
 

 و عراقضرورت حضور مستشاری ایران در سوریه 
 *ی فیروزوروزرسول ن دکتر

 اشاره

آمیـز و منازعـه قابـل بررسـی تحوالت یک فهه اخیر جهان اسالم که فر فو سر  طیـف مسـالمت
های مختلـف جهـان اسـالم است، سبب شده است که شاهد ظهور تغییرات متعدفی فر عرصه

وقـوع پیوسـت کـه فر ها نظیر تونس، بـه باشیم. بخشی از این تحوالت، فر قالب تغییر حکومت
مصر، برخالف تونس، عمر کوتاهی فاشت. برخی فیگر از تحـوالت، نظیـر لیبـی، بـه وضـعیت 

ای را سبب گرفید. بعضی فیگر از نقاط جهان اسالم، ثباتی فزایندهومرج و آشوب رسید و بیهرج
بسـتان، فهنده همچون ایـران و عرمانند تحوالت منطقه غرب آسیا، به علت حضور بازیگران نظم

فرایندهای مختلفی را طی کرفه است. این وضعیت، سبب شد تحوالت این منطقه نـه بـه سـوی 
ومرج نظیر لیبی بروف؛ بلکـه بـا تغییر حکومت نظیر تونس حرکت کند و نه به َسمت وضعت هرج

ای، تقابلی میان حفظ وضع موجوف و تغییر وضع موجـوف ای و فرامنطقههای منطقهمداخله قدرت
 آمد که به سوی نوعی تعافل و موازنه حداقلی حرکت کرف.پدید 
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ای از  رو، چرایی حضور مستشاری ایران در کشور سوریه و عراق بهه عوهوان ننونههدر نوشتار پیش
رو، درگها  گیهرد  ازایه دهوده در حوزه پیرامونی خود، مورد بررسهی قهرار مهیقدرت بازیگر نظم

ن و فرایوهد حه آ ،ن، بهر اسهاو اسهوس سیاسهت نخست ضن  ارائه تعریف مختصهری از برهرا
های فرامرزی ،ن، نظیر: حفظ موافع ملهی و فراملهی، خارجی جنهوری اسالمی ایران و مسئولیت

ها، وفای به عهد، حنایت از مظلهو  و اسهوس اعتدهادی تشهیع، حضهور اس  پاسداری از ارزش
 مستشاری ایران در ای  دو کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت 

 تعریف بحران و مراحل تشدید آن

شهود و سهه  ای است که در سورت عد  کوترس، به ،شوب افسارگسهیخته تدهدی  میبرران، پدیده
 1شهدت مهورد تهدیهد قهرار خواههد داد  های جوامع انسهانی را بهها و هویتمدوله: موافع، ارزش

حهادتری  نهوآ ،ن، برهران  گهاارد کههبوابرای ، برران از ،غاز تا اوج، سه مرحله را پشت سهر مهی
 النللی است  ای یا بی هویتی موطده

ها، مسهن  هاست؛ مثاًل در مورد افراد، شغ ، داراییدر مرحله تهدیِد موافع، تهدید متوجه عیویت
و امواس ،نان یا به عدارت بهتر، جان و ماس ،نها مورد تهدید است و در مهورد کشهورها، سهرزمی  و 

کود، مهورد تخریهو و تهدیهد قهرار هایی که جوده ملی پید میو سایر داراییجغرافیا، موابع طدیعی 
 شود  گیرد که از ،ن، به موافع فردی و ملی یاد میمی

های هوجاری و فرهوگی است؛ به عووان مثهاس، در ها، تهدید ناظر به مدولهدر مرحله تهدید ارزش
ههای شهریفه، علنها و سهایر ارزشماهو شیعه ِعرض )،برو(، ناموو، مساجد، مشاهد و مدابر 

های ملی، نظیر حراسهت های شیعی مورد توجه است  در عرسهبر،مده از عدیده، به عووان ارزش
ها قهرار گیهرد و از میراث فرهوگی و یا حفظ ،داب و رسو  خاص منن  است که در شنار ارزش

 مورد تهدید قرارگرفت  ،نها، نشان از وقوآ نوعی برران خواهد بود  
کود و امنان هنزیسهتی میهان ،نهها ر مرحله تهدید هویت، دو هویت متضادآ یندیگر ظهور مید

وجود ندارد؛ زیرا در مجادله هویتی، بدا و وجود ینی، در گرو نابودی و فددان دیگهری اسهت  در 
کود  در ای  وضهعیت، احتنهاس نتیجه، در حادتری  شن  منن ، یعوی موازعه نظامی، ظهور می

ی از طرفی  به سورت کام  در ندرد نظهامی، بسهیار ضهعیف اسهت؛ زیهرا در مجادلهه نابودی ین
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ها که در سر،غاز خود، امری کاماًل فرهوگی است، از بی  بردن یک فرهوگ و یا یک تفنهر هویت
رو، مجادله هویتی، حادتری  شن  بر است  ازای وعیار، کاری بس دشوار و زمان به سورت تنا 
هها ها را در دس خود دارد  در ای  وضعیت، بررانهای موافع و ارزشتنامی عرسهموازعه است و 

ناپهایری بهه سهایر های اجتوهاب مانود و به شهن عنومًا مردود به یک سرزمی  خاص باقی ننی
ای و ههای موطدههههای ههویتی، بهه برهرانکوود  بوهابرای ، غالدهًا برهرانکشورها سرایت پیدا می

شوند  در واقع، روی دیگر سنه برران ههویتی، مدولهه امویهت بهرای بیشهتر میالنللی تددی  بی 
گیرند  امویت، عدارت اسهت از فدهدان تهدیهد کشورهایی است که در درون حوزه هویتی قرار می

و از موظر اسال ، امویت، ندطه کانونی و شروآ بسهیاری از ترهو ت  1های حیاتی نسدت به ارزش
ََ  َمْجُهوَلَتااِن  ِنْعَمَتاِن »،مده است که:  ر روایتی از پیامدر اکر در نظر گرفته شده است  د اْْلَْما  ُ

پس، اوج یهک برهران، نهااموی « دو نعنت است که ناشواخته است: امویت و تودرستی  2؛اْلَعاِفَية
 نسدت به هویت فرد و جامعه است 

 حّل بحران

و مدابلهه کهه  3شود: نخست وضعیت مواجههالنللی، از دو رهگار انجا  میهای بی ح آ برران
باشیم  در مرحله دو ، باید بر مدولهه مهدیریت برهران تنرکهز در بدو ،ن، شاهد تصاعد برران می

ههای بازگشهت برهران از میهان ای که در ،ن هم برران فروکش کود و هم زمیوههکرد؛ یعوی مرحله
رو، سرفًا مواجههه عام  بیرونی  ازای  برداشته شود؛ زیرا هر بررانی، یک عام  درونی دارد و یک

سخت و نظامی با برران برای مدیریت برران کافی نیست و کشورها در مرحله مدیریت برهران، 
ها، بازیگران النللی کنک خواهود گرفت  در ای  فعالیتای و یا بی دهوده موطدهاز بازیگران نظم

ً  و بالاات، امویت را در حوزه ارنظم  کوود  های حیاتی برای خود تأمی  میزشدهوده، اوآ
دِه »فرماید:  قر،ن کریم می َوَأِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقَّوٍة َوِمن ِرباِط الَخيِل ُترِهبّوَن ِبِه َعدُدَو الََ

ُمُهم ُه َيعََ مّوَنُهُم الََ مدابله با ،نها هر نیرو و قدرتی دارید، برای  4؛َوَعُدَوُكم َوآَخريَن ِمن دوِنِهم الَتعََ
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های ورزیده ]برای میدان ندرد مهیا سازید[، تا به وسهیله )دشنوان( ،ماده سازید و ]هنچوی [ اسو
،ن، دشن  خهدا و دشهن  خهویش را بترسهانید و ]نیهز[ گهروه دیگهری غیهر از ایوهها را کهه شهنا 

زمهان و منهان  در ای  ،یه، مسلنانان موظف هستود در هر« شواسد  شواسید و خدا ،نها را می ننی
در با تری  سطح امویت قرار داشته باشود و ای  وضعیت، هم به ُبعد سخت امویت، یعوی امویهت 
فیزینی و نظامی، و هم به ُبعد نر  ،ن، یعوی امویت روانی اشاره دارد؛ یعوی مسلنانان در وضعیتی 

ه و باشود که دشنوانشان نه امنان حنله داشته باشود و نه فنر حنله به سرشان  بزند  بوهابرای ، قهوآ
تهوان قهدرت و اقتهدار اسهال  را قدرت سرفًا به ُبعد نظامی مردود نیست؛ بلنه از هر راههی مهی

 افزایش داد 

 های حضور مستشاری ایران در عراق و سوریهبررسی زمینه

حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه، در دو جوده فعاس شده است؛ ینهی از جودهه مواجههه و 
مدابله با برران که جوده نظامی دارد و مدتوی بر اسوس سیاست خارجی جنههوری اسهالمی ایهران 
شن  گرفته است  جوده دیگهر، از بهاب مهدیریت برهران اسهت کهه جودهه بازدارنهدگی و تثدیهت 
وضعیت سلح در جهان اسال  دارد  در ای  زمیوه، رفتار ایران در خصوص برران سوریه و عراق، 

ی هنچهون: حفهظ موهافع ملهی و امویهت ملهی، مراقدهت از مرزهها، پاسهداری از بر اساو اسول
ها، استندارستیزی، نفی سلطه )تدویت مرور مداومهت( و دفهاآ از مظلهو ، تهالش بهرای ارزش

 وحدت امت اسالمی و وفای به عهد، قاب  دقت و بررسی است 
 پردازیم  ریه و عراق میها و د ی  حضور مستشاری ایران در سو در ادامه، به بررسی زمیوه

 . شروع بحران و سرایت به خارج از سوریه و عراق1

های معارض در سوریه و عراق، بهر هنگهان ،شهنار شهد کهه برهران با ظهور داعش و سایر گروه
هها و تغییهر حاکنیهت نیسهت؛ تنفیر، سرفًا یک برران مدتوی بر موافع و تصرف خاک و یا ارزش

الشهعاآ قهرار داده هها( را ترهتنه عواسر مادی و معووی )ارزشبلنه بررانی هویتی است که ه
شود که برران در شدیدتری  حالت امویتی قرار گیرد و امنان سهرایت ،ن است  ای  امر، سدو می

های پیرامونی نیز وجود داشته باشد  برران کشهور عهراق، بهه علهت هنجهواری بها به سایر حوزه
ترش بسیار بیشتری برخوردار است  ای  برهران، حتهی بها جنهوری اسالمی ایران، از قابلیت گس

تروی  خاک سوریه و عراق به معارضان و یا تغییر شهن  حنومهت فعلهی در سهوریه بهه شهن  
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خالفت اسالمی یا هر مدس دیگری، پایان نخواهد یافت  بوابرای ، در ای  وضعیت، گزیوه دیگری 
تهوان  ،میز، ننیظیر مااکره یا برخورد مسالنتغیر از مداخله مستشاری وجود ندارد و با مسائلی ن

 برران را کوترس ننود 
 . حضور مستشاری، یعنی حّل بحران با کمترین هزینه2

شهود  در یهک موازعهه نظهامی، تری  سهطو  ،غهاز مهیدر ح آ برران، مشارکت معنوً  از پایی 
لهت و نیروههای تری  سطح فعالیت، مشارکت به سورت حضور مستشاری است تها بهه دوپایی 

شود کهه نظامی درگیر برران، مشاوره نظامی داده شود  حضور مستشاری، در وضعیتی مردق می
تری  وضعیت خود، یعوهی حالهت موهافع قهرار دارد و سهرایت ،ن بهه وضهعیت جوگ در حداقلی

ها و هویت، در مراح  ابتدایی قرار دارد  اقدا  به حضور مستشاری، در جهت منانعهت از ارزش
کهه  باشهد  در سهوریه و عهراق، چوانها میها، و در نهایت، هویتاعد برران به مرحله ارزشتص

ها ،نچه بیش از فتح سرزمی  از اهنیت و اولویت برخوردار بود، بارها شاهد بودیم، برای تنفیری
شواسهایی ،ن، مننه  اسهت ها و هویت است  بوابرای ، غفلت از دشهن  و عهد تخریو ارزش

 ناپایری در پی داشته باشد جدرانعواقو 
 . حفظ تمامیت ارضی و مرزهای جغرافیایی3

شوند که جوگ در کشهور دیگهر در سهه حهوزه موهافع، ای مطنئ  میهوگامی که بازیگران موطده
ها و هویت، به کشور ،نها سرایت خواهد کرد، هرگونه تعللی، منن  است عواقو بسیاری ارزش
دربهاره پیامهدهای جوهگ در  ه باشد  روایت مشهور حضهرت امیهرناپایری در پی داشتجدران

ُلاوا»خانه، ناظر به هنی  مدوله است:  ََ َا  ِِ  ْْ بهه خهدا قسهم   1؛َفَوالَّلِه َما ُغِزَي َقْوٌم َقُّط ِفي ُعْقِر َداِرِها
تی در خانهیه  «    شد یه ذلنویاش مورد حنله قرار نگرفت؛ مگر ا چ ملآ

مشارکت ایران در ح آ برران سهوریه و عهراق، در ایه  امهر نهفتهه اسهت کهه در بوابرای ، سر،غاز 
سورت عد  کوترس برران، قطعًا به ایران سرایت خواهد کرد و بهتری  انتخاب، مشارکت ایهران در 
فرایود ح آ برران و کوترس ،ن است  بر اساو اسوس قانون اساسی، حفظ تنامیت ارضهی و موهافع 

رو، ایران به عووان کشوری که در  ازای  2ساسی نظا  جنهوری اسال  است های املی، از اولویت
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هنجواری و هنسایگی مر آ شروآ برران قرار دارد، بدون مشارکت در ح آ برران عراق، منن  
اش که در ای  کشورها برای خود تعریف کرده، به خطر بیفتد و هنچوهی  نهاگزیز  است موافع ملی

از تسری جوگ به داخ  مرزها و به خطهر افتهادن تنامیهت ارضهی، است، با توجه به خطر ناشی 
موسو  شهده، بها تنها  قهدرت حراسهت « مرابطه»باید از موافع ملی و مرزهای خود که در فده به 

 نناید  
تهوان از ،ن، ضهرورت حضهور بهارزتری  قاعهده فدههی اسهت کهه مهی« مرابطهه»از موظر فدهی، 

يا َأُيَها »عنران ،مده است:  سوره ،س ۲66ستوداط کرد  در ،یه مستشاری ایران در سوریه و عراق را ا
ُحّوَن  َِ ُکْم ُتْف ََ َه َلَع ایهد   ؛ ای کسهانی کهه اینهان ،وردهاَلذيَن آَمُنّوا اْصِبُروا َوصاِبُروا َوراِبُطّوا َواَتُقّوا الََ

ید و از مرزههای ها[ استدامت کوید و در برابر دشنوان ]نیز[ پایدار باشه]در برابر مشنالت و هوو
بر ای  اساو، مسلنانان موظف بهه « خود، مراقدت کوید و از خدا بپرهیزید  شاید رستگار شوید 

گویود ، مراِبط به کسانی میاز موظر شهید ثانی 1باشود حراست و حفاظت از مرزهای خود می
 که جهت مراقدت از مرزهها و تررکهات دشهن  در ،ن سهوی مرزهها، در موهاطق مهرزی حاضهر

عوهوانی  تهذیب األحکامشیخ طوسی نیز در کتاب  2کوود شوند و هرگونه حرکتی را رسد میمی
،ورده و در ای  باب، روایاتی را کهه بهه بیهان اهنیهت و حفهظ مرزبهانی پرداختهه، « مرابطه»به نا  

 شاید بتوان امروزه با توسعه در معوای مرابطه و تودهیح موهاط و مداسهد ،ن، 3گرد،وری کرده است 
حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق را باوجود کنک به ح آ مشن ، نوعی مرابطه و مراقدهت 

 از مرزها در نظر گرفت  
بر مدوای احنا  فدهی، رسد ترو ت خارج از مرزها )مرابطه(، از ای  موظر کهه جودهه تههاجنی 

ت، در عصر حضهور ندارد و امری سرفًا دفاعی است و در راستای حفظ جان و ماس مسلنانان اس
 4رود مسترو به شنار می ،و در عصر غیدت معصو باشد  میمسترو مؤکد  ،معصو 

های پیشرفته و سرعت عن  و ترهرک نیروههای امروزه، در مداحث نظامی به علت وجود فواوری
                                                           

  مرزداری و مرزداران در فقه شیعه امامیه )المرابطة والمرابطین(نژاد،    ر ک: سید حسی  شفیعی1
  181، ص ۲ ، ج یة فی شرح اللمعة الدمشقیةالروضة البه  شهید ثانی، 2
  5۲1، ص 0 ، ج تهذیب األحکام  ر ک: شیخ طوسی، 3
، ج منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ عالمه حلی، 5۲1، ص 0، ج تهذیب األحکام  ر ک: شیخ طوسی، 4

  55، ص 55 



   619  های تبليغی: ضرورت حضور مستشاری ايران در سوريه و عراق پيوست

شود؛ زیرا اکتفا بهه  رزموده در میدان، حدود مرزها و سرحدات، فدط به موطده مرزی مردود ننی
رو، کشهورها بها توجهه بهه سفر مرزی، سدو خواهد شد که کشورها غافلگیر شهوند  ازایه  ندطه

کووهد  جنههوری اسهالمی ایهران نیهز در مسائ  نظامی، عنق استراتژیک برای خود تعریهف مهی
 56راستای هنی  اس ، خط قرمزی برای فاسله مرزی خود مشهخ  کهرده اسهت کهه فاسهله 

تا در سورت تهاجم نیروهای خارجی، غافلگیر نشهود   1شود؛ یکیلومتری بیرون مرزها را شام  م
ً  و بالهاات  بوابرای ، در مسئله برران سوریه و عراق، هرچود برران از موظر مواجهه و درگیهری اوآ
و به سورت بالفع  متوجه ایران نیست، اما حضهور مستشهاری ایهران در ایه  دو کشهور، سهدو 

اشته باشد و با رسد ترو ت داخلی عراق و سهوریه، بتوانهد شود ایران در وضعیت فعاس قرار دمی
تری دفهاآ ننایهد تها کنتهری  ضن  شواسایی عوام  تهدیدساز، از مرزهای خود به سورت دقیق

 ها را در امر دفاآ مترن  شود هزیوه
 ها و باورهای شیعی. اصل پاسداری از ارزش4

داعهش سهرفًا یهک برهران نظهامی مره  چوانچه در مداحث نظری گاشت، از ،نجا که برران 
های ها و هویتنیست، بلنه یک برران عدیدتی است که در گا  دو  و سو  خود به عوصر ارزش

،ورد، جنهوری اسالمی ایران به عووان یک کشور اسالمی و شیعی، برای حفهظ جوامع هجو  می
در حه آ برهران  های انسانی، اسالمی و عداید شیعی، موظهف بهه مشهارکتو حراست از ارزش

باشهد تری  ُبعد ای  جوده، تغییر عوصر اینان و رفتارهای ناشی از ،ن در جامعهه مهی باشد  مهممی
ای  تری  ُبعد هویتی یک جامعه است  از موظر قر،نی، رابطه میان امویهت و اینهان، رابطههکه عالی

ِمِنيَن  ُهَّو اَلِذي َأْنَزَل »فرماید: دوسویه است  خداوند در قر،ن کریم می ِْ دّوِ  اْلُمد الَّسِکيَنَة ِفد  ُقَُ
ههای مؤموهان فروفرسهتاد تها بهر اینانشهان  او کسی اسهت کهه ،رامهش را در دس 2؛ِلَيْزَداُدوا ِإيَماًنا

تری  ُبعد امویت که با اینان مرتدط است، ُبعد ،رامش درونی جوامع بهرای  رو، مهمازای « بیفزایود 
تری  ههدف خهود را تغییهر نهوآ  تروس سوریه و عراق، مهمکه  ارتدای سطح اینان است؛ درحالی

گری و تنفیر قهرار داده اسهت  سازی ماهدی مدتوی بر سلفیاینان و تفنر ماهدی و نوعی هنسان
تهوان در زمهره دادن برران از سوریه به عراق و نیز هنراهی موسه  بها ایه  جریهان را مهی سرایت
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تری  دلی  هنراهی موس  بها داعهش  توان مهم میتصاعد هویتی برران ترلی  کرد؛ ضن  ایونه 
 را در راستای خروج حاکنیت از ماهو تشیع و بازگرداندان ،ن به غیرشیعه ترلی  ننود 

زای هویتی در سهوریه و عهراق و در شدن سایر عوام  توش بدی  ترتیو، ظهور داعش سدو فعاس
های اساسهی ، نشان داد که ارزشنتیجه، تصاعد بیش از پیش برران گردید  برران سوریه و عراق

جنعی  ههای دسهتهعا  شدت دچار خدشه شده است  اعنالی نظیر: قت  و انسانی در ای  برران به
غیرنظامیان، کشتار زنان و کودکان، بردگی زنان و نیز تخریو مدهابر و مشهاهد شهریف سهرابه و 

خهالس ایه  برهران را داده بارتری  رفتارهایی است که در ، از جنله فاجعهبیت فرزندان اه 
ی وجود ندارد  طدق ،یهه  است  در ای  رفتارها، تفاوتی بی  مسلنان و غیرمسلنان، و یا شیعه و سوآ

، حفظ کرامت انسانی، ینی از برتری  اسوس عدیدتی اسالمی اسهت کهه 1«آَدَم   َوَلَقْد َكَرْمنا َبن »
 شدت موجو هتک ،ن شده است   برران تنفیری به

ها رسهیدن بهه ها، ای  برران در گا  نخست متوجه شیعیان است؛ زیرا تنفیریارزش در برث از
تری  جریهان ضهدآ اسهالمی  دانود و مهم امت اسالمی را از مسیر پا یش از طریق جوگ میسر می

الدت  دانسته، جهواز ورود بهه  روست که شیعیان را واجودانود  ازای در جهان اسال  را شیعیان می
کوود  در مورد عهراق کهه از اکثریهت جنعیهت شهیعه وجو می ر کشتار شیعیان جستبهشت را د

ههای علنیهه در  امامی برخوردار است و مدابر و اماک  شریف و مهمآ شیعی، علنها و حوزه دوازده
ای  کشور وجود دارد، ای  امر از اولویت بیشهتری برخهوردار اسهت  بوهابرای ، در سهورت عهد  

رران و تشدید ،ن، هرچود برران ماکور به خاک ایران سهرایت نیابهد، بایهد مداخله ایران در ح آ ب
کشهی شهیعیان و علویهان، هایی از نااموی باشیم که متوجه شیعیان است؛ نظیر: نسه شاهد جلوه

های شیعه هنچون: ِعرض و ناموو، مشاهد شریفه، مسهاجد و تخریو و توهی  به تنامی ارزش
نی تشیع در عراق و سوریه، و نیز کشتار علنها و مدابر علنا، و تخریو تنامی تر اث تاریخی و تندآ

شهود کهه افنهار های شیعی است  ایه  امهر سهدو مهیهای علنیه که جزو ارزشتخریو حوزه
عنومی در جامعه ما با شدت بسیاری ترریک شود و جوگ به مرحله بسیار حادی برسد و جوگ 

ب  کوترس نداشد که در ای  سورت، تدعهات برهران عیار هویتی را دهد و عواقو ،ن، دیگر قا تنا 
 های اجتناعی ظهور و بروز خواهد یافت در عرسه
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 . احیای فرهنگ مقاومت و مدیریت بحران5

در مسئله مدیریت برران، قطعًا ینی از عله  ظههور و بهروز برهران در سهوریه و عهراق، مسهائ  
مسئله مداومت در ایه  دو کشهور بهوده و باشد که ینی از ،نها، تضعیف داخلی ای  دو کشور می

های وسیعی از خاک کشور را تصرف ننایود  از جنلهه راحتی بخش سدو شده عواسر مهاجم به
کردن نیروههای مردمهی در جههت دفهاآ از کشهور و  های نیروهای مستشاری ایران، ،مادهفعالیت

ان اندالب، دفاآ مدهدو تر در ایران به سورت بسیج مردمی در جری وط  خود بوده است که پیش
و جهاد سازندگی تجربه شده بود  حضور نیروههای حشهد الشهعدی در عهراق و دفهاآ وطوهی در 
ح، بهه  سوریه، از جنله ای  اقدامات است که سدو شد جوگ از حالت موازعه میان دو گروه مسلآ

مسهترنم  های نیروهای مختلف مهاجم با سدآ گونه، پیشروی ای هنگانی تددی  شود و ای مسئله
ههای های مداومهت متعهدد در عهراق و سهوریه و تشهنی  گهردانمرد  مواجه گردد  ظهور پایگاه
ها بوده است  فددان بسیج مردمهی های متعدد، از نتایج ای  فعالیتمردمی و موفدیت در عنلیات

ی شدید بهود کهه ارتداطهات میهان  ح، به حدآ و ندود هندستگی اجتناعی، حتی میان نیروهای مسلآ
شد و مسهائ  انسهانی فرماندهان و نیروهای ترت امر سرفًا بر اساو مسائ  نظامی مشخ  می

در ،ن دخی  ندود  با حضور سرداران ایرانی و هنراهی ،نها بها نیروههای مردمهی، فضهای نظهامی 
لی  بهار تجربهه  خشک، مخصوسًا در سوریه شنسته شهد و نیروههای نظهامی و مردمهی بهرای اوآ

   1هاد را به واسطه حضور فرماندهان ایرانی تجربه کردند جدیدی از مدوله ج
جواری با فلسهطی  و لدوهان و حفهظ خهطآ مداومهت، از درجهه  از سوی دیگر، سوریه به علت هم

اهنیت بسیار با یی برخوردار است  از دست رفت  سوریه، سدو خواهد شد لدوان و فلسطی  در 
 شدت ضعیف شود  و مرور مداومت به توگوای شدیدی در برابر اسرائی  قرار بگیرند

 . اصل وفای به عهده6

پینان اسهتراتژیک هسهتود و در بر اساو اس  وفای به عهد، جنهوری اسالمی ایران و سوریه هم
پینانی پایدوهد بهوده اسهت و در طی چهار دهه گاشته، هنواره سوریه در جدهه مداومت به ای  هم

ان در برابهر سهدا  حسهی  بهود  سهوریه در جوهگ طیآ جوگ ترنیلی، سوریه یگانه حهامی ایهر
ههای نظهامی داد و ههم ایونهه ترنیلی، از هیچ نوآ کننی به ایران دریغ ننرد  هم به ایران کنک
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خاک خود را برای اسهتفاده از حنهالت علیهه عهراق در اختیهار ایهران قهرار داد  سهوریه در میهان 
ههای سهدا ، بهه جوهگ ، باوجود تهالشکشورهای عربی، مانع از ای  شد که جوگ عراق و ایران

بخشهی از تسهلیرات  1عرب و عجم تددی  شود  بارزتری  ایه  مسهئله، درکوفهرانس عنهان بهود 
ههای موشهنی شد  شروآ فعالیتنظامی ایران در طوس جوگ ترنیلی، از طریق سوریه تأمی  می

نی مجهز شد  سهوریه در ،سانی به دانش موش ایران، از سوریه بود که در دوره حافظ اسد، ایران به
  خط لوله نفتی عراق به دریای مدیترانه را موهد  کرد که باعث شهد سهادرات روزانهه 598۲ساس 
در  2درسهد کهاهش یابهد  16هزار بشنه نفت عراق کاهش یابد و در،مدهای نفتی عهراق،  166

یابی بهه تری  حنالت هوایی ایران بود، قطعهًا دسهتکه سخت« 1اچ»عنلیات مشهور به عنلیات 
رسهانی بهه  نتیجه مطلوب، بدون کنک سهوریه و اسهتفاده از فضهای سهوریه و هنچوهی  سوخت

پایر ندود  بوابرای ، لزو  وفای به عهد و پایدودی بهه معاههداتی هواپیناهای جوگوده ایرانی، امنان
 شود که ایران در ح آ ای  برران به سوریه کنک کود  که بی  دو کشور وجود دارد، سدو می

 . حمایت از مظلومان و مستضعفان7

که  3از جنله اسوس دیگر سیاست خارجی جنهوری اسالمی ایران، حنایت از مستضعفان است
م سیاست خهارجی  در کوار قواعدی نظیر قاعده نفی سدی  و استندارستیزی، در شنار اسوس مسلآ

ُه »رود  با توجه به ،یه ایران به شنار می ِمنيَن َسدبي ً َوَلْن َيْجَعَل الََ ِْ د  اْلُمد کداِفريَن َعََ ، ایه  4«ِلَْ
تسلط در برران سوریه و عراق، به سورت جوگ نیابتی در دستور کار قرار گرفتهه اسهت  جریهان 

ههای ناخواه وارد یک بازی به نیابهت از قهدرت های درگیر در ای  موازعه، خواهتنفیر و سایر جدهه
در ،ن، تأکیهد بهر اسهتدالس و نفهی اسهتندار، در کهانون  اند  اسالمی کههضدآ اسالِ  اندالبی شده

 ها قرار گرفته است اولویت
ط ههای اسهتنداری نظیهر ،مرینها از طریهق نیروههای شدن قهدرت بوابرای ، مدارزه برای عد  مسلآ

هایی است که حضور جنهوری اسهالمی متخاسم نظیر داعش در موطده، ینی دیگر از ضرورت
                                                           

یه در جنگ ایران و عراقنژاد و مرتضی نور مرندی،    ر ک: احند سلطانی1   سیاست خارجی سور
امه تخصصی ، فصلو«جوگ ایران و عراق و ندش ،ن در فروپاشی روند توسعه اقتصادی عراق»  عداو الوصراوی، 2
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کود  حنایت از حدوق هنه مسلنانان، از جنله مفهاد عراق را تدویت میایران در برران سوریه و 
دیگر اسوس قانون اساسی است که کشور ایران بر اساو ،ن، خود را موظهف بهه مداخلهه جههت 

 داند های ترت ظلم کشورهای عراق و سوریه میکنک به انسان
 . سیاست کاهش تنش8

یریت ای  برران اتخاذ شده، سیاست کهاهش سیاستی که از سوی جنهوری اسالمی ایران در مد
ُحّوا »های درگیر است و طدق ،یه توش در بی  طرف َِ دّوا َفَلْصد َُ ِمِنيَن اْقَتَت ِْ َوِإن َْطاِئَفَتداِن ِمدَن اْلُمد

ّوا اَلِت  َتْبِغ  َحَتى َتِف َء ِإَلدى َأْمدِر ال َُ ى اْْلُْخَرى َفَقاِت دِه َفدِإْن َفداَءْ  َبْيَنُهَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعََ ََ

َه ُيِحُّب اْلُمْقِّسِطيَن  ُحّوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِّسُطّوا ِإَن الََ َِ ، هوگامی کهه موازعهه مسهلرانه در 1«َفَلْص
شود، وظیفه اسلی امت اسالمی، ایجاد سهلح میهان ،نهاسهت و های مسلنان ایجاد میبی  گروه

دیگری قرار بگیرد، باید از طریهق فشهار نظهامی، طهرف اگر ینی از طرفی  در وضعیت تعدی بر 
دیگر را به سلح وادار ننود و در سورت پایرش سلح و ترک مخاسنه، استنرار مخاسنه منووآ 

و دستورات سریح ایشان به فرمانهدهان سهپاه  (العالی )دا  ظلهاست  روینرد مدا  معظم رهدری
ز دو طهرف در جوهگ اسهت؛ زیهرا بها  بهودن تری  تلفات انسانی اقدو و سایر نیروها، حداقلی

تلفات، باعث ترریک افنار عنومی در دو سوی جدههه و حرکهت بهه سهوی تصهاعد برهران در 
 کدا  از طرفی  نیست  شود که به نفع هیچجهان اسال  می

توان گفت، ضرورت حضور مستشاری ایهران در سهوریه و عهراق، بهر بودی کلی میدر یک جنع
قاب  تدیی  است؛ نظیر: حفظ موافع ملی و تنامیت ارضی، حفظ جان و مهاس مدوای عل  مختلفی 

های سهوریه  های انسانی و اسالمی و شیعی، اس  وفای به عهد و جدران کنکو ناموو و ارزش
در مداطع مختلف اندالب اسالمی ایران، حنایت از مظلومان و مستضعفان، منانعت از تصاعد 

اسهوس قهانون اساسهی و اسهوس حهاکم بهر سیاسهت خهارجی برران در ای  دو کشور و اجهرای 
 جنهوری اسالمی ایران 

                                                           

  9  حجرات، ،یه 1




