
 

 

 

 

 

 

 

 

 لنامه پژوهش های علوم نظامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع(،دوفص

  95-87ص : 9911 پاییز و زمستان، 2سال اول، شماره  

 سنجی آن از نقش عربستان و تأثیر متأثرسوریه تحوالت 

 بر امنیت دفاعی جمهوری اسالمی ایران

، 3رضا شاهقلیان قهفرخی، 2دکتر محمدرضا بشارتی، 1زاده اکبر رمضاندکتر علی

 4محمدهادی مهدوی راد
 11/70/1311دریافت: 

 27/71/1311پذیرش:     
 :چکیده

سنجی آن بر امنیت از نقش عربستان و تأثیرمتأثر تحوالت سوریه »بررسی  هدف باپژوهش حاضر 
انجام شده است. در اجرای این نقش، محققان به منظور دستیابی به « دفاعی جمهوری اسالمی ایران

شده شاخص احصاء 37با استفاده از تحقیقات میدانی مؤلفه امنیت دفاعی، مجموع  نتایج مطلوب علمی،
سنجی به اند. حجم نمونه آماری در این پژوهش، با استفاده از روش اعتباررا مورد سنجش قرار داده

سنجی است؛ از حیث هدف، یک باشند. این نوشتار که نمونه یک طرح اعتبارنفر می 56دست آمده، 
سنجی( و از اعتبار) یلیتحل -کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفیپژوهش 

. نتیجه به دست استی و مطالعات میدانی اکتابخانهی روش، متکی به روش بندطبقهحیث رویکرد و 
لبی به دو گونه س گفت تحوالت سوریه توانیماست.  4730رتبه آمده از مؤلفه امنیت دفاعی با میانگین 

ی داخلی و خارجی، همه ابعاد هایریپذبیآسهای امنیتی و و ایجابی که از یک سو با ایجاد چالش
های . از سوی دیگر، فرصتدهدیمضریب امنیت دفاعی را کاهش که  منیت ملی را به مخاطره انداختها

ی و استفاده مناسب و بهینه از برداربهرهکه به شرط  ازدسیممناسبی نیز برای ایران فراهم ساخته و 
 .ابدییمهای امنیت ملی تحکیم شده و ضریب امنیت دفاعی افزایش ، پایههاآن
 ی، امنیت دفاعی، جمهوری اسالمی ایران.امنطقهتحوالت سوریه، امنیت ملی، امنیت  :هادواژهیکل

                                                                        
 السالماستادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه 1
 السالماستادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه 2

السالم، دانشجووی دتتجرای دانشجگاه عجالی دفجا       عضو هیأت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه2

 dr.rshahgholian@ihu.ac.ir ملی،
 ستراتژیکآموخته تارشناسی ارشد مطالعات دفاعی ادانش ۳
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 مقدمه

 و است شده تروریستی یهاگروه درگیر اخیر یهاسال در آسیا غرب جنوب

 در عربستان ایدئولوژیاند. داشته آن به رویکردهایی متفاوت منطقه کشورهای

 سوریهدر کشور  آمریکا خارجی سیاست نیابتی راهبرد در تکفیری تروریسم یریکارگبه

 این با هک دارند ایران با رقابتی الگوهای وهابیت، فرقه از یریگبهره با که دهدیم نشان

 محیط کردنثباتیب و سازیامن نا طریق از ایران اسالمی جمهوری دفاعی امنیت اقدام،

در  هیجرقه بحران سور. است داده قرار خود الشعاعتحت اسالمی جمهوری پیرامونی

چند  یسی( با شعارنو1311اسفند  27) 2711مارس  11 خیدرعا در تار یشهر مرز

آن استان در  یتیحاکم زده شد. استاندار درعا و سازمان امن نظام هیآموز نوجوان علدانش

 یامر به نحو نیآموزان اقدام کرده و متعاقب ادانش نیا هیاقدام عجوالنه نسبت به تنب

 ،ماجرا نی. ادامه اافتیافراد انتشار  نیبر تجاوز به ا یمبن یعاتیشا شدهیزیربرنامه کامالً

 یینظام حاکم شعارها هیدرعا بود که عل یلعمرتجمع و تظاهرات اهل سنت در مسجد ا

حوادث؛  نیچرا که پس از ا ،بود هیواقعه نقطه آغاز بحران سور نیسر دادند. ا

 یهاها و سازماناز گروه یبا کمک سران برخ نعربستان و ارد یتیامن یهاسیسرو

 رینظ ییقاچاق در درعا فعال شده و از رهگذر شعارها یو باندها ریعشا وخیش ،یوهاب

که از مردم پرداختند  کیبه تحر «روتیدر ب یحیمس رد،یدر تابوت بم یو علو عهیش»

شده بود  یزیرو قطر برنامه یمنطقه مانند عربستان سعود یکشورها یبرخ یسو

(Robert M.Darnin, cfr ,2712 .)جمهوری گذشته دهۀ یکدر طول منظر،  این از 

 لبنان و فلسطین در مقاومت یهاگروه و سوریه به کمک و همکاری در ایران اسالمی

 هر از بیش که داده شکل را منطقه در «مقاومت محور» به موسوم مهمی یامنطقه ائتالف

 و ضمنی ائتالف این. است داده قرار تهدید معرض در را جهانی استکبار منافع چیز،

 اسالمی یجمهور یامنطقه سیاست برای مهمی استراتژیک پتانسیل ی،امنطقه نانوشتۀ
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 جمهوری یامنطقه جایگاه تقویت و نفوذ گسترش باعث و آورده ارمغان به ایران

 .است شده متخاصم و رقیب یهادولت سوی از امنیتی یهاچالش با مقابله در اسالمی

 محافل در که اسالمی بیداری همان یا عرب جهان در جدید تحوالت وقوع با 

 و هانهیزم ،شودیم برده نام «عربی بهار» نعنوا به آن از غرب یارسانه و سیاسی

 قابل سوریه کشور در مقاومت محور کارکرد در خلل ایجاد جهت در ییهامؤلفه

 با عربستان جمله از رقیب بازیگران تالش و بحران آنترین مهم که بوده ییشناسا

 وانعن به سعودی عربستان. است بوده کشور این در رفتار تفسیر برای آمریکا حمایت

 به و نبوده مستثنا قاعده این از سوریه داخلی بحران در مؤثر بازیگرانترین مهم از یکی

 هر از بیش دارد، ایران با که ایمنطقه گسترده رقابت به توجه با کشور این رسدیم نظر

 قدرت طریق این از بتواند تا است؛ اسد بشار دولت سقوط دنبال به دیگری عامل

 (.2: 1311نیاکویی، ) دهد کاهش را ایران یامنطقه

 :سألهبیان م

 و است شده تروریستی یهاگروه درگیر اخیر یهاسال در آسیا غرب جنوب

عربستان سعودی با توجه به  .اندداشته آن به متفاوت رویکردهایی منطقه کشورهای

در  رانیاز نفوذ ا رییاز آن را مهار و جلوگ یکه بخش اشیخارج استیاستراتژی س

نموده است و اقدامات  فایکشور ا نینقش بارزی در تحوالت ا ؛دهدیم لیه تشکمنطق

القاعده گرفته تا مشارکت فعال در  انیو معنوی از شورش یمال تیاز حما یاگسترده

از مخالفان  تیکشورها برای حما گریکردن ددر جهت متقاعد عربیـ  یبمحور غر

. کشور انجام داده است نیحمله به ابرای  وقفهیتالش ب تیو در نها هیحکومت سور

و تسلط بر جهان اسالم،  هایهودعربستان در این کشور و به منظور نیل به اهداف ی

رنگ کردن جبهه مقاومت در سوریه؛ و در نتیجه اثرات آن بر رابطه تنگاتنگی بین کم

. آیا دالرهای عربستان به عناصر تکفیری استامنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 

کردن حلقه جبهه مقاومت در کشور سوریه و همچنین به ترتنگاعش، با هدف د
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های اسالمی تأثیری در محاسبات و سپردن مسئله فلسطین در اذهان کشورفراموشی

 درصددی خودشان داشته است؟ با توجه به این مطالب، پژوهش حاضر نیبشیپ

امنیت دفاعی جمهوری سوریه و تأثیر آن بر  در تحوالتپاسخگویی نقش عربستان 

 .استاسالمی ایران 

 هدف پژوهش:

سنجی آن بر امنیت دفاعی از نقش عربستان و تأثیرمتأثر بررسی تحوالت سوریه 

 جمهوری اسالمی ایران.

 :پژوهش پرسش

 نقش عربستان در تحوالت سوریه چه تأثیری بر امنیت دفاعی کشور ایران دارد؟

 ادبیات و مبانی نظری پژوهش

 اسی:شنمفهوم

 یدارد و به معن یاز زبان عرب« امن»در واژه  یشهریت کلمه امن :5تعریف امنیت ـ

. به عبارت از خطر و ترس و آرامش خاطر است یتبودن، مصون یشدر امان و آسا

امنیت ) یمنیاامنیت عینی(، احساس خطر )دیگر، امنیت عبارتند از حفاظت در مقابل 

 .(62: 1301بوزان، است )های شخصی( دریافت اعتماد به) دیتردذهنی( و رهایی از 

و  یگزندیب یعنیهم  یتآرامش. امن یو دارا بیآس یگزند و بیب یعنی« امن» واژه

راه ندارد و آرامش در آن برقرار  یبکه در آن گزند و خطر و آس یحالت یا یبیآسیپ

حمله  یا دیلغت حالت فراغت از هرگونه تهد : درتوان گفتیم یتامن یفتعر . دراست

و  یاسی. در اصطالح سیندو حمله را گو یدبا هر تهد یاروییرو یبرا یآمادگ یاو 

به کار برده  یالمللنیو ب یمل یتامن ی،اجتماع یتامن ی،فرد یتصورت امنبه یحقوق

                                                                        
Security 3 
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 یکفرد، جامعه، ملت و  یکحراست از  یبه معن (. امنیت31 :1317 ی،شود )آشوریم

رود، هر یبه شمار م «یدتهد»است و نقطه مقابل  یارجخ یدهایکشور در برابر تهد

 یتو امن یشبردارد، به آسا یانبالقوه و بالفعل را از م یدهایکه بتواند تهد یکشور

متداول شد. بعد از  داًیآمریکا شد یاسیس یاتابتدا در ادب یت،امن . واژۀاست یدهرس

آمد، باعث شد  یدپد لالملنیب یاستدوم در س یکه پس از جنگ جهان یمهم ییراتتغ

 (. ,1114Leffler :11کند ) یداپ ییکارآ یشترهرچه ب یزمفهوم ن ینتا ا

 ملی: ابعاد امنیت ـ

 امنیت بودننسبی

 هیچ برای که معنا این به است. ملی امنیت هایویژگی ترینمهم از بودن یکینسبی

 عمل خأل در کشوری هیچ چون. ندارد وجود کامل و مطلق طور به ملی امنیت کشوری

 بالفعل و بالقوه تهدیدهای همواره دارند، وجود دیگر کشورهای که زمانی تا و کندنمی

 به کشور هر که است این اساسی و مهم نکته رابطه، این در. کندمی تهدید را کشور آن

 و کرده مشخص را خطر و تهدید قبول قابل حدود باید باشد، امنیت پی در نکهیا جای

 (.113: 1307 عامری،) پذیردمی را تهدید اندازه هچ تا کند یقین

 امنیت مختلف معانی

 توجه با ملی، امنیت مفهوم تبیین در که داشت اذعان باید امنیت مختلف مباحث در

 این اما است؛ متفاوت سیاسی مختلف هایرژیم در ملتی هر هایارزش اینکه به

 مفهوم تا شودمی موجب وناگونگ هایدیدگاه بنابراین دارند. اساسی نقش هاارزش

باشند  داشته تفاوت هم با مختلف هایایدئولوژی با موجود هاینظام در ملی امنیت

 (.13: 1306 صفوی،)

 امنیت بودنذهنی

 یک گیرندگانتصمیم و مردم که است این ملی امنیت هایویژگی ترینمهم از یکی

 حیاتی و اساسی هایارزش خطری هیچ که بکنند امنیت احساس ابتدا حکومتی نظام
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 احساس بودنذهنی. است روانی ویژگی یک امنیت بنابراین؛ کندنمی تهدید را هاآن

 گاهی که شودمی موجب آن درست ارزیابی برای دقیق معیارهای نبودن و امنیت

 گویا که خطری دادنجلوه بزرگ با و کنند برداریبهره مردم ترس احساس از دولتمردان

 به داخلی سیاست هانارسایی و کمبودها از را مردم نظر کند،می تهدید را ملی امنیت

 ساختنمعطوف برای دولتی است ممکن برعکس. کنند جلب خارجی مشکالت سوی

 .دهد جلوه اهمیتکم را خارجی تهدید ها،اولویت از بعضی به نسبت مردم توجه

 امنیت نبودن هدف

 هدف تنهایی به امنیت اما دارد، ملی فاهدا با مستقیم رابطه ملی امنیت هرچند

 امنیت دیگر، سخن به یابند.می تحقق آن در هاهدف که است شرایطی بلکه نیست؛

 از حفاظت برای است حاضر حکومتی نظام یک و است اهداف و هاارزش تحقق بستر

 تأمین برای منابع تخصیص از منظور دهد. تخصیص را خود منابع همه ملی امنیت

 کل تا است حاضر کشور آن شود، جنگی درگیر کشور یک اگر که است نای امنیت

 (.16: 1304 روشندل،) کند متمرکز خطر آن رفع برای را خود مالی و انسانی منابع

 :ملی امنیت اهداف

 :کرد یبنددسته طریق این به را ملی امنیت اهداف توانیم

 ارضی؛ تمامیت و استقالل حفظ( الف

 کشور؛ سیاسی ثبات و مردم رفاه تحقق( ب

 اعتقادی؛ و ملی هایارزش اشاعه و حفظ( ج

: 1304 روشندل،) احتمالی تهدیدهای به نسبت خاطر فراغت امکان کردنفراهم( د

11.) 

 :ملی امنیت بندیتقسیم

 حاوی هایبنددسته این غالب. است زیاد شده، ملی امنیت از که ییهایبندمیتقس

 ملی امنیت هایهدف زیربنایی هایشاخص به شیوبکم که هستند مشترکی عناصر
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 این به را ملی امنیت اهداف توانمی مهم و مشترک عناصر این کردنجدا با. دارد اشاره

 :کرد بندیدسته طریق

 :یامنطقهامنیت الف(

ی از جمله سطوح مباحث امنیتی است که پس از فروپاشی ابر قدرت امنطقهامنیت 

در بین کشورهای جنوب دارای اهمیت  ژهیوبه« شدنیهانج»شرق مطرح شده و پدیده 

ای در همکاری نهفته است و ماهیت امنیت منطقه نکهیاقابل توجهی است. نظر به 

نگرند، ای مؤثر در برقراری و تداوم امنیت میها به این سطح به مثابه شیوهدولت

گیری چنین ال شکل. به دنباستای بسیار حائز اهمیت بنابراین موضوع امنیت منطقه

ای، ای مطرح شدند. قدرت منطقهقدرت منطقه عنوانبهها رویکردی، برخی دولت

افزاری خود، دارای نفوذ و افزاری و نرمهای سختبازیگری است که بر پایه توانایی

 (.0:1313عسکری، مینایی، است )اثرگذاری مؤثری در سطح منطقه 

 :امنیت نظامی ب(

نیت نظامی عبارت است از: میزان قابلیت نیروهای مسلح یک ترین تعریف امجامع

: 1301ماندل، ) زیقهرآمکشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات 

امنیت نظامی به مفهوم آن است که کشور از خطر تهدیدهای نظامی در امان باشد.  (.10

باشد که عالوه بر  تواند امنیت نظامی داشتهبدیهی است یک جامعه در شرایطی می

های اقتصادی، علمی، تکنولوژیک، انسانی، عمق استراتژیک و رهبری داشتن قابلیت

گویی به قوی، نیروهای مسلح آن جامعه نیز از توان رزمی نسبی برتر برای پاسخ

: 1317تهامی، باشند )تهدیدهای بالقوه و بالفعل نظامی موجود علیه کشور برخوردار 

27-111.) 

 :الت در کشورهای اسالمیروند تحو

بررسی تحوالت کشورهای اسالمی از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، 

لبنان، یمن، عربستان، اردن، فلسطین، مصر، تونس، لیبی، سودان، مالی، نیجر، نیجریه، 
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ی کشورهای سازکوچکها برآنند تا طرح تجزیه و دهد که غربیسومالی و ... نشان می

ی مسلمانان را اجرا کنند. روند کشنسل اجرایی سازند؛ در کنار آن نیز اسالمی را

های ها به دنبال تکرار جنگتحوالت چنان بوده است که برخی تأکید دارند غربی

طلبانه خود را صلیبی با ابزارها و اشکال جدید هستند تا اهداف ضد اسالمی و جاه

یی در گراافراطد اسالمی و ترویج اجرایی نمایند. این سیاست که با وضع قوانین ض

ی سراسری در کشنسلنظامی و  یلشکرکشداخل جوامع غربی صورت گرفته، 

 (. 12: 1310زاده، گیرد )عبدالحسینکشورهای اسالمی را در بر می

 ساز در منطقه:بازیگران آشوب

 منطقه غرب آسیا یکی از مناطق مهم در آسیاست که از نظر ژئوپلیتیکی، برخورداری

ای است. از ای و فرا منطقهی منطقههاقدرتاز منابع طبیعی و ... مورد توجه بسیاری از 

ها به ارزش ژئوپلیتیک غرب آسیا پی بردند و نام خاورمیانه را بر آن زمانی که غربی

ی متعددی بوده است. هارفاقتو  هارقابت، هاائتالف، هاجنگنهادند؛ این منطقه شاهد 

آمریکا، رژیم صهیونیستی،  متحدهاالتیامنطقه غرب آسیا؛  از درسبازیگران آشوب

 انگلیس و عربستان سعودی هستند.

 عربستان سعودی:الف(

مذهبی در جهان اسالم، به ویژه منطقه  -یافرقهی و ترویج درگیری افکناختالف

های بزرگ و به تبع آن ی مهم قدرتهازهیانگغرب و جنوب غرب آسیا، همواره جزو 

بوده است. در این میان، وهابیون و آل سعود با ادعای رهبری  هاآنم سرسپرده حکا

مذهبی و پررنگ شدن  -یافرقهجامعه اهل سنت از هیچ تالشی برای ایجاد درگیری 

ی اگونه؛ به اندنکردهسنی فروگذار  -ی بر مبنای جدایی خطوط شیعیافهیطاتمایزات 

مقاومت و تالش جمهوری اسالمی در منطقه که خط تقابل با انقالب اسالمی، محور 

که در هماهنگی با مطامع و خواست رژیم  هاستآنی اساسی هاتیاولوجزو 
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 دارندیمیی قرار دارد. مقامات رسمی عربستان اذعان آمریکا مرداندولتصهیونیستی و 

هدف اصلی در سیاست خارجی عربستان، مبارزه با تهدید ایران و جلوگیری از تسلط 

 (.173: 1313فر، کریمیاست )کشور بر منطقه  این

ی متقابلی از یکدیگر دارند. انتظارات رژیم هاخواستهرژیم صهیونیستی و عربستان 

ی که عربستان اگونهبهصهیونیستی از عربستان شامل سه موضوع است: اول، امنیت؛ 

تی تأمین ی پیش ببرد که امنیت جامه رژیم صهیونیساگونهبهسیاست خارجی خود را 

یی است که مخالف رژیم هاگروهشود که این موضوع شامل برخورد با کشورها و 

نفتی سرشار و ذخایر  درآمدصهیونیستی هستند. دوم، جنبه مالی و پولی؛ عربستان از 

ارزی فراوان برخوردار است. مقامات رژیم صهیونیستی هم چشم طمع به این منابع 

ی و المللنیباز جمله حمایت از ریاض در مطبوعات  ییهابهانهو به  انددوختهعظیم 

همچنین برقراری البی گسترده در جهت تحکیم موقعیت عربستان، از مقامات سعودی 

با  ویآوتل. سوم، تالش برای برقراری روابط آشکار میان کنندیمی کالنی اخذ هاپول

شده است: ریاض. انتظارات عربستان از رژیم صهیونیستی در یک عنوان خالصه 

ای رژیم سعودی در مصاف با رقبا و همچنین تحکیم ثبات در حمایت از موقعیت منطقه

باشند ی که خاندان حاکم در رأس قدرت مانند گذشته برقرار اگونهبهداخل عربستان 

 (.1315باشی، قناد)

 :نقش غرب در خاورمیانهب( 

به  شد کهاسالمی ی گذشته درگیر تحوالت بیداری هاسالمنطقه غرب آسیا در 

ی جریان مرتجع عربی به فتنه قومی و مذهبی بدل گردید. یکی هااستیسمرور با اتخاذ 

ی غرب در مواجه با بیداری اسالمی؛ ایجاد اختالفات قومی، مذهبی، هایدستشیپاز 

سیاسی و ... بود که به خوبی از آن استفاده شد. هم اینک رویکرد کالن در قالب ایجاد 

سنی،  -عجم، شیعه -. تقابل عربشودیممتعدد در منطقه غرب آسیا دنبال  یهاتقابل

رافضی و ... باعث شده است منطقه به گردابی از نیروهای  -، سلفیگرااسالم -سکوالر
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ی واقعیت حقیقی این منطقه فراملدر حال رقابت تبدیل شود. در این میان نیروهای 

اشتن مرز سوریه و عراق، مؤلفه اصلی خالفت ؛ به ویژه داعش که با از میان برداندشده

آمریکا همچون جنگ شوروی در افغانستان و ظهور  دیتردیباما ؛ را به وجود آورد

القاعده، این بار در عراق و سوریه زمینه ظهور داعش را فراهم کرد. به طور خالصه 

عربستان  متحده آمریکا،رژیم صهیونیستی، ایاالتساز )گفت بازیگران آشوب توانیم

تأمین امنیت رژیم صهیونیستی به عنوان غده  هدفشانو ...( تمام  سعودی، انگلیس

سرطانی جهان اسالم، ایجاد رقابت تسلیحاتی میان کشورهای اسالمی، ایجاد تفرقه برای 

ی هامیرژی افراطی تروریستی، حمایت از هاگروهتضعیف جهان اسالم، حمایت از 

است ی و مداخله در امور داخلی کشورها طلبجنگسیاسی مرتجع و مستبد، 

 (.64: 1310زاده، عبدالحسین)

 رقابت نظامی و تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا

ی برای ابالقوهرقابت تسلیحاتی یکی از معضالت منطقه غرب آسیا است که زمینه 

و  بازار تسلیحاتی دنیا است نیتربزرگ، غرب آسیا برآوردها. مطابق ستا هاتنشایجاد 

درصدی در خرید تسلیحات داشته است. عربستان، قطر،  17به بعد رشد  2712از سال 

آمریکا  متحدهاالتیاخریداران تسلیحات و  نیتربزرگامارات متحده عربی و ترکیه 

میلیارد دالر به این امر  54ی نزدیک به ابودجهفروشنده آن است. عربستان  نیتربزرگ

. شودیمن چهارمین کشور در این حوزه محسوب به عنوا ؛ واختصاص داده است

 477تا  06در دست رژیم صهیونیستی است و این رژیم  عمدتاً رمتعارفیغی هاسالح

؛ زیرا مصر و رژیم ستا هاینگرانی در اختیار دارد که منبع عمده اهستهکالهک 

اورمیانه در و ایده خ اندوستهینپی اهستهی هاسالحصهیونیستی هنوز به کنوانسیون منع 

شروع شده، هنوز به هیچ سرانجامی  1107ی که از دهه کشتارجمعخصوص سالح 

ای شکل چنین منطقه اندندادهنرسیده است؛ زیرا رژیم صهیونیستی و آمریکا اجازه 
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(. کاندولیزا رایس، وزیر اسبق امور خارجه 1315باشگاه خبرنگاران جوان، ) ردیبگ

ی کشورهاتصریح کرد قراردادهای نظامی آمریکا با آمریکا، مدتی قبل در اظهاراتی 

لبنان، سوریه و ایران  اهللحزبمنطقه، امکانی برای مهار و مقابله با نفوذ منفی القاعده، 

ی تازه و بندصفتالش دارد با ایجاد یک  متحدهاالتیااست. در مقطع کنونی نیز 

ی را برای تشدید ازهتاتقویت توان دفاعی و تهاجمی متحدان خود در منطقه جبهه 

ای علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند. به زعم بسیاری از مقامات فشارهای منطقه

این کشور، ارسال تسلیحات به کشورهای غرب آسیا پاسخی به ایران است. آمریکا 

نگران نفوذ ایران در منطقه است و قصد دارد با تقویت همسایگان ایران، مانعی جدی 

ان ایجاد کند. ارزیابی استراتژی امنیتی جدید آمریکا در غرب آسیا، حاکی سر راه کشورم

و تالش برای  افزارجنگاز رویکرد آن کشور مبنی بر تأمین صلح از طریق افزایش 

 (.1315خجسته، است )افزایش فشار به دولت ایران 

ی جدید تسلیحاتی به هافروشاهداف کشورهای غربی و آمریکا در ارتباط با 

 در موارد زیر خالصه کرد: توانیمرهای منطقه را کشو

  ی و افزایش حوزه نفوذ جمهوری اسالمی ایران در سطح حوزه ابیقدرتمقابله با

 و منطقه غرب و جنوب غرب آسیا؛ فارسجیخل

  افزاری و در ابعاد نرم ژهیوبهافزایش وابستگی کشورهای منطقه به واشنگتن

 افزاری نظامی؛سخت

 با حضور  فارسجیخلمریکا به حفظ امنیت کشورهای جنوب نمایش تعهد آ

ی عظیم هوایی، دریایی، زمینی در این هاگاهیپایی در قالب آمریکاگسترده نظامیان 

ی مشترک نظامی مانند سپر دفاع موشکی با هاطرحکشورها و آمادگی برای اجرای 

 این کشورها؛
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  کشورهای عرب حوزه  ژهیوبهفروش پیشرفته تجهیزات نظامی به کشورهای منطقه

آمریکا چرخه اقتصادی خود را رونق دهد و از رشد  شودیمباعث  فارسجیخل

 (.1315خجسته، بکاهد )بیکاری در این کشور 

 :ی افراطی و تروریستیهاگروهحمایت از 

ی افراطی و تروریستی هاگروهیکی دیگر از معضالت منطقه غرب آسیا، وجود 

از تحوالت بیداری اسالمی گسترش یافتند، توسط بازیگرانی  که بعد هاگروهاست. این 

آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی ایجاد و  متحدهاالتیامانند 

(. هنگامی که گروه تروریستی داعش وارد 16: 1316زاده، خانعلیشدند )حمایت 

به عنوان بخشی از عربی و ترکیه از آن  –معادالت بحران سوریه شد، کشورهای غربی 

ی معارض با دولت اسد، حمایت مادی و تسلیحاتی گسترده کردند. در کنار روهاین

ی نفتی و قاچاق نفت، برخورداری از هاشگاهیپاالیی، دستیابی به منابع و هاکمکچنین 

و کشورهای منطقه و ... بر توانمندی مالی داعش و  دارانهیسرماکمک مالی برخی 

(. عربستان نیز یکی از 210: 1313 علیپور و همکاران،افزود )ن تقویت خودنمایی آ

ای عربستان، تروریستی داعش در منطقه است. با مشاهدۀ رفتار منطقه گروهحامیان 

در سطح جنوب  ژهیوبهسیاست خارجی این کشور  ابزارتروریسم تکفیری را  توانیم

شده گروه سیاسی ایدئولوژیک غرب آسیا در نظر گرفت. برای نمونه، القاعده به عنوان

ی از القاعده برای تحقق ریگبهرهبه ابزار قدرت امنیتی عربستان تبدیل شده است. 

دهد که عربستان در شرایط موجود نه تنها اهداف مذهبی، سیاسی و امنیتی نشان می

تمایز بین  کندیمدر غرب آسیا ندارد؛ بلکه تالش  تمرکزگراتمایلی به ایفای نقش 

ی مذهبی، نژادی و قومی در این منطقه را شدت بخشد. در واقع در اینجا دو هاگروه

یی مانند القاعده نقش کارگزاری هاگروهموضوع مشخص وجود دارد: نخست اینکه 

دارد؛ دوم، الگوی رفتار  بر عهدهشده عربستان را یدهسازمانامنیتی در اجرای اقدامات 
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لب استراتژی توسعه بحران است که از طریق امنیتی جنوب غرب آسیای عربستان در قا

هدایتی شهیدانی و مرادی کالرده، شود )یمی انجام گذاربمبی و انتحارعملیات 

1314 :236.) 

 :جمهوری عربی سوریه

کیلومتر مربع، هشتاد و هفتمین  116117جمهوری عربی سوریه با مساحتی حدود 

در جنوب غرب آسیا و ساحل شود. این کشور کشور جهان از نظر وسعت محسوب می

شده و از شمال با ترکیه، از شرق با عراق و از جنوب با  واقعشرقی دریای مدیترانه 

دفتر است )مرز رژیم صهیونیستی و اردن، از غرب با لبنان و دریای مدیترانه هم

استان شامل استان  14کشور سوریه دارای  (.1: 1310المللی، مطالعات سیاسی و بین

یف دمشق، قنیطره، درعا، سویدا، حمص، طرطوس، الذقیه، حماه، ادلب، دمشق، ر

 (.2: 1317آقامیری،باشد )حلب، رقه، دیرالزور و حسکه می

، به تدریج ماهیت متفاوت تحوالت این 2711با آغاز بحران در سوریه در سال 

کن ی که تجمعات اعتراضی در امااگونهبهکشور با سایر کشورهای عربی پدیدار شد؛ 

ای از عناصر های چریکی داد. عدهعمومی جای خود را به معارضین مسلح و جنگ

از بدنه نیروهای مسلح جدا شدند و اقدام به تشکیل ارتش آزاد سوریه  سرعتبهارتش 

کردند. القاعده نیز نیروهای خود را از سراسر دنیا فراخواند و برای جنگ از مرزهای 

سوریه کرد. به این ترتیب، بحران سوریه به جنگی تمام ترکیه، اردن و لبنان وارد خاک 

در بحران سوریه را  رگذاریتأثی فعال و المللنیبای و تبدیل شد. بازیگران منطقه اریع

 به دو گروه تقسیم کرد: توانیم
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 حامیان نظام سوریه:الف( 

ان ایجاد تأکید دارند و خواه زیآممسالمتاین گروه بر حل منازعه سوریه از طریق 

اصالحات اساسی در این کشور بدون هرگونه مداخله خارجی نظامی هستند. روسیه و 

 چین و جمهوری اسالمی ایران جزء گروه هستند.

 حامیان مخالفان نظام سوریه:ب( 

آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و رژیم  متحدهاالتیا

ی مختلفی هازهیانگاین گروه اهداف و  اگرچه. گیرندصهیونیستی در این گروه جای می

مقابله با نفوذ و قدرت  اسد و، اما دو هدف مشترک برکناری بشار کنندیمرا دنبال 

 (.221: 1315روشن،  پورلیکنند )اسماعیمجمهوری اسالمی ایران در منطقه را پیگیری 

و  اهللحزبان، سوریه متحد استراتژیک ایران در غرب آسیا و حلقه واسط میان ایر

ی این کشور، عربستان تالش کرد از این هایناآرام. با آغاز رودیمحماس به شمار 

ای ایران استفاده کند؛ بنابراین سیاست ی از کاهش نفوذ منطقهریگبهره منظوربهفرصت 

مداخله در امور داخلی سوریه از طریق پشتیبانی مالی برای تهیه سالح و قاچاق اسلحه 

سوریه و ارائه راهکارهای عملیاتی را در دستور کار قرار داد. در کنار عربستان به داخل 

آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از طریق مالی و نظامی، مخالفان  متحدهاالتیاسعودی، 

شدن اوضاع سوریه تریبحرانبشار اسد را مورد حمایت قرار دادند. این وضعیت سبب 

هدف خود از رویکرد ائتالف با غرب و عربستان و  شد. ترکیه نیز برای دستیابی به

همچنین نیروهای داخلی مخالف اسد استفاده کرد. رژیم صهیونیستی نیز از حذف اسد 

. مرز مشترک سوریه با رژیم صهیونیستی باعث شده است که کردیممنافعی را دنبال 

اشد. دیگر اینکه ب اثرگذاربر امنیت رژیم صهیونیستی  مستقیماًهرگونه تحول در سوریه 

نظام سیاسی سوریه از ابتدا معاهده صلح با رژیم صهیونیستی را امضا نکرده و بدین 

تغییری در نظام سیاسی  هرگونه. رودیمترتیب دشمن عربی رژیم صهیونیستی به شمار 
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تهدیدهای رژیم صهیونیستی را کاهش دهد. سوم، به دلیل اتحاد  تواندیمسوریه، 

سوریه و حمایت این دو کشور از محور مقاومت در منطقه، تحول  استراتژیک ایران و

تواند گفتمان مقاومت را تضعیف کند و موجب افزایش ساختاری در سوریه می

 (.0: 1315ربیعی و همکاران، شود )کنشگری رژیم صهیونیستی در منطقه 

 در پی تضعیف محور مقاومت هاآنبه طور کلی، جبهه معارضان و حامیان خارجی 

در منطقه بودند. محور مقاومت الگویی بود که پس از حمالت آمریکا به افغانستان و 

ی ایران در منطقه، به هااستیسعراق و در نتیجه نزدیکی بیشتر کشورهای همسو با 

الگوی غالب سیاست خارجی ایران تبدیل شد. به همین دلیل، تضعیف محور مقاومت 

هوری اسالمی ایران باشد و در این بین تهدیدی برای امنیت ملی جم توانستیم

تحوالت و بحران سوریه، محور مقاومت و گفتمان ضد امپریالیستی آن را با چالش 

ای و ی منطقهروهاینکرد. با توجه به آنکه بحران سوریه تحت تأثیر جدی مواجه می

 است، بنابراین مدیریت این بحران نیز باید توسط چنین افتهی گسترشالمللی بین

 (.121: 1315نژاد، مصلی) رفتیپذیمنیروهایی انجام 

 :احزاب مخالف دولت سوریه

م، کشور سوریه دیگر شاهد  1112المسلمین در سال بعد از سرکوب شورش اخوان

های سیاسی توسط احزاب جبهه ملی فعالیت احزاب مخالف نبود و تمامی فعالیت

م، احزاب مخالف  2777اسد در سال  شد. با به قدرت رسیدن بشارانجام می خواهیترق

 17دولت در داخل و خارج کشور شروع به رشد نموده و حتی بعضی از احزاب با 

در زیر به معرفی چند حزب مخالف سوریه  ؛ کهعضو اعالم موجودیت نمودند

 (.145: 1310علیزاده طباطبایی، ) میپردازمی

 شوند.ها حمایت میاین گروه از سوی سعودی سلفیون: الف( 

شود ترین گروه سیاسی معترض سوریه قلمداد میاین گروه مهم ها:اخوانیب( 

 شود.که از سوی ترکیه حمایت می
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تشکیل شده  انیگراغربهای این جریان از گروه ها:سکوالرها و لیبرالیستج( 

)به صورت مشخص فرانسه(، بنابراین فاقد پایگاه اجتماعی بوده و صرفاً در میان برخی 

 باشند.روشنفکران دارای حامیانی می از

این تجمع از سوی رفعت عموی بشار اسد که در  تجمع یکپارچه قومی:د( 

 میالدی تأسیس گردید. 2776نماید در سال خارج از سوریه زندگی می

رهبری این حزب بر عهده فرید الغادری است و با آمریکا و  حزب اصالح:ه( 

المسلمین رد. این حزب به شدت با خط اخوانرژیم صهیونیستی رابطه نزدیکی دا

نمودن مردم به پذیرش المسلمین را به خشونت و تالش جهت اجبارمخالف و اخوان

 سازد.عقایدش متهم می

 :خارجی در سوریه جوی ستیزه گروه

 :النصره جبههالف(

 گروه کمک با. م 2711 سال اواسط «الجوالنی ابومحمد» سرکردگی به النصره جبهه

 سوی از داعش، گروه از استقالل ضمن بعدها. شد تقویت و تأسیس داعش ریستیترو

 موضوع، همین و شد انتخاب سوریه در القاعده اصلی شاخه عنوان به «الظواهری ایمن»

 هفت الی پنج گروه این نیروهای تعداد. است داشته پی در را داعش و النصره اختالف

 گروه این. دارند فعالیت سوریه استان 14 از استان 11 تمام در که است نفر هزار

 گذاریبمب خودروهای انفجار و انتحاری هایعملیات از بسیاری مسئول تروریستی

 در والزّهرا نبل روستاهای شیعیان محاصره و ترور ربایش،. است سوریه مناطق در شده

 41 باعات آمارها، آخرین طبق. است تروریستی گروه این اقدامات دیگر از حلب استان

 گروه این در ... و استرالیا فرانسه، انگلیس، پاکستان، افغانستان، عربستان، جمله از کشور

 به النصرهجبهه نفوذ گسترش علت به. م 2713 سال اواخر در. دارند عضویت تروریستی

 جبهه، این به مسلح هایگروه دیگر پیوستن همچنین و ترکیه و سوریه مرزی مناطق
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 پیشبرد برای النصرهجبهه سرکردگان با مذاکره به مجبور آمریکا تدول مقامات برخی

 .(1316 بشارتی،) شدند سوریه دولت تضعیف برای خود طرح

 :«شام و عراق در اسالمی دولت» تروریستی گروهب(

 این. است «البغدادی ابوبکر» شام، و عراق اسالمی دولت تروریستی گروه سرکرده

 نام به عراق االنبار منطقه در مستقر عراقی هایوریستتر از آن مرکزی هسته که گروه

 جبهه» با ائتالف هدف با 2712 سال در است، شده تشکیل «عراق اسالمی دولت»

 سوریه در را گروهی مستقل، صورت به آن با اختالف از پس اما شد؛ تشکیل «النصره

 در آن گسترش رد سعی و داد تشکیل «داعش» یا «شام و عراق در اسالمی دولت» نام با

 به و عراق خاک در خود حامی عشایر با قوی ارتباط دارای و دارد سوریه نقاط تمام

 و دیرالزور ادلب، مانند عراق و سوریه مشترک مناطق در ،«االنبار» استان در تردقیق طور

 در را ترکیه و سوریه با مرز در الرّقه مرزی شهر کامل کنترل گروه این. است الرّقه

 فتواهای. است کرده تأسیس آن در «اسالمی دولت» خود ادعای به و داشته اختیار

 و الرّقه استان در نفر هاده قتل باعث روزانه گروه این هایسرکرده سوی از تکفیری

 گردان مواضع به گروه این حمله پی در؛ و م 2713 سال در. شودمی حلب استان حومه

 ترکیه، مرز در «الهوی باب» مرزی نطقهم در «شمال طوفان» گردان و «شام احرار»

 هایگروه آن سوی یک در که شد آغاز سوری مسلح هایگروه میان داخلی درگیری

 در و «النصره جبهه» و «آزاد ارتش» ،«الشام احرار» ،«شمال طوفان» ،«الرسول احفاد»

 «المهاجرین و انصار» تروریستی گروه و «شام و عراق در اسالمی دولت» دیگر، سوی

 و علویان شیعیان، با مبارزه را خود اصلی هدف داعش تروریستی گروه. داشتند شرکت

 در سلفی اندیشه با اسالمی امارت تشکیل خواستار و کرده معرفی سوریه در مسیحیان

 .(1316 بشارتی،) است سوریه
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 :نقش عربستان در تحوالت سوریه

 :های افراطیبر حمایت از گروه تمرکزالف( 

کنند خشونت را در برداری نادرست از دین تالش میی تکفیری با بهرههاگروه

طلبانه نسبت به سایر جهان اسالم امری طبیعی نشان دهند و با عملکرد خشونت

شدن آتش نزاع بین مسلمانان شوند. ورشعلههای اسالمی، موجب تفرقه و گروه

ها اده از ظرفیت آنهای بزرگ در خصوص جریان تکفیری، استفهدف قدرت ترینمهم

است برای نفوذ در جهان اسالم و رسیدن به منافع ملی و فراملی خودشان بوده 

های دیکتاتور های آمریکا و غرب و برخی از رژیم. دولت(01: 1310زاده، )عبدالحسین

ی منطقه را از مسیر خود منحرف کنند. در هاانقالبکنند منطقه غرب آسیا تالش می

زدن ساز از کشورهای مستبد موجب دامنرب و کشورهای آشوبمجموع، حمایت غ

به گسترش  توانیمبه فرآیند آشوب در منطقه شده است. از نتایج این حمایت 

تروریسم در منطقه و جنگ عربستان علیه یمن اشاره کرد. انگلیس در سال اول حمله 

ات سالح به میلیارد دالر سالح به ریاض فروخت. صادر 6عربستان به یمن، حدود 

عربستان همچنان از سوی انگلیس و برخی دیگر از کشورهای غربی ادامه دارد. در 

یی هستند که این هاتیجناهای غربی شریک جرم عربستان در تمامی واقع، دولت

های تکفیری و تروریستی به کشور به صورت مستقیم در یمن و با حمایت از گروه

. با حمایت شودیمو سایر کشورها مرتکب صورت غیر مستقیم در سوریه و عراق 

کشورهای غربی، عضویت عربستان در شورای حقوق بشر تمدید شد تا این کشور 

تحقیقی در این زمینه،  هرگونهجنگی باشد.  کارتیجنامصون از تشکیل پرونده 

های دولت نشاندهدستهای حامی عربستان را نیز رسوا خواهد کرد. عربستان دولت

ی در نیآفربحرانها و آماده برای ی آنهااستیسکردن نطقه برای پیادهغربی در م

کشورهای اسالمی و اختالف میان مذاهب مختلف اسالمی است. اگر حکومت عربستان 
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ی خود هااستیسکردن های غربی بتوانند برای پیادهمردمی بود، امکان نداشت دولت

ورهای غربی در گرو وجود این کشور را تحت هدایت خود در آورند. منافع کش

ها نسبت به تحوالت منطقه کشورهای مستبد در منطقه است؛ بر همین اساس آن

)بیداری اسالمی( واکنش نشان دادند و شروع به پروراندن نیروهای تکفیری در منطقه 

 (.12: 1310زاده، عبدالحسینشوند )گیری خاورمیانه اسالمیکردند تا مانع شکل

 اهدافی با مذهبی شکل به آسیا غرب جنوب کشورهای بین تروریستی اقدامات

 صورت ایمنطقه سیاسی انسدادهای و هاتیمحروم ی،افرقه و قومی یهاشکاف مانند

 حمایت و نفوذ گسترش برای عربستان توسط آمریکا نیابتی جنگ طریق است. از گرفته

 کشورهای از کی هر سوریه، جمله از درگیر کشورهای در خاص سیاسی یهاگروه از

 در متفاوتی رویکردهای موضوع، این از منبعث یهافرصت و تهدید براساس منطقه

 در تروریسم گسترش کهگونه آن رسدیم نظر به حال عین دراند. کرده اتخاذ آن قبال

 سایر رویکرد دارد؛ المللیبین و ایمنطقه داخلی، چندگانه یهاشهیر درگیر، کشورهای

 عربستان .گیردمی تأثیر چندگانه سطوح همین از نیز موضوع این به منطقه کشورهای

 جلوگیری و مهار را آن از بخشی که اشیخارج سیاست استراتژی به توجه با سعودی

 نموده ایفا کشور این تحوالت در بارزی نقش دهد،می تشکیل منطقه در ایران نفوذ از

 تا گرفته القاعده شورشیان از معنوی و مالی حمایت از ای،گسترده اقدامات و است

 برای کشورها دیگرکردن متقاعد جهت در عربی - غربی محور در فعال مشارکت

 کشور این به حمله برای وقفهیب تالش نهایت در و سوریه حکومت مخالفان از حمایت

 در مداخله برای المللیبین بسیج ایجاد در عربستان دولت اگرچه. است داده انجام

 شورشیان تسلیحاتی و مالی تأمین ضمن طریق این از توانست اما نبود؛ موفق سوریه

 جانب از که فشارها این کنار در. کند کمک اسد بشار دولت تضعیف به کشور، این

 اقدامی در 2711 نوامبر 20 تاریخ در عرب اتحادیه ،گرفتیم صورت عربستان

 قرار داد بانکی و الیم تحریم مورد عرب، کشور 11 توسط را سوریه دولت هماهنگ،
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 که بود کشورهایی اولین از سوریه. داد کاهش زیادی میزان تا را سوریه پول ارزش که

 رسمیت به را ایران اسالمی جمهوری دولت ،1101 سال در اسالمی انقالب از پس

 از ایران علیه عراق تحمیلی جنگ در که بود ایعربی کشورهای معدود از نیز و شناخت

 اسالمی، جمهوری یریگشکل ابتدای از دیگر، عبارت به؛ نکرد مایتح صدام رژیم

 دیگر بُعد. است داشته ایران با ایجویانه همکاری و نزدیک روابط همواره سوریه دولت

 اسرائیل رژیم برابر در کشور این جویانهمقابله سیاست اتخاذ ایران، برای سوریه اهمیت

 از جزیی حماس و هللاحزب ایران، کنار در ار سوریه دولت راهبردی، از لحاظ که است

 34 طول در منطقه در ایران استراتژیک متحد سوریه. داده است قرار مقاومت محور

 سیاسی فرآیند طریق از تنهااند کرده اعالم رسماً ایرانی مقامات. است بوده گذشته سال

 (.12 ،1312حمایتیان،وفصل کرد )حل را سوریه بحران توانمی

 :ات عربستان در برابر اقلیت شیعهاقدامب(

از ایران، وجود اقلیت شیعی  فارسجیخلاز دالیل ترس عربستان و کشورهای حوزه 

. عربستان با تهاجم به بحرین و یمن، ستا هاآنی ایران بر رگذاریتأثدر این کشورها و 

ردن کی لجستیکی، ملی و تسلیحاتی از مخالفان بشار اسد در سوریه، قلمدادهاتیحما

لبنان به عنوان یک گروه تروریستی، مخالفت با نفوذ سیاسی ایران در  اهللحزبجنبش 

زدن به و ضربه ی ایران، همسویی با رژیم صهیونیستیاهستهلبنان، مخالفت با توافق 

منافع ایران در غرب آسیا تالش دارد توازن قدرت در غرب آسیا را به نفع خود 

آمریکا و  متحدهاالتیاسیاسی عربستان با همکاری  بنابراین نخبگان؛ دگرگون کند

کنند ائتالف با رژیم صهیونیستی علیه منافع و امنیت جمهوری اسالمی ایران اقدام می

دهد که دولت آن کشور (. الگوی رفتاری عربستان نشان می55: 1310زاده، عبدالحسین)

از الگوی  نیبنابراا کند؛ ای ایران ادامه پیداجازه دهد تحول قدرت منطقه خواهدینم

ای ایران به ویژه میان . عربستان به شدت نگران نفوذ منطقهکندیمتهاجمی استفاده 



 سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسالمی ایرانربستان و تأثیراز نقش ع متأثرتحوالت سوریه  
 

44 

کند نقش و نفوذ ایران را کاهش دهد در واقع، مقابله با نفوذ شیعیان است و تالش می

همسایگانش یعنی بحرین و یمن از  نیترکینزدایران در عراق، لبنان، سوریه و 

ی گذشته در چارچوب هاسالاهداف عربستان در منطقه است. عربستان در  رینتمهم

ای به شدت از گسترش نفوذ جمهوری اسالمی در رقابت ایران بر سر برتری منطقه

نامد، نگران بوده و تالش کرده هالل شیعی( میآنچه )عراق و لبنان و بحرین و تشکیل 

، المللنیباران، فصلنامه مطالعات روابط علی نجات و همککند )است این نفوذ را مهار 

1316 :23.) 

 :اقدامات سیاسی و امنیتی عربستانج( 
ی عربستان سعودی از ابتدای تأسیس در برابر هااستیسو  هاواکنشبررسی 

محوری و محوریت حفظ تحوالت محیط پیرامونی، نشان از وجود نوعی امنیت

 قرنن از ابتدای تشکیل در اوایل موجودیت کشور در سیاست خارجی دارد. عربستا

های دولت پادشاهی ی مختلفی مانند پان عربیسم موجود در سیاستدهایتهدبیستم، 

و بعد از آن در قالب حزب بعث صدامی، امواج گسترده  1161عراق قبل از سال 

ناسیونالیسم عربی در سوریه و مصر و تهدیدهای مقطعی اقلیت شیعه را از سر گذرانده 

ن تهدیدها موجودیت و بقای عربستان را هدف گرفته بودند؛ بنابراین مقابله با است. ای

ای این کشور شده ها که مستقیماً موجب ایستایی و سکون سیاست خارجی منطقهآن

 . از ابتدای قرن حاضر نیز گسترش و رشد سیاسی شیعیان بانمودیمبودند، ضروری 

ی اخیر، خطر گسترش تحوالت هاسالر عنوان گفتمان انقالب اسالمی در منطقه و د

ی داخلی، اولویت امنیتی سیاست خارجی عربستان را افزایش هاعرصهبهار عربی به 

این کشور در مقابله  انهیگراواقعبودن سیاست پابرجارغم داده است؛ با این تفاوت که به

با تهدیدهای موجودیتی، این موضوعات موجب ایجاد نوعی تحرک و پویایی در 

ای عربستان شده است. به عبارتی در این برهه، سیاست خارجی سیاست خارجی منطقه

عربستان با دوری از سکون و ایستایی قبلی، در قبال موضوعات منطقه واکنش نشان 
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ی از ریگبهرهداده است. در چارچوب این سیاست خارجی تهاجمی، عربستان با 

، سعی در مدیریت و ستا هانآابزارهای مختلف که تروریسم تکفیری نیز جزء 

و راهبردهای عملیاتی  هااستیسنیافتن تحوالت به داخل دارد. بر این اساس، انتقال

 تندروهای ی از گروهریگبهرهعربستان سعودی در جهت حمایت از ایجاد، گسترش و 

های اعمالی در تفاوت اهداف اعالمی و سیاست دهندهنشانای، به ویژه در محیط منطقه

ها در قالب کلی تروریسم است خارجی این کشور است. حمایت از این گروهسی

ای تکفیری عالوه بر اینکه نوعی واکنش عربستان برای مدیریت تحوالت منطقه

ای این کشور در سطح محوری سیاست خارجی منطقهشود، نشان از امنیتمحسوب می

م همگرا در کشورهای منطقه ها و اقوااستراتژیک و همچنین محوریت استفاده از گروه

به عبارت  (؛234: 1313هدایتی شهیدانی و مرادی کالرده، دارد )در سطح تاکتیکی 

، زیرا مشروعیت و ثبات ردیگیمدیگر، امنیت خارجی عربستان از امنیت داخلی آن تأثیر 

ترین چالش این کشور است. حکومت داخلی همانند سایر کشورهای جنوب، مهم

با این چالش در سیاست خارجی روبرو بوده است که چگونه بین سعودی همواره 

ی جهانی توازن برقرار کند. با تغییر هایاستراتژمنافع داخلی، نیازهای امنیتی خود و 

ی عربی، هاامیقموازنه قدرت در غرب آسیا پس از سقوط صدام و به ویژه پس از 

قالب و به دنبال آن محیط عربستان سعی داشت فرایندهای سیاسی کشورهای در حال ان

ی در سیاست ریگمیتصمامنیتی منطقه را در راستای منافع خود مدیریت کند؛ زیرا 

های استراتژیک رقیبان منطقه خارجی عربستان بیش از آنکه براساس ارزیابی توانایی

؛ کشدیمهایی است که مشروعیت خاندان سعودی را به چالش باشد، مبتنی بر نگرانی

ان در سوریه با حمایت از مخالفان اسد موجب ظهور داعش شد که خود اما عربست

ۀ اقدامات، روی آوردن به جینتکرد.  جادیمنطقه اچالشی دیگر برای عربستان و 
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کنند هراسی بود تا تشکیل نیروی نظامی مشترک اعراب به رهبری خود را توجیه ایران

 (.02: همیانی)

 :عربستان یخارج استیاهداف سد(

ناتو و  مانیعضو پ یرابطه با کشورها جادیهدف با ا نیا :ایمنطقه یزنهمواـ 

از هرگونه  قیطر نیتا از ا ؛دارد یاژهیارتباط و ،ها قرار دارندکه در مدار آن ییکشورها

و  یآن به داخل عربستان سعود تیدر منطقه و سرا یافکار انقالب ایو  یآشوب و ناآرام

 .دینما یریجلوگ قهمنطکار محافظه یکشورها گرید

و وجود  ییایمکان جغراف نیظهور اسالم در ا :جهان اسالم یبر رهبر دیتأک ـ

کشور اعطا کرده  نیبه ا یاسالم یکشورها نیرا در ب یبرتر گاهیجا نیفیشر نیحرم

رو  نیشود. از اقطب جهان اسالم شمرده می نیترعنوان مهماست که همواره به

 است. انهیدر تحوالت منطقه خاورم کنندهنییمهم و تع ،رگذاریتأث یعربستان کشور

خاندان آل سعود معتقدند  :در منطقه یانقالب یهامخالفت و مبارزه با کانونـ 

شدن با وجود مراسم ساالنه حج و جمع ؛افتدیدر جهان اسالم اتفاق ب یکه هر تحرک

کشور،  نیبسته ا یاسیبا توجه به ساختار س یزائر در عربستان سعود ونیلیحدود دو م

 کشور خواهد گذاشت. نیا یبر اوضاع داخل یاعمده ریدر هر صورت تأث

 استیدر س یاز اهداف مهم عربستان سعود گرید یکی :تیوهاب نییآ جیتروـ 

حوزه نفوذ خود را گسترش داده و  قیطر نیاست تا از ا تیوهاب نییآ جیترو ی،خارج

-http:/peaceه تحقق بخشد )خود را در منطق یجهان اسالم و برتر یرهبر

ipsc.org/fa/category/articles.) 

 :ایران اسالمی جمهوری

ی پس از پیروزی انقالب اسالمی، این باور به وجود آمده بود که ساخت هاسالدر 

نظام سیاسی و همچنین اهداف  کیدئولوژیاقدرت و سیاست در ایران به دلیل ماهیت 

ی هانهضتص دفاع از مسلمانان و سیاست خارجی جمهوری اسالمی در خصو
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ی ساخت قدرت و سیاست در منطقه از هایژگیوو ماهیت و  سوکاز ی بخشیآزاد

ای را های فرا منطقهسوی دیگر؛ به نحوی است که هرگونه مدیریت و کنترل قدرت

ای و اقتدار ناشی از ی منطقههابحرانناممکن سازد. با این حال نوع مدیریت ایران در 

گیری جبهه مقاومت تبلور یافته، نشان داد که ایران از موقعیت و فرصت در شکل آن که

مند است و در صورت ها بهرهی با آنسازائتالفای و حتی های فرا منطقهکنترل قدرت

از چنین رویکردی در سیاست خارجی خود استفاده کند. نمونه مهم  تواندیملزوم 

شود، طی آن ای در بحران سوریه مشاهده میطقههای منی ایران در بحرانسازائتالف

توافق ایران و روسیه موجب تحولی شگرف در سطح منطقه شد و حتی پیامدهای 

ای در غرب ی نوظهور و امنیت منطقههاتیهوشعیب بهمن، سمینار داشت )جهانی نیز 

و  «آری»(. امروز نظام جمهوری اسالمی، یک کشور اثرگذار است؛ 1315آذر  13آسیا، 

؛ این برای کشور خیلی گذاردیماو در مسائل منطقه، حتی در مسائل جهانی اثر « نه»

ی نماز جمعه تهران، مورخ هاخطبهبیانات مقام معظم رهبری در است )مهم 

14/11/1317). 

 :المللنیبنظم مطلوب کشور ایران در منطقه و نظام 

به چهار محور مهم  انتویمرا  المللنیبنظم مطلوب ایران در منطقه و نظام 

و  دهی به نظام عادالنه، ایجاد صلح فراگیر، عدم مداخله در امور داخلی کشورهاشکل

 برداشت از جهان اسالم به عنوان یک مجموعه یکپارچه خالصه کرد.

 :ی به نظام عادالنهدهشکل

و اهداف سیاست خارجی دولت اسالمی  فیوظای یکی از طلبعدالتعدالت و 

ی که حکومت اسالمی موظف است در سیاست خارجی خود، هم با اهگونبهاست؛ 

المللی اقدام ی در سطح بینگسترعدالتها رفتار و هم در جهت دولت ریبا ساعدالت 

گفت نظمی که نظام جمهوری اسالمی ایران در منطقه و  توانیمکند. بر این اساس، 
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ل همه کشورها از بند ظلم و ی و استقالزیاستکبارستجهان به دنبال آن است مبتنی بر 

ی اسالمی و انسانی است که در آن هاآموزهبه بهترین  هاملتستم و فراخواندن تمام 

سهمی از آزادی و  تواندیمی با اتکا به خود هر کشورقوی بر ضعیف سیطره ندارد و 

 رفاه را برای مردمان خود به ارمغان آورد. براساس این دیدگاه، نظام جمهوری اسالمی

ی خود، تمام کشورهای منطقه و جهان را که در زیاستکبارست سابقهایران با توجه به 

 نیتربزرگتا خود را از  خواندیمچنگال ظلم و استکبار اسیرند، به محور مقاومت فرا 

ظالمان جهان که همانا آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند برهانند و به اجرای نظم 

 (.101: 1310حسین زاده، عبدالرسانند )عادالنه یاری 

 :ایجاد صلح فراگیر

آن را صلح  توانیماست که « جزئی»نقطه مقابل صلح  صلح فراگیر و پایدار،

از راه بازسازی ساختار روابط،  کوشدینمناپایدار و مبتنی بر ستم توصیف کرد که 

ا یکی از بازتاب موازنه قوا در عرصه نبرد است و لذ صرفاًعدالت را برقرار سازد؛ بلکه 

و در عین حال، در انتظار  ردیپذیمدو طرف به ناچار، نه از روی میل باطنی آن را 

اما صلح فراگیر و پایدار، یک صلح دائمی و ؛ فرصتی است تا موازنه قوا را تغییر دهد

و هدفش این است که در ساختار  ردیگیمهمه جانبه است که همۀ قضایا را در نظر 

غییری واقعی به وجود آورد تا عوامل تنش میان آن دو از بین روابط میان دو طرف، ت

 اهللتیآبرود و عدالت برقرار شود و دو طرف، مصلحت خود را در آن بدانند. حضرت 

خوانده و عدالت را اساس  تیخاصیبرا مذموم و  رعادالنهیغای صلح تحمیلی و خامنه

دنیا مثل همیشه به آرامش و صلح و امروز » :ندیفرمایم. ایشان انددانستهپایداری صلح 

که  میاگفتهما همواره  البتهامنیت احتیاج دارد. یکی از نیازهای اساسی بشر، صلح است. 

، از جنگ رعادالنهیغصلح باید با عدالت همراه باشد. برای یک ملت، صلح تحمیلی و 

، بشریت را هم بدتر است. بشر به امنیت و صلح احتیاج دارد. هر کس این را تهدید کند
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« کنندکنند، بشریت را تهدید میتهدید کرده است. امروز کسانی که صلح را تهدید می

 .(23/70/1317ی به مناسبت عید مبعث، العالمدظله)بیانات مقام معظم رهبری 

 :در امور داخلی کشورها مداخله عدم

مللی نیست الیکدیگر، پدیده جدیدی در روابط بین ها در امور داخلیمداخله دولت

و جامعه جهانی شاهد منازعات بسیاری در این زمینه بوده است. عدم مداخله در امور 

المللی است. عدم مداخله به این معنی است بین شدهرفتهیپذداخلی دیگران یک اصل 

که یک کشور نباید در امور داخلی یا خارجی کشور دیگری مداخله کند. در کنار این 

منطقه تبدیل شده است. حمله به  گرمداخله نیتربزرگی به کشورها، عربستان سعود

دخالت عربستان سعودی در امور کشور دیگری است. استکبار با راه  نیتربزرگیمن 

؛ در حالی که کندیمرا فراهم  کشورهازمینه دخالت در « هراسیایران»انداختن پروژه 

ی تروریسم و ایجاد صلح در ایران به دنبال سیطره بر منطقه نیست، بلکه هدفش نابود

های اخیر تالش فراوان کرده و منطقه است و برای تحقق این گفتمان، طی سال

های بسیاری را متحمل شده است. اگر امروز سوریه و عراق از استقالل هزینه

اند، نتیجه ی به تمامیت ارضی خود به سرعت پیش رفتهابیدستو در مسیر  برخوردارند

 (.114: 1310عبدالحسین زاده، است )ری اسالمی ایران بوده همین دکترین جمهو

 :ی یکپارچهامجموعهجهان اسالم به عنوان 

و موجب برتری  کندیمآنچه ملتی را از ملل دیگر و جامعه را از جوامع دیگر ممتاز 

است. مقام معظم رهبری در « اتحاد و انسجام و همبستگی»شود آن بر ملل دیگر می

ترین وظایف امت اسالم درباره مسائل جهان اسالم را ان اسالم، مهمراستای وحدت جه

 دانند: موارد زیر می

  ی او؛هاوهیشو  هانقشهشناخت دشمن و مقابله با 

  ی دشمن؛هایدشمنو  هاخدعهو  هاضربهمجاهدت برای بی اثر کردن 
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 اتحاد و برادری مسلمانان زیر لوای توحید؛ 

 از آن؛ برآمدهدر جهت وظایف  شناخت صحیح اسالم ناب و کوشش 

 بیانات مقام معظم رهبری  ؛»پشتیبانی واقعی و جدی از فلسطین(

وظایف امت اسالم پس از حوادث بیداری  نیترمهمی درباره العالمدظله

 (.71/70/1314اسالمی، 

 :المللیای و بینی فکری و شناختی ایران از تحوالت منطقههاشاخص

 از: اندعبارتالمللی ای و بینیران از تحوالت منطقهفکری و شناختی ا یهاشاخص

 های استکباری آمریکامقابله با سیاست 

 آزادی قدس 

 گرایی و پرهیز از تفرقهامت 

 تأکید بر مقاومت 

  ی اسالمی و مردمیهانهضتحمایت از 

  (.11: 1310زاده، عبدالحسین) سمیترورمبارزه با 

 آمریکا( متحدهاالتی)ا یاستکبارهای مقابله با سیاست 

ای و از تحوالت منطقه ی فکری شناختی ایرانهاشاخصترین یکی از مهم

های بزرگ است که در دوره های استکباری قدرتالمللی، بحث مقابله با سیاستبین

های های آمریکا قابل تعریف است. مسأله مقابله با سیاستمعاصر در قالب سیاست

م نسبت به جهان دارد و هم از جایگاه در خور استکباری، هم ریشه در دیدگاه اسال

 برخوردار است.« ره» ینیخمی انقالب اسالمی و امام هاآرمانقابل در 

، به خاطر این است که زیر بار تحمیل داندیمملت ایران که خود را استکبارستیز 

دولت آمریکا نرفته است. دولت آمریکا یک دولت استکباری است، حق مداخله در 

؛ کندیم، در امور کشورها مداخله کندیمی افروزجنگا را برای خود قائل است، کشوره

کشورهای آسیا و آفریقا و  محدودهکه[ این قضیه دیگر از ] دیکنیمامروز مشاهده 
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 کندیمها هم دخالت آمریکای التین فراتر رفته است، به اروپا رسیده؛ در امور آن

 .(12/71/1312با دانش آموزان و دانشجویان )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

 :آزادی قدس(مظلوم )حمایت از کشورهای 

ها فلسطین اشغالی یکی از محورهای حمایت از کشورهای مظلوم و در رأس آن

ی به منطقه است. ایده حمایت از مظلوم بخشنظممهم درک سیاست خارجی ایران برای 

ی، اخامنه اهللتیآو « ره» ینیخمحضرت امام نه تنها در اسالم ریشه دارد، بلکه بارها 

 .اندکردهرهبر انقالب اسالمی، بر آن تأکید 

 اندموظفمسئله فلسطین امروز در رأس مسائل سیاسی امت اسالم است و همه 

 یرهبربیانات مقام معظم کنند )برای آزادی و نجات ملت فلسطین تالش و مجاهدت 

م و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی با رهبر انقالب ، دیدار مسئوالن نظا«یالعالمدظله»

16/71/1315). 

 :گرایی و پرهیز از تفرقهامت

یکی از مفاهیم اساسی در اسالم و قرآن، نظریه امت است. این مفهوم برآمده از 

های نژادی و گیرنده مفاهیمی مانند قوم، قبیله، عشیره، گروهاندیشه سیاسی اسالم در بر

ی آسمانی مذهب به رهبری پیامبر)ص( و سپس هاارزش بخشقواماصر نیز ملت با عن

جانشینان ایشان است. نظریه امت در اندیشه جغرافیای سیاسی اسالم ابتدا منحصر به 

؛ اما ایدئولوژی اسالمی با شدیمرا نیز شامل  رمسلمانانیغی مسلمانان نبود و جامعه

گرایانه در سرشت و اهداف در تضاد با ی عرفی انسانهاارزشیی فرا آمده از گرایمل

های یی نقشی در خور توجه در ساخت شبه دولتگرایملیکدیگرند. در جهان اسالم، 

یی اسالم گراجهانی هاارزشیکی از دالیل آن را تأثیر  توانیمفاقد ملت نداشته است. 

 سازی دانست.در فرایند امت
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پشتیبانی  کامالًآزادی و استقالل، از همۀ کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن 

را از  هاابرقدرتکه حق گرفتنی است، قیام کنید و  مییگویم حاًیصرو به آنان  میینمایم

که اگر  دهمیمو هم اکنون هشدار  امگفتهصحنه تاریخ و روزگار براندازید. من بارها 

پیام حضرت امام )گرفتارند تا ابد  شرق ستم کشیده و آفریقا به خودشان متکی نباشند

 .(22/12/1361به مناسبت سالروز پیروزی انقالب، « ره» ینیخم

و تفکر و تمدن  اسالمتجدید حیات  دهندهبشارتبیداری اسالمی در دنیای عرب 

گیری و اسالمی و عبور نظم عالم به نظمی جدید است که تفکر اسالمی، کانون شکل

در ایران آغاز آن بود و تحوالت اخیر نضج آن است. نظمی که پیروزی انقالب اسالمی 

در دنیای عرب در امتداد آن قرار دارد. در این میان، سؤال این است که هدف نهایی این 

ی عظیم با محوریت تفکر اسالمی چیست و در نهایت به چه هاجنبشتحوالت و 

 5چیزی باید ختم شود؟ مقام معظم رهبری در اولین اجالس بیداری اسالمی در 

هدف نهایی را باید امت واحد اسالمی » به این سؤال چنین پاسخ دادند: 1317ر شهریو

 .«و ایجاد تمدن اسالمی جدید قرار داد

 :تأکید بر مقاومت

ی سیاسی خاصی در هاانیجرشود، اذهان به سمت وقتی از مقاومت صحبت می

مقاومت  هاستیونیصهی هایخواهادهیزکه در مقابل جبهه استکبار و  رودیممنطقه 

کنند. البته این فعالیت، دور از مقاومت مورد اشاره در قرآن نیست. مقاومت این می

اند، مبتنی بر همان که به دفاع از جان، مال، ناموس و دین خود برخواسته هاانیجر

فرهنگی است که از کتاب و سنت گرفته شده است. محور مقاومت در منطقه به مقابله 

 اهللتیآ. حضرت پردازدیمآمریکا  متحدهاالتیای هاسهیدسبا رژیم صهیونیستی و 

 1315خرداد  37ی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در اخامنه

خاورمیانه بزرگ( عبارت بود از نقشه )محور اصلی این نقشه، قلب این »فرمودند: 

ین نقشه باید سوریه، لبنان، عراق. این سه کشور، سه محور و سه مرکزی بودند که ا
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هایی در این سه کشور بر سر آنجاها پیاده بشود؛ چه جوری پیاده بشود؟ دولت عمدتاً

اطاعت کند و  خواهدیمکار بیایند که تسلیم مطلق و نوکر آمریکا باشند، هر چه آمریکا 

شود برای او عمل بکنند. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که تمام این منطقه می

ها گفته بودند، به شکلی رژیم صهیونیستی و در این منطقه از نیل تا فراتی که آنپا انداز 

تأمین خواهد شد؛ ولو نه به شکل سیاست ظاهری، به شکل سلطه و نفوذ و تسلط 

کاری بکنند که  خواستندیم هانیاانجام بدهند.  خواستندیممعنوی و واقعی. این را 

 هاستیونیصها این همه افتخارات، تحت تسلط عراق، ]این[ کشور تاریخی با عظمت، ب

قرار بگیرد؛ سوریه مرکز به این مهمی، کانون مقاومت در مقابل رژیم  هاییآمریکاو 

صهیونیستی، در واقع در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بگیرد؛ لبنان هم که تکلیفش 

، هاملتد. وظیفه انجام بدهن خواستندیمو این کار را  خواستندیممعلوم است، این را 

خواهان جهان در قبال مسأله فلسطین چیست؟ خطرهای های منطقه و آزادیدولت

ناشی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد و لذا مقاومت باید 

از همۀ ابزارهای الزم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر، همۀ 

خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این منطقه و همه آزادیهای و دولت هاملت

ملت مقاوم را تأمین کنند؛ چه بستر اصلی مقاومت، ایستادگی و پایداری ملت فلسطین 

 «.است که خود فرزندان غیور و مقاوم را پرورش داده است

 :مردمی بخشیآزادی اسالمی و هانهضتحمایت از 

، برچیدن بساط ظلم و بیدادگری از جامعه و یکی از آرزوهای دیرین بشر

یی صلح و آرامش و اجرای عدالت در سراسر جهان است. این اندیشه فرماحکم

زمینه  هاملتبرای گروهی از  هرگاههماهنگ با سرشت انسان است؛ به همین علت، 

 هارهمبازو بسیاری از این  اندپرداختهقیام فراهم شده، به مبارزه با حکومت ظلم و جور 

 پیروزی اهل حق بوده است. اشجهینت
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دشمنان به تحوالت میدانی این عرصه، رهبری ضمن اعالم موضع  تریجدبا ورود 

ی برآمده بر اثر هاحرکتمرزبندی با »بر ی مردمی هاحرکترسمی نظام در مقابل 

ی هاحرکتموضع ما در مقابل این » تأکید کردند:« هاستیونیصهو  هاییآمریکاتحریک 

یی است، ما آمریکامردمی روشن است: هر جا حرکت اسالمی است، مردمی است، ضد 

، با تحریک هاییآمریکابا این حرکت همراهیم؛ اما اگر در جایی ببینیم با تحریک 

... این موضع  میکنینم، حرکتی به راه افتاده است با آن حرکت همراهی هاستیونیصه

ی، در بیست و دومین سالگرد امام خمینی العالظلهمدبیانات مقام معظم رهبری )« ماست

 .(14/73/1317رحمه اهلل، 

 :مبارزه با تروریسم

 :تروریسم و مبارزه با آن دربارهدیدگاه رهبر انقالب 

، ترعیوسدنیای اسالم در ابعادی  تفاوت تروریسم در غرب و دنیای اسالم:

تروریسم در دنیای اسالم  قربانی تروریسم بوده است. تریطوالنو  ترانبوهحجمی 

های بزرگ حمایت شده است؛ مانند تقویت و تسلیح همواره از طرف برخی قدرت

 ی شوم آنان توسط آمریکا.هادنبالهالقاعده، طالبان و 

ی برخواسته از هاشهیاند نیشروتریپسرکوب  های غربی:تضاد سیاست

یاسی در منطقه؛ برخورد دوگانه ی سهانظام نیترماندهعقبرغم اتحاد با ی بهساالرمردم

کشتار و  رغمبهغرب با جنبش بیداری در جهان اسالم؛ پشتیبانی از رژیم صهیونیستی 

 ی تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی در فلسطین.هابیتخر

تغذیه فرهنگی ناسالم  های تروریستی:به گروه هاییاروپاعلت جذب برخی 

یی به علت نفرت عمیق هاعقدهشدن شتهزا در غرب؛ کادر محیط آلوده و خشونت

 شدن بیمارگونه آن؛و تبعیض در غرب و گشوده هاینابرابرحاصل از 

ی عجوالنه، حرکات هیجانی و هاواکنش اشتباه بزرگ در مبارزه با تروریسم:

 و تدابیر سطحی؛ زدهشتاب
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ی هاگسستافزایش  ی واکنش عجوالنه در مبازره با تروریسم:امدهایپ

ایجاد انزوا، هراس و اضطراب در جامعه مسلمانان اروپا و آمریکا؛ موجود؛ 

ی هابحران؛ گشودن راه شانیاصلساختن مسلمانان اروپا و آمریکا از حقوق محروم

 شدن تدابیر سطحی؛با قانونی خصوصبهی موجود بندقطبآینده با افزایش 

خاصیت  ناخواهخواهظلم  ی پرهیز از رفتار ظالمانه با مسلمانان:هاضرورت

بیانات مقام معظم ) نیستند هایناسپاسی دارد و مسلمانان شایسته این ریپذبرگشت

عموم جوانان در کشورهای غربی،  در نامه رهبر انقالب به« یالعالمدظله» یرهبر

71/71/1314). 

 :نقش ایران در حل بحران سوریه

 :مقابله با آشوب

 کنندهنیتأمی سنت طوربههای غرب آسیا تا زمان وقوع انقالب اسالمی، اکثر کشور

بودند؛ اما وقوع انقالب  متحدهاالتیاهای استعمارگر بزرگ همچون منافع قدرت

حتی یک کشور وابسته را به استقالل  توانیماسالمی ایران این واقعیت را نشان داد که 

گر منطقه گیری، الگویی برای کشورهای دیرساند. انقالب اسالمی ایران از زمان شکل

شد که در چنگال استعمارگران بودند. هنگامی که موج بیداری اسالمی، کشورهای 

ی هاامیقمنطقه را یکی پس از دیگری در برگرفت؛ برخی کشورها از هراس الگوگیری 

های تکفیری و تروریستی در مردمی از انقالب اسالمی ایران سعی کردند با ایجاد گروه

هایی که وند جدیدی در منطقه شوند. این امر همراه سیاستگیری رمنطقه مانع از شکل

برای مهار ایران اتخاذ کردند، موجب شد که جمهوری  اشمنطقهآمریکا و متحدان 

ی هابحرانو حضور فعال در  سوکدادن به محور مقاومت از یاسالمی ایران با شکل

یان غرب را ناکام گراهای مداخلهها از سوی دیگر، سیاستای و مدیریت آنمنطقه

این  برای دلخواه خود در غرب آسیا شود. ی غرب به نظم منطقهدهشکلبگذارد و مانع 
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اساس، جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور انقالبی که حامی ملت مظلوم است 

، به کمک مردم شتافت تا بتواند نظم کندیمو صلحی فراگیر را در منطقه پیگیری 

ود را شکل دهد. در این راستا بررسی نقش ایران در مقابله با آشوب خ مدنظرای منطقه

 (.141: 1310زاده، عبدالحسیناست )در کشور سوریه حائز اهمیت 

ی مناسبی برای حکومت سوریه فراهم ساخت هافرصتهمکاری سوریه با ایران نیز 

ل کند و در تا بتواند از بحران داخلی نجات یابد، مشکالت اقتصادی خود را تا حدی ح

حداقل دو فایده در ارتباط با  توانستیممسئله لبنان تنها نماند. اتحاد سوریه با ایران 

بحران داخلی این کشور داشته باشد؛ نخست اینکه پذیرش حکومت سوریه توسط ایران 

به آن مشروعیت داخلی ببخشد. دوم اینکه تقویت روابط با ایران  توانستیم

ی هاکمکمیان اپوزیسیون مذهبی سوریه شود. همچنین موجب تفرقه  توانستیم

فواید هماهنگی و همکاری این کشور با  نیترمهماقتصادی ایران به سوریه، یکی از 

ی هاکمکو کاهش  ی نفتی از یک سودرآمدهاایران بود. سوریه در این زمان، با کاهش 

داخلی اقتصاد از سوی دیگر مواجه بود. همچنین شرایط  فارسجیخل کشورهای عرب

توانست برخی مشکالت سوریه نابسامان بود؛ از این رو، همکاری اقتصادی با ایران می

دولت سوریه را برطرف کند. مجموع این دالیل باعث شد تا روابط جمهوری اسالمی 

 (.65: 1316، موسوی دهمردی و همکارانباشد )ایران و سوریه دوستانه 

ن برای کمک به حکومت سوریه را باید شامل به طور کلی، راهبرد عملیاتی ایرا

 -3حمایت و پشتیبانی اطالعاتی؛  -2ی اقتصادی؛ هاکمک -1موارد زیر دانست: 

فرستادن متخصصان و افسران فنی و  -4ی تسلیحاتی و ارائه تجهیزات نظامی؛ هاکمک

 تشکیل و آموزش نیروهای مردمی. -6هدایت عملیات ارتش سوریه علیه مخالفان؛ 

 وه بر راهبرد عملیاتی، دو هدف عمده حمایت ایران از سوریه به شرح زیر است:عال

نگاه راهبردی ایران  ای:الف( حفظ موقعیت راهبردی و افزایش نفوذ منطقه

بخشیدن به سوریه عاملی برای حرکت رو به جلو در منطقه، حفاظت استراتژیک و عمق
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ا توجه به شرایط منطقه، هر جایگزین به قدرت و نفوذ خود در خاورمیانه بوده است. ب

توانست همکاری و پیمان استراتژیک ایران و سوریه را که جدید برای بشار اسد می

برای تهران جنبه حیاتی دارد، به مخاطره اندازد. به همین علت، بحران سوریه یک 

برای موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و یک فرصت طالیی برای  بزرگتهدید 

ای سنی منطقه بود تا با قطع اتحاد ایران و سوریه، توازن قوا را به نفع خود تغییر کشوره

 .اندماندهدهند که البته در این امر ناکام 

اصطالح محور مقاومت بیانگر اتحاد میان جمهوری  ب( حفظ محور مقاومت:

و  لبنان اهللحزبی عرب شامل ردولتیغترین بازیگران اسالمی ایران، سوریه و قوی

های فلسطینی است که همواره در خط مقدم مخالفت و مبارزه با رژیم برخی گروه

( در خاورمیانه و مخالفت با متحدهاالتیا ژهیوغرب )بههای صهیونیستی، رد سیاست

عرب منطقه از جمله عربستان سعودی گام  کارمحافظههای های برخی رژیمسیاست

ای ایران در ای و غیر منطقههای منطقهیاستی دیگر، از آنجا که ساز سوبرداشتند. 

های ی فلسطینی مانند حماس و جهاد در تضاد با سیاستهاجنبشراستای حمایت از 

لبنان از راه سوریه برای  اهللحزبآمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و همچنین حمایت از 

ع جمهوری مستقیم بر مناف طوربهایران بسیار حائز اهمیت است؟ تحوالت سوریه 

 (.13: 1315میرزایی جگرلویی و همکاران، است ) رگذاریتأثاسالمی ایران 

عالوه بر مسأله اهمیت محور مقاومت برای ایران، جمهوری اسالمی ایران به این 

در بحران سوریه حضور پیدا کرده است که در مجموع قدرت متراکم و توانایی  دلیل

زا دانسته و رض در بحران سوریه را تهدیدتهاجمی کشورها و بازیگران مخالف و معا

ها در آینده نزدیک، نه تنها باعث از بین رفتن نکردن با آنمعتقد است در صورت مقابله

و  رسدیم؛ بلکه تهدیدها به نزدیکی مرزهای کشور شوندیممتحدان ایران در منطقه 

وری اسالمی ایران . بر همین اساس، جمهبردیمامنیت ملی و سرزمینی ایران را از بین 
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ی خود از دولت سوریه، این کشور را همانند عراق به مرز پیروزی هاتیحماتوانسته با 

و معتقد  کندیمدفاع  هاملت وحقوقحقبرساند. نظام جمهوری اسالمی ایران همیشه از 

: ندیفرمایم؛ چنان که رهبری در این زمینه کشورهاستبه عدم دخالت در امور داخلی 

. ما معتقدیم معنی ندارد کشورهای ستا هاحرف نیترمستحکمدر این زمینه  حرف ما»

شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت تصمیم دیگر دور هم جمع می

بگیرند. این بدعتی خطرناک است که هیچ حکومتی در جهان اجرای آن را دربارۀ خود 

ی هاکمکو برای آن کار باید با قطع  حل مسأله سوریه، انتخابات است. راهردیپذینم

مالی و نظامی به معارضین، ابتدا جنگ و ناآرامی پایان پذیرد تا مردم سوریه در محیطی 

های مسلح یکی از گروه دادنقرارانتخاب کنند. مرجع  خواهندیمامن و آرام هر کس را 

 هافرمول نهگونیا ؛ وی و تشکیل دولت، منطقی و مورد قبول نیستریگمیتصمبرای 

ی در دیدار العالمدظله)بیانات مقام معظم رهبری « شودیافتن جنگ میباعث ادامه عمالً

 (.17/71/1314وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسالمی، 

 روش پژوهش

 پژوهش بود؛ خواهد «کاربردی» نوع از پژوهش نوع این متغیرها، ماهیت به توجه با

 ابزارها، ،هاروش رفتارها، رساندنکمال به و بهبودمنظور به نتایج از هاستفاد با کاربردی

 ی)مهاجر ردیگیم قرار خارجی سیاست کاربران استفاده مورد الگوها، و ساختارها

 با تا( است سنجیاعتبار) تحلیلی – توصیفی روش بر مبتنی حاضر پژوهش(. 12:1315

 در اطالعات یآور. جمعشود تهپرداخ آن لیوتحلهیتجز به موجود وضع توصیف

 مراجعه با و یاکتابخانه مطالعات طریق از پژوهش یهاپرسش به ییگوپاسخ راستای

. است گرفته از نیروهای مدافع حرم و اساتید صورت نفر 56 نظرات کارشناسی به

 شخصی دخالت هیچ بدون تا است نموده سعی حاضر پژوهش در نگارنده ،نکهیا ضمن

 .بیاید دست به عینی نتایج تا رسانده علمی نتیجه یک به را پژوهش ذهنی استنتاج یا و
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 :ی پژوهشهاافتهو ی لیوتحلهیتجز

 :امنیت دفاعی مؤلفه هایشاخص یفراوان یعتوز

ها به شرح زیر شاخص است که توزیع فراوانی آن 1ی امنیت دفاعی دارای مؤلفه

 است:

 

 

 

 

 

فه
ؤل

م
 ها

 هاشاخص ردیف

فه
ؤل

م
اع

دف
ی 

ها
 ی

 ها و تحوالت سوریهگیری و تقویت ناآرامینقش عربستان در شکل 1

2 
 به سوریه تحوالت قبال در امنیتی ابزارهای تارگیری و مدیریتبه در عربستان تالش

 خود نفع

3 
های سلفی مسلح وابسته به حمایت از گروه استفاده عربستان از قدرت سخت و

 القاعده

 مذهبی در داخل سوریه از سوی عربستانتحریک اختالفات قومی و  4

 گریارائه الگوی نظم جانشین در منطقه با ارائه اندیشه سلفی 5

 هراسی در میان تشورهای منطقهایران گیری هالل شیعی و جوالقای شکل 6

 های مالی برای شورشیان سوریه از مسیرهای گوناگونآوری تمکجمع 7

 جبهه النصره و جبهه اسالمی گیریحمایت مستقیم در شکل 8

 ایفای نقش عربستان در اتحادیه عرب و تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه 9
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 دفاعی امنیت یمؤلفه هایتوزیع فراوانی شاخص جدول

 هاشاخص
 خیلی زیاد زیاد متوسط تم تم خیلی

 میانگین
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 2.۳7 10.1 ۳۳ 3..۳ 22 10.1 7 1.1 1 0 0 1شاخص 

 2.22 2۳.1 21 3..۳ 22 11.1 12 1.1 1 0 0 2شاخص 

 2.11 ..22 23 ۳۳.1 22 3..1 11 ..2 ۳ 0 0 ۳شاخص 

 2.12 ..22 23 23.2 13 20.0 1۳ 2.. 2 0 0 2شاخص 

 2.12 2۳.1 21 ۳2.۳ 21 20.0 1۳ ..2 ۳ 0 0 1شاخص 

 2.۳2 1۳.1 ۳1 23.2 13 1۳.1 3 1.1 1 1.1 1 .شاخص 

 2.0۳ 3..۳ 22 ۳1.2 2۳ 21.1 12 2.. 2 0 0 7شاخص 

 2.11 20.0 .2 21.1 27 12.۳ 1 2.. 2 0 0 1شاخص 

 2.0۳ 21.1 27 ۳0.1 20 3..1 11 10.1 7 0 0 3شاخص 

 

 دفاعی امنیت یمؤلفه جدول

 مقدار شاخص مقدار شاخص مقدار شاخص

 4 یریتغ دامنه 3 نما 65 تعداد

 1 حداقل 42616 انحراف معیار 4224 میانگین

 5 حداکثر 42384 واریانس 4224 میانه
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 دفاعی امنیت مؤلفه هایتوزیع فراوانی شاخص -4شماره  نمودار

( 27/4) امنیت دفاعی یمربوط به مؤلفه میانگیندهندگان، بر اساس نظرات پاسخ

پاسخگویان نقش  از نظر یعنی ؛است باالتر( 3) طمتوس میانگین ازعدد  این که است

عربستان در تحوالت سوریه، بر امنیت دفاعی جمهوری اسالمی ایران مؤثر و مورد 

 باشد.پذیرش می

 و گیریشکل در عربستان نقش» 1های فوق، شاخص شماره از میان شاخص

شاخص،  ترینمهم عنوان به (30/4با میانگین )« سوریه تحوالت و هاناآرامی تقویت

 دارا است. را امتیاز باالترین

دفاعی  امنیت بر تا چه حد سوریه تحوالت در عربستان نقشسؤال پژوهش:  

 است؟ داشته ریتأثایران  اسالمی جمهوری

تک نمونه استفاده شد که در ادامه  tآزمون ی فوق از مؤلفهبررسی تأثیر  منظوربه

 آمده است:
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 متغیره یک T آزمونجدول 

 

 µ3 =آزمون  قدارم

 t آماره میانگین تعداد
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

سطح اطمینان 

95/4 

 حد باال حد پایین

سؤال 

 اصلی
.1 2.17 11.۳.7 .2 0.000 1.17 1.02 1.۳۳ 

( 76/7 از کمتردهد که با توجه به سطح معناداری )فوق نشان می جدولنتایج 

. از است( معنادار 3( و میانگین فرضی )10/4ین نمونه مورد بررسی )تفاوت بین میانگ

از میانگین فرضی  تربزرگطرف دیگر با توجه به اینکه میانگین نمونه مورد بررسی 

نقش عربستان در  ریتأثشود نمونه مورد بررسی میزان جامعه است، لذا نتیجه گرفته می

ایران را بیشتر از متوسط ارزیابی  تحوالت سوریه بر امنیت دفاعی جمهوری اسالمی

 .اندکرده

 :گیرینتیجه 

سوریه و تأثیر آن بر امنیت دفاعی جمهوری  تحوالت در عربستان نقش

 اسالمی ایران

دهندگان، است که براساس نظرات پاسخ شاخص 1 دارای امنیت دفاعی یمؤلفه

 متوسط میانگین از دعد این که است( 27/4) امنیتی -دفاعی یمؤلفه به مربوط میانگین

 امنیت بر سوریه، تحوالت در عربستان نقش پاسخگویان نظر از یعنی است؛ باالتر( 3)

ها، شاخص میان از .باشدمی پذیرش مورد و مؤثر ایران اسالمی جمهوری دفاعی

 با «سوریه تحوالت و هاناآرامی تقویت و گیریشکل در عربستان نقش»شاخص 

عربستان  دارا است. را امتیاز باالترین شاخص، ترینمهم عنوان به( 30/4) میانگین

 رییاز آن را مهار و جلوگ یکه بخش اشیخارج استیسعودی با توجه به استراتژی س
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نموده  فایکشور ا نیدهد، نقش بارزی در تحوالت امی لیدر منطقه تشک رانیاز نفوذ ا

القاعده گرفته تا  انیشو معنوی از شور یمال تی، از حمایااست و اقدامات گسترده

کشورها برای  گریکردن ددر جهت متقاعد عربی –یبمشارکت فعال در محور غر

کشور  نیبرای حمله به ا وقفهیتالش ب تیو در نها هیاز مخالفان حکومت سور تیحما

المللی برای مداخله در بین جیبس جادیانجام داده است. اگرچه دولت عربستان در ا

 انیشورش یحاتیو تسل یمال نیضمن تأم قیطر نیاما توانست از اموفق نبود،  هیسور

گفت  توانیمپس در این راستا  دولت بشار اسد کمک کند. فیکشور به تضع نیا

ای ایران و همچنین بحران سوریه نه تنها بر سیاست خارجی و امنیت ملی و منطقه

ست و به دو گونه سلبی و گرایانه آمریکا با ایران نیز اثر گذاشته اهای تقابلرهیافت

ی داخلی و هایریپذبیآسهای امنیتی و ایجابی که از یک طرف با ایجاد چالش

که در صورت عدم  اندازدیمخارجی، همۀ ابعاد امنیت ملی را به مخاطره انداخته و 

های مناسبی دهد؛ از سوی دیگر، فرصتیی، ضریب امنیت دفاعی را کاهش میجوچاره

برداری و استفاده مناسب و بهینه که به شرط بهره سازدیمفراهم ساخته و نیز برای ایران 

 .ابدییمافزایش  های امنیت ملی تحکیم شده و ضریب امنیت دفاعیها، پایهاز آن

 :هاپیشنهاد 

های منفی تحوالت سوریه بر امنیت دفاعی جمهوری برای مقابله با آثار و پیامد

تقای سطح امنیت دفاعی جمهوری اسالمی ایران نیز اسالمی ایران که به افزایش و ار

های متعدد دیگری نیز وجود دارد که به شرح زیر شود، راهکارها و مکانیسممنجر می

 مورد شناسایی و تأکید قرار دارد:

جمهوری اسالمی ایران باید با هدف مقابله با تهدیدات نرم و  سیاست امنیت دفاعی

با طیفی وسیع از تهدیدات نوین و پیچیده  رانیا یاسالم یجمهورسخت طراحی شود. 

حداکثر منافع و  کنندهنیتأممواجه است. به این ترتیب نیاز به نوعی راهبرد است که 
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« تبدیل تهدیدها به فرصت»امنیت ملی باشد. در این حالت مقابله با تهدیدات، راهبرد 

شیوه المی ایران با امنیتی جمهوری اس -به عنوان یک راهبرد جدید در سیاست دفاعی

 شود:پیشنهاد می های آیندهدستانه در مواجه با جنگیشپمقابله 

 های باعث انتقال پایگاه انتقال کانون تهدید از اطراف جمهوری اسالمی ایران

 ؛گرددیم رانیا یاسالم یجمهور دشمن از محیط پیرامونی

 ریو تأثقه های منطدر ناآرامی ایغرب آس ینقش کشورها ی و شناساییبررس 

 نده؛یو آ یامروز یهادر جنگ هاآن

 منظوربههای داخلی کشور سوریه ایجاد اتحاد و همبستگی مذاهب و گروه 

 مذهبی؛-جلوگیری از اختالفات قومی

 ی مالی به مردم سوریه و جلوگیری از پیوند مردم با هاکمکی و آورجمع

 های مخالف دولت سوریه به دلیل فشار اقتصادی؛گروه

 های دفاعی برای دفاع در برابر خطرهای موجود در محیط بیرونی سعه قابلیتتو

 نظام سیاسی؛

  المللی؛ی نظم نوین منطقه و بیندهشکلتالش برای ایفای نقش الگوی ایران در 

 ای ایران مقابل اندیشه وهابیت؛ارائه الگوی نظم منطقه 

 مردمی مثل بسیج ایران در سوریه. -ایجاد یک تشکل نظامی 
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 و مراجع منابع
و  هیروس یکیتیاهداف ژئوپل سهیو مقا لیتحل (.1315) اصغریروشن، عل پورلیاسماع (1

 .رانیای او نقش منطقه یستیونیصه میرژ تیبر امن دیبا تأک هیسور 2711آمریکا در بحران 

 .2، ش 0س  ا،یفصلنامه جغراف

 ی.اسیس یهاو مکتب فرهنگ اصطالحات ؛یاسیدانشنامه س. (1317) وشیدار ،یآشور (2

 .دیتهران: انتشارات مروار ستم،یچاپ ب

ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، مردم، دولت. (1301بوزان، باری ) (3

 تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبری.

 ،انیبا دانش آموزان و دانشجو داریدر د (یالعال)مدظلهی مقام معظم رهبر اناتیب (4

12/71/1312. 

رحمه  ینیسالگرد امام خم نیو دوم ستیدر ب (یالعال)مدظله یمقام معظم رهبر اناتیب (6

 .14/73/1317اهلل،

 .14/11/1317 ،نماز جمعه یهادر خطبه (یالعال)مدظله یمقام معظم رهبر اناتیب (5

( در نامه رهبر انقالب به عموم جوانان در یالعال)مدظله یمقام معظم رهبر اناتیب (0

 .71/71/1314 ،یغرب یکشورها

مبعث  دی( در جمع مسئوالن نظام، در روز عیالعال)مدظله یمقام معظم رهبر اناتیب (1

20/71/1316. 

امور خارجه و سفرا و کارداران  ریوز داری( در دیالعال)مدظله یمقام معظم رهبر اناتیب (1

 .17/71/1314 ران،یا یاسالم یجمهور

پس از  یامت اسالم فیترین وظااره مهم( دربیالعال)مدظله یمقام معظم رهبر اناتیب (17

 .71/70/1314 ،یاسالم یداریحوادث ب

کنفرانس  همانانیمسئوالن نظام و م داریددر  «یالعالمدظله» یمقام معظم رهبر اناتیب (11

 .16/71/1315با رهبر انقالب  یوحدت اسالم
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السالم  هیلع تیالباالعالم المدرسه اهلدار یسسهؤاز گروه پژوهشگران م یجامع قیتحق (12

 .1316 ،یریتکف یهاانیکنگره مقابله با جر یدائم رخانهیدب یبا همکار

تهران: انتشارات  انه،یها و منازعات در خاورمچالش .(1311اصغر ) ،یولدان یجعفر (13

 .یپژوهشکده مطالعات راهبرد

 ران،یا یاسالم یجمهور یخارج استیس یکالبدشکاف .(1310حمزه ) ،یتهام یصفو (14

 شارات دانشگاه امام صادق )ع(تهران: انت

ای منطقه نیبه نظم نو یدهدر شکل رانیا یالگو»زاده شراره، نظم و آشوب،  نیعبدالحس (16

 .1310 بهشتینور، چاپ اول ارد سازانشهیتهران، مؤسسه مطالعات اند «المللیو بین

 .رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس (15

 هینشر ی.ستیونیصه میمنافع رژ کنندهنیأمت اضیهای رسیاست (.1315) جعفر ،یقناد باش (10

: ریز وندیدر پ یابیقابل باز 1315، 2117416511515015254جام جم، شماره خبر: 

http://press.jamejaonlin.ir/Newspreview/2117416511515015254 

و  یکیتیژئوپل یهاروند رقابت در هیعربستان و بحران سور. (1312کامران ) ،یکرم (11

 المللی مطالعات صلح.مرکز بین .ژئوکالچری

 یهاعربستان در قبال بحران یخارج استیس یستیرئال نییتب(. 1313) نیفر، حس یمیکر (11

 .21، دوره اول، ش المللنیفصلنامه پژوهش روابط ب .(2716-1301) انهیخاورم

 .رانیا یاسالم یجمهور یمل تیو امن هیتحوالت سور(. 1316بشارتی، محمدرضا ) (27

 .نورانانتشارات سخ

 یاسالم یجمهور یراهبرد استیس نییتب(. 1316) محمد و همکاران ی،دهمرد یموسو (21

 .65، ص 40، ش 13س  ،یفصلنامه مطالعات انقالب اسالم .هیدر قبال سور رانیا

 یاسالم یای جمهورو قدرت منطقه تیامن(. 1313) نیحس یی،نایم ومحمود  ی،عسکر (22

 .رانیا یاسالم یتاد دانشگاه جنگ ارتش جمهورو س یانتشارات دانشگاه فرمانده ران،یا

: اهداف هیمعارض در بحران سور گرانی(، باز1311) نیبهمنش، حس و ریدامیس ،ییاکوین (23

 زمستان، شماره. ،یفصلنامه روابط خارج .کردهایو رو
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 استیمؤثر بر س یهامؤلفه (.1314) کالرده یو سجاد مراد یمهد ،یدانیشه یتیهدا (24

 .23ش  ت،یآفاق امن ،«یچند سطح یلی: تحلیریتکف سمیقبال ترورعربستان در  یخارج

 ی: از استراتژیعربستان سعود یخارج استیجهت در س رییتغ (.1314)مسعود ی،انیهم (26

 .1، ش 21س  ،یخارج تسایس .ائتالف ریموازنه تا رهب

 هاگاهوبمنابع خارجی و  

25) P.melryn Leffler.(1114) "The American conception of National 
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(accessed on December 1, 2713). 

21) “-http://www.fragilestates.org/2712/72/27/syrias-ethnic-
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21) http://www.fa.wikipedia.org/wiki/2713/71/73  

37) http://www.irna.com/en/head/727315237612.ehe.shtml. 
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