حسن همگواری با کشورهای اسالمی و عتبی دعوت کتدند .سوریه که اود را در محاصاته دو
دشمن اصلی یع)ی استائیل و تتکیه میدید و چ)دان به حمایتهای یونان و ارم)ستان و حتای مصات
امید نداشت ،سعی در بهبود روابطش با عتاق کتد؛ ولی نمایتوانسات تماام ااتالفااتش را باا ایان
کشور ،یک د فعه حل نماید و ایتان را بهتتین گزی)ه بتای همکاری در مقابل این اتحاد یافت .ایتان
نیز که اود را در محاصتا هواپیماهای استائیلی از اتین حاتیم هاوایی تتکیاه مایدیاد و باهعالوه
روابطش چ)دان با تتکیه بت ست مسیله شمال عاتاق و اتهاماات وارده بات سات حمایات از گتوههاای
تتوریستی مطلوب نبود و از اتف دیگت در متزهاای شاتقیاش هام از گاناب همساایگانش ماورد
تهدید بود ،به سوریه به ع)وان نقطة موازنه در بتابت این اتحاد مینگتیست .روزنامة الحیاا در تاریخ
 36/5/29نوشت(( :با هت گامی که استائیل به سوی تتکیه بت میدارد و همکاری نظاامی ااود را باا
این کشور گستتش میدهاد و یاا محاصاتا ساوریه را ت)ا

تت مایک)اد ،ایاتان و ساوریه گامهاای

گدیتتی بتای گستتش روابال اود بت میدارند (گزیده اابار ااورمیانه :2367 ،ص . 273
 7د اختالفات ترکیه د سوریه
یکی دیگت از عوامل تیثیتگ ار بت روابال سیاسی ایتان و سوریه ،بح

ااتالفات سوریه با

تتکیه است که از ابتدای قتن  22و به دوران استیالی تتکهای ع مانی به م)طقه باز میگتدد.
ااتالفات تتکیه و سوریه را میتوان از دو گ)به مورد بترسی قتارداد؛ یکی مسئله حمایت سوریه از
چتیکهای حزب کارگتان کتدستان (  .ک .ک و دیگتی در مورد آب که بهصورت ادعای
ارضی سوریه بت استان اسک)درون تتکیه مطتح شده است .البته تتکها عقیده دارند که یکی از
دالیل حمایت سوریه از چتیکهای حزب کارگتان کتدستان (  .ک .ک  ،همین مسئله است.
بت این اساس در آوریل  ،2337مسعود ایلماز نخست وزیت وقت تتکیه به این استان سفت کتد و در
سخ) تانی اود ،حافظ اسد را از داالت در امور داالی تتکیه و در عین حال روابال تتکیه با رژیم
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صهیونیستی بت ح ر داشت .بهاور کلی ،مهمتتین علت تخاصم تتکیه با سوریه در ارتباب با
حمایت سوریه از گتوههای رادیکال کتد است .حمایت سوریه از (  .ک .ک وسیلهای بتای
مقابله با فشارهای تتکیه ع)وان شده است؛ با این حال مقامهای سوریه در بهار  2332اظهار داشت)د
که سوریه تحت فشار تتکیه و آمتیکا از حمایت (  .ک .ک دست بت میدارد .به رغم اعالم
رسمی سوریه مب)ی بت کاهش حمایت از

 .ک .ک ،مقامهای تتکیه ادعا کتدند که سوریه

همچ)ان حمایت اود را از این گتوه به ع)وان گتوه فشار حفظ میک)د .عالوه بت این ،نزدیکی
سوریه با یونان و انعقاد قتاردادهای ام)یتی میان دو کشور در سال  2335با واک)ش تتکیه مواگه
شد .تتکیه بهتتین راه ممکن را بتای واردآوردن فشار روی سوریه ،اتح مسیلة آب و اتهام سوریه
بت حمایت از

 .ک .ک دانست .پا از پایان گ)

الی،فارس در سال  ،2332سوریه ای

گزارشی اعالم کتد پارهای از محدودیتها در مقابل فعالیت

 .ک .ک در متزهای سوریه و

تتکیه ایجاد کتده است .با افزایش بحتان و ت)ش میان دو کشور ،تتکیه دهانههای سدهای رود
فتات را به دلیل اشکاالت ف)ی بست و آب فتات را قطع نمود که این امت موگب انتقادات شدیدی
در گهان عتب گتدید (روزنامه سالم . 2366/6/22 ،سپا تتکیه در اکتبت  2336به اعزام
نیتوهایش در متز سوریه پتداات و از ضتبات هوایی بت دمشن سخن گفت و بحتان را تشدید
کتد .رئیا ستاد ارتش تتکیه از «گ)

اعالمنشده» سوریه علیه کشورش صحبت نمود .مقامهای

تتک ،آشکارا دمشن را در صورت عدم تحویل عبداهلل اوگاالن و ادامه حمایت از چتیکهای .
ک .ک ،تهدید نظامی نمودند (امامی :2366 ،ص  . 622پیام تتکها از قبل روشن بود :تحویل
اوگاالن به ع)وان سمبل مقاومت کتدها علیه تتکیه و قطع حمایت از

 .ک .ک .ایتان در قالب

ریاست سازمان ک)فتانا اسالمی سعی در میانجیگتی بین دو کشور داشت و راهحل سیاسی را
بتای حل مشکالت پیش)هاد کتد ( الموتی :2362 ،ص  . 63در ادامه این تحتکات ،وزیت امور
اارگه ایتان در چ)دین نوبت با دبیت کل سازمان ملل متحد و وزیت امور اارگه مصت در اصوص
راههای مهار بحتان گفتگو کتد .مقامات ایتانی در اقدامی تکمیلی با ارسال پیامهایی به رؤسای
گمهور تتکیه و سوریه توسال سفیتان گمهوری اسالمی ایتان نزد این کشورها ،بار دیگت پیامدهای
م)فی تداوم ت)ش در روابال دو کشور بتای گهان اسالم را یادآور شد و از رهبتان دو کشور
اواست بتای حلوفصل هتچه ستیعتت بحتان حداک ت تالش اود را بکار گیتند .در سایه چ)ین
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اقداماتی از گانب ایتان به ع)وان رئیا سازمان ک)فتانا اسالمی ،ستانجام ت)ش در روابال تتکیه و
سوریه کاهش پیدا کتده و بحتان پیشآمده از وضعیت حاد اار شد (همان ،ص  . 69پا از
کاهش ت)ش میان تتکیه و سوریه ،فاروقالشتع که در راستای شتکت در کمیسیون عالی مشتتک
دو کشور به تهتان آمده بود ،از تالشها و اقدامات ایتان تشکت کتد و تالشهای ایتان را بتای حل
این بحتان ،نشانه روابال ممتاز تهتان و دمشن اواند .این تالشها در حالی صورت گتفت که ایتان
اود در متن یکی از بحتانهای مهم م)طقهای یع)ی افغانستان قتار داشت و سعی نمود در این نقش
(میانجیگتی مواضع دو اتف را تعدیل و آنها را به اویشتنداری و گفتگو سوق دهد و موفن به
امضای یک توافننامه و تشکیل کمیته ام)یتی میان دو کشور شد .بتاساس این توافننامه ،قتار شد
سوریه و تتکیه به مخالفان دو کشور اگازه فعالیت در ااک اود علیه یکدیگت را نده)د و ستانجام
در سال  2336سوریه ضمن موافقت با دراواست آنکارا مب)ی بت ااتا عبداهلل اوگاالن ،رهبت
چتیکهای حزب کتدستان تتکیه (  .ک .ک و نیتوهای شورشی او ،درگیتی مسلحانه با
تتکیه را مهار کتد.

نتیجهگیری
پایان گ)

ایتان و عتاق و پ یتش آتشبا دوگانبه ،تغییت و تحوالتی را در دیپلماسی ایتان به

وگود آورد و زمی)ه را بتای بازسازی روابال سیاسی با بتای از کشورها فتاهم آورد .در ای این
دوران ،م اکتاتی در هییتهای مختلف با کشورهای عتبستان و مصت به انجام رسید .در این زمان،
سوریه نیز در رفتار اود تغییتاتی داد .ایجاد زمی)ه بتای فتوپاشی نظام دوقطبی ،سوریه را از
وضعیت قبلی اود اار کتد .در چ)ین شتایطی ،سوریه تالش نمود تا روابال سیاسی اود را با
گهان میانهروی عتب بازسازی نماید .با تهاگم عتاق به کویت ،روابال ایتان و سوریه که تا
حدودی با مسیلة لب)ان مخدوش شده بود ،تحت تیثیت آن قتار گتفت و زمی)ه مجدد همکاریهای
سیاسی میان دو کشور را فتاهم نمود .در همین چارچوب ،حافظ اسد به ایتان سفت نمود .سفت
حافظ اسد به تهتان و دیدار با مقامات ایتان ،دلگتمیهای دو کشور را افزایش داد و زمی)ة گستتش
همکاریهای اقتصادی را نیز فتاهم آورد .با شتکت سوریه در سال  2332در فتای)د صلح
ااورمیانه ،ایتان به یکباره احساس اطت کتد؛ به اصوص زمانی که اود را در قضایای گزایت
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سهگانه با اعتاب روبتو و سوریه را نیز هم سو با آنان در ک)فتاناهای معتوف به  7+2دید.
بدینلحاظ ای سالهای  2332تا  ،2335روابال ایتان و سوریه دستخوش تحوالت م)طقهای قتار
گتفت که به سود هیچکدام از اتفین نبود .زیتا شتایال م)طقهای و حضور آمتیکا در آن ،همکاری
کشورهای م)طقه را الب میکتد؛ بهاصوص زمانی که مقدمات همکاری نظامی ا ام)یتی تتکیه و
استائیل فتاهم میشد .پیمان استتاتژیک تتکیه ا استائیل ،مشکالت شمال عتاق ،ااتالفات تتکیه و
سوریه و بنبست روند صلح ااورمیانه ،پیمان اائف و مواضع ایتان و سوریه ،حملة عتاق به کویت
و مواضع ایتان و سوریه ،ک)فتانا صلح مادرید و مواضع ایتان و سوریه ،ااتالفات ایتان و امارات
متحده عتبی و موضعگیتی سوریه ،تهاگم تتکیه به شمال عتاق و مواضع ایتان و سوریه ،پیمان
استتاتژیک تتکیه ا استائیل و مواضع ایتان و سوریه و ااتالفات تتکیه ا سوریه تحوالت دیگتی
بودند که روابال دوگانبه ایتان و سوریه در این دوره از آن متیثت شد و هتکدام به نحوی همکاری
دو کشور را الب میکتد .بتای حفظ توازن م)طقهای و ایستادگی در بتابت فشارهای استائیل و
اتهامات آمتیکا ،نیاز بود که نه ت)ها ایتان و سوریه ،بلکه کشورهای دیگت هم دست دوستی و تفاهم
ده)د .سوریه در این راستا تالشهای زیا دی را به انجام رساند و سعی در بهبود و گستتش روابال
ایتان با کشورهای همسایه داشت و البته مایل بود که دروازه ایتان به گهان عتب از اتین دمشن
باشد ،تا عالوه بت کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی بتواند به ع)وان متکز ثقل گهان عتب ،این
روابال را ک)تتل ک)د؛ اما سیاست ایتان در این زمی)ه به ویژه در سالهای اایت ،مبت)ی بت گشودن همه
دروازهها به سوی کشورهای عتبی بوده است .بهاور کلی در این دوره ،روابال دو کشور متیثت از
تحوالت روی داده و دیدگاههای نزدیک دو کشور شکل گتفت.
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نگرشی بر عملیات فتحالمبین
حسن

بیات1

تاریخ دریافت2922/27/27 :
تاریخ پ یتش2922/26/26 :

چکیده
این مقاله با استفاده از اس)اد و مدارک و کتابهای موگود ،عملیات فتحالمبین را بترسی و تجزیهوتحلیل
نموده و با اال کش و معیار اصول و قواعد اساسی رزم مورد قبول صاحبنظتان نظامی ،حقیقت عملیات فتحالمبین را
تا حد امکان کشف و ارائه مینماید .عملیات ارتش عتاق در ت)گه چ ابه در  26بهمن  2372با هدف پیشگیتی یا تیایت
در اگتای عملیات آی)ده ایتان و تک مختلک))ده آن در غتب شوش و رقابیه در  26و  23اسف)د  2372با هدف بت هم
زدن سازمان و انهدام بخشی از نیتوهای ایتان گهت به تیایت اندااتن دوباره عملیات ،نتوانست مانع از اگتای عملیات
گشته؛ ولی تا حدودی توانست تیایت در اگتای عملیات را ایجاد نموده و تلفات و اساراتی به یگانهای سپاه اسالم
وارد ک)د.
عتاق به است)اد دالیل محکم ،تقتیباً کل عملیات فتحالمبین را به غیت از م)طقه قتارگاه قدس (عیناوش کشف
کتده و آمادگی کامل گهت مقابله با رزم)دگان اسالم را داشت.
قتار گاه متکزی کتبال با چهار قتارگاه مشتتک تابع ،شبانه و توأم با غافلگیتی تک نموده و ارتفاعات عیناوش،
تی)ه ،بتقازه ،رقابیه و میشداغ را تیمین مینماید .قتارگاه قدس بهع)وان تالش اصلی در محور عیناوش ،قتارگاه نصت
در محور غتب پل نادری ،قتارگاه فجت در محور شوش و قتارگاه فتح در محور رقابیه تک مینمای)د.
این عملیات به تمام اهداف اتحریزیشده اود رسید و  2922کیلومتت متبع از حساستتین م)اان اوزستان به
دست رزم)دگان اسالم آزاد شده و بیش از  25هزار نفت کشته و زامی و بیش از  27هزار نفت به اسارت رزم)دگان
اسالم درآمدند .شور و نشاب گوانی و گسارت در االشک)ی بچههای سپاه و بسی ،و پختگی و امکانات پشتیبانی رزم
و پشتیبانی ادمات رزم در ارتش ،عملیات فتحالمبین را قتین موفقیت نمود.
گسارت در اتحریزی و اگتای عملیات فتح المبین ،بدون توگه به آیین رزم متسوم و ابداع یک شیوه و سبک
گدید در اتحریزی و اگتای عملیات ،باع

غافلگیتی دشمن شده و اگتای تاکتیکهای پیچیده رزم شبانه ،تک از

سمت غیتقابل انتظار دشمن ،تغییت و انعطاف در اتحریز ی و اگتای عملیات ب)ا به ضتورت ناحیه رزم ،اصتار نیتوها و
فتماندهان به پیتوزی و استفاده م)اسب و به موقع از نقاب ضعف و آسیبپ یتیهای دشمن ،از علل و عوامل اصلی
پیتوزی در عملیات فتحالمبین بودهاند.

کلید واژهها :دفاع مقدس ،عملیات فتحالمبین ،دشت عباس ،تعارض ،اتحریزی.
 -2استادیار دانشگاه گامع امام حسین (ع .
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مقدمه:
با شتوع گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان در  32شهتیور  ،2353ارتش عتاق با لشکت  2مکانیزه

در محور فکه و لشکت  22زرهی در محور شتهانی از متز عبور کتده و ای حدود یک هفته با
وگود مقاومت تیپ دوم زرهی دزفول ،تیپ  36زرهی شیتاز و گتوهی از سپاه پاسداران دزفول،
م)طقه غتب روداانه کتاه را اشغال کتدند.
عملیات نیتوی زمی)ی ارتش در  23مهت  2353در غتب کتاه و از سمت پل نادری با هدف
آزادسازی م)طقهی واقع بین روداانة کتاه تا متز ،با سازمان لشکت  22حمزه ،لشکت  27زرهی
قزوین و تیپ  2لشکت  32زرهی اتحریزی شد که تا قبل از ظهت با شکست کامل به اتمام رسید.
ارتااش و سااپاه بهصااورت مشااتتک و بعض ااً بااهاور مسااتقل تااا قباال از عملیااات فتحالمب این،
عملیاتهای محدودی در م)اان مختلف غتب کتاه بهم)ظور از بین بتدن روحیه و در هم شکستن
میل گ)گجویی دشمن و به دست آوردن اابار و توسعه ااالعات انجام دادند.
عزل ب)یصدر از فتماندهی کل قوا و ک)ار هم قتار گتفتن ارتش و سپاه ،موگب تقویت گبهه
اسالم گتدید و با توگه به تجتبیات یک سال اول گ)

 ،عملیاتهاای بازرگ و بزرگتات ،یکای

پا از دیگتی و با ستعت تمام اتاحی و اگتا گتدید.
عملیات ثامناالئمه نقطه عطف در استتاتژی تهاگمی گمهوری اسالمی ایتان و اولین عملیات
گستتده و مشتتک بین ارتش و سپاه بود که موگب شکست حصات آباادان و تحقان آرزوی یاک
ساله سپاه اسالم بعاد از پیاام «حصات آباادان بایاد شکساته شاود» حضاتت اماام (ره شاد .عملیاات
ثامناالئمه دو نتیجه بتگسته داشت -2 :عتاق در استتاتژی اود که تصتف گزیته آبادان و رسیدن
به سواحل الی،فارس بود ،با شکستن حصت آبادان ،ناکام ماند -2 .اعتماد به نفا باتای اتاحای و
اگتای عملیاتهای بزرگتت و مهمتت توسال فتماندهان سپاه اسالم به دست آمد.
بعد از عملیات ثامناالئمه ،سته)
شده و باع

صیاد شیتازی به فتماندهی نیتوی زمی)ی ارتاش م)صاوب

نزدیکی هتچه بیشتت ارتش و سپاه گتدید و با پیگیتی محسن رضایی و صیاد شیتازی،

سلسله عملیاتهای راه کتبال اتاحی گتدید.
عملیات اتینالقدس دومین عملیات بزرگ و مشتتک بین سپاه و ارتش بود که در م)طقهای
چ)دین بتابت بزرگتت و با استعداد بیشتت از عملیات حصت آبادان اگتا شد و به ستعت ،یگانها اود
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را به هور و ت)گه چزابه رسانده و ارتش عتاق را در شمال و گ)وب اوزستان به دو قسامت تقسایم
کتدند.
اگتای عملیات مطلعالفجت در گیالنغتب در  22آذر  ،2372باع
اصلی اود را در اوزستان گ اشته و نتیجه گ)

شد که فتماندهان تمتکاز

را در گ)وب گساتجو ک))اد (آقاای هاشامی در

اااتاتش میگوید :آقا محسن و صیاد بتای عملیاات مطلاعالفجت باه غاتب رفت)اد و در نهایات باا
قطعیت به این نتیجه رسیدند که ستنوشت گ)
تحوالت سیاسی  -نظامی گ)

باید در گ)وب مشخص شود .

بعد از عملیات اتینالقدس و در آستانه عملیات فتحالمبین،

به نفع گمهوری اسالمی ایتان چتاید .روند تحوالت سیاسی در داال کشور با حضور همه گانبه
متدم؛ انتخاب حضتت آیتاهلل اام)های بهع)وان رئیا گمهور ،پیتوزیهای نظامی به دست آمده
در دو عملیات قبل ،ح ف گتیانهای ضد انقالب در داال ،سازماندهی تیپهای گدید با حضور
نیتوهای متدمی در سپاه و پیامهای وحدتبخش و تهیی،ک))ده حضتت امام (ره  ،عوامل اصلی
این تحوالت بودند که قدرت ایتان را به دشم)ان فهماند و صدام را بعد از متحله سوم عملیات
فتحالمبین (هفتم فتوردین  2372وادار کتد که اواهان آتشبا و حل م)اقشه با ایتان از راههای
صلحآمیز باشد.

بیان مسئله:
دفاع مقدس بهع)وان یک اتفاق بسیار بزرگ در درون انقالب اسالمی قابل تحلیل است و
آنچ)ان عظمت دارد که انقالب اسالمی را مدیون اود کتده است .حضور ایفهای مختلف از
اقشار متدم و نظامیان در دفاع مقدس ،آن را از سایت گ)

های دنیا متمایز کتده و زیباییهای

مع)وی دفاع مقدس توانسته بود تمام سالین و اندیشهها را در ک)ار هم متحد ک)د .در دفاع مقدس،
تمام اصلتهای پس)دیده و ویژگی های م بت انسانی به او و کمال اود رسیده و اگت هوشیار
بودیم میتوانستیم آنها را در عمن وگود آحاد گامعه رسوخ داده و بتای استفاده نسلهای بعد
نهادی)ه ک)یم .دفاع مقدس دانشگاه انسانسازی و متخصصسازی بود و اک ت کسانی که وارد این
دانشگاه شدند ،تا شاه)شاهی و افتخار ستبازی را تا ابدیت بت ست اود اواه)د داشت (یکی از
دوستان شهیدمان در زمان گ)

میگفت :هتچه میتوانیم باید در دفاع مقدس شتکت ک)یم و از
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این نعمت الهی بتاوردار شویم ،چتا که بعد از بتچیدهشدن این سفته ،به لحظه لحظههای آن غبطه
اواهیم اورد .
سپاه پاسداران ،ارتش ،اقشار مختلف متدم در قالب بسی ،،ژاندارمتی ،گتوه گ)

های

نام)ظم شهید چمتان ،گهاد سازندگی و  ...مسثتین در دفاع مقدس بودند؛ ولی مدعیان اصلی آن،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش گمهوری اسالمی ایتان هست)د.
ااتالف نظت و تضارب آراء در اداره گ)

بین ارتش و سپاه در حین گ)

 ،از یک اتف

موگب ارتقاء قابلیتها و تواناییهای اتفین در یک رقابت سالم گشته و از سویی باع

ایجاد

کدورتها و بدااالقیها بین اتفین شده بود .چهار عملیات ارزشم)د و پیتوز ثامناالئمه،
اتینالقدس ،فتحالمبین و بیتالمقدس حاصل او همکاری ،همافزایی ،وحدت و اراده مشتتک،
گهت مقابله با دشمن بود که در حداقل زمان ،باع

آزادسازی حداک ت ستزمینهای اشغالی

گتدید .عدم موفقیت در عملیات رمضان و تکتار آن در بعضی از عملیاتهای مشتتک بعدی و
هوای نفا فتماندهان ،موگب فاصله گتفتن این دو ع)صت ارزشم)د نظام اسالمی گشته و بعضاً
باع

بتوز بدااالقیهایی در آنها در اول دفاع مقدس گتدید .این ااتالف دیدگاه ،بعد از دفاع

مقدس هم بهصورت پ)هان ادامه پیدا کتده و اود را در ثبت و ضبال تاریخ دفاع مقدس نشان داد و
هت کدام از آنها دفاع مقدس را به نفع اود تعتیف و تفسیت کتده و در کتابهای اود ،نقش
دیگتی را کم رن

و بعضاً بیرن

گلوه دادند .دوستان ارتش در تشتیح عملیاتها؛ گمالتی

م ل ع)اصتی از سپاه و بسی ،در فالن عملیات حضور داشت)د و سپاه نیز در مکتوبات اود؛ اثت
نیتوی هوایی ،هوانیتوز ،توپخانه ،سیستم پداف)د هوایی و  ...را در پشتیبانی از عملیاتهای اود
کمتت بیان مینماید.
یکی از عملیاتهای مشتتک سپاه و ارتش که از ارزش و اعتبار باالیی بتاوردار است و
یگانها تا حد گتوهان با هم ادغام شده بودند ،عملیات فتحالمبین بود که در سطوح مختلف،
فتمانده و یا گانشین همدیگت قتار گتفته و با هماه)گی کامل با هم عملیات را اتحریزی ،اگتا و
هدایت میکتدند .محسن رضایی و صیاد شیتازی در قتارگاه مشتتک متکزی ،بهصورت مشتتک
عملیات را اتحریزی ،اگتا و هدایت نموده و چهار قتارگاه مشتتک تابع نیز (قدس ،نصت ،فجت و
فتح  ،هت کدام دارای فتماندهانی از ارتش و سپاه بودند و همین امت تا رده گتوهانهای مانوری هم
انجام گتفته بود.
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کتابهای تدوینشده توسال سپاه و ارتش در موضوع عملیات فتحالمبین ،هت کدام از زاویه دید و
مورد عالقه اود به عملیات پتدااته و فعالیتها و ادمات همدیگت را کمتت مورد توگه قتار
دادهاند .فاصله درونی ارتش و سپاه باع
تدوین تاریخ گ)

شده که آنها گلسات مشتتک و سازمان مشتتکی گهت

نداشته و هت کدام بدون توگه به دیگتی ،تاریخ گ)

یک اتفه و مد نظت

اود را تهیه نموده و مسائل کامالً محتز م ل سازمان رزمی مشتتک ارتش و سپاه در فتحالمبین را
نادیده گتفته و فقال یگانهای اود را مسثت در پیتوزی گلوه ده)د .اگت گتدانها و گتوهانها
بهصورت ادغامی عمل کتده اند که هت دو اتف به آن اذعان دارند؛ چگونه ارتش و سپاه با
تیلیفات اود ،مدعی فتوحات ااتصاصی اود در فتحالمبین هست)د؟
ناگفته نماند همین مشکل به ااات حمیت قسمتی و تعصب به سازمان و م)طقه اود ،در اول
دفاع مقدس در یگان های داال سپاه و داال ارتش نیز وگود داشته و هت کدام از یگانها،
پیتوزیهای یک عملیات را به اود نسبت داده و شکستها و عدم توفینها را به گتدن دیگتی
اندااتهاند.
در این مقاله بت آن هستیم که با استفاده از اس)اد و مدارک و کتابهای موگود ،عملیات
فتحالمبین را بترسی و تجزیهوتحلیل نموده و با االکش و معیار اصول و قواعد اساسی رزم مورد
قبول صاحبنظتان نظامی ،حقیقت عملیات فتحالمبین را تا حد امکان کشف و ارائه نماییم تا شاید
این نوع مقاالت بتواند مسیت گدیدی بتای تدوین حقاین دفاع مقدس ،به دور از نگاه سخیف و
تک بعدی ،گلوی راه محققین آی)ده قتار دهد.

ادبیات تحقیق:
 -1منطقه عملیات:
الف -عل) انتخاب منطقه عملیات:

در اتاحی سلسله عملیاتهاای راه کاتبال ،ساه عملیاات باتای آزادساازی ساه م)طقاه عماده
اوزستان بعاد از عملیاات ثامناالئماه در نظات گتفتاه شاده باود کاه اولاین عملیاات آن ،عملیاات
کتبالی ( 2اتینالقدس در م)طقه بستان گهت رسیدن به هور (ماتز باه م)ظاور انشاقاق در گبهاه
دشمن در شمال و گ)وب اوزستان بود و دومین عملیاات در غاتب کتااه (شامال اوزساتان باا
ع)وان کتبالی ( 2فتحالمبین و سومین عملیات در غتب کارون (گ)وب اوزستان با نام کاتبالی
331

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

( 3بیت المقدس بود.
بعاد از عملیااات اتینالقادس ،فقااال دو م)طقاه مهاام اوزساتان در دساات عاتاق بااود کاه بااا
بترسی های به عمل آمده ،م)طقه غتب کتاه در اولویت اگتای عملیات به دالیل زیت قتار گتفت:
 -2در صورت موفقیت عملیات ،م)طقه غتب کتاه (دشت فتحالمبین با یگانهاای کمتاتی
قابل دفاع بود و امکان تمتکز نیتو بتای عملیات در م)اان دیگت فتاهم میشد.
 -2وسعت م)طقه شمالی (غتب کتاه  ،تقتیباً یک سوم وسعت م)طقه گ)وبی (غتب کارون
بود و با مقدورات موگود ت)اسب بیشتتی داشت.
 -3انهدام دو لشکت دستنخورده  22زرهی و  2مکانیزه دشمن مستقت در م)طقه شمالی ،ضتبه
س)گی)ی بت ارتش عتاق بود و در کاهش توان رزمی او تیثیت زیادی داشت.
 -9با عقب راندن عتاق از م)طقه شمالی ،تهدید شهتهای دزفول ،اندیمشک و پایگاه چهاارم
شکاری از بین رفته و شهت شوش و گاده و راهآهن اندیمشک  -اهواز که شاهتاه و محور
مواصالتی حیاتی بتای اوزستان بود ،از بُتد آتشهای ارتش عتاق بیتون میرفت.
 -5شکل م)طقه ،مسیت اال تماس ،گستتش غلال دشمن ،وگود معابت مختلف ،وگود پلهاای
آماده روی کتاه و ش)اساییهای انجامشده قبلی ،موگب ستعت در اتحریزی و کاهش
زمان آمادگی بتای اگتای عملیات میشد (ستعت در اگاتای سلساله عملیاتهاا ،باعا
عقبافتادگی و ستدرگمی ارتش عتاق شده و پیتوزی در عملیاتها را تضمین مینمود .
ب -زمین عملیات فتحالمبین:

م)طقه عمومی عملیات فتحالمباین در غاتب رودااناه کتااه از روباتوی گسات ناادری (پال
کتاه تا شوش قتار داشت که از شمال به ارتفاعات بل)د و صعبالعبور تیشاه کان ،دالپاتی ،چااه
نفت و سپتون ،از گ)وب به ارتفاعات میشداغ و تپههای رملی و چزابه ،از شتق به روداانه کتاه و
از غتب به اال متز محدود میشد.
زمین م)طقه از سه قسمت کوهستانی ،تپهماهوری و دشت تشکیلشده است و ارتفاع بل)دتتین
م)اان آن از سطح آبهای آزاد از  222متت تجاوز نمیک)د .زمین م)اان شمالی آن کوهستانی و از
گ)ا سخت بوده و هت چه به اتف گ)وب حتکات مایک)ایم ،از اساتحکام آن کاساته میشاود و
بخشهایی از گ)وب و گ)وب غتب م)طقه از تپههای رملی پوشیده شده است .ارتفاعات ابوصلیبی
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اات ،تی)ه ،بتقازه ،رقابیه ،میشداغ و حمتین در غتب روداانه دویت  ،عوارض ارتفاعی م)طقه راتشکیل میده)د.
در شتق م)طقه ،روداانه کتاه از شمال به گ)وب گتیان دارد و مانع مسثت در حتکات پیااده
و اودرویی است .روداانه چیخواب در شمال غتبی م)طقه از شامال شاتقی باه گ)اوب غتبای در
گتیان و در ه)گام بارندگی سیالبی بوده و عبور از آن محدود به پل چیخواب مایشاود .رودااناه
دویت در غتب م)طقه از شمال به گ)وب گتیاان داشاته و در ه)گاام بارنادگی غیات قابال عباور و
عتض و عمن قابل مالحظهای پیدا میک)د و رودااناه یاا مسایل رفائیاه کاه از آبهاای دام)اههای
گ)وبی ارتفاعات شاوریه 352 ،و ارتفاعات شمال دشت عباس تشکیل شده و به کتاه میریزد و به
ه)گام بارندگی حتکت یگانها را تا حدودی ک)د میک)د.
عوارض حساس م)طقه شامل رشاته ارتفاعاات  393 ،352و  ،337شااوریه ،بلتاا ،ساپتون ،تپاه
چشمه که در شمال م)طقه بت محور پل کتاه به عیناوش تسلال دارند؛ عیناوش و پل چیخواب،
تپه  ،222تپه علیگته زد ،سه راه قهوهاانه ،پل نادری (کتاه  ،ت)گه ابوغتیب ،ت)گه بتقاازه ،ت)گاه
رقابیه ،ت)گه ذلیجان و سایت  9و .5
گادهها ی مهم م)طقه عبارت)د از :گاده دزفول به دهلتان ،گااده ساه راه قهوهااناه باه چ)اناه و
فکه ،گاده علیگته زد به چ)انه ،گاده عیناوش به چم ستی و گاده امامزاده عباس به ابوغتیب و
دویت .
ج -سایر عوام):

گمعیت م)طقه در شتوع گ)

و ه)گام حمله عتاق از م)طقه اار شده و در آستانه عملیات

فتحالمبین ،روستاهای م)طقه مختوبه و عاری از گمعیت است.
 -2دشمن:
الف -تکهای مخت)کننده دشمن:

 عملیات ارتش عتاق در چزابه :ارتش عتاق با هدف پیشگیتی یا تیایت در اگتای عملیاتآی)ده ایتان ،یک عملیات آف)دی در ت)گه چزابه در  26بهمن  2372آغااز کاتد و در آن عملیاات،
ابتدا توپخانه عتاق یک آتش تهیه س)گین در م)طقهای به وسعت هفت در دو کیلومتت اگتا نماود و
سپا تک زرهی اود را در مسیت بستان آغاز کتد و چون نیت اصالی عاتاق ،اااتالل در عملیاات
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فتح المبین بود؛ ایلی میل به پیشتوی به سمت بستان نداشت و با واردکتدن تلفاات و از باین باتدن
سازمان یگانهای ایتان ،سعی در به دست آوردن زمان بتای مقابله با عملیات آی)ده ایتان داشات و
از اتفاای اگاات وارد م)طقااه ذوعارضااه بسااتان بااا نهتهااا ،نخلسااتانها ،سااااتمانها و غیااته مایشااد،
آسیبپ یتی اود را بیشتت مینمود.
ارتش عتاق با آتش تهیه و آتشهای حین اگتای تک اود ،با بیش از یک میلیون گلوله باه
حدود  32گتدان از نیتوهای ما که بتای عملیات بعدی آمااده شاده بودناد ،صادمات زیاادی وارد
کتد .با این حال ،مقاومات نیتوهاای ااودی در چزاباه و درک صاحیح و باه موقاع فتماناده ساپاه
پاسداران از هدف دشمن در این عملیات ،سبب شد تا نیتوهای اسالم ،تالش اصالی ااود را باتای
آمادهسازی و اگتای ستیع عملیات فتحالمبین متمتکز نمای)د (ستدار غالمعلی رشید میفتمایاد :ماا
نسبت به اهداف دشمن ابهام داشتیم ،زیتا عتاقیها در عاین حاالی کاه حماالت سا)گی)ی را انجاام
میداند ،ولی کالً به سمت بستان پیشتوی نمیکتدند .در این شتایال ،فتمانادهی محتاتم کال ساپاه
ای تحلیلی اظهار داشت :هدف دشمن تیایت در عملیات بعدی است و باید ستیعاً م)طقاه عملیاات
فتحالمبین را فعال ک)یم .
ستانجام به واسطه مقاومت رزم)دگان اسالم در حدود دو هفته ،اگتای عملیات امیتالماسم)ین
در اول اسف)د  2372و تلفاتی که به ارتاش عاتاق وارد شاده باود ،حماالت عاتاق در ت)گاه چزاباه
متوقف و تالش اودی بتای تستیع در عملیات فتحالمبین افزایش یافت؛ ولی به هت صورت ،عتاق
با عملیات چزابه توانست عملیات فتحالمبین را با تیایت مواگه سازد.
 تک مختلک))ده ارتش عتاق در غتب شوش و رقابیه :باا نزدیکشادن باه موعاد عملیااتفتحالمبین ،ارتش عتاق یک تک مختلک))ده در  26و  23اسف)د  2372با هدف بت هم زدن سازمان
و انهدام بخشی از نیتوهای ایتان گهت به تیایت اندااتن دوباره عملیات در محور گ)وب شاوش و
رقابیه انجام داد که موگب ستدرگمی و تتدید فتماندهان سپاه اسالم در اگتای عملیات فتحالمباین
گتدید .دلیل انتخاب این م)طقه بتای تک مختلک))ده این بود که عتاق تصور میکتد ایتان قدرت
عملیات در کل م)طقه غتب کتاه را ندارد و بتاساس ااالعات باه دسات آماده مایپ)داشات کاه
ایتان عملیات اصلی اود را در م)طقه پل ناادری تاا شاوش اگاتا اواهاد کاتد و در ساایت م)ااان،
تکهای فتیب)ده و ای ایی اواهد داشت.
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هجوم نیتوهای دشمن در م)اان قتارگاههای فجت و فتح در این تاک مختلک))اده موگاب شاد تاا
تعدادی از معابت این قتارگاهها بتای دشمن کشف شده و امکاان غاافلگیتی در ایان م)ااان از باین
بتود؛ لیکن دشمن به گز ای)که توانست به دو گتدان از سپاه اسالم صدمه بزند ،کاری از پیش نبتده
و صتفاً توانست در نزدیکی نیتوهای اسالم مستقت شود و صبح  23اساف)د  2372نیاز تعاداد زیاادی
تانک را در ت)گه رقابیه آرایش داد.
با توگاه باه اظهاارات اساتای عتاقای ،اسا)اد و کتابهاای ماسلفین عاتاق ،اگاتای تکهاای
مختلک))ده توساال ارتاش عاتاق در دو م)طقاه شاوش و رقابیاه ،حضاور صادام در م)طقاه بتقاازه
(قتارگاه سپاه چهارم و تجمع یگانهای عمده عتاق در م)طقه ،به نظت مایرساد عاتاق تقتیبااً کال
عملیات فتحالمبین را به غیت از م)طقه قتارگاه قدس (عین ااوش کشاف کاتده و آماادگی کامال
گهت مقابله با رزم)دگان اسالم را داشت.
ب -سازمان و گسترش دشمن:

ارتش عتاق در م)طقه فتحالمبین در قالب سپاه  ،9با دو لشکت در اال و یک لشکت در احتیاب
آرایش یافته بود .لشکت  22زرهی در شمال م)طقه به تتتیب با تیپ  72زرهای در شامال ارتفاعاات
امامزاده عباس ،تیپ  525پیاده در محدوده شاوریه ،تیپ  923پیاده در محدوده تپه چشمه ،تیپ 29
مکانیزه در محدوده سه راه قهوهاانه و تیاپ  92زرهای روی گااده پال ناادری  -اماامزاده عبااس
گستتش یافته و پاسگاه اصلی فتماندهی لشکت  22در نزدیکی عیناوش قتار گتفته بود و لشاکت 2
مکانیزه در گ)وب م)طقاه باا تیاپ  2مکاانیزه در محادوده گااده شاوش -فکاه ،تیاپ  33پیااده در
ارتفاعات سایت  9و  ،5تیپ  26مکانیزه در روبتوی شهت شوش ،تیپهای  52و  39زرهای و تیاپ
 37پیاده در م)طقه رقابیاه و تیاپ  26زرهای در دشات شاتق چ)اناه مساتقت باوده و پاساگاه اصالی
فتماندهی لشکت  2در چ)انه قاتار داشات و لشاکت  3زرهای باا تیاپهاای  7و  22زرهای و تیاپ 6
مکانیزه ،احتیاب سپاه  9را تشکیل میداد .همچ)ین تیپهای پیااده متعادد و گتدانهاای کمانادوی
زیادی گهت تقویت یگانهای استقتاری در نظت گتفته شده و تیپهاای  22زرهای 29 ،مکاانیزه و
یگانهای گارد ریاست گمهوری نیز در احتیاب دور م)طقه بودند.
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ج -آسیبپذیریهای دشمن:

دشمن به ااات شکست در عملیاتهای ثامناالئمه و اتینالقدس و عدم توفین در تکهاای
مختلک))ده در چزابه و گ)وب غتب شوش ،از روحیه و میل گ)

گویی پایین بهته بتده و از توان

رزم شک))ده ای بتاوردار بود .زمین م)طقه در قسمت شمال کامالً به نفع رزم)ادگان اساالم باوده و
دشمن در زیت دید و تیت ما قتار داشت .دشمن از دو سمت شامال و گ)اوب باه ماا گ)ااح داده و باا
اگتای دو مانور احااهای ،عقبههای او به تصتف رزم)دگان اسالم در میآماد .اطاوب دشامن در
شمال و گ)وب م)طقه از پیوستگی الزم بتاوردار نبوده و بتای رزم)دگان اسالم ،معبتهای نفاوذی
م)اسب گهت غافلگیتی ارائه مینمود .بتیادگیهاای زماین در دام)اه شاتقی ارتفاعاات ابوصالیبی
اات ،باع

نزدیکشدن رزم)دگان به نیتوهای دشمن میشد .بتای از قسمتهای زمین ،تحتک

یگانهای زرهی دشمن را محدود میکتد .دشمن در پداف)د از م)طقه ،به دو گلوگاه ت)گه بتقاازه و
عین اوش متکی بود و با تصتف آن دو نقطه توسال سپاه اسالم ،شاکله دفاعی او از هم میپاشید.
 -3مأموریت:
فتماندهی عملیات کتبالی ( 2قتارگااه متکازی کاتبال در سااعت (س روز (ر باه م)ظاور
انهدام نیتوهای دشمن در م)طقه دزفول و شوش تک میک)د و ارتفاعات علی گته زد ،ابوصالیبی-
اات ،ت)گه رقابیه ،ارتفاعات چ)انه و عیناوش را تصتف و تیمین و در م)طقه پداف)اد ماینمایاد و
آماده میشود ب)ا به دستور ،تک را به سمت غتب گهت تیمین اال متز ادامه دهد.
 -0طرحریزی:
سپاه قبل از تشکیل قتارگاه مشتتک ارتش و سپاه ،یک اتح اولیه با هدف تصاتف و تایمین
ارتفاعات ابوصلیبی اات در م)طقه شوش و تپههای علی گته زد ،شاوریه و دهلیز ( 352در م)طقه
محور پل نادری – عیناوش در نظت گتفته بود که بعد از تشکیل قتارگااه مشاتتک ،هماان ااتح
اولیه توسعه پیدا کتد.
اتحهای دوگانه اولیه:
ارتش مشابه عملیات  23مهت  2353مایل بود تاالش اصالی را از سامت گسات ناادری و روی
گادههای دهلتان و فکه قتار دهد و در این اتح ،عملیات در دو متحله انجاام مایشاد؛ در متحلاه
336

نگرشی بر عملیات فتحالمبین

اول از سه محور شوش ،پل کتاه و ارتفاعات بلتا و شاوریه بتای تیمین ارتفاعات ابوصلیبیاات و
علاای گااته زد مااانور انجااام گتفتااه و در ادامااه عملیااات در متحلااه دوم؛ گهاات تاایمین ارتفاعااات
عیناوش ،تی)ه ،بتقازه و رقابیه بهع)وان اهداف نهایی ،حتکت صورت میگتفت.
اتاحان سپاه بتاساس تجتبیات گ شته میگفت)د کاه بایاد از گ)ااح باا دشامن درگیات شاد و
یگان های دشمن در این م)اان هوشیار هست)د و گهات غاافلگیتی وی ،تاالش اصالی بایاد احاااه
دشمن از شمال (عیناوش و گ)وب (رقابیه باشد و در این اتح ،باید عملیات در یک متحلاه و
با چهار قتارگاه بتای تصتف عقبههای دشمن با راهکارهای ابتکاری انجام شود.
ستانجام اتح سپاه با بح های فتاوان ماورد پا یتش قاتار گتفات و ساازمان و ااتح ماانور
قتارگاه متکزی کتبال ،به تتتیب زیت در چهار محور آماده اگتا گتدید:
سازمان:
 -2قتارگاه مشتتک قدس( :سته)

شهبازی از ارتش و بتادر عزیز گعفتی از سپاه ،

ارتش با تیپ مستقل  69پیاده ( 3گتدان و تیپ  2زرهی از لشکت  3( 32گتدان .
سپاه با تیپ  29امام حسین ( 3گتدان  ،تیپ  92ثاراهلل ( 7گتدان  ،سپاه ایالم ( 3گتدان ،
گتدان مستقل علی اکبت و  2گتدان زرهی از تیپ  32زرهی.
 -2قتارگاه مشتتک نصت( :سته)

حس)ی سعدی از ارتش و بتادر حسن باقتی از سپاه ،

ارتش با لشکت  22حمزه ( 22گتدان پیاده و  9گتدان تانک و  2گتدان سوار زرهی  ،تیپ
مستقل  56ذوالفقار ( 9گتدان  ،تیپ مستقل  36زرهی ( 2گتدان تانک و  2گتدان
مکانیزه .
سپاه با تیپ  6ولیعصت ( 3گتدان  ،تیپ حضاتت رساول ( 3گاتدان و  2گاتدان زرهای از
تیپ  32زرهی.
 -3قتارگاه مشتتک فجت( :بتادر مجید بقایی از سپاه و سته)

عظیم ازگمی از ارتش ،

ارتش با لشکت  66پیاده ( 3گتدان پیاده 2 ،گتدان تانک و  2گتدان سوار زرهی .
سپاه با تیپ  26علی ابن ابیطالب ( 7گاتدان  ،تیاپ  35اماام ساجاد ( 22گاتدان  ،تیاپ 33
المهدی ( 7گتدان  ،تیپ  97فجت ( 5گتدان و  2گتدان زرهی از تیپ  32زرهی.
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 -9قتارگاه مشتتک فاتح( :باتادران غالمعلای رشاید و رحایم صافوی از ساپاه و ساته)
مسعود م)فتد نیاکی از ارتش ،
ارتش با تیپ  2و  3زرهی از لشکت ( 32نا معلوم و تیپ مستقل  55هوابتد (نامعلوم .
سپاه با تیپ  25کتبال ( 27گتدان  ،تیپ  6نجف ( 6گتدان و  2گتدان زرهی از تیاپ 32
زرهی.
توضیح :یگان های سپاه دائماً در حال توسعه بوده و در اول عملیات نیز اضافه میشادند و در
عملیات فتحالمبین به حدود  222گتدان رسیدند.
اتح مانور نهایی:
قتارگاه متکزی کتبال با چهار قتارگاه مشتتک تابع ،شبانه و توأم با غافلگیتی تاک نماوده و
ارتفاعات عیناوش ،تی)ه ،بتقازه ،رقابیه و میشداغ را تیمین مینماید.
قتارگاه قدس بهع)وان تالش اصلی (محور عیناوش  :این قتارگاه از شمال باه گ)اوب و باه
گ)اح شمالی قابل دستتس لشکت  22زرهی دشامن تاک نماوده و ارتفاعاات تی)اه (عاین ااوش تاا
ابوغتیب را تیمین و در م)طقه متصتفی پداف)د و یکی از دو راه مواصالتی اصلی دشمن به م)طقه را
قطع مینماید (هدف نهایی این قتارگاه ،بخش شمالی ارتفاعات تی)ه از عیناوش تا ابوغتیب بوده
و اهداف واسطه آن؛ تپههای کمت ستخ ،عیناوش 222 ،و امامزاده عباس هست)د .
قتارگاه نصت (محور غتب پل نادری  :این قتارگاه از شمال به گ)وب و به گ)اح شمال شتقی
لشکت  22زرهی دشمن تک نموده و ارتفاعات گ)وبی تی)ه را تایمین و در م)طقاه پداف)اد ماینمایاد
(هدف نهایی این قتارگاه ،بخش گ)وبی ارتفاعات تی)ه تا بتقاازه و اهاداف واساطه آن؛ تپاه کاوت
کاپون ،سه راه قهوهاانه  ،تپه علی گته زد ،تپه چشمه ،تپه بلتا ،تپه شاوریه و مجموعه تپههای دهلیاز
هست)د .
قتارگاه فجت (محور شوش  :این قتارگاه از شتق باه غاتب باا ماانور گبهاهای تاک نماوده و
ارتفاعات ابوصلیبی اات را تیمین ماینمایاد (هادف اصالی ایان قتارگااه ،ارتفاعاات اساتتاتژیک
ابوصلیبیاات (تپه رادار ،سایت  9و  5بوده و ایان ارتفاعاات بات کال م)طقاه اشاتف داشاته و در
صورت تیمین آن ،تصتف سایت اهداف قتارگاه متکزی کتبال تسهیل میگتدید و عوارض حساس
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آن تپه رادار ،سایت  9و  ،5زعن و تل واوی هست)د .این قتارگاه بهصورت مانور گبههای از شتق به
غتب به استحکامات اصالی و یگانهاای عماده دشامن زده و ساختتتین میموریات را باه عهاده
داشت .
قتارگاه فتح (محور رقابیه  :این قتارگاه از گ)وب به شمال ،به گ)اح گ)وبی لشاکت  2مکاانیزه
تک نموده و ارتفاعات رقابیه و بتقازه را تیمین ماینمایاد (هادف ایان قتارگااه ،شامال ارتفاعاات
میشداغ و تپههای رقابیه تا بتقازه و رسیدن به گاده شوش  -فکاه در ت)گاه بتقاازه باوده و عاوارض
حساس آن ،کوه و ت)گه رقابیه ،تپه دوسلک و کوه و ت)گه بتقازه است و با دستیابی به اهداف اود،
یک اال پیوسته پداف)دی از میشداغ تا عیناوش بتای قتارگاه متکزی کتبال به دست میآمد .
 -5تردید در تصمیمگیری جهت آغاز عملیات:
با توگه به تکهای مختلک))ده دشمن در  26و  23اسف)د  2372و احتماال هوشایاری ارتاش
عتاق بت محورهای عملیات و لو رفتن بتای از معبتها در م)طقه تاک مختلک))اده ،تتدیادهایی در
مو رد زمان آغاز عملیات و پیتوزی در این عملیات پیش آمد؛ باه هماین اااات فتماناده کال ساپاه
(محسن رضایی از اتین پایگاه چهارم شکاری با ستیعتاتین وسایله (هواپیماای گ)گای اف  5باه
ااات ضین وقت به دیادار اماام در تهاتان رفتاه و از ایشاان در ماورد اگاتای عملیاات فتحالمباین
راه)مایی اواسته و درباره زمان شتوع عملیاات اساتخاره الاب مایک)اد و اماام در پاساخ باه ایان
دراواست ،ضمن اودداری از استخاره ،فتمودند :شما اودتان با مشورت با هام تصامیم بگیتیاد،
ولی اگت میاواهید میتوانید بتای الب ایت از اداوند ،به قتآن رگاوع ک)یاد .پاا از بازگشات
ستیع فتمانده سپاه به م)طقه ،استخاره را انجام داده و سوره فتح میآید و تفسیت آیاات ایان ساوره،
نوید یک عملیات موفن با غ)ائم بسیار را میدهد .بت همین اساس ،نام فتحالمبین بتای ایان عملیاات
بتگزیده میشود (محسن رضایی به ااات ای)کاه باا اف  5در کمتاتین زماان باه تهاتان رفتوآماد
میک)د ،فشار س)گی)ی باه وی وارد شاده و زیات ساتم مایرود و از هادایت عملیاات کمای فاصاله
میگیتد .
 -6اجرا و هدایت اتشریح عملیات :
* متحله اول عملیات فتحالمبین در ساعت  32دقیقه بامداد دوم فتوردین  2372با رمز مبارک
یا زهتا با دو قتارگاه قدس و نصت آغاز شد و چون م)اان قتارگاههای فجت و فتح توسال تکهاای
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مختلک))ده دشمن به هم ریخته بود ،به آنها در متحله اول فقاال وظیفاه اگاتای تکهاای ایا ایی
گهت واردکتدن تلفات و اسارات به دشمن و ت بیت وی واگ ار گتدید.
قتارگاه قدس :میموریت قتارگاه قدس بهع)وان تالش اصلی از حساسیت ویاژهای بتااوردار
بود ،زیتا این قتارگاه باید از راههای سخت و ااوالنی ااود را باه گ)ااح شامالی دشامن در عمان
میرساند و ارتفاعات تی)ه را از عیناوش تا ابوغتیب تیمین مینمود .تیاپ  29اماام حساین (ع باا
ای مسافت بیش از  22کیلومتت از سامت شامال غتبای (کاوه مملاه باه مواضاع عینااوش و پال
چیخواب تک کتده و آن ها را در ااتیار و یکای از دو راه مواصاالتی اصالی ارتاش عاتاق (عقباه
لشکت  22زرهی را مسدود مینماید .تیپ  69پیاده اتمآباد با بخشی از تیپ  92ثاراهلل ،ارتفاع کمت
ستخ را تصتف کاتده و ساپا روساتای شایخ قاوم (شایخ قیاوم و بعاد از آن تپاه  222را اشاغال
مینمای)د .تیپ  2لشکت  32زرهی و بخش دیگتی از تیپ  92ثاراهلل باا انهادام نیتوهاای دشامن در
شمال امامزاده عباس ،اود را به گاده آسفالته رسانده و با پیشتوی به سمت گ)وب ،یگانهاا را باه
ت)گه ابوغتیب نزدیک مینماید .دشمن باا اگاتای پاتکهاای سا)گین در م)طقاه اماامزاده عبااس،
یگانهای اودی را به عقب رانده و بخشی از م)طقه را بااز پااگیاتی ماینمایاد؛ ولای در م)طقاه
عیناوش و پل چیخواب با وگود اگتای چ)دین پاتک س)گین ،کاری از پیش نمیبتد و اگت تیپ
 29در بتابت پاتکهای شدید دشمن با سماگت حسین اتازی مقاومات نمایکاتد ،نتیجاه دیگاتی
بتای عملیات فتحالمبین رقم میااورد (ماانور احاااهای تیاپ  29اماام حساین و تصاتف پادگاان
عیناوش و مقابله با پاتکهای دشمن این یگان ،سهم بسزایی در نتیجه نهایی عملیاات فتحالمباین
داشت .
قتارگاه نصت :این قتارگاه نیز از سمت شمال به گ)اوب میموریات داشات تاا هادفهای تپاه
کوت کاپون ،سه راه قهوهاانه  ،تپه علی گته زد ،تپه چشمه ،تپه بلتا ،تپه شاوریه و مجموعه تپههای
دهلیز را تصتف و سپا به سمت هدف اصلی اود (ارتفاعات تی)ه حتکت نماید .تیپ  6ولیعصات
و تیپ  2لشکت  22حمزه از مدتها پیش از اتین تونلی که به اول حدود  922متات (توساال حاا
غالمحسین یزدی تا نزد یک مواضع دشمن در م)طقه ه)دلی احداث کتده بودند به دشامن هجاوم
بتده و مواضع دفاعی بسیار مستحکم ه)دلی را تصتف مینمای)د .تیپ  26حضاتت رساول (ص و
تیپ  2از لشکت  22حمزه نیز توانست)د ارتفاعات علی گته زد را تیمین نماوده و توپخاناههای پشات
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آن را به غ)یمت درآورده و باع

قطع آتش توپخانه دشمن در کل م)اان قتارگاههای نصت و فجت

گتدند .یگان های این قتارگاه در متحله اول عملیات توانست)د باا دشاواری تماام باه اهاداف ااود
رسیده و چ)دین پاتک دشمن را دفع ک))د.
قتارگاه فجت :این قتارگاه با مانور گبههای ،بیشتت نقش ت بیتک))اده در ایان متحلاه داشات و
لشکت  66اتاسان و تیپهای  35امام ساجاد 26 ،علای ابان ابیطالاب و  33المهادی ،تاک ااود را
همزمان با سایت قتارگاه ها آغاز کتدند و مقداری در دام)ه ارتفاعات ابوصلیبی اات پیشتوی نموده
( پل رفاییه و با مقاومت شدید دشمن متوقف شده و تا متحله بعد ،در همان م)طقاه پداف)اد کتدناد
( به ااات هوشیاری زیاد دشمن در این م)طقه ،تسلال و اشتاف دشمن از روی ارتفاعاات ابوصالیبی
اات ،زدن بت پیشانی گ)گی دشمن و ت بیت وی ،عملیات این قتارگاه بسیار سخت و با تلفات بااال
همتاه بود .
قتارگاه فتح :تک مختلک))ده عتاق در این محور باع

به هم اوردن اتحهای آف)دی ایان

قتارگاه گتدید و تمام معابت توسال دشمن کشف و راههای نفوذ به مواضع دشمن مسادود شاد؛ باه
همین اااات ،اگاتای همزماان عملیاات باا ساایت قتارگاههاا میسات نگتدیاد و فقاال گهات درگیات
نگهداشتن و واردکتدن تلفات و اسارات به دشمن و ت بیت وی 6 ،تیم شکار تانک به م)طقه اعزام
و آنها توانست)د ضمن ت بیت دشمن ،حدود  22تانک و نفتبت وی را نابود نمای)د.
روز دوم عملیات در م)طقه قتارگاههای قدس و نصت ،یگانها عمدتاً به ت بیت دشمن و مقابلاه
با پاتک های س)گین دشمن پتدااته و با اعزام شکارچیان تانک ،ااتالل در عملیات دشامن ایجااد
میک))د .پاتکهای پی در پی عتاق در امامزاده عباس و عیناوش ،یگانهای قتارگاه قدس را در
شتایال بحتانی قتار داده و تیپ  69اتمآباد را در تپه  222وادار به عقبنشی)ی کتده و گ)اح شتقی
تیپ  29امام حسین تهدید میگتدد .در این روز ،اصلیتتین فعالیت هاوانیتوز و نیاتوی هاوایی در
م)طقه قتارگاههای قدس و نصت متمتکز شده و نقش بسزایی در ا) یکتدن پاتکهای دشمن بازی
میک))د .بتادر حسین اتازی در م)طقه عیناوش و پل چیخواب تقتیباً در محاصاته ارتاش عاتاق
قتار گتفته و تحت فشار شدید دشمن دراواست کمک میک)د؛ در این شاتایال بادلیل زیات ساتم
بودن محسن رضایی ،صیاد شیتازی به بتادر حسین اتازی دستور عقبنشی)ی داده و آقای اتازی
در بتابت این دستور تمکین نمیک)د و به دلیل مشاگته این دو نفت ،محسن رضایی از اتاق بغال وارد
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اتاق گ)

شده و بعد از ااالع از وضعیت بحتانی تیپ  29امام حسین ،تدبیت مایک)اد تاا قتارگااه

ف تح در سمت رقابیه تک نموده و به سمت ت)گه بتقازه حتکت ک)د تا توگاه دشامن باه آن م)طقاه
گلب شده و فشار از روی تیپ  29امام حسین بتداشته شود (با اگتای متحله دوم عملیات در بامداد
 9فتوردین  2372و تصتف ت)گه رقابیه و ارتفاعات حاشیه آن ،عمالً فشار از روی حساین ااتازی
بتداشته میشود .
* متحله دوم عملیاات فتحالمباین در سااعت  2باماداد  9فاتوردین باا وگاود عادم آماادگی
یگان های قتارگاه فتح ،آغاز گتدید و در این متحله نیز قتارگاه فجت میمور اگتای عملیات ایا ایی
گتدیده و قتارگاههای نصت و قدس هم میمور بازسازی اطوب پداف)دی ااود شاده و در ایان روز
یگانهای اتفین بتای بدستآوردن ابتکار عمل ،بشدت با هم درگیت بودند.
قتارگااه فاتح در ایان متحلاه باهع)وان تاالش اصالی ،میموریات داشات ابتادا ت)گاه رقابیاه و
ارتفاعات حاشیه آن را تیمین نموده و سپا در صورت امکان با ادامه تک ،ت)گه و ارتفاع بتقازه را
تصتف و در امتداد ارتفاعات تی)ه پداف)د نماید .این قتارگاه باا دو یگاان در ااال ،فاتح ( 2تیاپ 6
نجف ،تیپ  55هوابتد و گتوه رزمای سالمان از لشاکت  66زرهای در چاپ تاالش اصالی ،در دو
محور ،یک محور ( 2گتدان پیاده از تیپ  6نجف و احتمااالً یاک گاتدان از تیاپ  55هاوابتد باا
مانور نفوذی در تاریکی و با عبور از ت)

ذلیجان با حدود  22کیلومتت راهپیمایی در مواضاع تاک

در غتب قله میشداغ متمتکز و بعد از اعالم رمز عملیات ،به مواضع دشمن از پشت ست تک نماوده
و با غافلگیتی تمام ،ت)گه رقابیه و ارتفاع گ)وبی آن را تا ساعت  3بامداد تصاتف مینمایاد و یاک
محور دیگت فتح  ،2ب ا پیشتوی مستقیم به مواضع دفااعی عاتاق در ت)گاه رقابیاه ساعی در الحااق باا
نیتوهای نفوذی میک)د .عملیات نفوذی از اتین ت)

ذلیجان ،باع

به هم ریختن مواضع و فاتار

دشمن در ت)گه رقابیه گتدیده و عملیات پیشتوی محور دیگت نیز تسهیل مایگاتدد و تاا سااعت 9
الحاق بین یگانهای فتح  2حاصل میشود (ت)

ذلیجان کوره راهی در تپههای میشداغ باوده کاه

گهاد سازندگی آن را بتای مانور نفوذی بتاای از یگانهاای قتارگااه فاتح در چ)اد شاب قبال از
عملیات ،اصالح و آمادهسازی کتده بود .
فتح ( 9تیپ  25کتبال و یک گتدان تانک از لشاکت  32در راسات باا هادف تایمین ارتفااع

302

نگرشی بر عملیات فتحالمبین

رقابیه ،با یک تیایت قابل مالحظه حتکت ااود را شاتوع کاتده و اشاتباهاً باه سامت دام)اه شاتقی
ارتفاعات رقابیه رفته و به هدف اود نمیرسد و فتح  2به گای آن ،کوه رقابیاه را هام باه تصاتف
اود در میآورد.
در ادامه ،تیپ  2لشکت  32زرهی بهع)وان احتیاب قتارگاه فتح وارد م)طقاه شاده و در مواضاع
متصتفه استقتار پیدا نمود و یگانهای پیاده تیپ  6نجف و تیپ  55هوابتد ،تک را به سامت عمان
دشمن ادامه داده و در ساعت  27گلوی کوه میشداغ ،ت)گه رقابیه و کوه رقابیه مساتقت و ااال سابز
به ع)وان هدف قتارگاه فتح در این متحله ،تیمین میگتدد .در عملیات قتارگاه فتح ،ایال عظیمای
از نیتوهای دشمن کشته ،زامی و یا اسیت شدند و در میان استا نیز ساتتیپ دایال هاللای حضاور
داشت ( وقتی از این ژنتال عتاقی پتسیدند نظت شما دربارا این عملیات چیسات؟ نگااهی عمیان باه
شماتیک تتسیمی که گهت ارائه به ابتنگاران آماده شده بود انداات و گفات؛ ایان عملیاات در
نهایت سادگی اتحریزی و در نهایت گسارت اگتا شده است .
* متحله سوم عملیات فتحالمبین ،با توگه به بسته شدن راه مواصاالتی عینااوش در متحلاه
اول و تهدید راه مواصالتی بتقازه در متحله دوم و متزلزلشدن ارتش عتاق ،باا هادف باه اساارت
درآوردن نیتوهای کم روحیه دشمن اتحریزی گتدید.
قتارگاه نصت در این متحله تالش اصلی را به عهده داشته و از سامت شامال غاتب باه گ)ااح
لشکت  22مکانیزه عتاق به م)ظور تصتف ارتفاعات ابوصلیبی اات تک مینماود .ایان قتارگااه باا
نصت  2در راست (غتب  ،با تیپ  2لشکت  22و تیپ  6دزفول باا هادف ساایت  5و ارتفااع رادار و
نصت  3در چپ با تیاپ  3لشاکت  22و احتمااالً تیاپ  26حضاتت رساول باا هادف ساایت  9تاک
مینمود.
شتوع عملیات قتارگاه نصت با ای)که در ساعت  2بامداد  6فتوردین اعالم شده بود ،باه اااات
اوالنیبودن مسیت در ساعت  23:22هفتم فتوردین آغاز گتدید (ارتاش عاتاق تاا سااعت  2صابح
م)تظت حمله رزم)دگان اسالم بودند  .نصت  2در حدود ساعت  5صبح ساایت  5را تصاتف و ساپا
ارتفاع رادار را هم در ااتیار گتفت و نصت  3نیز سایت  9را در ساعت  27:96تصاتف نماوده و باه
این تتتیاب سلساله ارتفاعاات ابوصالیبی ااات باه تصاتف کامال رزم)ادگان اساالم درآماد و در
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پاکسازی م)طقه ،تعداد زیادی از دشمن به اسارت سپاه اسالم درآمدند.
قتارگاه فجت با فجت  2و  2از شتق به م)ظور ت بیت دشمن و فجت  3از سمت شامال باه م)ظاور
تصتف پل رفاییه در ساعت  23:32تک نموده و فجت  3در حادود سااعت  25:32در پال رفاییاه باا
ارتش عتاق درگیت شد و به دلیل سقوب سایت  5و تپه رادار توسال نصت  ،2مقاومت دشمن در ایان
م)طقه شکسته شده و پل رفاییه در ساعت  26:52توسال فجت  3تصتف گتدیاد و تاا سااعت 22:22
الحاق بین قتارگاههای فجت و نصت بتقتار شده و استای بسیار زیاد از م)طقه گمعآوری گتدید.
در متحله سوم ،قتارگاه قدس به علت تزلزل دشمن ،باه راحتای تپاه  ،222اماامزاده عبااس و
شیخ قیوم را اشغال و به سمت ت)گه ابوغتیب حتکت ،ولی با مقاومت شدید دشمن مواگه گتدید و
قتارگاه فتح نیز به م)ظور تصتف ت)گه بتقازه حتکت نموده ،ولی باه اااات عقبنشای)ی یگانهاای
دشمن از ت)گه و تتاکم آنها در آن م)طقه ،نتوانست به ت)گه نزدیک شود.
* متحلااه  9عملیااات فتحالمبااین بااه لحاااظ از هاام پاشاایدگی ارتااش عااتاق و روحیااهگتفتن
رزم)دگان اسالم ،یک متحله به مع)ای واقعای نباوده و بیشاتت تکمیلک))اده متحلاه ساوم باود و در
ساعت  23:25هشتم فتوردین با حتکت قتارگاه نصت به اتف حسن بتبوای و تل واوی آغاز و باه
گهت االیکتدن م)طقه توسال عتاق ،به راحتی م)طقه تصتف و تا ساعت  29:95دوسلک اشغال و
تا ساعت  26:27هشتم فتوردین ارتفاعات بتقازه به تصتف رزم)دگان اسالم درآمد و قتارگاه فاتح
نیز از سمت رقابیه حتکت و در بتقازه با قتارگاه نصات الحااق نماود و همچ)این قتارگااه قادس باا
پیشتوی به سمت ت)گه ابوغتیب آنجا را تصاتف و نهایتااً یاک ااال پیوساته در عینااوش ،تی)اه،
بتقازه ،رقابیه و میشداغ تشکیل شد و دشمن در پشت روداانه دویت و تپه  262در گ)وب بتقاازه
اال پداف)دی اود را تشکیل داده و ااتمه عملیات فتحالمبین توسال قتارگاه متکزی کتبال اعاالم
گتدید.
 -7نتایج عملیات فتحالمبین:
* در این عملیات 2922 ،کیلومتت متبع از حساستتین م)اان اوزستان باه دسات رزم)ادگان
اسالم آزاد شد و اول اال دفاعی به یک ساوم کااهش یافتاه (صاتفهگویی در قاوا و یاک ااال
دفاعی مطمئن و پیوسته در بتابت ارتش عتاق تشاکیل گتدیاد .عاوارض حسااس آزادشاده در ایان
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عملیات ،ارتفاعات استتاتژیک ابوصلیبی اات و سایت  9و  ،5ارتفاعات علای گاته زد و شااوریه،
سلسله گبال تی)ه باا معاابت حسااس عینااوش و ابوغتیاب ،ارتفااع و ت)گاه بتقاازه ،ت)گاه رقابیاه و
ارتفاعات ااتاف آن و غیته.
* در عملیات فتحالمبین بیش از  25هزار نفت کشته و زامی و بیش از  27هزار نفت به اساارت
رزم)دگان اسالم درآمدند که در داال آنها چ)دین فتماناده تیاپ و افساتان ارشاد زیاادی دیاده
میشدند .این عملیات موگب شد تا فتمانده لشکت  2مکانیزه باه  25ساال زنادان محکاوم گاتدد و
فتمانده تیپ  26این لشکت اعدام و فتمانده تیپ  2پیاده مکانیزه نیز بتای همیشه ناپدید گتدد.
* یگانهای زیادی از ارتش عتاق آسیب گدی دیده و تجهیزات م)هادم شاده و باه غ)یمات
گتفتهشده آن در این عملیات ایلی زیاد باوده و مهمتاتین آنهاا عبارت)اد از :انهادام بایش از 372
دستگاه تانک و نفتبت و به غ)یمت گتفتن بیش از  322تانک و نفتبت ،انهدام  26هواپیمای گ)گی و
 3هلیکوپتت ،به غ)یمات درآمادن  275اراده تاو  32 ،دساتگاه مه)دسای م)هادم و  52دساتگاه باه
غ)یمت گتفته شد؛ حدود  522اودرو م)هدم و  522اودرو دیگت به غ)یمت گتفته شده و مهماات
زیادی در ااتیار رزم)دگان اسالم گهت استفاده در عملیات بعدی قتار گتفت.
* ته دید شهتهای دزفول ،اندیمشک و پایگاه چهارم شاکاری از باین رفتاه و شاهت شاوش و
گاده و راهآهن اندیمشک  -اهواز که شاهراه و محور مواصالتی حیاتی باتای اوزساتان اسات ،از
بتد آتش توپخانه ارتش عتاق اار شد.
* اعتمادبهنفا و روحیه تهاگمی در رزم)دگان اسالم گهت اتاحای و اگاتای عملیاتهاای
بزرگتت و پیچیدهتت بیشتت شده و بتعکا روحیه ارتش عتاق به علت تلفات و اسارات وارده ،به
شدت پایین آمده و هیبت و قدرت ماشین گ)گی عتاق فتو ریخت.
* کسب ابتکاار عمال در ساطوح تااکتیکی ،عملیااتی و اساتتاتژیک در بتابات عاتاق و تغییات
وضعیت و موقعیت م)طقه به نفع گمهوری اسالمی ایتان و وحشت ستان کشاورهای حاوزه الای،
فارس.
* عملیات فتح المبین موگب تقویت روحیه ملی شده و متدم شجاع ایتان را به حضاور بیشاتت
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در گبههها و مشارکت در گ)

تشوین و یگانهای سپاه پاسداران را بتای عملیاات بیتالمقادس،

پت از نیتوهای مسثت نمود.

ارزیابی و تجزیهوتحلی) عملیات فتحالمبین:
عملیات فتحالمبین یکای از شااهکارهای نظاامی ایاتان در اتحریازی ،آمادهشادن و اگاتای
عملیات در سختتتین شتایال در آن مقطع بود که صاحبنظتان نظامی گهاان را ماات و مبهاوت
کتد.
این عملیات در زمانی شتوع شد که فتماندهان عتاق ،تقتیباً از زماان و مکاان عملیاات مطلاع
بوده و چ)دین عملیات بتای ااتالل در عملیات فتحالمبین انجام دادند .عملیات آف)دی ارتش عتاق
در چ ابه در  26بهمن  2372گهت انصتاف یا به عقب اندااتن عملیات آی)ده ایتان ،به ت)هایی یک
عملیات بزرگ بود که تا آن مقطع ،یک عملیات بی سابقه تلقی میگتدید .در این عملیات ،عاتاق
به مدت دو هفته ،شبانه روز با نیت از بینبتدن ماشین گ)گی و کمکتدن ستعت قطار پیتوزیهاای
ایتان ،با رزم)دگان اسالم درگیت بود و توانست تلفات و اسارات زیادی بت ما تحمیال ک)اد و اگات
درایت فتمانده کل سپاه در درک ای اییبودن عملیات دشمن نبود ،شاید ما با تمام توان در چ اباه
درگیت شده و قدرت اگتای عملیات فتحالمبین را از دست میدادیم .تکهاای مختلک))اده عاتاق
در م)اان قتارگاههای فجت و فتح در  26و  23اسف)د  2372و ایجاد تتدید در فتماندهان گهت زمان
آغاز تک و پیتوزی در عملیات فتحالمبین ،اتحهای عملیااتی قتارگااه متکازی کاتبال را باه هام
ریخت و دو قتارگاه از چهار قتارگاه تابع قتارگاه متکزی کتبال را غیتعملیاتی کتده و معاابت ایان
یگانها را کشف نمود.
شور و شوق و هیجان ایجادشده در متدم ایتان بعد از عملیاتهای ثامناالئمه و اتینالقدس،
باع

هجوم گوانان انقالبی به گبههها شده و دفعتااً تاوان رزم یگانهاای ساپاه باه بایش از  9بتابات

رسید ،بهاوری که سپاه پاسداران در عملیات ثامناالئمه  27گتدان و در عملیات اتینالقادس 23
گتدان ،نیتوهای بسی ،را سازماندهی و وارد گ)

نموده و بتای عملیات فتحالمباین ،حادود 222

گتدان را به ستعت گ ب ،آموزش ،ساازماندهی ،تجهیاز و پاای کاار آورد کاه ایان ساتعت در
آمادهکتدن یگانها ،یکی از علتهای مهم پیتوزی عملیات فتحالمبین بود.
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انتخاب مسیتهای دشوار بتای مانور ،دشامن را در تشاخیص تاالش اصالی دچاار مشاکل نماوده و
انتخاب بهتتین راهکار در مسیت بدتتین معبت ،غافلگیتی دشمن را بتای ما به ارمغان میآورد .عباور
قتارگاه قدس از مسیتهای سخت و اوالنی و رسیدن به مواضع تک در ارتفاعات مملاو ،ااار از
تصور ارتش عتاق بوده و بتای آن پیشبی)ی الزم را نکتده بود و در اولین سااعات عملیاات ،عقباه
دشمن در عیناوش بسته شده و لشکت  22زرهی دشمن را در بحتان فتو میبتد .عملیات قتارگااه
نصت و ستعت در تصتف مواضع ه)دلی و به دست آوردن توپخانههای دشمن در پشت ارتفاع علی
گته زد ،سپاه  9ارتش عتاق را مستیصل نموده و وادار به اگتای پاتکهاای زود ه)گاام مینمایاد.
حتکت نفوذی بخشی از یگانهای قتارگاه فتح از ت)

ذلیجان و تک آنها از پشت ست به مواضع

مستحکم عتاق در ت)گه رقابیه و تیمین آن ،نزدیکشدن سپاه اسالم به قتارگاه سپاه چهارم عاتاق و
تهدید بسته شدن دومین راه پشتیبانی عتاق در ت)گه بتقازه ،انسجام سپاه  9عتاق را به هام مایریازد.
عملیات قتارگاه نصت در متحله سوم و تک از پشت ست به مواضع و اساتحکامات عاتاق در سلساله
گبال ابوصلیبی اات و تصتف اهداف استتاتژیک سایتهای  9و  5که صدام آن را کلید اتمشهت
قتار داده بود ،سیستم دفاعی عتاق در م)طقه را از هم پاشید.
تغییاات و انعطاااف در اگااتای اتحهااا و اصااتارنکتدن در اگااتای اتحهااای قبلاای ،یکاای از
شااصههای فتماندهان کارآمد است و داشتن اتحهای یدکی ،نجاتبخش فتمانادهان در ه)گاام
گتفتارشدن در بنبستهای عملیاتی است .در عملیات فتحالمبین ،انعطاف در اتح اولیاه ،شاهامت
در شتوع عملیات با وگود تتدید و ابهام ،تغییت سمت تالش اصلی از قتارگاه قدس به قتارگاه فاتح
و سپا به قتارگاه نصت ،عملیات را از رکاود و بنبسات ااار کاتده و دشامن را گای ،و م)فعال
نموده بود.
اصتار فتماندهان بتای پیتوزی ،باه اصاوص ساماگت شاهید حساین ااتازی در نگهاداری
م)طقه عین اوش با وگود شتایال سخت محاصته و تادبیت صاحیح فتماناده کال ساپاه باتای انتقاال
درگیتی به سمت دیگت ،گهت کمکتدن فشار از روی تیپ امام حسین ،یاک تاکتیاک فوقالعااده
بوده و دشمن را وادار به تغییت موضع بتاساس اواست ما کتده و وی را بتای نگهداری یکی از دو
نقطه حیاتی ت)گه عیناوش یا ت)گه بتقازه ستگتدان نموده بود.
نقاب ضعف و آسیبپ یتیهاای دشامن در م)طقاه ،دسات فتمانادهان را باتای اتحریازی،
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آماده شدن ،اگتا و هدایت عملیات آف)دی باز گ اشته و راههای مت)وعی را گهت غلبه بت دشامن و
پیتوزی نهایی در یک عملیات ،پیش پای اتاحان قتار میدهد .گساتتش غلاال در عاتض و عمان
ارتش عتاق در ابتدای گ)

 ،کامالً مشهود بوده و ما را قادر میساات با مانور احااهای از گ)ااح

قابل دستتس ارتش عتاق ،با کمتتین درگیتی به عمن او رسیده و شاکله دفااعی دشامن را بات هام
بتیزیم .در عملیات فتح المبین ،ارتش عتاق دارای گستتش غلال تاکتیکی هام در عاتض و هام در
عمن بود؛ دشمن در این م)طقه بهصورت م)ظم و در یاک راساتا گساتتش پیادا نکاتده باود ،یع)ای
ارتفاعات اسک)در اان و چاه نفت در شمال و ارتفاعات میشداغ در گ)اوب را رهاا کاتده و حتای
یک اال پیوسته بین شمال و گ)وب م)طقه نیز ایجاد نکتده بود و هت دو گ)اح او قابل دورزدن باود
و قتارگاه قدس در شمال در اولین لحظات تاک ،توانسات عینااوش را در عمان م)ااان دفااعی
دشمن گتفته و لشکت  22زرهی دشمن را متزلزل نماید و قتارگاه فتح نیز در گ)اح گ)وبی توانسات
ت)گه رقابیه و ارتفاعات ااتاف آن را تصتف نموده و لشکت  2مکانیزه عتاق را دچار مشاکل ک)اد.
ارتش عتاق در عمان هام گساتتش م)اساب نداشات و کمتب)اد دفااعی دوم ااود را روی سلساله
ارتفاعات عین اوش ،تی)ه ،بتقازه و رقابیه قاتار ناداده باود و حتای در حاین هادایت نیاز ،درصادد
تشکیل اال دوم دفاعی در م)طقه گفته شده باال بتنیامد و با اگتای متحله سوم عملیات سپاه اسالم،
استحکام دفاعی ارتش عتاق فتو ریخته و ارتفاعات و ت)گههای استتاتژیک م)طقه را هم رها کاتده
و اال دفاعی اود را به آن سوی روداانه دویت م)تقل کتد .ناگفته نماند روحیه و انگیزه ضعیف
فتماندهان و نیتوهای ارتش عتاق نیز مزید علت شده و میزان مقاومت آنها را کاهش داده بود و با
تصتف ارتفاعات ابوصلیبی اات توسال رزم)ادگان اساالم ،فتمانادهان عماده از تاتس اساارت از
م)طقه ااار شاده و شااکله دفااعی عاتاق از درون فاتو پاشاید و نیتوهاا و فتمانادهان گازء نیاز،
تجهیزات اود را رها و فتار نموده و یا اسیت دالورمتدان اسالم میشدند.

نتیجهگیری:
دفاع مقدس درسهای پیدا و پ)هان زیادی دارد که تا دهههای آی)اده نیاز بایاد تجتبیاات آن
استختا شود .عملیات فتحالمبین ،یک عملیات ارزشم)د گهت تدریا در دانشاکدههاای نظاامی
در مقااع مختلف بتای فتماندهان گ)

آی)ده است .در این مقاله ساعی شاده اسات باا اساتفاده از
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نگرشی بر عملیات فتحالمبین

دیدگاههای مختلف و بعضاً متضاد ،تحلیل نسبتاً درستتتی از عملیات فتحالمبین به دست آید .در
این عملیات ،ارتش و سپاه با یک سازمان مشتتک در ک)ار هم عملیاات فتحالمباین را اتحریازی،
آمادهسازی ،اگتا و هدایت کتده و هت دوی آن ها با تمام امکانات ،هت آنچاه کاه در تاوان داشات)د
وارد کارزار کتده و در موفقیت عملیاات تاالش نمودهاناد .در ایان عملیاات از عاالیتاتین رده تاا
گتوهان و دسته ،بهصورت تتکیبی در یک سازمان م)سجم در ک)ار هم گ)گیده و تمام فتوحات را
به صورت مشتتک به دست آورده و سپاه و ارتش با هم این عملیات را پشتیبانی نمودهاناد و هایچ
کا سهم بیشتتی در پیتوزی این عملیات ندارد و البته هت کدام ممکن است در یک عتصه ،بیشتت
یا کمتت نیتوها و تجهیزات را در ااتیار داشته و وارد معتکه کاتده باشا)د .شاور و نشااب گاوانی و
گسارت در االشک)ی بچههای سپاه و بسی ،و پختگی و امکانات پشتیبانی رزم و پشتیبانی ادمات
رزم در ارتش ،عملیات فتحالمبین را قتین موفقیت نمود.
گسارت در اتحریزی و اگتای عملیات فتح المبین بدون توگه به آیین رزم متساوم و اباداع
یک شیوه و سبک گدید در اتحریزی و اگتای عملیات ،باع

غافلگیتی دشمن شاده و اگاتای

تاکتیکهای پیچیده رزم شبانه ،تک از سمت غیتقابل انتظار دشمن ،تغییت و انعطاف در اتحریزی
و اگتای عملیات ب)ا بهضتورت ناحیه رزم ،اصتار نیتوها و فتماندهان به پیتوزی و استفاده م)اسب و
بهموقع از نقاب ضعف و آسیبپ یتیهاای دشامن ،از علال و عوامال اصالی پیاتوزی در عملیاات
فتحالمبین بودهاند.

307

دوفصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر ،سال سوم ،شمارة چهارم ،بهار و تابستان 1022

منابع:
 -2بیات ،حسن ( 2333پاورپوی)ت تجزیهوتحلیل مبانی دفاع مقدس .تهتان :دافوس سپاه.
 -2بیات ،حسن (بی تا  .تجتبیات دفاع مقدس و تدریا چ)دین ساله مبانی دفاع مقدس در
دانشگاههای مختلف.
 -3حبیبی ،ابوالقاسم ( 2369دزفول ،شوش و اندیمشک در گ)
و تحقیقات گ)

سپاه.

 -9درودیان ،محمد ( . 2366گ)
گ)

 .تهتان :متکز مطالعات

؛ بازیابی ثبات .تهتان :متکز مطالعات و تحقیقات

سپاه.

 -5عالیی ،حسین ( . 2335تاریخ تحلیلی گ)

ایتان و عتاق ،گلد اول .تهتان :انتشارات

متز و بوم.
 -7غالمپور ،احمد ( . 2336تاریخ شفاهی دفاع مقدس .تهتان :متکز اس)اد دفاع مقدس
سپاه.
 -6معین وزیتی ،نصتتاهلل ( . 2366نگتشی علمی به عملیات فتحالمبین .تهتان :سازمان
حفظ آثار و نشت ارزشهای دفاع مقدس ارتش.
 -6موسوی قویدل ،سید علی اکبت ( . 2367عملیات فتحالمبین .تهتان :انتشارات ایتان سبز.
توضیح :مطالعه و بتداشت آزاد از م)ابع باال صورت گتفته است.

352

دوفصل)امه علمی مطالعات دفاع مقدس و نبتدهای معاصت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین (ع
سال سوم ،شمارا چهارم ،بهار و تابستان  :2922ص 366-352

علل و انگیزههای راهبردی رخداد جنگ تحمیلی
حامد

حاجتی1

تاریخ دریافت2922/27/29 :
تاریخ پ یتش2922/26/22 :

چکیده
تهاگم نظامی عتاق به ایتان در  32شهتیور  ،2353در کمتت از دو سال از پیتوزی انقالب اسالمی به صورت
رسمی آغاز و به مدت  6سال اول کشید .این راداد نظامی که از آن بهع)وان اوالنیتتین م)ازعه نظامی کالسیک
قتن بیستم یاد میشود ،سبب هزی)ههای مع)وی و مادی بسیاری بتای این دو کشور شد .گ)

هشت ساله در ک)ار

پیامدهای داالی بتای دو کشور ،سبب تغییتات سیاسی و نظامی گستتدهای در نظم م)طقهای و تتتیبات آتی شد که
ضتورت تحقین در این اصوص را ایجاب میک)د .این پژوهش با نگاهی کالبدشکافانه به ریشهیابی این راداد نظامی
میپتدازد تا معین شود چه علل و عواملی سبب راداد نظامی و تستیع آن شده است؟ صورتب)دی فتضیه نشان از
مجموعهای از متغیتهای بههمپیوسته سیاسی ،نظامی ،اگتماعی ،تاریخی میدهد که بتای از این متغیتها با تقویت
متغیتهای دیگت ،نقش تیثیتگ اری در راداد گ)

با استفاده از «زور و قدرت سخت» بتای حل «مسئله ایتان» داشته؛

بهاوری که هیچکدام بهت)هایی نمیتواند آغازک))ده گ)
نقطه مشتتک در راداد گ)

باشد .از گمله اهداف اصلی نوشتار ک)ونی ،دستیابی به

تحمیلی بوده که همان انباشت تسلیحات و گستتش و توسعه «قدرت سخت» در ک)ار

قدرت نتم است .پژوهش حاضت به صورت گامع ،مجموعه عوامل تیثیتگ ار در راداد گ)

تحمیلی را با نگاه به

استفاده از قدرت سخت بتای دستیابی به اهداف ،مورد واکاوی قتار میدهد .ش)اات اهداف و زمی)ه اصلی راداد
گ)

تحمیلی (انباشت قدرت سخت از دستاوردهای اصلی نوشتار ک)ونی است .مواد اام این مقاله با استفاده از اس)اد

و مدارک گ)

تحمیلی گتدآوری و با روش توصیفی– تحلیلی با رویکتدی به آی)ده ،گ شته را بتای اهداف

امتوزی ،مورد ک)کاش و آزمون قتار میدهد.
کلید واژهها :انقالب اسالمی ،ایتان و عتاق ،تجاوز نظامی ،گ)

 -1کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه آیتاهلل بروجردی،

تحمیلی ،علل گ)  ،قدرت سخت.

.hajati313@gmail.com
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مقدمه
فتوردین  2353رژیم حزب بع

عتاق به رهبتی صدام حسین با اعالم آمادگی بتای حل

ااتالفاتش با ایتان با استفاده از زور ،تهاگم نظامی اود را شهتیور  2353در زمین و هوا از سه
گبهه به سمت متزهای ایتان آغاز کتد .این تهاگم از آغاز تا پایان ،هشت سال اول کشید .در ای
این هشت سال ،دو ملت ایتان و عتاق هزی)ههای بسیار گانی و مالی متحمل شدند که بتآورد
میشود باع

بالغ بت  32هزار میلیارد و  622میلیون ریال هزی)ه مالی (ناظم 226 :2362 ،و شهادت

 223هزار و مجتوحشدن  557هزار و  333نفت (متادپیتی و شتبتی 233-239 :2339 ،از متدم
ایتان شد .این امت در ک)ار اسارات اقتصادی و تختیب زیتسااتها و عقبماندن از توسعه
اقتصادی -سیاسی بتای سالهای متمادی ،بخشی از پیامدهای مادی گ)

تحمیلی است .در

مجموع ،بتآورد میشود بیش از یکمیلیون نفت از دو کشور گان اود را از دست داده و هزی)ه
مستقیم و غیتمستقیم آن به رقم  2232میلیارد دالر میرسد (شهتیارشیتاانی و دانوپولا،
 . 222 :2332این تجاوز نظامی که کمتت از دو سال از پیتوزی انقالب اسالمی ایتان صورت
گتفت ،سبب پیامدهای مختلفی در سطح م)طقه و بینالملل بتای دو کشور و فتاهمکتدن زمی)ههای
الزم بتای داالت دولتهای فتام)طقهای شد؛ بهاوری که آثار این امت را میتوان بعد از گ شت
سالهای متمادی در م)طقه از گمله حضور نظامی غتب بهویژه آمتیکا بهم)ظور حمایت از آزادی
کشتیتانی در الی،فارس ،مبارزه با تتوریسم ،ایتانهتاسی ،حمایت حکومتهای قبیلهای م)طقه از
آثار انقالب ایتان ،تشکیل شورای همکاری الی،فارس ،تشکیل بلوکهای گدید قدرت،
هموارشدن قدرتگیتی رژیم صهیونیستی و غیته مشاهده کتد .این موارد در ک)ار ائتالفسازی
صدام حسین علیه ایتان سبب شد که گ)

هشتساله عتاق علیه ایتان به بزرگتتین م)ازعه نظامی

متعارف قتن بیستم تبدیل شود .در واقع ،هت م)ازعه نظامی چه در سطح محدود و چه در سطح
گستتده دارای زو ایای پ)هانی است که بترسی و آشکارشدن این زوایا نیاز به گ شت زمان و
پژوهش از زوایای مختلف بهم)ظور آشکارسازی الیههای پ)هانی گ)

دارد .این امت سبب میشود

از وقایع تاریخی که اود مولد پیامدهای گستتده م)طقهای و بینالمللی دیگتی شده است ،نتای،
آشکاری به دست آوریم .مطالعه این نتای ،میتواند متاکز نظامی -ام)یتی را در پیشبتد اهداف و
تعیین سیاست و االمشیها در ک)ار هموارسازی «مسئله گ)
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» و پیامدهای آن یاری ک)د .استفاده

عل) و انگیزههای راهبردی رخداد جنگ تحمیلی

از ابزار نظامی و گ)

در حل م)اقشات را ،معموالً آاتین ابزار سیاست اارگی هت کشوری در

روابال بینالملل می نام)د .ل ا استفاده هت دولتی از این ابزار نهایی ،نیازم)د مطالعات وسیع و
همهگانبه است تا مشخص شود چه عوامل و زمی)ههایی در وقوع این امت دایل بودند .ل ا از
آنجایی که دو ملت عتاق و ایتان دارای قتابت گغتافیایی ،تاریخی ،فته)گی ،م هبی هست)د،
ضتورت ایجاب میک)د با تحلیل واقعبی)انه به علل و عوامل این راداد نظامی از زوایای مختلف
پتدااته شود تا معین شود چه عواملی زمی)هساز این راداد نظامی بوده تا از رادادهای بعدی و
مشابه در سطح بینالملل با دیدی واقعبی)انه و آگاهانه که ناشی از انباشت تجتبههای تاریخی است،
گلوگی تی به عمل آورد .این تحقین سسال اصلی اود را بت محور چتایی گ)

تحمیلی و علل و

عوامل آن قتار داده و فتضیه صورتب)دی شده بتای این مقاله نشان از مجموعهای از متغیتهای
مستقل و وابسته سیاسی ،نظامی ،اگتماعی ،تاریخی میدهد که در پیوستگی با یکدیگت ،هت متغیتی
با تقویت متغیت دیگت سبب گ)

تحمیلی شده که در آغاز آن ،هیچکدام بهت)هایی نقش نداشته

است .در ارتباب با موضوع چتایی گ)

تحمیلی ،نوشتههای متعددی وگود دارد که هتکدام به

صورتی واحد به یکی از عوامل پتدااتهاند؛ ولی پژوهشهای مستقل و گامعی که دربتدارنده
باشد ،محدود است.

عوامل اصلی و تیثیتگ ار به صورت یکجا و به هم پیوسته در راداد گ)
اهمورث غالمی و نجمیه پوراسماعیلی ( 2333در نوشتاری تحت ع)وان «گ)
دیدگاه موازنهی قوا» به مسئله وقوع گ)

ایتان و عتاق از

تحمیلی پتدااته و علت اصلی این راداد را از دید

تغییت موازنه قوا مورد واکاوی قتار داده که با ورود اسالم سیاسی در ایتان این امت صورت و م)جت
به راداد گ)
اگت)ابناپ یتی گ)

شده است .محمد درودیان ( 2367در مقالهای با ع)وان «بترسی علل
ایتان و عتاق» ،علل اگت)ابناپ یتی گ)

تحمیلی را انقالب اسالمی و

وقوع آن را بهای انقالب دانسته است .در نوشتاری تحت ع)وان «ریشهها و علل وقوع گ)
و عتاق» از حسن دری ( ، 2366مجموع هشت مقاله متتبال با چتایی گ)

ایتان

تحمیلی گتدآوری

شده است که هتکدام پیشی)ه تاریخی ،روابال و ااتالفات ایتان و عتاق ،وضعیت نظام بینالملل،
علل فلسفی و وقوع بحتانهای داالی را یکی از زمی)هها و عوامل گ)

تحمیلی بیان کتدهاند.

م)وچهت محمدی ( 2362در مقالهای تحت ع)وان «علل و عوامل بتوز گ)

تحمیلی» ،سیستم

اقتدارگتا و نیات گاهالبانه و شخصیت تصمیمگیتنده عتاق را علت اصلی وقوع گ)
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است .در مقالهای دیگت با ع)وان «کارکتد سیستم بینالملل در گ)
اسالمی ایتان» ،ابتاهیم متقی ( 2367با نگتش سیستمیک ،وقوع گ)
مورد ک)کاش قتار داده و گ)

تحمیلی علیه گمهوری
را از م)ظت سیاست بینالملل

تحمیلی را به این عامل متتبال دانسته است .نوشتارهای دیگتی هم

وگود دارد که به صورت موردی به این موضوع اشاره شده است .ل ا این پژوهش بهم)ظور تکمیل
و بسال چتایی گ)

تحمیلی بهم)ظور توسعه ادبیات گ)

تحمیلی بهصورت یکجا با نگاه

عللگتایانه با توگه به مقوله زور و قدرت سخت (نیتوهای سهگانه ،توسعه لشکتها و تیپهای
تخصصی ،توان زرهی ،هوایی و تجهیزات زمین پایه بتای دستیابی به اهداف نگاشته شده است
که از این حی

نوآوری محسوب میشود .مواد اام گتدآوری شده این مقاله از اتین م)ابع

کتابخانهای و اس)اد گ)

تحمیلی است .همچ)ین روش استفادهشده بتای این مقاله توصیفی –

تحلیلی با نگاهی تاریخی است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیت تحقین از آنجایی است که ش)اات و مطالعه راداد گ)

بهاصوص گ)

تحمیلی

عتاق علیه ایتان که پا از گ ر اندکی از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان رخ داد؛ سبب میشود
با واکاوی علل و زمی)ههای راداد آن ،به درک گامع و واقعبی)انهای از آغاز فتای)د گ)

دست

پیدا ک)یم تا بتوان در آی)ده با درک عمین از پیامدهای مختلف این رادادها ،از وقوع آن
گلوگیتی یا با آمادگی بهتت از اثتات م)فی آن با مطالعات همهگانبه گ)
شود .همچ)ین زوایای پ)هان گ)

به مواگهه با آن پتدااته

از اتین مطالعه چتایی آن ،به راحتی قابلدستتس اواهد بود.

ضتورت مسئله در آن است که نبود چ)ین تحقیقاتی در زمی)ه راداد گ)
سبب پ)هانماندن زوایای مختلف راداد گ)

بهویژه گ)

تحمیلی،

میشود .ل ا در مواگهه با پیامدهای مشابه در آی)ده

با مشکالت زیادی از گمله پتدااتن به مسائل حاشیهای ،بهگای توگه به متن مسئله روبهرو اواهد
شد .به عبارتی ،ضتورت ایجاب میک)د به زوایای مختلف این راداد نظامی که اوالنیتتین
م)ازعه متعارف قتن بیستم قلمداد میشود ،پتدااته شود تا تجارب گتانقیمت و گبتانناپ یت آن
بتای نسلهای آتی و ک)ونی قابل لما و در حوزههای ام)یتی و سیاسی -نظامی کاربتدیتت شود.
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مبانی نظری
گ)

همواره در اول تاریخ بشت به اشکال مختلف وگود داشته و گوامع بشتی از بدو ایجاد

تاک)ون ،بتاساس توسعه ابزارهای گ)گی به استفاده از آن بتای پیشبتد اهداف اود ،بهم)ظور
دستیابی به م)افع روی میآوردند .هیچ دورهای از تاریخ را نمیتوان یافت که در آن اثتی از
اشونت و گ)

نباشد و شاید به این دلیل است که به باور بسیاری از دانشم)دان ،صلح حالتی

موقتی دارد و حال آنکه گ)

امتی دائمی و همیشگی است (ازغ)دی و روش)دل . 37 :2332 ،با

تشکیل دولت ملتها در عصت گدید ،شاهد تحول در ابزارهای نظامی و شکل گ)

ها هستیم .این

تحول بعد از دوره رنسانا و ص)عتیشدن گوامع بشتی به شکل تازهای نمود پیدا کتد .نمود این
تحول با دستیابی به ف)اوریهای گدید نظامی بیشتت قابلدرک میشود .گ)

به ماهیت و ابیعت

انسان متتبال است .این ارتباب ناشی از بحتان و بیماری در ابیعت انسان است؛ بهعبارت دیگت،
ریشه و م)بع گ)

را می توان در چهار دوره تکاملی انسان بترسی و گستجو کتد .این چهار دوره

عبارت اند از؛ دوره حیوانی ،دوره بدوی ،دوره باستان و دوره معاصت (سیدو . 36 :2365 ،در دوره
معاصت با دستیابی بشت به سالحهای پیشتفته زمی)ی ،هوایی و دریایی ،شکل گ)

پیچیده و

گستتده شده است؛ به صورتی که دولتها در محیال پیتامونی بینالملل به دنبال دستیابی به
بتتتین نوع تسلیحات بهم)ظور غلبه نظامی بت دیگت ک)شگتان بینالمللی هست)د .این بتتتیگویی
ناشی از بتتتیگویی متقابل دیگتی است که هت ک)شگت بینالمللی آن را تهدید بتای م)افع و
قدرت اود تلقی میک)د.

تعریف جنگ
از گ)

تعتیف واحدی نشده است .بتای م ال هدلی بال 2گ)

را اشونتی سازمانیافته

میداند که دو یا چ)د کشور بهم)ظور غلبه بت دیگتی از آن استفاده میک)د .کالوزویتا 2معتقد
است گ)
گ)

 ،بهکارگیتی حد اعالی اشونت در راه ادمت به دولت یا کشور است .در واقع،

بهم)زله یک ک)ش اگتماعی است که دارای ماهیتهای گوناگون است و ب)ا بت ماهیت و

اهداف آن تعتیف میشود؛ یع)ی با توگه به اهداف و نیات آن تعتیف میشود نه نتیجه حاصل از
1- Hedley Bull
2- Carl von Clausewitz
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آن (کارک)ان نصتآبادی . 69 :2369 ،کشورها از یکسو تحت تیثیت گاهالبیهای مبت)ی بت قدرت
و وگهه و از سوی دیگت بتای بتونرفت از نگتانیهای ناشی از تهدیدات بیتونی ،اقدام به
گ)

افتوزی میک))د (اس.لوی و فتوئلیچ 222 :2332 ،که این اقدام با ع)اصتی مادی همتاه

است که به آن گ)

گفته میشود.

عناصر مادی جنگ
ع)اصت مادی گ)

با دادههایی مان)د حتکت نیتوهای نظامی ،آتش توپخانه ،بمباران هوایی،

اشغال نظامی ستزمین ،تلفات نظامیان و غیتنظامیان و نظایت آنها تعتیف میشود .این ع)اصت،
تعیینک))ده دریافتهای ادراکی کموبیش مستقیم ما از وقوع گ)

و گتیان عادی وقایع گ)

هست)د (همتی و دالوری . 236 :2339 ،الزمه این ع)اصت ،تجهیز و گستتش لشکتها و تیپهای
تخصصی و تجهیز آنها به سالحهای بتتت و کارا ،حتکت و گسیل نیتوها و ایجاد پایگاهها و
تحتکات نظامی در نواحی مختلف ستزمی)ی ،توسعه و تجهیز یگانها به سالحهای زمینپایه و نحوه
آرایش نظامی آنها ،توسعه و قابلیت هوایی که با اتید گ)گ)دهها ،نحوه آرایش و اهداف
رزمایشها معین میشود؛ نوع پیمانها و اتیدهای نظامی و تحتکات متزی نظامی ،مواضع و نوع
ک)ش فتماندهان نظامی از تجهیز و توسعه قدرت سخت ،از مشخصههای ع)اصت گ)

است.

عل) جنگ
علل گ)

ها متفاوت از زمی)ههای گ)

سبب بهانه یا زمی)ه گ)

یا بهانه بتای گ)

هست)د ،ولی عامل اصلی بتای گ)

است .بتای از عوامل اود

نیست .لزوماً همه گ)

ها بتاساس

یک سلسله محاسبات دقین عقالنی در مورد هزی)هها و دستاوردهای آن شتوع نمیشود ،اما
دستکم همه سیاستمداران انتظار دارند در گ)

بتنده بشوند و دستاوردشان بیشتت از هزی)هشان

باشد؛ ب)ابتاین در همه گ)

ها نوعی عقالنیت محصور وگود دارد و همین عقالنیت است که

امکان تحلیل م)طقی گ)

را فتاهم آورده و پیشبی)ی و ک)تتل آن را کموبیش میست میسازد

(میتزاده کوه شاهی و یزدانفام . 35 :2332 ،به عبارتی ک)شگتان بینالمللی بهم)ظور دستیابی به
م)افع اود از ابزار نظامی بهته میبتند و بتای هموارکتدن این امت بتای محیال داالی اود ،اقدام به
بازنمایی و بازتولید ت)فت از اتف مقابل میک)د تا با توگیه اقدام اود ،بتواند هزی)ههای داالی و
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اارگی این امت را کاهش ده)د .بترسی علل و عوامل بتوز گ)
در مطالعه گ)

ها یکی از مهمتتین موضوعات

ها است؛ چتا که با بترسی موضوع چتایی وقوع گ)

ها مشخص میشود که این

امت تیثیت زیادی در پیشبی)ی ،پیشگیتی و پیشدستی در گلوگیتی از رادادهای نظامی همه گانبه
دارد .آغاز گ)

معموالً به دالیل قدرتالبی ،زیادهاواهی ،ااتالفات متزی ،تعارض سیاسی،

رقابت اقتصادی و غیته متتبال است؛ اما تتس از آی)ده و تالش بتای حفظ و ابقای اود که ناشی از
احساس اطت از موگودیت اود است ،در ک)ار سایت موارد (قتبانی 27-25 :2362 ،از دالیل وقوع
گ)

بین ملتها است .به تعبیت دیگت ،گ)

ابزاری بتای تیمین اهداف و مقابله با آن است

(یزدانفام 23 :2366 ،و گتیزی از آن با توگه به پیچیدگی م)افع دولت – ملتها و ابزارات گ)
در زمان حاضت و احتماالت زیاد درگیتی که ناشی از محاسبات اشتباه بازیگتان بینالمللی و
دستیابی به ف)اوریهای نظامی پیشتفته و رقابت در ص)ایع نظامی که نماد و گلوه قدرت (قدرت
سخت یک دولت بتتت در سطح گهان است ،بدون ش)اات چتایی و ماهیت آن ،نیست.

 .1رخداد انقالب اسالمی
بهمن  ،2356انقالب اسالمی ایتان به رهبتی آیتاهلل امی)ی (ره به پیتوزی رسید .این
انقالب از آنجا که انقالبی بت پایه ارزشهای اسالمی و نفی وابستگی به غتب و شتق بود ،مورد
غضب قدرت های غتبی و شتقی قتار گتفت .در واقع ،انقالب ایتان واک)شی به سیاستهای غتب
در قبال نظام شاه)شاهی ایتان بود؛ در نتیجه با تغییت نظام سیاسی در ایتان ،غتب به رهبتی آمتیکا
م)افع اود را در ایتان و م)طقه در اطت دید .کشورهای م)طقه هم که در راستای سیاستهای
آمتیکا قتار داشت)د ،با وقوع انقالب م)افع اود را در تضاد با انقالب نوپا ارزیابی کتدند .در این
میان ،فتوپاشی نظام شاه)شاهی در ایتان و یکی از شتکای استتاتژیک آمتیکا در م)طقه ،فتصت
م)اسبی را در مقابل شوروی و عتاق قتار داد .هت یک از ابتقدرتهای غتب و شتق سعی در
گلبتوگه این انقالب بهسوی اود داشت)د که با شعار استقالل و نفی وابستگی به ابتقدرتها به
شکست انجامید .ل ا زمی)ه الزم بتای داالتهای قدرتهای غتبی و شتقی در داال و بیتون
محیال پیتامونی ایتان با اهتمهای مختلف بهم)ظور همتاهی انقالب نوپا با سیاستهای یکی از
بلوک شتق و غتب شدت گتفت .عتاق که در همسایگی غتبی ایتان قتار دارد ،دارای قتابت
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تاریخی ،فته)گی ،م هبی ،گغتافیایی بسیاری با ایتان است .این قتابت با اک تیت مسلمان و
شیعهم هب ( 72درصد دوچ)دان میشد .ل ا پیتوزی انقالب در ابتدا مورد توگه رهبتان عتاق
قتار گتفت .این امت با واگتایی از آمتیکا و تتتیبات ام)یتی غتب و عدم ش)اسایی استائیل هموارتت
شد؛ اما ورود اسالم سیاسی در رأس حکومت که امتی تازه محسوب میشد ،تهدیدی گدی را
متوگه سیاست توسعهالبی رهبتان عتاق قتار داد .این امت با ش)اات بافت اگتماعی و گمعیتی
عتاق هموارتت میشود .تتکیب گمعیتی عتاق بهگونهای است که تمتکز اکتاد در شمال ،تشیع در
گ)وب و اهل س)ت در متکز است .اکتاد عتاق همواره مورد ستم و ظلم رهبتان عتاق بهویژه صدام
حسین قتار داشت)د و مورد بیتوگهی و ستکوب حکومت متکزی بودند .ل ا در زمانهای قبل
انقالب هم با حمایتهای شاه به ایتان پ)اه میبتدند .این امت با پیتوزی انقالب اسالمی دوچ)دان
شد .در گ)وب این کشور که اک تیت پیتو م هب تشیع بودند ،همان)د شمال عتاق مورد ستم و
کم توگهی دولت متکزی قتار داشت)د؛ ل ا پیتوزی انقالب اسالمی بارقة امیدی بتای شمال و
گ)وب عتاق فتاهم کتد تا نسبت به ستکوبگتی دولت متکزی اقدام ک))د .رژیم بع

عتاق که

میدانست پیتوزی انقالب اسالمی سبب ایزش گتیانهای سیاسی و م هبی در گ)وب عتاق
میشود که اک تیت آن ها قتابت م هبی با انقالب ایتان دارند ،نسبت به انقالب ایتان موضع م)فی
اتخاذ کتده و انقالب ایتان را متهم به صدور انقالب و تشوین به بتاندازی حکومتش کتد .این امت
با حمایتهای گتیان های سیاسی و متدم گ)وب و شمال عتاق دوچ)دان شد .رهبتان م هبی در
گ)وب عتاق با اعالم حمایت از انقالب ایتان و فتااوان متدم به ایزش علیه صدام حسین ،آنها را
تشوین به انقالب کتده و مهمتتین اقدام را گهاد علیه دشم)ان اسالم ع)وان کتدند .در اعالمیه
آیتاهلل صدر ،ت)ها راه اقدام توفین آمیز را تغییت حکام دانسته و دعوت اود را از این به بعد انقالبی
اوانده و اواهان ایزش بتای نجات امت از این وضعیت م)حال دانسته است .تمامی این تحوالت
که به نوعی تحت تیثیت انقالب اسالمی ایتان بود ،یک نهاد عمده و کلیدی را وارد سیستم سیاسی
عتاق کتد و آن احساس تهدید از ناحیه شیعیان عتاق بود که فشار سیستمی بزرگی را بتای
فتوپاشی این سیستم و ایجاد سیستم سیاسی نوین بتاساس الگوی اسالم شیعی وارد کتد (اسدی،
 . 36-36 :2362بت این اساس ،راداد انقالب اسالمی سبب شد صدام حسین بهم)ظور تحت ک)تتل
قتاردادن گ)بشها و گتیان های سیاسی معارض داال عتاق از تیثیتپ یتی انقالب ایتان ،دست به
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اقداماتی بتای بتاندازی یا کاهش تیثیتگ اری انقالب اسالمی بزند .به عبارتی ،تتس از صدور
انقالب اسالمی سبب تستیع تحتکات ضد ایتانی عتاق شد (غالمپور . 223-222 :2333 ،ل ا با
تحتیک ابتقدرتها که م)افع اود را در مغایتت با انقالب اسالمی میدیدند ،اقدامات اود را در
راستای بتاندازی انقالب ایتان تدارک دید .به عبارتی تیثیتگ اری و تیثیتپ یتی راداد انقالب
اسالمی بت اک تیت متدم عتاق که تحت ستم اقلیت حاکم قتار داشت)د ،سبب تتس از دست دادن
قدرت توسال حزب بع

عتاق به رهبتی صدام حسین شد .ل ا از گانب انقالب اسالمی احساس

اطت کتده و درصدد مقابله با آن بتااست)د.
در واقع ،ایدئولوژی اسالم سیاسی انقالب ایتان که بیشتتین زمی)ه پ یتش را از سوی گامعه
عتاق نسبت به سایت م)طقه داشت ،سبب شد رهبتان عتاق آن را تهدیدی مستقیم بتای حاکمیت
اود بدان)د .در ک)ار تهدید رژیم عتاق از سوی اسالم سیاسی انقالب ایتان ،تغییت سااتار سیاسی
ایتان موگب بیثباتی سیاسی -نظامی شده بود .این بیثباتی سیاسی -نظامی سبب شد تتتیبات
ام)یتی و نظامی در ایتان دچار بیثباتی شود .ل ا با کاهش توانایی نظامی ایتان در ک)ار فتار
فتماندهان ارتش از ایتان و اتو مه)دسان و مستشاران نظامی آمتیکا از ایتان بخش قابلتوگهی
از تجهیزات پیشتفته اتیداریشده از غتب بدون استفاده ماند .ل ا توانایی نظامی ایتان بهصورت
محسوسی کاهش پیدا کتد .این امت در ک)ار بیثباتی سیاسی و آشفتگی در روابال ایتان با
کشورهای دیگت ،این حا را در میان مقامات عتاق تشدید کتد که توانایی بتاندازی نظام ایتان را
با تهاگم نظامی دارد؛ ل ا بهم)ظور ارزیابی صحت این امت 7 ،ماه با تحتیکات و تجاوزات متزی و
موضعگیتی های سیاسی همتاه با تبلیغات ،میزان توانایی سیستم سیاسی ایتان را بتای
«تصمیمگیتی»  ،توان و کارایی نظامی ایتان را بتای مقابله در معتض آزمون قتار داد و پا از
کسب اامی)ان از پیتوزی ،با توان نظامی و با بتاورداری از حمایتهای سیاسی و تبلیغاتی
قدرتهای م)طقهای و فتام)طقهای اتح تجاوز به ایتان را به اگتا گ اشت (درودیان. 2-3 :2365 ،
در تشوین رژیم بع
گ)

عتاق در حمله به ایتان ،فعالیتهای ضدانقالب نقش بسزایی در آغاز

داشت (کستایی و موسوی . 226 :2332 ،در واقع ،هماناور که ماکیاولی در کتاب

«شهتیار» اود بیان داشت« ،گ)

زمانی شتوع میشود که شما ضعیف شده باشید» (کالی)ز:2369 ،

 . 252با تضعیفشدن ع)اصت قدرت در ایتان (حاکمیت ،توان نظامی ،ثبات سیاسی -اقتصادی و
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عدم ثبات سیاسی -ام)یتی در ک)ار فعالیتهای گستتده و پتاک)ده ضدانقالب در متزهای ایتان که
ناشی از آشفتگی سیاسی حکومت متکزی بود ،سبب هموارشدن اقدام نظامی عتاق علیه ایتان
بهم)ظور رفع تهدید و ااتالف با ایتان شد.

 .2اختالف ارضی
زمی)ه ااتالفات ارضی ایتان با عتاق به گواه تاریخ ،به عصت باستان و ااتالف و ت)ش بین
مادها و آشوریها باز میگتدد (یکتا 22 :2362 ،؛ اما ت)ش و ااتالف اصلی که زمی)هساز م)ازعات
نظامی بعدی شد ،متبوب به احیای امپتاتوری ع مانی و دولت صفوی در ایتان بود .ظهور دو
امپتاتوری مسلمان با م هب تشیع در ایتان و تس)ن در ع مانی ،آنها را به دو رقیب متعارض
بهم)ظور تحت سلطه درآوردن یکدیگت تبدیل کتد .دولت ع مانی که اود را وارث االفت
اسالمی می دانست ،اواهان اعمال حاکمیت بت گهان اسالم از گمله ایتان بود؛ در مقابل دولت
صفوی تحت ک)تتل درآوردن شهتهای شیعهم هب عتاق ،از گمله کتبال و بغداد که تحت
حاکمیت ع مانی بود را در نظت داشت .در نتیجه این تعارضات ،نیتوهای مسلح دو کشور بارها در
مقابل هم صفآرایی کتده و گ)

های اوالنی بین آنها در گتفت .نتیجه چ)د سده درگیتی بین

دو کشور ،سبب ایجاد بیش از  26معاهده صلح و چ)دین پتوتکل متزی بود .با فتوپاشی امپتاتوری
ع مانی پا از گ)

اول گهانی ،عتاق در سال  2322تحت قیمومیت انگلستان درآمد و در سال

 2332میالدی ،استقالل سیاسی اود را به دست گتفت .آاتین وضعیت متزهای آبی و ااکی که
عتاق وارث آن شده بود« ،پتوتکل  2323م استانبول» و «کمسیون تحدید حدود  2329م» بود.
بتاساس پتوتکل مزبور که تحت داالت و نفوذ دولت روسیه و انگلیا به ایتان تحمیل شده بود،
شالالعتب و تمام گزایت آن که زمانی بهصورت مشتتک بین دو کشور اداره میشد ،تحت
حاکمیت دولت ع مانی قتار گتفت؛ ب)ابتاین با توگه به تحمیلیبودن پتوتکل و عدم توگه به
حاکمیت ایتان بت اروندرود از همان آغاز تیسیا عتاق ،ایتان اواهان حل م)اقشات متزی و به
رسمیت ش)ااتن حقوق ایتان بت شالالعتب و تعیین اال تالوگ بهع)وان اال متزی آبی دو کشور
شد .ل ا با عدم تتتیب اثت به دراواست ایتان ،دولت ایتان معاهده  2323م را باال اعالم کتد و از
به رسمیت ش)ااتن استقالل عتاق اودداری کتد .این امت تا سال  2323م ادامه پیدا کتد .به
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صورتی که با افزایش ت)ش بین دو کشور ،انگلستان که در بین دو کشور نفوذ فتاوان داشت ،با
مشاهده به اطتافتادن م)افعش در الی،فارس ،نسبت به حل مشکل متزی دو کشور در صورت
پ یتش استقالل عتاق از سوی ایتان اقدام کتد .دولت ایتان با دراواست رسمی انگلستان،
استقالل عتاق را به رسمیت ش)اات؛ ولی بتاالف وعدههای انگلستان ،عتاق هیچ اقدامی در حل
ااتالفات متزی نکتد .ل ا بعد از صبت دو ساله ،دولت ایتان معاهده  2329م را که بتاساس آن
حاکمیت شالالعتب بهصورت کامل به عتاق واگ ار شده بود را بیاثت اعالم کتد و آن را
یکاتفه لغو کتد .به دنبال این امت ،ت)شهای متزی بین دو کشور باال گتفت .با پیشتوی و نفوذ
آلمان در اروپا و تتس انگلستان از تیثیتپ یتی دولتهای م)طقه از آلمان ،دولت انگلیا با فشار بت
ایتان و عتاق ،اعمال اال تالوگ را بت  5کیلومتتی آبادان مورد پ یتش قتار داد .ل ا دولت ایتان
به دلیل ضعف ،به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تیت  2327شمسی ( 2336م عهدنامه متزی
گدیدی با عتاق امضا کتد که بت اساس آن ،نهت)ها حقوق مسلم ایتان در اروندرود نادیده گتفته
شد؛ بلکه تحدید حدود  2329م که بتاساس آن قسمتی از اراضی ایتان به دولت ع مانی و سپا به
عتاق واگ ار می شد ،به تییید ایتان رسید .این امت با سقوب رژیم شاه)شاهی در عتاق و روی کار
آمدن عبدالکتیم قاسم بهع)وان رئیاگمهور عتاق شدیدتت شد؛ به صورتی که مواضع شدیدی
نسبت به اهدای  5کیلومتتی آبادان با ایجاد حا ناسیونالیستی در پیش گتفت و آن را تحمیلی
دانست .بهاینتتتیب دولت گدید عتاق نهت)ها در حل ااتالف متزی گام بتنداشت ،بلکه حقوق
ناچیز ایتان بتاساس عهدنامه های تحمیلی را هم نقض کتد .ل ا با گلوگیتی از ورود کشتیهای
ایتان به اروندرود و عدم ش)اسایی ب)در استوآباد در اروندرود ،ت)شها افزایش پیدا کتد .نیتوهای
ایتان هم با مانور نظامی و اسکورت کشتیها در اروندرود به این عمل واک)ش نشان دادند؛ اما با
تغییت رژیم و روی کار آمدن گتیانی چپگتا در عتاق و عدم حمایت انگلیا ،انگلستان نسبت به
تحتکات نظامی ایتان سکوت ااتیار کتد .این امت سبب به ثمت نشستن اقدام نظامی ایتان شد؛ اما با
تصمیم ایتان مب)ی بت انجام کلیه امور ب)دری در آبادان ،دولت عتاق از کمک به ایتان در امت
راه)مایی چتاغ کشتیتانی ستباز زد و بعد از چ)د هفته تعطیلی فعالیت ب)ادر ،بهناچار از مواضع اود
عقبنشی)ی کتد .سیاست عقبنشی)ی ایتان سبب شد در  ،2353دولت عتاق ادعای مالکیت
اتمشهت را داشته باشد و آن را گزیی از عتاق که توسال دولت ع مانی به ایتان واگ ار شده است
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بداند و اواهان استتداد آن باشد .ل ا با مطتحکتدن آن در شورای گامعه عتب در سال ،2373
گبههالتحتیت را در اوزستان ایجاد کتد تا از اتین اقدامات مسلحانه بتواند (عتبستان اوزستان را
آزاد ک)د .در ک)ار مدااله عتاق در اوزستان در سال  ،2375با تشدید درگیتی کتدهای بارزانی
با دولت متکزی ،اقدامات نظامی زمی)ی و هوایی عتاق با نقض حتیم ایتان بهم)ظور تعقیب
نیتوهای شورشی سبب اعتتاض ایتان شد؛ اما به علت ناتوانی حکومت متکزی در تهتان این امت
بی پاسخ ماند و دولت ایتان اواهان م اکته با عتاق بتای پایان م)اقشات بود .دراواست ایتان
مورد توگه عتاق قتار نگتفت و دولت عتاق با ستون پ)جم اواندن ایتانیهای مقیم عتاق ،تمام
اموال آنها را مصادره کتد .ااتالفات دو کشور با روی کار آمدن حزب بع

با کودتای نظامی

در ژوئیه  2376شدت بیشتتی گتفت .به صورتی که با راهاندازی ایستگاههای رادیویی و
م)تشتکتدن نقشهای از عتاق که از اوزستان به نام عتبستان نام بتده شده بود و در  27شهت ایتان
در این نقشه و حمایت از گبهه آزادیبخش عتبستان ،با ایجاد تبلیغات گستتده در بین ملل عتبی
بهم)ظور ایتانهتاسی با ایجاد حا پانعتبیسم هویت تازهای به اود گفت .با آغاز دهه  2362و
اتو نیتوهای انگلیسی از الی،فارس و به عهده گتفتن ژاندارمتی م)طقه توسال ایتان در راستای
دکتتین نیکسون ،تغییت محسوسی در موازنه قوایی م)طقهای ایجاد شد .به صورتی که با توافن
صورتگتفته بین ایتان و انگلیا در واگ اری بحتین ،ایتان گزایت سهگانه ت)ب بزرگ و کوچک
و ابوموسی را تحت ک)تتل اود درآورد .به عبارتی با حمایت آمتیکا از ایتان در م)طقه و
هماوانی سیاستهای ایتان با غتب در م)طقه ،ایتان توانست گزایتی که گزء قلمتو ایتان بود را
از سیطته انگلستان اار ک)د .این امت سبب اعتتاض عتاق و قطع رابطه با ایتان شد .دولت عتاق
گزایت سه گانه را گزء قلمتو اعتاب دانسته و از پ یتش آن ستباز زد .در تشدید این مواضع ،دولت
عتاق اوزستان را عتبستان و الی،فارس را الی ،عتبی نامید (یکتا . 22-26 :2362 ،در ادامه این
تحتکات در آذر  ، 2362( 2352درگیتیهای نظامی با سالحهای س)گین بین دو اتف انجام
گتفت .دولت عتاق در شورای ام)یت علیه ایتان اقامه دعوا کتد ،این امت سبب صدور قطع)امه 396
در سال  2365شد .این قطع)امه اواستار حل مسالمتآمیز ااتالفات بود که بعد از عدم همتاهی
غتب با عتاق و میانجیگتی هواری بومدین ،رهبت فقید الجزایت در ششم مارس  2365در ای
ک)فتانا ستان اوپک ،بین صدام حسین معاون رئیاگمهور عتاق و شاه ایتان بیانیهای امضاء
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رسید که به بیانیه الجزایت معتوف شد (بیگدلی . 252-253 :2363 ،این بیانیه به ااتالفات دو کشور
ظاهتاً پایان داده و حقوق ایتان در شالالعتب را بتاساس اال تالوگ به رسمیت ش)اات .این امت تا
سقوب نظام شاه)شاهی در ایتان مورد توافن اتفین بود؛ اما تغییت رژیم در ایتان سبب شد عتاق به
رهبتی صدام حسین معاهده الجزایت را باال و آن را بیاعتبار بداند و حقوق ایتان در اروندرود را
نادیده بگیتد و اواهان تسلال کامل بت آن شود .در واقع ،عتاق همواره اواهان حاکمیت کامل بت
اروندرود بود که این امت با وگود ایتان قدرتم)د میست نمیشد .از اینرو ،تغییت در سااتار حاکمیتی
ایتان و تضعیف قدرت سخت ایتان ،فتصت م)اسبی را بتای حل ااتالفات ارضی بتای دستیابی
به م)افع حداک تی در اروندرود پیش روی رهبتان حزب بع قتار داد.

 .3نظام بینالمل)
بعد از گ)

گهانی دوم ،نظام دوقطبی در گهان ظهور کتد که کل دولتهای گهان را به

دو دسته بلوک شتق و غتب تقسیم کتد .هت یک از دو بلوک شتق و غتب به رهبتی شوروی و
آمتیکا سعی در آن داشت)د دولتهای بیشتتی را تحت بلوک اود قتار ده)د ،ل ا در این زمی)ه با
هم در رقابت همهگانبه بودند .در واقع سااتار دوقطبی در سطح کالن ،به اتده نظامهای م)طقهای
ستایت کتده بود و آنها را تحت تیثیت نظم دوقطبی قتار داده بود .پیتوزی انقالب اسالمی ایتان
در سال  ،2356تحول بسیاری را در نظم م)طقهای و گهانی ایجاد کتد .تا قبل از انقالب اسالمی
ایتان ،رژیم شاه)شاهی ایتان تحت چارچوب دکتتین نیکسون -کسی)جت نقش ژاندارمتی م)طقه را
بت عهده داشت؛ بهاوری که رهبتی م)طقهای در چارچوب دکتتین غتب بهویژه آمتیکا بهم)ظور
سدی بتای گلوگیتی از نفوذ و گستتش کمونیسم در م)طقه بود .در واقع غتب به رهبتی آمتیکا با
ستمایهگ اریهای مختلف به ویژه نظامی ،ایتان را گبهه مقاومت در بتابت نفوذ و گستتش شوروی
در م)طقه از اتین پیمانهای ام)یتی مان)د پیمان س)تو قتار داده بود .این امت سبب وابستگی ایتان به
غتب به رهبتی ایاالت متحده بتای ام)یت اود در بتابت شوروی شده بود .ل ا پیتوزی انقالب
اسالمی سبب به هم ریختن این نظم م)طقهای شده بود .این نظم ناشی از فتوپاشی یکی از مهمتتین
قدرتهای م)طقهای بود که از لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئو استتاتژیکی توان ایفای نقش رهبتی م)طقه
را داشت .نظام دوقطبی بینالملل به رهبتی آمتیکا و شوروی در مواگهه با انقالب اسالمی
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مجموعه فتصتها و تهدیدهایی را پیش روی اود دیدند .بلوک غتب با از دستدادن مهمتتین
همپیمان م)طقهای اود ،نظام گدید را تهدیدی مستقیم علیه م)افع اود در م)طقه و گهان میدید.
انقالب اسالمی ایتان با شعار استقالل و نفی وابستگی به بیگانه ،در واقع هدف اصلی مبارزه اود را
نفوذ و داالتهای آمتیکا و غتب میدانست .در واقع ،سیاست نه شتقی و نه غتبی ایتان سبب
واگتایی ایتان از نظام مبت)ی بت دو قطب شتق و غتب بود .ل ا تمام سیاستها و االمشی اود را
در مبارزه و مقاومت در بتابت زیادهاواهی و داالت غتب و شتق بهویژه آمتیکا میدید .در ک)ار
آن ،بلوک شتق به رهبتی شوروی با پیتوزی انقالب اسالمی که یکی از مهمتتین همپیمانان غتب
را از میان بتده بود ،در ابتدا انقالب ایتان را فتصتی بتای اود میدانست و از داالتها و فشارهای
غتب نسبت به انقالب تازه تیسیا ایتان انتقاد میکتد؛ اما با حمله نظامی شوروی به افغانستان و
عدم همتاهی نظام گدید با سیاستهای تجاوزگتانه شوروی (ستدارآبادی ، 33 :2362 ،بلوک
شتق با دید تتدید به این انقالب نگتیست .این امت با دید ایدئولوژی تشدید میشد .در واقع انقالب
ایتان که اال و مشی اسالمی داشت و چارچوب و سیاست اود را در دفاع از مستضعفین گهان
بهویژه مسلمانان گهان میدید ،با سیاستهای شوروی همخوانی نداشت .این عدم همخوانی با
ایدئولوژی کمونیست که دین را افیون تودهها میدانست ،دوچ)دان میشد .به عبارتی تضاد
اعتقادی با کمونیست و حمایت انقالب اسالمی از مسلمانانی که تحت نفوذ قلمتویی اتحاد گماهیت
شوروی بود ،سبب عدم همتاهی با انقالب ایتان شد (متقی . 22 :2363 ،بهعبارت دیگت ،بتاساس
م)طن نظام دوقطبی و گ)

ستد ،ایتان باید اود را به یکی از دو ابتقدرت متحد میکتد؛ چتا که

شتایال اودیاری که نظام دوقطبی موگب گشته بود ،مستلزم آن بود که کشورها در م)طقهای
همچون ااورمیانه اود را به یکی از دو بلوک شتق و غتب درآورند؛ اما با پیتوزی انقالب
اسالمی و گفتمان سااتارشک)انه انقالب اسالمی ایتان و انکار نظم گهانی آن روز و ضتبه سیاسی
به نظام دوقطبی ،مبارزه با این بینظمی ،حتمی به نظت میرسید .گ)

عتاق علیه ایتان بهتتین

فتصت بتای تتمیم این نظم متزلزل بود (صالحی . 252 :2332 ،در مجموع ،نظام بینالملل متکی بت
دو بلوک غتب به رهبتی آمتیکا و شتق به رهبتی شوروی ،با سیاست نه شتقی و نه غتبی ایتان با
چالش روبه رو شده بود .در واقع انقالب ایتان مبدع مکتبی بود که با روح کمونیسم و لیبتالیسم در
تضاد بود و امکان گای گتفتن در یکی از دو بلوک میست نبود ،تا بتواند از حمایت یکی از آنها
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بهته ببتد .در ک)ار آن ،انقالب ایتان با تیکید بت اسالم سیاسی گاذبه بسیار باالیی بتای اتده
نظامهای م)طقهای بهویژه ااورمیانه بود که این امت نفوذ نهادی)هشده دو ابتقدرت را در م)طقه با
چالش روبهرو میکتد .ل ا درصدد مقابله با پیامدهای م)فی م)طقهای و گهانی این انقالب بتآمدند
که مهم تتین نمود این مقابله ،تتغیب و تشوین حزب بع

عتاق به رهبتی صدام حسین بهم)ظور

حمله نظامی به ایتان بتای تغییت نظام اسالمی ایتان یا کاهش تیثیتگ اری م)طقهای و گهانی این
انقالب بودند .بدین م)ظور ،غتب به رهبتی آمتیکا با سکوت در بتابت تجاوز نظامی و در مقااعی
ب ا همتاهی و داالت آشکار در مقطع پایانی گ)

و شوروی با حمایت نظامی از اتین ارسال

تسلیحات نظامی به عتاق ،سبب هموارکتدن راداد گ)

تحمیلی از سوی صدام حسین شد .در

واقع اتحاد گماهیت شوروی از آنجایی که تیمینک))ده بخش اعظم سااتار و تجهیزات نظامی عتاق
بود ،میتوانست با اهتمهای مختلفی از آغاز گ)

ممانعت به عمل آورد که این امت با سکوت

شوروی و آمتیکا نسبت به تحتکات نظامی عتاق سبب تتغیب و گتئت پیداکتدن صدام حسین به
شتوع تهاگم نظامی به ایتان شد که مهمتتین علت این سکوت عدم همتاهی انقالب ایتان با نظام
دوقطبی بینالملل به رهبتی شوروی و آمتیکا بود .بهاور کلی از است )ائات گ)
دو ابتقدرت شتق و غتب از گ)
گ)

ستد ،حمایت

نام بتده میشود (ولی پور زرومی . 63 :2362 ،به تعبیتی،

بهای انقالب ایتان بود (درودیان 52 :2367 ،که این امت در راداد گ)

تحمیلی ،نقش

تیثیتگ ار و مهمی داشته است.

 .0تغییر موازنه قوا
صورتب)دی قدرت در م)طقة الی،فارس بت م ل

سهگانه ایتان ،عتبستان و عتاق استوار بود.

ایتان در چارچوب دکتتین نیکسون با توانم)دسازی نظامی از سوی غتب ،نقش قدرت بتتت نظامی
را در م)طقه در راستای م)افع بلوک غتب ایفا میکتد .در این بین ،عتبستان دیگت همپیمان غتب با
م)ابع ستشار انتژی اود ،بهع)وان بازوی اقتصادی م)طقه عمل میکتد .به عبارتی ،دکتتین دو
ستونی نیکسون  -کسی)جت بت دو پایه اقتصادی (عتبستان و نظامی (ایتان در م)طقه شکل گتفته
بود که هتکدام بهنوعی در راستای م)افع غتب تعتیف میشدند .عتاق که یکی از اضالع این م ل
قدرت در م)طقه بود ،با دارابودن ارتشی قوی که با تسلیحات پیشتفته شتقی مسلح شده بود ،در
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ک)ار م)ابع ستشار انتژی ،به نوعی اواهان کسب گایگاه بتتت قدرت در م)طقه بود .ل ا در این امت با
ایتان در کسب بتتتی قدرت در م)طقه ،رقابت میکتد .در ک)ار این امت ،عتاق در کسب گایگاه
رهبتی گهان عتب و گهان اسالم با مصت در رقابت بود .در فتاهمشدن حا رهبتی گهان عتب و
اسالم ،بستن معاهده کمپ دیوید توسال مصت که به ع)وان یکی از قدرتهای بتتت اسالمی که اود
را اال مقدم مبارزه با استائیل و دستیابی به آرمانهای فلسطین با ایدئولوژی پاناسالمیسم و
پانعتبیسم در مقابله با غتب و استائیل میدانست ،بسیار تیثیتگ ار بود .اتو مصت از دایته
حمایت از فلسطین و به نوعی بلوک شتق ،فتصتی م)اسبی را در ااتیار عتاق به رهبتی صدام
حسین بتای کسب گایگاه رهبتی گهان اسالم فتاهم کتد (غالمی و پوراسماعیلی 222 :2333 ،؛
ل ا در راستای دستیابی به قدرت هتچه بیشتت در م)طقه عمل میکتد .این امت با توگه به
قتار گتفتن عتاق در چارچوب نظم گهانی دوقطبی در سمت اردوگاه شتق ،مورد توگه و پس)د
غتب نبود؛ ل ا تعارض م)افع عتاق با غتب سبب میشد عتاق در دستیابی بتتت قدرت در م)طقه با
ناکامی روبهرو شود .بهگونهای که عتاق بهع)وان کشوری که در م)طقه از تتتیبات دیپلماتیک
م)طقه ناراضی بود ،بهاگبار سیاست اود را مطابن با واقعیتهای م)طقهای و فتام)طقهای تعدیل
میکتد و امکانی بتای تغییت یا اصالح نظم سعودی -ایتانی در م)طقه نداشت؛ اما پیتوزی انقالب
اسالمی و سقوب یکی از پایه های اصلی دکتتین غتب در م)طقه ،فتصت الزم را بتای عتاق فتاهم
کتد .این امت از اتین نابسامانی سیاسی و األ قدرت در م)طقه فتاهم شد .سقوب نظام سیاسی ایتان
و تیسیا نظام سیاسی گدید ،سبب نابسامانی در سااتار قدرت سیاسی و نظامی ایتان شده بود و
این امت سبب فتاهمآوردن کاهش توانم)دی نظامی ایتان در م)طقه و فتوپاشی قدرت نظامی بتتت
ایتان در م)طقه شد .ل ا موازنه قدرتی که در مقابل عتاق و دیگت دولتهای م)طقه ایجاد شده بود،
به یکباره تغییت کتد .این تغییت موازنه ،ناشی از األ قدرت نظامی ایتان بود که بتای مدتها ام)یت
م)طقه را بتقتار میکتد .عتاق با فتاهمشدن این شتایال ،موازنه قوا را به نفع اود س)جیده و درصدد
بهته گیتی کامل از آن با استفاده از اقدام نظامی بتآمد .ل ا ستدرگمی غتب و سقوب نظام سیاسی
مورد پس)د غتب در ایتان سبب شد شکافی ایجاد شود که به گمان غتب ،نظامی سیاسی گدید
نمی تواند آن را در م)طقه پت ک)د .این امت ناشی از تضاد م)افع انقالب با غتب بود .ل ا رژیم عتاق به
رهبتی صدام حسین شتایال را بتای پت کتدن األ قدرت نظامی در م)طقه با کاهش توانایی نظامی
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ایتان و عدم اقبال غتب از انقالب م)اسب ارزیابی کتد .به عبارتی ،تغییت موازنه قدرت در م)طقه به
نفع عتاق به دلیل ارتشی قوی در مقایسه با دیگت دولتهای م)طقه و ناتوانی نظامی ایتان ،در ک)ار
عدم همتاهی و حمایت نظام دوقطبی حاکم بت گهان ،عتاق را در گایگاه بتتت قتار داد .این امت
سبب شد عتاق شتایال الزم را در کسب بتتتی قدرت با بت هم اوردن موازنه قوا در م)طقه،
م)اسب ببی)د.

 .5خروج از تنگنای ژئوپلیتیکی
ت)گ)ای ژئوپلیتیکی عتاق از زمان موگودیت این کشور ،نقش مهمی در سیاست اارگی آن
با محیال بینالملل داشته است (بویه . 35 :2332 ،عتاق به دلیل دستتسینداشتن به آبهای آزاد،
همواره درصدد دستیابی به این امکان در الی،فارس بود .ل ا بتای مانور بیشتت در م)طقه و
افزایش قدرت ،نیاز اود را در اتو از ت)گ)ای ژئوپلیتیکی میدید .بدین م)ظور ،این کشور با
محدودیتهای گدی بتای اتو از این ت)گ)ا روبهرو بود .از گمله این محدودیتها ،وگود
قدرت م)طقهای به نام ایتان بود که هتگونه دستاندازی یا تغییت در متزهای دو کشور ،پیامدهای
س)گی)ی را متوگه عتاق میکتد .در ک)ار ایتان ،دیگت کشوری که در اتو از ت)گ)ای ستزمی)ی،
عتاق را یاری میکتد کویت بود .کویت با داشتن مساحت کوچک و قدرت کم ،بهراحتی
می توانست نیاز عتاق را در این زمی)ه بتاتف ک)د؛ اما این عمل ،واک)ش سخت دولتهای عتبی
م)طقه و دولتهای فتام)طقه بهویژه غتب را داشت که ام)یت انتژی اود و ام)یت م)طقه و م)افع
اود را در استقالل کامل و عدم دگتگونی متزهای کویت میدیدند .در واقع ،راههای دستتسی
عتاق به آبهای الی،فارس در احااه آبهای ایتان و کویت قتار گتفته و دو ب)در بصته و
امالقصت تحت این امت دچار مشکل شده بودند؛ بهاوری که عتاق بتای دستتسی به ب)در امالقصت،
ناگزیت از گزایت وربه و بوبیان باید عبور میکتد که در احااه آبهای ستزمی)ی کویت بود .این
امت در ب)در بصته با پ یتش اال تالوگ در اروندرود با ایتان عمالً از اهمیت ب)در بصته کاسته شد،
زیتا مسیت رفتوبتگشت کشتیها به ب)در بصته از سمت ساحل ایتان صورت میگتفت (بویه،
 . 93 :2332ل ا بتای کسب مانور بیشتت در الی،فارس و دستتسی به اال ساحلی بیشتت ،تسلال
کامل بت اروندرود و ادعای مالکیت اوزستان تحت این چارچوب بترسی میشود .این مسئله با
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دگتگونی سیاسی ایتان هموارتت شد؛ به صورتی که عتاق با فتاهمشدن شتایال سیاسی و نظامی به
نفع اود ،قتارداد م)عقدشده بین ایتان و عتاق در ارتباب با اروندرود و عدم ادعای ستزمی)ی نسبت
به اوزستان را بیاعتبار دانسته و حقوق ایتان را در اروندرود نادیده گتفته و اوزستان را عتبستان
و گزء گداییناپ یت ستزمین عتب اعالم کتد .در واقع الزمه بتتتی قدرت ،دستتسی الزم به
آب های آزاد بود که عتاق به دلیل فقدان این امت درصدد دستیابی به آبهای م)طقه از اتین
استتاتژی گبتانی گ)

بود تا بتواند در تحوالت الی،فارس نقش تعیینک))دهای داشته باشد.

 .6ساختار سیاسی عراق
یکی از عوامل تیثیتگ ار در راداد گ)

ها بین دولتهای مختلف که کمتت به آن توگه

میشود ،نوع سااتار سیاسی هت کشور است .دولتها در گوامع مختلف دارای حکومتها و
سااتار سیاسی مختلف میباش)د که بتاساس همین اشکال مختلف قدرت ،سمتوسو داالی و
بیتونی هت کشوری ساماندهی میشود .به عبارتی ،از این اتین اقدامات دولتها بتاساس م)افع و
زیان که بازتابی از افعال قدرت نهادی)هشده است ،تعتیف میشود .بت همین مب)ا ،دولتهایی که از
توسعه سیاسی بهتتی نسبت به دیگت دولتها بتاوردار هست)د ،نسبت به اقدامات اود در اار از
متزها با نهادهای مختلف تعدیل قدرت روبهرو هست)د .در واقع ،دولتهایی که از گوامع پیشتفته
به مع)ی مشارکت متدمی در تقسیم قدرت سااتار سیاسی بتاوردار هست)د ،نسبت به راداد گ)
با تیمل بیشتتی روبهرو میشوند .این امت ناشی از تقسیم قدرت نهادی)هشده است که تصمیمگیتی
بتای آغاز گ)

را بتای حاکمان اود دشوار میسازند .به عبارتی با تقسیم قدرت و تحدید

نهادهای مختلف قدرتی در یک گامعه توسعهیافته ،اقدام بتای گ)

بهصورت فتدی میست نیست،

بلکه نیاز به مشارکت سایت نهادهای حاکمیتی که در سااتار قدرت سهیم هست)د ،وگود دارد .به
تعبیت دیگت ،نیاز به اتد گمعی و توافن ملی است که ناشی از مشارکت متدمی در سااتار قدرت
است .این امت سبب میشود که اقدامات و تصمیمات سیاسی و نظامی هت دولتی با محاسبه همهگانبه
م)افع انجام گیتد .در مقابل سااتار تک ت قدرت ،تمتکز قدرت وگود دارد که قدرت در دست
یک فتد یا گتوه یا حزب است .در این سااتار ،تصمیمگیتی بتای آغاز گ)

بستگی به عوامل

مختلفی از گمله عوامل روحی و روانی دارد .در این سیستم تک ساات ،تصمیمگیتی بهراحتی
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بدون موانع سااتاری انجام میگیتد .ل ا آغاز فتای)د گ)

میتواند بتاساس روحیات و شخصیت

رهبتان صورت گیتد .عتاق در زمان حکومت حزب بع  ،دارای شتایال مشابهی در راستای
تمتکز قدرت بود .این تمتکز قدرت در دست حزب بع

بود که با روی کار آمدن صدام حسین

بهع)وان رهبت حزب ،عمالً سااتار سیاسی قدرت در عتاق با اراده و اواست شخص صدام حسین
مورد واکاوی قتار میگتفت .این عمل در سیستم سیاسی -اگتماعی عتاق ،سبب بحتانهای
مختلفی شده است که ارزیابی آن با ش)اسایی بافت گمعیتی و اگتماعی عتاق هموار میشود .وگود
سه بافت اکتاد در شمال که اواهان گدایی از متکز هست)د ،اعتاب تشیع در گ)وب که اک تیت
گمعیت عتاق را تشکیل میده)د ،در ک)ار اقلیت اعتاب س)ی که قدرت را در دست دارند ،سبب
م)ازعات داالی بتای سالهای متمادی شده است .این امت در ک)ار قتارگتفتن اکتاد و اعتاب تشیع
در مقابله با حکومت متکزی دوچ)دان میشود .وگود بافت گمعیتی و اگتماعی گوناگون در
عتاق بهم)ظور کسب قدرت ،سبب شده است فقدان آرامش سیاسی در عتاق در ای یک قتن اایت
بهع)وان عامل تیثیتگ ار در رفتار اارگی دولت متکزی مطتح شود .این امت سبب شده است
رهبتان عتاق با مجموعهای از بحتانها از گمله بحتان مشتوعیت ،بحتان نفوذ ،بحتان مشارکت،
بحتان یکپارچگی ،بحتان توزیع و بحتان هویت در میان متدم اود مواگه شوند (کتمی:2367 ،
 . 222-223این عدم توسعه سیاسی در ک)ار شخصیت ماگتاگو و گاهالب صدام حسین (محمدی،
 272-272 :2362سبب شده است رهبتان عتاق همواره به دید تهدید ،اقدامات دیگت دولتها را
مورد ارزیابی قتار ده)د .این حا تهدید با دگتگونی سیاسی در ایتان و ورود اندیشه اسالم
سیاسی در ایتان دوچ)دان شد .تیثیت راداد گ)
قدرت سیاسی در حزب بع

تحمیلی و سااتار سیاسی عتاق ،ناشی از تمتکز

عتاق به رهبتی صدام حسین بود که این امکان را بتای شخصی مان)د

صدام حسین فتاهم کتد که بتواند بدون در نظت گتفتن دید واقعبی)انه ،م)افع متدم عتاق و گهان
اسالم را به تمایالت شخصی و گاهالبانه اود گته بزند؛ بهاوری که شخصیت صدام حسین را
یکی از عوامل تیثیتگ ار در راداد گ)

تحمیلی ع)وان میدارند (موسوی. 65-62 :2332 ،

چهبسا اگت نظام سیاسی عتاق بهگای تمتکز قدرت بت تک ت قدرت استوار بود ،وقوع گ)

امتی

اگت)اب پ یت بود .ل ا نقش سااتار سیاسی عتاق و شخصیت و روحیات شخص صدام حسین که بت
گاهالبی ،زیادهاواهی و قدرتالبی استوار بود ،در راداد گ)
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در واقع ،توسعه البی حزب بع

عتاق که از نظت ایدئولوژیکی رسالت تاریخی اود را تشکیل

ملت واحد عتبی میداند و شعار «یک ملت عتب ،یک میموریت واحد» را با از بین بتدن متزها
بین ستزمینهای عتبی و تشکیل امت واحد پیگیتی میک)د را با راداد گ)
یک راستا قتار داد؛ بهاوری که صدام حسین گ)
که ناشی از توسعهالبی حزب بع

تحمیلی میتوان در

اود با ایتان را قادسیه دوم یا قادسیه صدام

است ،نامید (پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس:2366 ،

 . 222-223بهعبارت دیگت ،این گ)

بتای تحقن آرمانهای ناسیونالیسم عتبی به وقوع نپیوست،

بلکه این آرمانهای ناسیونالیسم عتبی بود که از سوی صدام بهع)وان پوششی بتای تحقنبخشیدن
به اهداف توسعهالبانهی اود در گ)

مورد سوءاستفاده قتار گتفت (حسی)ی . 32 :2362 ،در

مجموع ،نظام مبت)ی بت توسعهالبی (حزب بع

که بت تمتکز قدرت استوار است ،سبب نوعی

توهم اودبتتتبی)ی با حا ناسیونالیستی شده است که این امت با وگود شخصیتی مان)د صدام حسین
تستیع شده که بازتاب آن را در گ)

با ایتان میتوان دید.

 .7محركهای اقتصادی
یکی از عواملی که رهبتان عتاق را در تهاگم نظامی به ایتان تتغیب میکتد ،محتکهای
اقتصادی بود .محتکهای اقتصادی که در صورت دستیابی عتاق به پیتوزی نهایی ،میتوانست
عتاق را در موقعیت بتتت قدرتی در م)طقه قتار دهد .م)ااقی که عتاق ادعای مالکیتی آن را مطتح
می کتد ،دارای م)ابع ستشار نفت و گاز بود .این م)اان که شامل بخشهایی از استان اوزستان
ایتان بود (اتمشهت ،آبادان  ،بخش استتاتژیک ایتان را تشکیل میداد .بهاوری که بخش عمده
درآمد نااالص داالی و بودگه دولت ایتان از فتوش نفتی حاصل میشد که از این استان
استختا میشد .عالوه بت م)ابع ستشار انتژی ،وگود ب)ادر و اسکلههای فعال و پاالیشگاه در ک)ار
نخلستانهای عظیم ،انبارهای قطعات ص)عتی و قتارگتفتن در همگواری اروندرود ،موقعیت ممتاز
تجاری را به این استان در الی،فارس بخشیده بود .ل ا تسلال بت اوزستان ضمن ای)که عتاق را از
لحاظ م)ابع درآمدی در موقعیت ممتازی قتار میداد ،موقعیت ایتان را بهشدت متزلزل میکتد .این
تزلزل قدرت سبب میشد عتاق بهت)هایی بتواند با به دست گتفتن بخش اعظم این انتژی ،موقعیت
اود را نسبت به ایتان و عتبستان بهبود بخشد و در تولید نفت به سطح تولیدی عتبستان بتسد .ل ا

372

عل) و انگیزههای راهبردی رخداد جنگ تحمیلی

این امت با تسلال بت میدانهای نفتی ایتان هموارتت میشد .در واقع رهبتان عتاق به این واقعیت
واقف بودند که بدون اتکا به یک اقتصاد قدرتم)د و پیشتفته ،داعیه رهبتی گهان عتب نیز به
مشکل بت میاورد (ق)بتلو . 92 :2332 ،ل ا با اشغال بخش اعظم اوزستان عالوه بت نفوذ شدید
عتاق در بازار نفت ،می توانست در ستنگونی نظام نوپای ایتان نقش حیاتی داشته باشد (شیخنوری،
 . 257 :2363این امت سبب میشد عتاق عالوه بت سلطه بت م)طقه الی،فارس ،بهراحتی بتواند نقش
رهبتی گهان عتب و گهان اسالم را ایفا ک)د .دستیابی به م)اان نفتایز ایتان ،سیاستهای
توسعهالبانه رژیم بع

عتاق به رهبتی صدام حسین را هموار میکتد .عالوه بت آن ،تسلال بت

اروندرود سبب میشد عتاق بهراحتی از کشتیتانی در اروندرود استفاده ک)د و گتیان صدور نفت
این کشور بدون موانع ژئوپلیتیکی که از سوی ایتان و کویت بت این کشور تحمیل میشد ،رهایی
پیدا ک)د .ل ا عالوه بت قتار گتفتن مسیت گتیان صدور انتژی در ااتیار عتاق ،این کشور بهراحتی
میتوانست با تحت ک)تتل گتفتن ب)ادر و اسکلههای آبادان و اتمشهت اقتصاد اود را توسعه دهد.
بدین م)ظور با فتاهمشدن بیثباتی سیاسی و نظامی و تضعیف قدرت نظامی و اقتصادی ایتان،
رهبتان عتاق فتصت را بتای تحقن اهداف اود هموار دیده و بتای دستیابی به قدرت بتتت در
م)طقه ،تجاوز نظامی اود را به ایتان صورت دادند.

 .8ادراك و حس برتری
بی)ش و اودبتتتبی)ی عتب بت عجم و عدم پ یتش قتارگتفتن یک قدرت بتتت غیت عتب در
همسایگی دولت های عتبی ،یکی از عوامل غیتمستقیم راداد گ)

مطتح است .بتتتی عتب بت

عجم و حا این تفکت و ادراک نادرست رهبتان که ناشی از شخصیت و روحیه رهبتان حاکم بت
عتاق بود و تشدید و در هم ت)یدگی با سایت عوامل ،راداد همه گانبه گ)

را رقم زد .تحتیک

گامعه عتبی با تقویت پانعتبیسم با ابزارهای رسانهای و غیته ،شخصیت بتتتیگویانه و گ)گجوی
صدام حسین و آمیختگی روحیه پتااشگتی و بتتتیگویانه با ناسیونالیسم عتبی و همتاهی
قدرت های فتام)طقه با این تفکت ،زمی)ه پ یتش گ)

را در بین مقامات حزب بع

عتاق و بتای

از متدم عتاق فتاهم کتد .از اینرو ،شتایال روحی با تقویت حا عتبی و تتوی ،ناسیونالیسم عتبی
در بین متدم عتاق و سایت ملتهای عتبی ،شتایال را با تضعیف سااتار قدرت سخت و نتم ایتان
که ناشی از تحوالت راداد انقالب اسالمی است ،فتاهم کتد.
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تجزیهوتحلی)
راداد گ)

تحمیلی بعد از مدتزمان کوتاهی از پیتوزی انقالب اسالمی در ایتان صورت

گتفت .عوامل مختلفی سبب شتوع یا تستیع این امت شد .از گمله دالیلی که باع

شد رژیم عتاق

دست به چ)ین تجاوز همهگانبه نظامی علیه ایتان بزند ،تضعیف قدرت نظامی و سیاسی ایتان بود
که با تغییت نظام سیاسی در ایتان صورت گتفته بود .در ک)ار تضعیف نهادهای قدرت در ایتان،
حمایتهای صورت گتفته از عتاق نقش بسزایی داشت .از یک اتف ،ابتقدرتهای شتق و غتب
به رهبتی آمتیکا و شوروی از انقالب اسالمی ایتان احساس تهدید میکتدند که این تهدید ناشی
از سلسله گهتگیتیها و مواضع نظام نوپا در نفی سیاستهای شتق و غتب بود که سبب میشد
قدرت های بتتت از انقالب ایتان تتس داشته باش)د .این موارد سبب شد رژیم عتاق به رهبتی صدام
حسین به این نتیجه دلخواه اود بتسد که زمان م)اسبی بتای تضعیف ایتان یکپارچه و قدرتم)د
است که ااتالفات ارضی تاریخی با این کشور دارد .این امت در سایه حمایتهای سیاسی -ام)یتی
از عتاق قبل از راداد گ)

تحمیلی ،سبب تستیع و نتیجهگیتی نهایی رهبتان عتاق مب)ی بت

اگماع علیه ایتان و به ثمت نشستن اهداف از پیش تعیینشده در ارتباب با آغاز گ)

و به نتیجه

رسیدن آن داشته باش)د .در واقع ،سیستم حاکم بت گهان دوقطبی که با انقالب اسالمی دچار لتزش
شده بود ،سبب همتاهی با رژیم عتاق و به ابع آن گدایی از ایتان گدید را داشته که نتیجه آن
راداد گ)

تحمیلی بود .بهعبارت دیگت ،ایتان قدرتم)د در سایه نظام گدید مبت)ی بت اسالم

سیاسی اطت بسیار بزرگی را متوگه رهبتان توسعهالب غتب و شتق میکتد و عتاق هم که در
راستای نظام دوقطبی قتار داشت ،از قدرت گتفتن ایتان گدید با ماهیت اسالم سیاسی بیم داشته و
بهتتین فتصت را بتای بتاندازی یا تضعیف و تجزیه ایتان ،در اوایل شکلگیتی انقالب اسالمی
ایتان دید؛ ل ا درصدد بتاندازی آن بتآمد .موفقیت در این امت سبب معتفی عتاق بهع)وان قدرت
بتتت در م)طقه و گایگزین ایتان در تتتیبات ام)یتی م)طقه میشد .الزمه تمام موارد ،اهتمام گدی
رهبتان اقتدارگتا و قدرتالب حزب بع

عتاق در فتاهمکتدن زمی)ههای قدرت سخت است.

تجهیز و توسعه ارتباای سااتار فتماندهی متمتکز ارتش ،توسعه فزای)ده تجهیزات زرهی ،افزایش
اتید های نظامی و گستتش آن به نواحی مختلف به ویژه م)اان متزی ،آرایش سالحها و
تجهیزات به سمت مواضع ایتان ،ایجاد سازههای نظامی در اطوب متزی ،توسعه قابلیتهای رزم
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هوایی با اتید انواع گ)گ)دهها ،توسعه لشکتها و تیپها که همگی این موارد ،آمادگی را با توگه
به شخصیت رهبتان عتاق و مواضع سخت آنها علیه تمامیت ارضی ایتان و با فتاهمشدن موارد
هشتگانه مطتحشده ،به وگود آورد .به تعبیت دیگت ،حل «مسئله ایتان» که سابقه تاریخی داشته و
داشتن پتانسیلهای بالقوه و بالفعل ایتان ،همواره نوعی حسادت و رقابتهای ناسالم را بین رهبتان
اودکامه اعتاب به م)ظور ح ف یا تجزیه ایتان بتای تعدیل قدرتش با چاش)ی (قومی -م هبی به
وگود آورده است.

نتیجهگیری
این تحقین که مسئله اصلی اود را بت محور چتایی راداد گ)

تحمیلی قتار داده بود ،نشان

از مجموعه عوامل بههم پیوستهای میدهد که هتکدام با تیثیتگ اری بت سایت متغیتها ،در راداد
گ)

تحمیلی دایل بوده و هیچکدام بهت)هایی در آغاز گ)
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این تحقین ،هشت متغیت بهع)وان علل اصلی راداد گ)

تحمیلی ،دال متکزی آغاز گ)

تحمیلی قتار گتفته و با واکاوی آن به متغیتهای وابسته پتدااته شد .این متغیتهای وابسته نشان
میده)د گ)

تحمیلی که از سوی عتاق و حامیان آن بت ایتان تحمیل شد ،بهصورت آنی و بدون

پیشی)ه یا بهواسطه علل واحدی آغاز نشد؛ بلکه مجموعهای از عوامل ،از گمله نظام بینالملل،
ااتالف ارضی ،به هم اوردن موازنه قوا ،انقالب اسالمی و غیته سبب شده رژیم بع

عتاق به

رهبتی صدام حسین به این نتیجه بتسد وضعیت م)طقه و ایتان بهگونهای است که میتواند بهم)ظور
دستیابی به اهداف اود که مهمتتین آن دستیابی به بتتتی قدرت در م)طقه است ،گ)گی را
علیه ایتان آغاز ک)د .بدینم)ظور ،تجاوز نظامی همهگانبه اود را در شهتیور  2353به سمت
متزهای ایتان آغاز کتد .این تجاوز که بدون حمایت نظام مبت)ی بت دو بلوک غتب و شتق آن
زمان صورت نمیگتفت ،سبب تحوالت عظیم م)طقهای و بینالمللی شد که آثار این امت را امتوزه
هم میتوان احساس کتد .به عبارتی ،وقوع انقالب اسالمی ،عدم حمایت نظام دوقطبی از سااتار
سیاسی گدید ایتان ،بیثباتی سیاسی و نظامی ایتان در ک)ار ثبات سیاسی و نظامی عتاق ،حمایت
تسلیحاتی شتق و غتب از صدام حسین ،سبب راداد گ)
سبب راداد گ)گی شد که ع)وان اوالنیتتین گ)

تحمیلی شد .در واقع ،آن چیزی که

کالسیک قتن بیستم را به اود ااتصاص

داد ،مجموعه عوامل بههمپیوسته سیاسی -نظامی بود که با وقوع انقالب اسالمی ایتان و دگتگونی
سااتار ام)یتی م)طقه ،رهبتان عتاق با محاسبات اشتباه در مورد وضعیت نظامی -سیاسی ایتان در
ک)ار عدم درک عمین از نظام دوقطبی ،سبب راداد آن شدند .فقدان بی)ش راهبتدی در بین
رهبتان اعتاب به مقوله دولتهای اسالمی و نگاه بتتتیگویانه نسبت به ایتان شیعی ،سبب
مطتحشدن ایتان به ع)وان «مسئله» بتای آن ها شده که این امت با توگه به موقعیت گغتافیایی و م)ابع
ابیعی« ،مسئله ایتان» را از اهمیت بیشتتی بتاوردار کتده است؛ که همواره در اول تاریخ ،این
مسئله سبب تضعیف گهان اسالم و صتف هزی)ههای زیاد بتای بازدارندگی در بتابت یکدیگت کتده
است .تجهیز نیتوهای نظامی و افزایش قدرت سخت با تسلیحشدن از سوی شوروی و انباشت
سالح ،نقش بسیار مهمی در این بی)ش بتای رهبتان عتاق فتاهم کتد که توانایی رویارویی نظامی و
استفاده از زور را در بتابت ایتان با توگه به وسعت سه بتابتی ستزمی)ی و گمعیت به متاتب بیشتت از
عتاق را در بین آنها پدیدار کتد .از اینرو ،با توگه به تحتکات نظامی و آرایش لشکتها و
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پایگاه های نظامی به سمت ایتان و عدم گدی گتفتن واک)ش سخت و نظامی عتاق علیه انقالب
اسالمی نوپای ایتان ،فتصت را غ)یمت شمتده و به دالیل مطتحشده هشتگانه و شخصیت
تمامیتاواهانه و نگاه بتتتیگویانه و ناسیونالیستی و هویتی رهبتان حزب بع
گ)

عتاق ،راداد

تحمیلی شکل گتفت .به تعبیت دیگت ،پ)داشت رهبتان عتاق از قدرت سخت اود که نتیجه

انباشت و ت)وع تسلیحاتی بود ،حل یکباره و همیشگی «مسئله ایتان» را در ذهن فتماندهان بتای
مطتح شدن در گامعه اعتاب س)ی ایجاد کتده بود که سابقه تاریخی آن از گ)

قادسیه و ع)وان

«قادسیه صدام» که مطتح شده بود ،نمود پیدا کتد.

پیشنهادها
با توگه به تجتبه گتانقیمت گ)
از رادادهای آتی همان)د گ)

تحمیلی عتاق علیه ایتان ،پیش)هاد میشود بتای گلوگیتی

تحمیلی اقدامات زیت صورت گیتد:

 پ یتش این واقعیت که امکان م)ازعه نظامی در هت سطحی با توگه به ژئوپلیتیک حساسایتان وگود دارد و پیشیگتفتن در راهبتدها از دشمن؛
 افزایش قدرت نظامی بهصورت همهگانبه در ابعاد مختلف زمی)ی ،هوایی و دریایی بانگاه بازدارندگی حداک تی و پیشبی)ی تهدید در هت سطحی بتای عدم غافلگیتی؛
 افزایش توانایی اقتصادی با تقویت حداک تی اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد ائتالفهای م)طقهای و فتام)طقهای بهم)ظور افزایش تیثیتگ اری بت معادالتبینالمللی و نفوذ در ائتالفهای رقیب؛
 اتکا به تواناییهای داالی بهگای وابستگی صتف به بیتون از متزها؛ افزایش همبستگی ملی (قدرت نتم ؛ گستتش و تقویت روابال همهگانبه با دولت -ملتها؛ ااتصاص بودگه بیشتت به نوآوریهای گدید نظامی و حمایت همهگانبه از تسلیحاتف)اورمحور با تکیه بت تقویت شتکتهای دانشب)یان نظامی و گستتش آنها به م)ظور
رقابت بتای کیفیت بتتت.
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The Occurrence of the Imposed War, the Causes and
Motives
Hamed Hajati9

Abstract
Iraq's military invasion of Iran on September 1979, in less than two years after
the victory of Islamic Revolution, was officially launched and lasted for 8 years.
This military event, referred to as the longest classical military conflict of the
twentieth century, caused many spiritual and material costs for the two countries.
The eight-year war, along with the domestic consequences for the two countries, has
led to a widespread political and military change in regional order and future
arrangements that require the necessity to this research. So, this research focuses on
the root of this military event to determine that what causes and factors have caused
a military event and accelerating it? The forming of the hypothesis shows a
complete connected political, military, social and historical variables that with the
strengthening of some other variables have had an impact role in the incident of war
using force and hard power to solve "Iran's problem". So that none of them cannot
be alone the cause of the war to start. One of the main goals of the current article is
to achieve a common point in the incident of the imposed war, which is the same as
the accumulation of weapons and the development of "hard power" along with soft
power. The present research is a comprehensive collection of influential factors in
the incident of imposed war by looking at using hard power to achieve goals.
Understanding the goals and the main field of the occurrence of the imposed war
(accumulation of hard power) is the main achievements of the current article. The
raw materials of this article have been collected using the imposed war documents
with the descriptive-analytical method with a future approach to test the past for
today's purposes.
Keywords: Iran and Iraq, military aggression, imposed war, causes of war, hard
power.
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Abstracts

A perspective on the Fatah al-Mubin operation
Hasan Bayat9

Abstract
This article examines and analyzes the Fatah al-Mubin operation using the available
documents and books, and discovers and presents the truth of the Fatah al-Mubin
operation as much as possible by drawing the line and criteria of the basic principles
and rules of war accepted by military experts. Iraqi Army operation in the
Chazzabeh Strait on February 6, 1981 with the aim of preventing or delaying the
future operation of Iranian and its disruptive operations in western Shush and
Reqabiyah on March 19 and 20, 1981 with the aim of disrupting the organization
and destroying part of the Iranian forces to delay the operation could not prevent the
operation. However, to some extent, it was able to delay the implementation of the
operation and inflict casualties and damages on the units of the Islamic
Revolutionary Guard Corps.
Iraq, for secure reasons, had discovered almost the entire Fatah al-Mubin operation
except in the area of the Quds base (Aynkhosh) and was fully prepared to confront
the Islamic fighters.
The central camp of Karbala, with its four joint bases, subordinated, with surprise,
provided the heights of Aynkhosh, Tineh, Barqazeh, Reqabiyah and Mishdagh. The
Quds base as the main effort in the Eynkhosh axis, the Nasr base in the west axis of
the Naderi Bridge, the Fajr base in the Shush axis, and the Fatah base in the
Reqabiyah axis had attacted.
This operation achieved all its planned goals and 2400 square kilometers of the most
sensitive areas of Khuzestan were liberated by Islamic fighters and more than 25
thousand Iraqi forces were killed and wounded and more than 16 thousand of them
were captured by Islamic fighters. The enthusiasm of the youth and the courage in
breaking the line by the IRGC and Basij Forces and their maturity and also the
facilities of combat support and support of combat services of the army, made the
operation of Fatah al-Mubin successful.
The audacity in planning and carrying out operation Fath al-Mubin, regardless of the
conventional martial art and the invention of a new method and style in planning and
conducting operations, caused the surprises enemy. So, implements of sophisticated
night battle tactics, attacks from the unexpected side of the enemy, change and
flexibility in planning and implementation of operations according to the necessity
of the battle zone, insistence of the forces and commanders on the victory and the
proper and timely use of the enemy's weaknesses and vulnerabilities have been the
main causes and factors of victory in Fatah al-Mubin operation.
Keywords: Fatah al-Mubin Operation, Joint Operation, Analysis.
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Investigating the Factors Affecting Iran-Syria Relations after
the Eight-year Sacred war
Gholam Hosein Tayyebi9, Ruhollah Pour-Asiab6

Abstract
The end of the Iran-Iraq war and the acceptance of a bilateral ceasefire brought
about changes in Iranian diplomacy and paved the way for the re-establishment of
political relations with some countries and the establishment of relations with
countries that were close to Iran in terms of political positions settled as the foreign
policy agenda. Syria, which was in this category of countries, has a special place in
Iran's foreign policy, in a way, it has been mentioned as a friendly and brotherly
country. Creating the ground for the collapse of the bipolar system has taken Syria
out of its former state. Under such circumstances, Syria sought to rebuild its political
relations with the moderate Arab world. With Iraq's invasion against Kuwait, IranSyria relations, which had been somewhat strained by the Lebanese issue, were
affected, caused to pave the way for a resumption of political cooperation between
the two countries. In this research, we decided to use a descriptive-analytical method
based on library information and documents to study the factors affecting the
relations between Iran and Syria after the eight-year sacred war. Findings show that
factors such as Taif agreement and Iran-Syria positions, Iraq invasion of Kuwait and
Iran-Syria positions, Madrid Peace Conference and Iran-Syria positions, Iran-UAE
disputes and Syria stance, Turkey invasion of northern Iraq and Iran-Syria
positions, Turkey-Israel strategic alliance and Iran-Syria positions and Turkey-Syria
differences have been among the factors influencing Iran-Syria relations after the
eight-year sacred war.
Keywords: Iran, Syria, Iran-Syria relations, the eight-year sacred war.
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The effective factors in the emergence and development of
ISIS in Yemen
Baram Aslizadeh9, Jafar Azimzadeh6, Seyyed Nasser Seyyedi Arjang3

Abstract
The study of performance and behavioral pattern of ISIS in the regional order
of West Asia, indicates the fact that, as ISIS demand itself as a phenomenon of
identity in the west Asia geo-political, minds to form a government and Islamic
caliphate in all Islamic lands. Hence, how ISIS's role as one of the most important
sectarian groups in the political and security relations of the Middle East is the main
question of many researchers in the Islamic and West Asian Movements. ISIS, as a
group of al-Qaeda with Salafi-Excommunicatory policy, seeks to revive the
caliphate, and the Sunni-Shiite queue up is the most important role of ISIS, and its
motivation for investment. Meanwhile, Yemen's high-level disturbance environment
as one of the main origins of al-Qaeda, for various reasons, can provide appropriate
backgrounds and substrates for ISIS's power after failure in countries such as Iraq
and Syria. In this paper, the authors use a descriptive-analytic method to answer the
question of what factors influencing ISIS's power in the field of Yemeni political
and military trends? Findings of the research show that factors such as the invasion
of Saudi Arabia leadership to Yemen, the loss of ISIS geographic boundaries in Iraq
and Syria, the continuation of the bankrupt governments in Yemen, the relevance of
the Salafi-Takfiri ideology of ISIS and Al-Qaeda in Yemen and Saudi Arabia policy
about weakening of Yemen’s Shiite along its oppositeness with Islamic Republic of
Iran are the most important effectiveness variations for presentation and its power in
Yemen country.
Keywords: ISIS, Yemen, Islamic Awakening, Al-Qaeda, Salafism
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Successor training in the Sacred Defense: The Behavioral
Pattern of the Defense Commander
Abdul Hameid Bayat9

Abstract
In this research, the successor training pattern at the sacred defense in the
thought and performance of Mohsen Rezaei has been discussed. In two sessions, he
said his points in the form of a semi-structured interview. Then, the text of the
interviews was examined by the theme analysis method and 57 descriptive code was
obtained. Descriptive codes were categorized in the form of 16 organized code and
finally the basic themes were obtained in three titles "merit, the method of discovery
and training method". Based on the results of this study, it can be claimed that the
successor training model had been done in three steps: first, determining the
necessary competencies for command implantation, second, drawing methods to
explore those competencies in individuals and third, breeding the same
competencies in selected individuals for the higher facial positions
Keywords: Successor Training, Sacred defense, Talent Obtaining, Analysis of
Theme
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The Indicators of the New Russian Military Doctrine after
2020, Based on the Analysis of the Institution of Rend
Mohsen Radmehr9, Bahram Aslizadeh6, Gholamali Ranjbar3

Abstract
The Rend Research Institute is considered as one of the most influential
research center in the field of policy and decision-making for the White House and
for the world trade’s mafia. The politicians and senior of White House officials have
always considered the results of the research of this institute and at high levels use
these results in their decision-making. Ms. "Dara Mascot" is one of the senior
researchers of this institute. In 2019, she analyzed and predicted the new Russian
military doctrine in 2020 with writing an article titled "The forecast of the New
Russian Military Doctrine in 2020". As Russia is considered to be an important actor
of the region and the world, the prediction of this country's military doctrine by the
Rend Research Institute is worth to pay attention and important. Hence, this research
has been tried to find out with a qualitative method and relying on the translation of
the Dara Mascot’s article by the article and answer the basic question of "what is the
analysis and prediction of the Rend Institute from the Russian Military Doctrine in
2020". The findings of the research show that emphasis and continuous focus on
civilian methods before military conflict and during its occurrence, active defense
strategy, limited action strategy, squares of dense battles and the growing role of
foreign military companies, the future of the unpleasant and difficult armaments
controlling… are the most important subjects of Russian new doctrine.
Keywords: doctrine, Russia, Rend, Military.
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Explaning the Consequences of the Relationship between
Israel and the United Arab Emirates on regional security of
the Islamic Republic of Iran
Majid Dahaghaniyan9, Bahador Zareai6, Arash Qobani Sepehr3

Abstract
The geopolitical position of the Islamic Republic of Iran has led to an important
role in the topics and phenomena of the West and Southwest. The existence of
radical and fundamental differences with Israel and the illegitimate of the
occupation of the Islamic land of the Palestinian land has led Iran as regional power
to keep its geopolitical weight and the power relations in the region and the
consequences of Israel and neighboring countries. The purpose of this research is to
identify the security implications of the United Arab Emirates and Israel, which
directly and indirectly affects the regional security of the Islamic Republic of Iran.
The method of this research is the qualitative one and the method of collecting data
is library and documents. Research findings, considering the regional security theory
of Bosan and Weaver, show that the gradual nature of the political relations of West
Asia with Israel, the weakening of the anti-Israeli ideology of the Islamic Republic
of Iran, the country's intelligence observation, influence on the balance of power in
the geopolitical region of the south are the most consequences of this rerashenship.
Keywords: Security, National security, geopolitics, United Arab Emirates, Israel.
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Components of Jihadi Management in the life of Martyr Hassan
Bagheri
Baqer Soleimani1

Abstract
Jihadi management is a movement, effort and struggle that is carried out with divine
motivation, combined with tact and prudence, with a firm and militant determination
to get rid of challenges and problems (internal and external) in the comprehensive
growth and development of the country. During the sacred defense, unique and
lasting epics were seen and the Supreme Leader has repeatedly mentioned it as an
effective model of jihadist management to solve the country's problems.
This research has been written with an analytical-descriptive approach and with a
combination of documentary and library sources, field experience (participatory
observation) and in-depth interview with the aim of determining "characteristics and
components of jihadi management in the life of Martyr Hassan Bagheri".
Findings and Results: By examining the library in the biography, lectures, notes and
will of Martyr Hassan Bagheri, four characteristics of jihadi management with the
titles and characteristics of socio-cultural, belief-moral, thought-vision and fieldoperational were identified. Finally, it has been concluded that in the current
situation and in the face of the hybrid and all-out war of the enemy on the way to
prove the second step of the Islamic Revolution, by identifying these components,
we can take a step to realize the mujahedeen achievements of more than four
decades of sacred defense.
Keywords: Jihad, Command, Jihadi Management, Martyr Hassan Bagheri, Sacred
Defense.
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Salafism in Iraq and its Impact on the National Interests of
the Islamic Republic of Iran
Seyyed Sajjad Hosseini Dehnavi9, Roohollah Pouraseyab6

Abstract
The Middle East region has always seen developments and transformations
during its modern history. In the meantime, the occupation of Iraq by the United
States in 2003, the overthrow of Saddam and regime change in this country can be
considered the most important event that at all forms a new era of interactions
among the regional actors, the balance of power in the Middle East. The political
tensions and its conflict can lead to an increase of insecurity in societies and the
incidence of security challenges, and ultimately, to the regional crisis. The
experience of the Taliban's performance at the beginning of the 21st century and the
repression of the USA government in the Middle East region formed a strike that has
been featured in forming the sects and appearance of insecurity in Islamic countries.
The crisis in Iraq which began by the show of the Takfiri group called ISIS (the
Islamic State of Iraq and Syria) from the beginning of this year and continued over
the past few months, is the product of sectarian conflicts that has rooted in the past
performance of foreign interference in the region and has made its continues at the
region. Iraq is neighbor with major regional actors, including Iran, Turkey and Saudi
Arabia, so its developments are influential on these countries. Iran among the
neighbors and regional actors in Iraq, with a positive approach to the realities and
the new political structure of that country has constantly supported establishing
security, stability, territorial integrity and national unity of Iraq after Saddam.
However, Iraq (after Saddam) due to insecurity, the presence of American forces,
sectarian violence, the presence of Salafi forces and extremism growth, has also
been some threats (albeit temporary) for Iran. Therefore, Iraq has an exact definition
of Iranian national interests with its geopolitical characteristics, ethnic, religious,
cultural and economic characteristics and has a specific position in Iran's policies.
Keywords: Salafism, national interests, national security, geopolitical.
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A review of the USA main and sub ways in the opposition
with the Islamic Republic of Iran
Rahim Anbiyayei9

Abstract
In most wars, the parties of war are considered solutions to the defeat of the
opposite side, among these strategies, the plan that seems likely to succeed as much
as it appears is chosen as the main and some others as the sub ways to deceive the
opposite side. With the victory of the Islamic Revolution in Iran, the global
arrogance and at the head of it the United States, to confront the Islamic Republic of
Iran, planed and implemented solutions as a major and sub-strategies. It has put one
of these strategies as the main solution. Also, to remote the attention of Iran's
officials from the main solution, plans and implements several strategies as a
subordinate solution. It is noteworthy that the sub-strategies that the United States
considered to deal with Iran has used them as the main solution in opposition to
other countries. The main question of the article is what is the main American
solution to confront the Islamic Republic of Iran? In this paper, the research method
is descriptive-analytical and the library method has been used to collect data.
Keywords: Islamic Revolution, America, Islamic Republic, Economic War, Cultural
War, Military War, Velayat-e-Faqih
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Martyr Hamadani’s Diplomatic role in the Syrian crisis
Hamid Reza Qureshi9, Mehdi Sabaghi6, Hossein Abbasi3

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.
Keywords: Adviser, Diplomatic, Crisis, Martyr Hamedani.
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Geopolitical Explanation of Tension and Conflict Agents in
the Incidence of Iraqi war Against Iran
Abbas Alipour9, Hassan Saadati6, Mohsen Radmehr3

Abstract
Tension and conflict between two countries or political units in different
dimensions of domestic, national, regional and international have a history as long
as human age. Undoubtedly, one of the most important factors of tension and
conflict between political units is the geography and geopolitics. The statesmen
(rulers) of countries facing geopolitical constraints; try to change this situation, have
often developmental views and are prone to tension and conflict. The Iraqi eightyear war against Iran is also one of the most important contemporary wars, which
has largely influenced from the factor of geopolitics and geography. The purpose of
this research is to investigate and explain the geopolitical factors of tension and
conflict in the incite of Iraq's imposed war against Iran according to the tension and
conflict theory. In fact, the present study seeks to answer the question of which are
the most important geopolitical factors of tension and conflict between Iran and Iraq
based on tension and conflict theory? This research based on its nature and method,
is a descriptive-analytic one. The information required has been collected by the
documentary method and referral of resources such as books, articles and valid
reports. The findings of the research show that according to Peter Hagat, John M
Collins, Edward Lotavak, Samuel Hententgton and Mohammad Reza Hafez Nia’s
tension and conflict, the most important factors in the tension and conflict between
Iran and Iraq that has caused imposed war, were Territory and realm, geoeconomics, geo-culture, hydro-politic, political and geo-strategies.
Keywords: geo-politic, Iran, Iraq, imposed war, tension and conflict
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