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بخش اول:

مقایسه تطبیقی
«جنگ تحمیلی و جنگ تکفیری»
مقدمه
جنگ گروههای تروریستی  -تکفیریها یکی از پدیدههای بسیار خطرناکی است که طهی سها ههای گذشهت
اساساً در نتیج سیاست های غربی  -عربی  -عبری بخش های عمده ای از برخی کشورهای عربی از غهر
گرفت تا شما آفریقا را درگرفت و ضمن ایجاد تهدیدهای اساسی در ابعهاد مختله

آسهیا

وجهودی بهرای کشهورهای

مذکور ،کل منطق را نیز در معرض خطرات گوناگون قرار داده است .جنگ گروهههای تکفیهری  -تروریسهتی در
سوری و عراق و حتی یمن و لیبی ،ب یکی از عوامل مهم فتن گری در منطق بسیار حساس و در عین حا مهورد
توج قدرت های بزرگ یعنی غر

آسیا ،تبدیل شده است که در لبهاس دفها از سهنت ،عمه ً در مسهیر منهاف

اقتصادی ،سیاسی و امنیتی ک غر

آسیا برای خهود

تعری

در منطق ژئوپلیتیکی ،ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی غر

کرده است ،گام بر میدارد.
از جنگ تحمیلی تا جنگ تکفیریها

مؤلف های مختلفی وجود دارد ک سبب شده است طی سالیان متمادی ب خصوص در سا های پس از جنهگ
جهانی دوم تا ب امروز ،منطق غر

آسیا ک در ادبیات غربیها از آن با عنوان «خاورمیان » یاد میشود ،همواره در

کانون توج قدرت های بزرگ بین المللی و استعماری قرار بگیرد؛ منطق ای ک بر پای نفت میچرخهد و از زمهان
جنگ جهانى او ک جهان غر

ب سوى اقتصاد متکى ب نفت حرکت کرد ،ب تدریج در امهور سیاسهت جههانى

نقشى محورى یافت .این منطق راهبردی در طو ده های گذشت دستخوش حوادث و جنگهای مختلفهی بهوده
است ،از جنگ «تحمیلی» عراق و قدرت های استکباری علی ایران گرفت تا جنهگ «تکفیهری» امهروز گهروه ههای
تکفیری  -تروریستی تحت حمایت رژیم های مرتج عربی و کشورهای غربی علی محور مقاومت و گفتمان های
همسو با انق

اس می.

شباهتها
همانگون ک اشاره شد هشت سا جنگ تحمیلی علی ایران و بیش از  5سا جنگ تکفیهریهها در سهوری و
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عراق و ...دو جنگ شاخص منطق در بیش از س ده اخیر میباشند .اما این دو جنگ ب رغهم تفهاوت ههایی ،در
مواردی از وجوه اشتراکی نیز برخوردار بوده و از نقط نظر اهداف و مقاصد دارای شهباهت ههایی هسهتند که در
ادام ب مهمترین آنها اشاره میشود:
 .5تحمیلی بودن

«تحمیلی بودن» از منظری خاص میتواند ب عنهوان نخسهتین وجه شهباهت جنهگ ایهران و عهراق و جنهگ
گروه های تکفیری قلمداد شود .باید توج داشت ک تجاوز عراق ب ایران در شرایطی آغهاز شهد که ایهران دوره
انق بی و بی ثباتی را طی میکرد .نظام سیاسی ایران هنوز تثبیت نشده بود و در داخهل و خهار بها چهالش ههایی
روب رو بود .از بعد داخلی ،در رأس حکومت ایران اخت فات اساسی وجود داشت .نظهام جمههوری اسه می در
گوش و کنار کشور با گرایش های تجزی طلبی روب رو بود .ارتش بنابر ضرورت انق

مورد تصفی قرار گرفت و

هیچگون آمادگی برای یک جنگ بیرون از مرزهای ایران را نداشت؛ ضهمن اینکه در ذههن سهران نظهام نوپهای
جمهوری اس می ،چنین فکری ک خود را در بیرون از مرزها درگیهر نماینهد خطهور نمهیکهرد .به ایهن ترتیهب
جمهوری اس می ایران در موقعیتی نبود ک آماده مواجه با یهک جنهگ بهزرگ باشهد .در واقه صهدام حسهین،
دیکتاتور حاکم بر عراق ،با استفاده از چنین موقعیتی ب ایران حمل کرد و یک جنگ نابرابر را به ایهران اسه می
تحمیل نمود .لذا این جنگ را از آن جهت تحمیلی می خوانند ک عراق در چنین اوضاعی با تجاوز هم جانبه به
ایران ،آن را آغاز کرد و در واق ایران قربانی اهداف توسع طلبان و تجاوزگران عراق شده بهود و بهدون آمهادگی
قبلی ب یک جنگ فراگیر و ناخواست وارد شد .شکست های اولی ایران نیز ناشی از عدم آمادگی ایران برای جنگ
بود .ایران ب طور غیرارادی وارد این جنگ شد ،اما دشمن ایران ،با قصد و برنام ریزی طوالنی قبلی ،این جنگ را
ب ایران تحمیل کرد تا ب خواستهای نامشرو خود دست یابد.
جنگ تکفیری ها ب خصوص در سوری و عراق نیز از این نظر شباهت نزدیکی ب جنگ ایران و عراق داشت و
از نقط نظری خاص از ماهیت و خاصیت «تحمیلی بودن» برخوردار است .به ایهن معنها که جنهگ گهروه ههای
تکفیری ک هم اینک در منطق زبان کشیده است اساساً و اصوالً یک جنگ تحمیلی از طرف گروه های تروریستی
تحت حمایت محور غربی  -عربی  -عبری ب خصوص علی دولت و ملت سوری و عراق است.
 .2قداست دفاع

جنگ هشت سال ک با تحریک و حمایت هم جانب استکبار جهانی ،توسط رژیم بعثی عراق بهر مهردم ایهران
تحمیل شد ،تنها محدود ب خطوط مقدم جبه ها نبود ،بلک تمام سرزمین ایران اس می اعم از شهرها و روسهتاها
را در برگرفت .در این راستا دفا ملت ایران و رزمندگان ایرانی در مقابل تهاجم عراق ب ایران ک ب هشت سها
جنگ تحمیلی منجر شد ،با توج ب این ک دفا از کیان اس م و تمامیت ارضی یک کشور اس می و یهک ملهت
مسلمان بود ،در ادبیات جنگ و ادبیات سیاسی ایران ب دفا مقدس تعبیر شده است .بیشک دفا ملت و دولهت
سوری و عراق و رزمنهدگانی سهوری و عراقهی و حهز اهلل در مقابهل قتهل و غهارت و کشهتارهای وحشهیان و
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غیرانسانی گروه های تروریستی  -تکفیری در کشورهای مذکور نیز ک به نهوعی جههاد تلقهی شهده ،از قداسهت
خاصی برخوردار است ،ب گون ای ک آن را نیز میتوان «دفا مقدس» و مبتنی بر آموزه های دینهی و اسه می در
مقابل جنگ تکفیری ها ک ب نام اس م و ب بهان دفا از اهل سنت جنایات وسیعی در سهوری و عهراق مرتکهب
شده و میشوند ،قلمداد نمود.
بنابراین با توج ب اینک اصل دفا از دین و کیان اس می و تمامیت ارضی یهک کشهور اسه می از قداسهت
ویژه ای در اس م برخوردار است .بنابراین دفا ملت مسلمان سوری و عراق در مقابهل گهروه ههای تروریسهتی و
تکفیری ،همچون دفا ملت ایران در مقابل تهاجم صدام ،مقدس و الهی قلمداد میشود .ب بیان دیگهر مقابله بها
گروههای تکفیری ک جان و ما و ناموس و وحدت جهن اس م و مسلمانان را نشان گرفت اند ،موضوعی اسهت
ک در اصل دفا مقدس نامیده میشود.
 .9وجه بینالمللی و حمایتهای بیرونی از متجاوز

برخورداری از ماهیت فراملی و بین المللی ،شباهت دیگری است ک در جنگ تحمیلی ایران و عهراق و جنهگ
گروه های تکفیری در برخ کشورهای منطق مشاهده میشود .توضیح اینک در روزهای آغهازین جنهگ تحمیلهی،
عراق ،مورد حمایت های مالی گسترده همسایگانش قرار داشت .عربستان سعودی و کویت بین  ۵5تها 5۵میلیهارد
دالر وام و کمک نقدی در اختیار بغداد قرار دادند و فرانس ههم  5میلیهارد دالر وام بهرای خریهد جنهگافهزار در
اختیار عراق قرار داد .آمریکایی ها نیز با اعطای اعتبار ب عراقی ها و جلوگیری از همکاری های نظامی متحدانش با
ایران ،ب نقش آفرینی پرداختند .دولت های مصر و اردن هم با در اختیار نهادن س ح در بحرانی تهرین شهرایط در
کنار دولت شوروی سابق ک انبوهی از تسلیحات را روان بغداد نمود ،سیاستهای خویش را دنبها مهینمودنهد.
نیروهای نظامی و داوطلب اندکی نیز از کشورهای عر

در جبه ههای نبهرد حضهور یافتنهد تها از دولهت عهراق

حمایت نمایند .ارتش عراق با اعطای حقوق و مزایای مالی ب دنبا استخدام نیروهای مردمی در دنیای عر

بود

تا در جبه های جنگ از آنان بهره گیرد .در آخرین روزهای جنگ تحمیلی ،ویژگی های بین المللهی آن دو چنهدان
شد .چراک دولتهای آمریکا و شوروی برای تضمین جریان صادرات نفت کشورهای جنو

خلیج وارد آ های

منطق شدند ،اقدامی ک در نهایت ب نبردهایی دامن دار میان نیروهای دریایی ایاالت متحده و ایرانیها انجامید.
جنگ کنونی تکفیری ها در سوری و عراق نیز از چنین خصوصیتی برخوردار است .یک بین المللی بودن جنگ
تکفیریها هم از لحاظ عُده و هم عِده؛ باید توج داشت پس از اینکه گهروه تروریسهتی  -تکفیهری داعهش که
پیشگام آغاز جنگ تکفیری ها در منطق است ،در حدود  5سا قبل ب سهوری حمله کهرده و در همهان مراحهل
ابتدایی موفق شدند کنتر برخی نقاط در این کشور را ب دست بگیرند ،کمتر کسی تصور می کرد که ایهن گهروه
تروریستی بتواند ب حیات خود ادام دهد .اما تحوالت آنگون ک بسهیاری از کارشناسهان و تحلیهلگهران گمهان
می کردند ،پیش نرفت و ب واسط کمک های مالی منطق ای و بین المللی ک از طُهرُق مختله

به داعهش تزریهق

میشد ،جایگاه این گروه تروریستی در سوری را بیش از پیش تثبیت کرد .هم اینک گروه های تکفیری مسهتقر در
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سوری و عراق از طریق فروش نفت ،آثار باستانی مسروق و ...نیز درآمدهایی بهرای خهود دارنهد ،امها آنچه که
موجب بقای آن ها تا ب امروز گشت است ،چیزی جهز کمهک ههای مهالی هنگفهت بهین المللهی از جانهب برخهی
کشورهای خارجی نیست؛ کمک هایی ک بیش از پیش وج بین المللی بودن جنگ تکفیری ها در منطق را نمایهان
ساخت است .کما اینک عناصر تشکیلدهنده گروه های تکفیری نیز که از اقصهی نقهاط جههان خهود را در صه
جنگجویان این گروه ها ملحق نموده اند ،بیش از پیش ب تشکیل یک ارتش بین المللی متشکل از عناصهر تکفیهری
در منطق کمک نمودهاند.
 .4نیابتی بودن

در تعری

مفهوم جنگ نیابتی گفت می شود ک منظور از آن ،جنگی میان دو طرف یا بیشهتر اسهت که در آن،

دست کم یکی از طرف ها از سوی یک کشور خارجی حمایت می شود و هدف از آن نیهز دسهتیابی به اههداف و
مناف کشور یا کشورهای حامی است .البت در یک جنگ نیابتی ،طرفین جنگ ب دالیهل مشهخص مخصهوص به
خود وارد منازع با یکدیگر میشوند؛ اما دلیل اینک آنها ب عنوان «نایب» در نظر گرفت شده و آن منازعه حالهت
جنگ نیابتی پیدا می کند ،همان عامل پیش گفت  ،یعنی حمایت یک کشور خارجی است .دلیل این حمایت نیهز آن
است ک «نایب» هدفی را دنبا می کند ک برای حامی مطلو

ب نظر می رسد .حا در این چارچو

همچنان ک

جنگ ایران و عراق از این نقط نظر ک عراق در اصل و ب نماینهدگی از قهدرت ههای بهزرگ سهلط طلهب و در
راستای تأمین مناف آن ها وارد جنگ با انق

اس می مردم ایران شده بود ،یک جنگ نیابتی تلقی میشد ،جنهگ

گروههای تکفیری نیز یک جنگ نیابتی در منطق قلمداد میشود .بنابراین در اوضا کنونی بین المللهی و به طهور
خاص در رابط با منطق غر

آسیا ،بحران سوری و همچنین جنگ یمن ،ب عنوان نمون هایی از جنگ نیهابتی در

نظر گرفت میشود.
شماری از تحلیلگران چنین استدال می کنند با توج ب حمایت ایران و روسهی از دولهت دمشهق و حمایهت
برخی از کشورها از جمل آمریکا ،عربستان ،ترکی و قطر از گروههای تروریست و شورشی در سوری  ،درگیریها
در این کشور حالت جنگ نیابتی ب خود گرفت است .البت نکت مهمی ک باید اشاره کرد این است ک به عقیهده
برخی صاحب نظران ،تحوالت خاورمیان حتی نتیج جنگ نیابتی میهان ایهران و عربسهتان ههم نیسهت ،بلکه در
سطحی باالتر ،آمریکا عربستان را ب عنوان نایب خود در منطق مورد استفاده قرار داده و سعی دارد از این طریق،
جمهوری اس می ایران را در فشار قرار دهد.
 .1اهداف مشترک

درست است ک بین جنگ تحمیلی ایران و عراق و جنگ گروههای تکفیری یک فاصهل زمهامی بیسهت سهال
وجود داشت و دو جنگ مذکور نیز در شرایطی و چارچوبی کام ً متفاوت شکل گرفت اند ،اما این تفاوت ها زمانی
و مکانی سبب نمیشود ک از اهداف مشترکی ک در دو جنگ تحمیلی و تکفیری وجود دارد غفلت نمود؛ اهدافی
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ک اگر نگاهی عمیق و واق بینان ب آن داشت باشیم ب خوبی متوجه خهواهیم شهد ،در نهایهت گفتمهان انقه
اس می ایران و جنبشها و اندیش ها و رفتارهای همسو با آن را نشان گرفت ،ولو با بهان های متفهاوت .در واقه
مقابل با انق

اس می ایران همچنان ک یکی از اهداف درونی قدرت های سلط طلهب از جنهگافهروزی علیه

ایران در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بود ،هم اینک نیز ترس از گسترش انق
و سختافزاری گفتمان مقاومت ک یکی از اصو اساسی انق

اس می و تقویت نرمافزاری

اس می است ،قدرت های بزرگ و توسع طلهب

همچنین رژیم های مرتج عربی را بر آن داشت است تا در یک جنگ نیابتی با ایران ب مقابل با این امر بپردازنهد.
غافل از این ک تداوم گفتمان مقاومت همچنان ک در هشت سا جنگافروزی علی ایران اسهتکبار را از نیهل به
اهداف خود باز داشت ،از این پس نیز فروپاشی گروههای تکفیری – تروریستی را در پی خواهد داشت.
 .6کارکردهای ضد وحدتی اقدام متجاوز

در این زمین میتوان گفت ،مهمترین مسأل برای غربی ها در طو ده های گذشهت و از دیربهاز جلهوگیری از
وحدت جهان اس م بوده است؛ وحدتی ک ب معنای نابودی سیاست های سلط طلبان غهر

در جههان اسه م و

حتی سراسر جهان می باشد ،لذا غربی ها با ایجاد فتن و کوچک سازی کشورهای اس می ب دنبا مقابله بها ایهن
وحدت هستند .جنگ تحمیلی عراق ب ایران و با فاصل زمانی بیست سال  ،جنگ گروه های تکفیری در منطق دو
مصداق متشاب و بارزی از فتن انگیزی غربی ها در جهان اس م است تا در سای وجود جنگ و درگیری در داخهل
سرزمینهای اس می ،ضمن ایجاد خلل در کارکردهای وحدتی جهان اس م ب پیشبرد منهاف اقتصهادی
و ...خود نیز مبادرت ورزند .در این چارچو

سیاسهی

همانگون حمل صدام حسین ب جمههوری اسه می ایهران دارای

آثار ضد وحدتی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدتی بود ،جنگ گروه های تکفیری نیهز در جریهان وحهدت جههان
اس م کام ً نقشی ویرانگر و مخر

دارند .این کارکرد منفی گروه های تکفیری ب همین جا خ صه نمهی شهود،

بلک سرآغازی است برای مشک ت بعدی جهان اس م در عرص بینالملل .ب عبارت دیگر لطم های گهروهههای
تکفیری ب جهان اس م فقط ب ابعاد داخلی در افو و نابودی وحدت جهان اس م در بستر شکلگیری ایده امهت
اس می خ ص نمی شود ،بلک گروه های تکفیری در عرص بین الملل نیز مشک ت زیادی برای جهان اس م ایجاد
میکنند.
 .7بهرهبرداری صهیونیستها

یکی از تشابهات و موضوعاتی مهمی ک هم در جنگ ایران و عراق و ههم در جنهگ گهروه ههای تکفیهری در
سوری ب وضوح مشهود بوده است ،بهرهبرداری صهیونیست ها از دو جنگ مذکور اسهت .اینکه جنهگ ایهران و
عراق و جنگ گروه های تکفیری در دو مقط زمانی متفاوت و با فاصل بیست سا  ،ب مسائل مهم جههان اسه م
تبدیل میشوند ،آن هم در شرایطی ک باید مسأل فلسطین و اشغالگری صهیونیستها همچنان به عنهوان مسهأل
او جهان اس م مطرح باقی بماند ،ب تنهایی کافیست تا گفت شود ک از منظری خاص ،صهیونیستها ب صهرف
اینک در حاشی قرار گرفت اند ،از بهره برداران واقعی دو جنگ مذکور بودهاند .همهانطور که در جنهگ تحمیلهی
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عراق و ایران ،مسأل فلسطین در حاشی قرار گرفت و توج تمام دولتهای اس می ب سمت ایران و عراق جلب
شد و در نتیج فضای تنفس کافی برای جنایات و ادام اشغا گری رژیم صهیونیستی مهیا شد ،در جنهگ کنهونی
تکفیریها هم این مسأل با اندک تغییراتی در قالب و چارچو

و ن محتوا مشاهده مهیشهود .به ایهن معنها که

برخ ف تصور رایج ،ن آمریکا و ن متحدان آن ب دنبا حذف نظام سیاسی سوری و جایگزینی آن با حکومت و
شخص دیگری نیستند! ولو اینک ب آن وانمود میکنند؛ آنها در حقیقت ب دنبا حذف یا تضعی

حکومت اسهد

و رها کردن سوری در بحران و جنگ داخلی هستند؛ چرا ک از همان ابتدا قرار بود سهوری به سهومالی دیگهری
تبدیل شود تا رژیم صهیونیستی ضمن بهرهبرداری از تحوالت داخلی آن ،بتواند در یک حاشی امن نیز قرار گیرد.
 .8استفاده از سالحهای غیرمتعارف

استفاده از س ح های غیرمتعارف از جمل تسهلیحات شهیمیایی از دیگهر تشهابهات جنهگ تحمیلهی و جنهگ
تکفیری ها است .تاکنون اط عات متعددی ب دست آمده و منتشر شده است ک نشان میدهد گروه های تکفیهری
از جمل داعش در مناطق درگیری در عراق و سوری بارها از تسهلیحات شهیمیایی که اسهتفاده از آن ممنوعیهت
بینالمللی دارد ،حتی علی غیرنظامیان استفاده کرده و ب ظرفیت ساخت گهاز خهرد و کلهر در ابعهاد کهم دسهت
یافت اند .ب بیان دیگر گروه های تکفیری ک مناطقی از عراق و سوری را تحت کنتر دارند ،در جنایات تروریستی
خود بارها از س حهای شیمیایی و روشهای نامتعارف استفاده کردهاند .این در حالی است ک ب رغم ممنوعیهت
ب کارگیری س ح های شیمیایی ،عراق در جنگ تحمیلی علی ایران ب طور مکرر از گازهای ارگانوفسفره (عوامل
اعصا ) و تاولزا (گاز خرد ) استفاده کرد و هیچ برخورد جدی از سوی جامع جهانی و سازمان ملل انجام نشد
و تنها پس از گذشت چندین سا از ب کارگیری آن ،بدون اینک عراق را محکوم کنند اعه م شهد که عهراق از
س حهای شیمیایی علی ایران استفاده کرده است .استفاده از س ح های شیمیایی در طو جنگ تحمیلهی (-7631
 )7651توسط عراق ،بیش از 7۵۵هزار مجروح و شهید در بین نظامیان و مردم بی دفا جمهوری اس می بر جای
گذاشت .بنابراین ب کارگیری س ح های شیمیایی با وجود ممنوعیت استفاده از آن حتهی علیه نظامیهان ،یکهی از
وجوه مشترکی است ک با تعمق در جنگ تحمیلی و جنگ تکفیری میتوان آن را مشاهده کرد.
 .3رفتارهای دوگانه غربیها و سازمانهای بینالمللی

برخوردِ ناعادالن و رفتارهای دوگان کشورهای غربی ،شورای امنیت ،دبیر کل و مجم عمومی سهازمان ملهل
متحد هم در قبا جنایات صدام علی ایران در طو هشت سا جنگ تحمیلی و هم جنایات گروهههای تکفیهری
علی ملت سوری و عراق در پنج سا گذشت و همچنین اقداماتی انفعالی و بی اثر سازمان های بینالمللهی مهرتبط
از جمل شورای امنیت از جمل موضوعات مشترکی است ک هم در جنگ تحمیلی ایران و هم در جنگ تحمیلی
گروههای تکفیری علی دولت و ملت سوری و عراق و حتی سایر مناطق درگیهری از جمله یمهن و لیبهی ،قابهل
مشاهده است.

ویژه هفته دفاع مقدس
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نتیجهگیری
جنگ تحمیلی عراق علی ایران و جنگ تحمیلی گروه های تکفیری و تروریستی دو مورد از جنگهای مهمهی
است ک طی سی سا گذشت در منطق غر

آسیا اتفاق افتاده است .دو جنگ مذکور همچنان ک در سطور بهاال

ب تفصیل ب آن پرداخت شد از زوایای گوناگون دارای شباهت هایی بوده اند؛ شباهت هایی ک مطالعه و تعمهق در
آن ها نشان میدهد گرچ دو جنگ مذکور از نقط نظر شرایط مکانی ،مقط زمهانی ،طهرفههای درگیهر ،آرایهش
نیروهای جنگی و موضوعاتی از این دست دارای تفاوتهایی هستند ،اما در حقیقهت دارای یهک سهری اههداف
مشخص و مبرهن میباشند ک ب یک هدف بلندمدت منتهی است ک آن را مهیتهوان مقابله بها گفتمهان اصهیل
انق بی اس می ایران و یکی از مهمترین اصو آن یعنی ترویج و تحکیم و تقویت محور مقاومت دانست؛ ههدفی
ک هم در هشت سا جنگ تحمیلی علی انق

اس می ایران پیگیری میشد و هم در جنگ گروه های تکفیهری

ک از پنج سا قبل شرو شده است با اندکی تأملی در آن مشاهده میشود.
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بخش دوم:

داليل حضور مستشاری ايران در منطقه
و كمك به جبهه مقاومت
چکیده
سواالتی در باره چرایی حضور مستشاری ایران در کشورهایی مانند سووری و عورا ا موضووعاتی اسو

کو بو

صورت مستمر مطرح میشود .گرانیگاه این سواالت بر سوری متمرکز اس  .جمهوری اسالمی ایران با اعتراضات سال
 1122ک در شهرهای حمص و حماه سوری اتفا افتاد ،مخالف کرد یرا این اعتراضات «جنبش انحرافی» متفاوت ا
بیداری اسالمی و در راستای اهداف و منافع امریکا بود.
ا آن مان ،بسیاری ا مقامات نظامی و سیاسی ایران بر لزوم ارائ حمای

نظامی و سیاسی ب بشار اسد بو منظوور

جلوگیری ا پیشروی گروههای شب نظامی تکفیری مانند داعش و جبه النصره ،تاکید ور یدهاند.
البت حضور نظامی ایران در سوری ب صورت مستشاری بوده و یکی ا وظایف اصلی نظامیوان ایرانوی در سووری ،
سا ماندهی مقاوم مردمی اس  .دشمنان تابلودار ایران در سوری هم این مسئل را تایید کرده انود .بو طوور مثوال ابوو
محمد الجوالنی ،رهبر جبه النصره ،شاخ القاعده در سوری در مصاحب ای ک با الجزیره داش
نظامی اعزام کرده اس

گف « :ایران مستشار

و نیروی نظامی ب سوری اعزام نکرده اس ».

در نوشتار حاضر ب بررسی دالیل حضور مستشاری ایران در کشورهای منطق با تاکید بر سوری می پردا یم.
مقدمه
انقالب اسالمی براساس قاعده نفی سبیل بر این اعتقاد اس

ک کشورهای اسالمی نباید تحو

سولط دولو هوای

غیر اسالمی قرار بگیرند .این اصل یکی ا اصول مهم حواکم بور مناسوبات اسوالمی بوا دیگور کشورهاسو

کو سوابق

تاریخی نیز دارد ،ا جمل در فتوای تحریم تنبواکو توسو میور ای شویرا ی و نفوی قوانون کاپیتوالسویون توسو اموام
خمینی(ره) ،ب قاعده نفی سبیل استناد شده اس .
قاعده نفی سبیل  ،راه نفوذ و تسل کفار بر مسلمین را بست اس « .و لن یجعل اهلل للکافرین علوی الموممنین سوبیال؛
هرگز خداوند برای کافران نسب

ب اهل ایمان راه تسل را با نگذاشت و با نخواهد نمود»( ،سوره نساء ،آی .)2۴2

نظام جمهوری اسالمی ایران با استناد ب این اصل در سیاس
منافع مسلمین و مستضعفین اس
جمهوری اسالمی با عنای

خارجی خوود حوافا ار

هوای انسوانی ،حیثیو

و خود را موظف ب دفاع ا آنها میداند.
ب آمو ه های قرآنی و فق تشیع و با مدنظر قرار دادن قانون اساسی حمای

حقطلبان مستضعفان در مقابل مستکبران را وظیف اصلی خود میداند .استکباری ستیزی ب دو رو
و استمرار و مداوم

و

بر این دو رو

ا مبار ات

امکانپذیر اس

شرای تغییر نظام بین الملل ک بنیادهای آن بر بی عدالتی و ظلم اسوتوار اسو

را

ویژه هفته دفاع مقدس
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امکانپذیر میسا د.
نخس

مبار ه با مستکبران و سلط گرانی ک مهمترین عامل استضعاف مل ها هستند.

دوم ،حمای

و پشتیبانی ا مل های مستضعف ک معلول و مولود نظام سلط و خشون

ساختاری نظم اسوتکباری

میباشند.
ا

بنابراین جمهوری اسالمی ایران ب موا ات مبار ه با اسوتکبار و اسوتعمار ،خوود را موظوف و متعهود بو حمایو
مستضعفان جهان و جنبشهای آ ادی بخش میداند ک با مستکبران سر ستیز و نزاع دارند.
دول

سوری بخشی ا جهان اسالم می باشد ک سابق و تجرب بسیاری در مبار ه با جهان استکبار در تواری خوود

دارد .این مبا ره برای شکس

نظام سلط  ،هم در عزم سوری برای مقابل با رژیم صهیونیستی ب عنوان نماد استکبار در

منطق نمود یافت و هم در عدم پذیر
نظام سلط کوشیده اس
امریکا را وجه هم

برای تضعیف و ضرب دن ب محور مقاوم  ،ک مبار ه با یکجانب گرایی و یادهخواهی

خود قرار داده ،اقدام نماید.

نظام استکباری با تشکیل و تقوی
دول

سلط و سیطره امریکا متجلی شده اس .

جریانهای تروریستی و همچنین ارسال سالح و تبلیغات رسان ای تال

قانونی سوری را در صورت امکان ساق نموده و در صورت ناتوانی در ب سقوط کشاندن بشار اسد دول

کشور را ورشکست نماید و در نتیج ب تعدیل مواضع انقالبی و خصمان ا
سا د .چرا ک حفا امنی

نسب

رژیم صهیونیستی یکی ا عمدهترین اصول سیاس

میکند
ایون

ب امریکا و رژیم صهیونیسوتی وادار

خارجی امریکا میباشد.

جمهوری اسالمی ایران با پی بردن ب مقاصد مخرب و ضد اسالمی نظام سلط ب رهبری امریکا همواره بر حمای
ا دول

قانونی و مردمی سوری تاکید کرده اس  .در همین راستا رهبر معظم انقالب بارها اعالم نمودهانود کو بوا هور

طرحی ک آمریکایی ها در ارتباط با سوری مبدع آن باشند ،مخالف اس
حمای

و جمهوری اسالمی ایران ا سوری بو دلیول

ا خ مقاوم در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد و با هرگونو دخالو نیروهوای خوارجی در اموور

داخلی سوری مخالف اس .
دالیل حضور مستشاری ایران در کشورهای منطقه

ب طور کلی می توان گف

حضور مستشاری ایران در کشورهای منطق ب چند دلیل صورت می گیرد:

 .5دالیل اعتقادی و ایدئولوژیک
اسالم با قائل شدن رسال
و فامیلی را تابع هوی

جهانی برای بشری  ،هم ی هوی های قومی و نژادی ،قبیل ای ،ارتباطات خویشواوندی

اسالمی قرار می دهد و مر ی برای مسلمین قائل نیسو  .بور ایون اسواس اسوالم جهوان را بو دو

اردوگاه متمایز تقسیم میکند« ،داراالسالم» و «دارالکفر ».در این تقسیم ب خوبی جایگاه عقیوده و ایموان در مر بنودی
قدرت سیاسی مالحظ میشود و قلمروی دول

اسالمی را قطع نظر ا مختصات خاک ،خوون و غیوره بور یول اصول

معنوی (وحدت عقیده) استوار میگرداند.
ب این ترتیب تابعی

در اسالم بر اساس سر مین نیسو  ،بلکو براسواس ایموان و عقیوده اسو  .در نتیجو هور جوا
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دول

مسلمان اس

اسالمی وظیف دارد ک ب وضع آن رسیدگی کند و اگر ظلمی بر آن شد درصودد احقوا حقوش

برآید.
جمهوری اسالمی ایران ب عنوان امالقرای جهان اسالم ،نقش محوری در توانمندسا ی و وحدت دنیای اسوالم بور
عهده دارد.
همچنین بر پای اصل استکبارستیزی و اصل عدال طلبی دیون اسوالم اجوا ه نمویدهود دولو
مسلمانی سلط ی خود را اعمال نماید و مسلمین نباید تح

کوافری بور دولو

سلط ی کفار باشوند .قاعودهی فقهوی «نفوی سوبیل» تقویو

کنندهی این اصل مهم در اسالم اس .
دول

اسالمی موظف اس

ب بیعدالتی در هر جای دنیا اعتراض کند و مدافع حق مظلوم باشد.

در اینجا ب برخی ا آیات و روایات ب شرح یر اشاره می کنیم:
«یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقس شهداء هلل» ای اهل ایمان در راه قسو و عودال پایودار و اسوتوار بووده و
برای خداوند شاهد و گواه باشید(.سوره نساء ،آی )231
«وَ ما لَکُمْ ال تُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّ ِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجوالِ وَ النِّسواءِ وَ الْوِلْودانِ » چورا در راه خودا  ،و ( در راه )
مردان و نان و کودکانی ک ( ب دس ستمگران ) تضعیف شده اند  ،پیکار نمی کنید؟! (سوره نساء  ،آی )51
« وَ قاتِلُوا فی سَبیلِ اللَّ ِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ َ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ» و در راه خدا  ،با کسانی کو بوا شوما
می جنگند  ،نبرد کنید! و ا حدّ تجاو نکنید  ،ک خدا تعدّی کنندگان را دوس نمی دارد!(سوره بقره ،آی )291
گذشت ا آیات قرآن کریم در سن نبوی (ص) و ائم معصومین (ع) نیز سفار

یادی ب ایون امور شوده اسو ;

جل؛وا ُینَوادِی یَوا
ن سَو ِم َع َر ُ
م َو مَو ْ
َ مِو ْن ُه ْ
رسول خدا (صلّیاهللعلی وآل ) فرمودند :مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْوتَمُّ بِومُمُورِ الْمُسْولِمِینَ َفلَو ْی َ
لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْ ُ فَلَیََْ بِمُسْلِم( .کافی ،ثقة االسالم کلینی ج  ،1ص  2۶۴ح ) 1
کسی ک صبح کند و اهمیتی ب کارهای مسلمانان ندهد او ا آنان نیس

و کسی ک صدای مردی بشنود ک فریاد

کمل خواهی ا مسلمانان را سر دهد و پاسخش را ندهد مسلمان نیس .
و حضرت علی(ع) فرموده اند« :کونا لظالم خصما و للمظلوم عونوا» دشومن سوتمگر و یوار سوتمدیده باشوید( .نهو
البالغ  ،نام )۴5
همچنین برخی ا اصول قانون اساسی ،خطوط کلی سیاس

خارجی نظام جمهوری اسالمی را ترسویم کورده و بور

استکبار ستیزی تمکید ور یده اس ک ا آن جمل اس :
اصل « :211سیاس

خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هر گونو سولط جوویی و سولط پوذیری ،حفوا

استقالل هم جانب و تمامی

ارضی کشور ،دفاع ا حقو هم مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهوای سولط گور و

رواب صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار اس »
اصل « :21۴جمهوری اسالمی ایران ،سعادت انسان در کل جامع بشری را آرمان خود میداند و استقالل و آ ادی
و حکوم

حق و عدل را حق هم مردم می شناسد ،بنابراین در عوین خوودداری کامول ا هور گونو دخالو در اموور

داخلی ملّ های دیگر ،ا مبار ه حقطلبان مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقط ا جهان حمای

میکند»

ویژه هفته دفاع مقدس

55

 .2دالیل راهبردی و استراتژیک
اول ،حضور دولت سوریه در کنار ایران در برهه انقالب
رواب نزدیل بین ایران و سوری  ،بیشتر بر پای موقعی

ژئوپلتیل اس  .دول

نخستین کشورهایی بود ک انقالب اسالمی ایران را ب رسمی
قدرت ام
شخصی

شناخ

سوری همزمان با انقوالب ایوران ا

و لزوم اتحاد با انقالب اسالمی را برای قووام و

اسالمی مطرح ساخ  .حافا اسد در دیداری ک با محسن رفیق دوس
امام خمینی(ره) را این چنین توصیف کرده اس

امام( ره) ب خود ندیده اس

و یر وق

سپاه در سوری داشو

« در تاری چند صود سوال اخیور ،دنیوا انسوانی بو ویژگوی

و امام شخصویتی اسو کو دوسوتانش بو او عشوق مویور نود و دشومنانش بو او احتورام

میگذارند».
دول

سوری ب ریاس

حافا اسد جز معدود کشورهایی بود ک در طوول جنوت تحمیلوی هشو

سوال در کنوار

مردم و نظام تا ه حیات یافت اسالمی قرار گرف .
حافا اسد همچنین تجاو عرا ب ایران را محکوم کرده و با رد این تجاو مطالب یر را در سخنرانی خود ایوراد
کرد« عرا کشوری عربی اس
کشوری اس

در همسایگی ام

دارد ،روی داده اس
تردید نیس

کو ملو

و ارتوش آن ملو

و ارتوش ماسو و سرنوشو آن سرنوشو موا و ایوران

عرب ک در آن انقالبی اسالمی ،ک با مبار ه اعراب علی دشمن صهیونیسوتی پیونود

و اعراب پیرو ی انقالب را در ایران پیرو ی خود ب شمار می آورند ...جای هیچ گون شول و

ک این جنت ب گون ای مثب  ،با مصالح و خواست های اعوراب ارتبواطی نودارد ...در نتیجو ایون جنوت

مسئل فلسطین اهمی

خود را در سطح عربی ا دس داد و اهمیتی ثانوی یاف

و امکانات نظامی و اقتصادی عورا ا

گردون درگیری اعراب و اسرائیل خارج شد ...این جنت ب خاطر اصول ،اهداف و مصالح عرب شکل نگرفت  ...و بور
این اساس بر ما بود ک علی این جنت موضع بگیریم و ب تمام معنی کلم ضد آن باشیم»
عالوه بر موارد یاد شده دول

سوری در بحبوح جنت مقادیر یادی سالح و تجهیوزات نظوامی در اختیوار ایوران

قرار داد .ا سویی این کشور برای حمای

ا ایران ب تجهیز و تسلیح مخالفان رژیم بعث عرا پرداخ

فراوانی ک برای مخالفان داخلی صدام حسین مهیا ساخ

و بوا امکانوات

بستر و مین قوام جبه مقاومو در داخول عورا را فوراهم

ساخ .
بعد ا پایان جنت نیز اتحاد ایران و سوری دوام و قوام بیشتر و عمیقتری یاف

و سووری کو ا سوال  295۶بورای

ایجاد تعادل در موا ن طوایف لبنانی و کاستن ا درگیریهای داخلی با 11هزار نیروی نظامی وارد لبنان شده بود و بو
عنوان با یگر کلیدی در عرص لبنان ب شمار میرف  ،تمهیدات حضور ایران در لبنان بورای پیگیوری منوافع مورتب بوا
شیعیان لبنان را مهیا ساخ

و مقدمات شکلگیری محور مقاوم

در مقابل محور ارتجاع عورب و اشوغالگوری رژیوم

صهیونیستی ب عنوان سرنیزه ایاالت متحده امریکا در منطق را فراهم ساخت و بر عمق نفوذ ژئوپلیتیل و افزایش نقوش
جمهوری اسالمی ایران در منطق غرب آسیا افزود.
کمل های تاریخی سوری در جنت تحمیلی و در شرایطی ک انقالب اسالمی ایران با چالش موجوودیتی مواجو
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شده بود ،ایجاب و اقتضا میکند جمهوری اسالمی نیز ب دول
در اختیار دول

سوری برای دفاع ا استقالل و تمامی

سوری در شرای بحرانی کمل نمووده و امکانواتی را

ارضی این کشور قرار دهد.

دوم ،حفاظت از امنیت و منافع ملی ایران
منافع ملی کشورها،ا مهم ترین عناصر برای تصمیم گیری اس  .ا این رو «مل

هایی کو منفعو

ملوی خوود را

نشناسند ،خطر نابودی خودشان را ب وجود می آورند،
امنی

ملی و منافع ملی ما با هم مسلمانان گره خورده ،ا این رو انجام حمای های اقتصوادی ،سیاسوی و تبلیغواتی

در حد وسع و توان ا مل های مسلمان دیگر  ،ن تنها با منافع ملی ما تعارض ندارد بلک در راستای توامین منوافع ملوی
ایران ب حساب می آید; یرا:
اوال ،منافع ملی یل کشور فق در مر های جغرافیایی آن محدود نموی شوود  .اصووال بخشوی ا امنیو ملوی هور
کشوری ،در خارج ا مر های آن کشورها تامین می شود  .همچنان ک دشمنان ما در اقصی نقواط جهوان پایگواه ده،
موجب تهدید امنی

ملی ما و دیگر همسایگان را فراهم آورده اس  ،ما نیز ب دنبال پایگاههوای امنیتوی بورای خوود در

خارج ا کشور باشیم.
ثانیا ،حفا موجودی  ،استقالل و تمامی
منافع ملی اس  ،ب هزین ها و کمل ب مل
هست های مقاوم

ارضی و امنی

ملی کشور ک ا عناصر کلیدی و حیاتی تشکیل دهنوده

هایی ک در خ اول مبار ه با دشمنان ما قرار دارند ،نیا دارد .

و مبار اتی و نهض های آ ادی بخش در سراسر جهوان اسوالم بو عنووان یکوی ا مهوم تورین

اهرمهای قدرت برای جمهوری اسالمی اس ک ابر قدرت ها را ترسانده موجب با دارندگی آن هوا ا عملوی کوردن
نیات امپریالیستی شان می گردد و کمل ب این مردم مبار  ،یعنی استحکام بخشیدن ب سنگرهای دفاعی خود.
آینده نگری و تامین منافع بلند مدت خود بهترین دلیل بر انجام چنوین اقوداماتی اسو ; یورا آرموان هوا و اهوداف
توسع طلبان رژیم صهیونیستی هرگز ب فسطین محدود نبوده ،بلک آر وی سیطره بر جهان اسالم و خصوصا ام القرای
آن یعنی جمهوری اسالمی ایران را در سر می پروراند  .حمای
افزون می سا د و برای مصونی

ا جریان مقاومو  ،قودرت جمعوی موا را بور دشومنان

خود ما ا خطرات دشمن مفید اس .

ما با لبنان و سوری  -ب عنوان دو کشور هم مر اسرائیل غاصب -رابط استراتژیل داریم و این در حقیقو
کمل بزرگ ب حفا امنی

ملی ما اس

 .بسیای ا موارد امنی

یول

کشورها ،در سای توا ن اسوتراتژیکی بوین نیروهوای

مختلف با عوامل ایجاد کننده قدرت در منطق حاصل می شود .
سوری متحد راهبردی و استراتژیل ایران اس

و در جنت تحمیلی با قرار گورفتن در کنوار ایوران موانع ا شوکل

گیری جبه اعراب در مقابل ایران شد.
سوری حائلی بین ایران و رژیم صهیونیستی اس

ک حلق ای ا نجیره مقاوم

در برابر یاده طلبی صهیونیسو

ها ب شمار می آید.و درواسدی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و شاید مهمتر ا هم یل پل ارتباطی مهم بورای
دسترسی و کمل ب حزباهلل لبنان اس
همچنین سوری ب منزل سپری اس

ک در صف مقدم نبرد با صهیونیس

ها قرار دارد.

بورای جلووگیری ا حملو نظوامی و اقودامات خصووم آمیزامریکوا و رژیوم
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صهیونیستی علی ایران و عاملی اس
سوری  ،در واقع تقوی

برای حفاظ

ا امنی پیراموونی ایران.بنوابراین هزینو کوردن بورای حمایو

بنی دفاعی وعقب استراتژیل جمهوری اسالمی ایران اس

ا

ک با ایجاد موانع جودی در مقابول

دشمنان ایران اسالمی ا تحمیل هزین های بیشتر جلوگیری می کند.
با توج ب تشکیل محور مقاوم

عرا  ،لبنان ،سوری  ،فلسطین و یمن و طبق اسوتراتژی امنیتوی –نظوامی و دفواعی،

سوری ب عنوان نقش ارتباطی میان ایران و حزب اهلل لبنان و ایجاد موا ن قدرت در منطق و جلوگیری ا پیشبرد منافع و
اس .

نفوذ آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی حائز اهمی

"محور مقاوم " ،در برابر اسرائیل غاصب و خ مقدم مبار ه ایران با آمریکاس  .با توج ب اینک پشتیبانی ایران
ا سوری بدون در نظر گرفتن مسائل مذهبی اس

ا نگاه استراتژیل ب عنوان تقویو

این حمای

جبهو مقاومو

در

منطق می باشد.
تمکیدات و بیانات امام خامن ای در این مین بسیار روشنگر و راهگشاس :
ما اسیر محدودیّ های مذهبی نشدیم ما نگفتیم این شویع اسو  ،ایون سونّی اسو  ...موا توانسوتیم مشو
فلسطینیمان را در غزه و در مناطق دیگر تقوی

بورادران

کنیم و انشاءاهلل ادام خواهیم داد1۴/19/2393 .

و همچنین درجای دیگر فرمودند:
جمهوری اسالمی ایران ا سوری ب دلیل حمای
هرگون دخال

ا خ مقاوم

در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد و با

در امور داخلی سوری با شدت مخالف اس  22 .فروردین 2392

این راهبرد نشان می دهد ایران ب دنبال تقوی

جبه مقاوم

چ ا سوی برادران اهول سون

وچو بورادران شویع

منطق میباشد .عالوه برآن ،سوری ب عنوان سپری دربرابر ستیزهجویی دشومنان نظوام و انقوالب جهو
داخلی و نفوذ در داخل کشور می باشد و نظام اسالمی نقش و برنام های دشمنان را در پش
آب میکند تا مردم ایران اسالمی در امنی

بویثبواتیهوای

مر های کشوور نقوش بور

و آسایش خاطر ندگی کنند.

یکی ا مجموع اقداماتی ک کشور ما را در منطق تهدید میکورد ،اقودامات گروهولهوای تروریسوتی و سولفی
اس

ک ب دنبال کشیدن بحران ا سوری ب عرا و ا عرا ب جمهوری اسالمی ایران بودند اما با توج ب هوشیاری

و دق

نظر مقام معظم رهبری قبل ا اینک دامن این بحرانها ب جمهوری اسوالمی کشویده شوود ،نیروهوایی کو بایود

اقدامات ال م را انجام دهند ،ب خصوص سپاه پاسداران فعال شدند .حضور مستشاری سپاه پاسداران در سوری و عورا
دقیقا در همین راستاس .
تمامی کارشناسان می دانند عل

عدم حمل نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر ب ایران ،قودرت

دفاعی و نظامی جمهوری اسالمی ایران در سطح با دارندگی بوده اس
مقاوم

و تمامی کارشناسان طرفدار ایون نگواه ،سوهم

و ب ویژه حزب اهلل لبنان در تولید چنین قدرتی برای جمهوری اسالمی ایران را ،یل سهم بواال مویداننود .اگور

بخواهیم میزان این سهم را بدانیم ،تممل در موارد یر کفای

میکند:

الفو حمل رژیم صهیونیستی در سال  111۶میالدی ب حوزباهلل لبنوان ،مقدمو ای بوود بورای حملو ایون رژیوم بو
جمهوری اسالمی ،اما شکس

صهیونیس ها در جنت  33رو ه ،آنان را بو ایون جموعبنودی رسواند کو هرگوز نبایود
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موجودی خود را با حمل نظامی ب ایران ،ب خطر اندا ند .
بو در خالل مذاکرات هست ای بین ایران و آمریکا ،باراک اوباما در توجی دالیل توافق با جمهووری اسوالمی در
موضوع هست ای و استفاده نکردن ا گزین نظامی علی ایران ،ب منتقدان داخلی خوود گفو  ،اگور موا بو ایوران حملو
نظامی میکردیم ،حزباهلل لبنان امنی

تلآویو را ب خطر میانداخ  .این سخن بسیار روشن اس

و نشان میدهد ک

سهم حزب اهلل لبنان در تولید قدرت در سطح با دارندگی برای جمهوری اسالمی ایران ،یل سهم بواال و تعیوینکننوده
اس .

سوم ،رویارویی سوریه با رژیم صهیونیستی
سوری درخ مقدم رویوارویی بوا رژیوم صهیونیسوتی اسورائیل قورار دارد و نوابودی رژیوم غاصوب فلسوطین جوزو
آرمانهای انقالب اسالمی و امام خمینی(ره) می باشد.
نقش ارتباطی سوری میان ایران و حزب اهلل ،ایجاد موا ن قدرت در منطق و جلوگیری ا پیشوبرد منوافع آمریکوا و
اسرائیل غاصب در منطق ا مهمترین عواملی اس ک ایران را ب حمای

ا ایون کشوور وا موی دارد .روابو تهوران بوا

دمشق بر منافع استراتژیل مشترک ،ا جمل خنثی کردن قدرت امریکا و رژیم صهیونیستی در خاو ر میان استوار اس
و هر دو کشور همچنین برای ایجاد موا ن در برابر دول های معاند عرب ،ب هم تکی دارند.
ایران با رژیم اشغالگر قدس دشمن موجودیتی هم محسوب میشوند و تقابل ایوران بوا اسورائیل ماهیو

وجوودی

دارد .این تقابل ،طرفین را برای ضرب دن ب منافع و منابع همودیگر متمایول مویسوا د و جمهووری اسوالمی ایوران بوا
حمای

ا محور مقاوم

توانست ضربات سنگین و سهمگینی را بر پیکره رژیم صهیونیستی وارد سواخت و موجودیو

این رژیم را با چالش مواج سا د .بر این اساس اگر چنانچ سوری ب عنوان کمربند محور مقاوم

سقوط نماید ایران

ناگزیر در مر های خود محدود خواهد ماند .چرا ک راه دستیابی ب حزب اهلل و گروههای مقاوم

برای ضرب دن بو

دشمن صهیونیستی ا مسیر سوری عبور میکند.
چهارم ،درگیری معارضان با حکومت سوریه به نیابت از امریکا و رژیم صهیونیستی
معارضانی ک در سوری با حکوم درگیور هسوتند رسوما ا سووی ائوتالف غربوی -عربوی بوویژه امریکوا و رژیوم
صهیونیستی حمای می شوند و با کنار رفتن بشار اسد مام امور در سوری بدس

دشمنان انقالب اسالمی خواهد افتاد

ک می تواند مین فشار بیشتر بر ایران را فراهم سا د.
این یل واقعی

اس

ک اساس شکل دادن ب این گروههای تروریستی ا سوی شبک استکبار و شبک صهیونیسم

ب همراه متحدان منطق ای خود ،بورای ضورب دن بو جمهووری اسوالمی ،مقاومو و جریوان بیوداری اسوالمی اسو .
بنابراین ،هدف اصلی خود سوری و عرا نیس .
بحرانآفرینی در سوری و عرا  ،مقدم ای برای بحرانسا ی در ایران و شکس

جمهوری اسالمی بوود .در واقوع،

اگر این گروههای تروریستی با کملهای مستشاری و شهدای مدافع حرم ،در سوری و عرا

مینگیور نمویشودند و

شکس نمیخوردند ،اآلن باید با آنان در داخل ایران میجنگیدیم.
سید حسن نصراهلل دبیر کل حزباهلل لبنان ،در دهمین سالرو پیرو ی مقاوم

بر رژیم صهیونیسوتی در جنوت 33
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رو ه سال  111۶طی سخنان مهمی گف  :یکی ا مهمترین نتای جنت  33رو ه ایجاد تردید دوباره در اسرائیل درباره
و آمریکا بعد ا شکس

بقای این رژیم اس

ا مقاوم  ،تکفیری ها را برای جنت نیابتی با محور مقاوم

گرد آورد

چون اسرائیل توان چنین مقابل ای را نداش .
سردار دهقان و یر دفاع جمهوری اسالمی ایران نیز در تحلیل شکلگیری گروهلهای تروریستی در برخوی موی
گوید :گروههای تکفیریوصهیونیستی ک در واقوع تروریسو هوای اجوارهای هسوتند در یول جنوت نیوابتی ا طورف
آمریکا ،اسرائیل و حمای های بیدریغ عربسوتان  ،امورو بوا جنایو و کشوتار مسولمانان منطقو نوابودی ظرفیو هوای
راهبردی انسانی و مادی را هدف گرفت اند.
پَ باید بدانیم ک کمل های جمهوری اسالمی ایران ب مقاوم

و حضور مستشاری در کشورهای منطق  ،عالوه

بر انجام یل تکلیف اسالمی و انقالبی در راستای کمل ب مل های مظلوم و کسانی ک با نظام سلط مبار ه میکنند،
اقدامی هوشمندان در مقابل با جنت نیابتی امریکا و رژیم صهیونیستی و تممین امنی

ملی اس .

نتیجهگیری:
فارغ ا مسائل اعتقادی ،ایران ب سوری نگاه ژئوپلیتیل نیز دارد چرا ک سوری و ن تعادل ایران در مقابل امریکوا
و رژیم صهیونیستی میباشد .و این و ن مانع پیشبرد منافع امریکا در منطق غرب آسیا مویگوردد .سوقوط دولو
اسد امنی

بشوار

و نفوذ منطق ای ما را با چالش مواج میسا د.

پیامد سقوط بشار اسد ،تحقق اهداف نامشروع امریکا در منطق را ب دنبال دارد .چورا کو غورب در هومپیموانی بوا
ارتجاع عرب پروژه تغییر در سوری را با هدف ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای منطقو ای ،همچوون تجزیو منطقو ،
مشروعی

و امنی

برای رژیم صهیونیستی را دنبال میکند.

پیامد دیگر می تواند کاهش با دارندگی حزب اهلل لبنان برای حمل رژیم صهیونیستی ب ایران باشد .چرا ک حوزب
اهلل لبنان با دارا بودن بیش ا  211هزار موشل دور برد و میان برد و بیش ا  ۴1هزار نیروی آماده ب جنت و با تجرب ،
در نزدیکی سر مین های اشغالی عمال ب عنوان با دارنده در حمل رژیم صهیونیستی ب ایران عمل میکند .یرا رهبران
صهیونیس

میدانند اگر حمل ای ب ایران تدارک بینند با حمالت ویرانگر حزب اهلل در مر های خود مواجو خواهنود

شد .اما در صورتی ک خ ارتباطی تجهیز حزب اهلل قطع شود امکان حمل اسرائیل ب ایران افزایش مییابد.
اگر ما سوری را ا دس
خواهد داش  .ا دس
موضوع ،امنی

بدهیم اهداف استکباری امریکا در منطق تحقق خواهد یاف

رفتن سوری متعاقبا ا دس

رفتن حزب اهلل و گروههای مقاوم

منطق ای ما را با مشکل مواج ساخ  .اما در بحث مربوط ب امنی

و ایران میدان عمل کمتری
را در پی خواهد داش

ملی چنانچ در سوری و خوارج ا

مر های خود دفاع نکنیم ،مطابق فرمایشات رهبر معظم انقالب حضرت امام خامن ای( مدظل العوالی) مویبایسو
دفاع را در کرمانشاه و همدان ب عمل بیاوریم.

و این
ایون

