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  ایغرب آس يها بحران حلقدس در  يروینقش ن
  

  شعیب بهمن 
  

  
  

  30/02/1396ش نهایی: تاریخ پذیر               15/02/1396تاریخ دریافت: 
  
  

  چکیده
 ابعـاد  داراي 2001 سـپتامبر  11 از پـس  کـه  آسـیا  غـرب  منطقـه  هاي بحران ترین مهم از 

 چه اگر. کرد اشاره یمن و سوریه عراق، افغانستان، هاي بحران به توان می بودند، اي گسترده
 را آنهـا  که است خود به مختص هاي ویژگی داراي آسیا غرب منطقه هاي بحران از یک هر
 عـراق،  افغانستان، کشور چهار در گرفته شکل هاي بحران بررسی کند، می متمایز یکدیگر از

. اند بوده همراه نظامی جنگ و درگیري با ها بحران این تمام که دهد می نشان یمن و سوریه
 اسـت؛  ایـران  با آنها بودن مرتبط آسیا، غرب هاي بحران تمام در مشترك و توجه قابل نکته

 ایـران  اي منطقـه  نقش و قدرت تضعیف درصدد نوعیبه ها بحران از یک هر که معنا این به
 منطقه در شدهحادث هايبحران با ایران مدیریت و مواجهه هايشیوه اساس این بر. اند بوده
 سـؤال  ایـن  به گوییپاسخ درصدد حاضر نوشتار رو این از. است اهمیت حائز آسیا غرب
 مـدیریت  در نقشـی  چـه  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه  دسق نیروي« که است اصلی
   »است؟ بوده همراه نتایجی و پیامدها چه با مدیریت این و داشته آسیا غرب هاي بحران

   
  واژگان کلیدي

  آسیا غرب بحران، مدیریت بحران، اسالمی، انقالب پاسداران سپاه قدس نیروي

                                                                                                                                         
 یتیو امن يپژوهشگر مسائل راهبرد ،یاسیعلوم س يدکتر ShuaibBahman@Gmail.com 
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  مقدمه
 سپتامبر 11 از پس هاي سال در خیز بحران و زا بحران اي منطقه عنوانبه آسیا غرب
 ابعـاد  داراي کـه  مـوارد آن  تـرین  مهـم  از کـه  بوده متعدد هاي بحران شاهد 2001

 اشـاره  یمـن  و سـوریه  عـراق،  افغانستان، هاي بحران به توان می است، اي گسترده
 قابـل  هـاي  بحران نیز منطقه کشورهاي سایر در ها بحران این کنار در اگرچه. کرد

 زمـانی  لحاظ از خود، ماهیت و ابعاد دلیل به این موارد اما اند، داشته وجود ذکري
  . اند بوده تر عمیق اند، گذاشته جا بر که اتیتأثیر بعد از و تر طوالنی
 خـود  بـه  مخـتص  هـاي  ویژگی داراي آسیا غرب منطقه هاي بحران از یک هر
 در گرفتـه  شـکل  هاي انبحر بررسی اما کند، می متمایز یکدیگر از را آنها که است
 با ها بحران این تمام که دهد می نشان یمن و سوریه عراق، افغانستان، کشور چهار

 بهانـه  بـه  افغانسـتان  بحـران  مثـال،  عنوانبه. بودند همراه نظامی جنگ و درگیري
 عـامالن  و تروریسم حامیان عنوانبه القاعده شبکه انهدام و طالبان دولت با مبارزه
 سـلطه  تحکـیم  بحـران،  شـروع  واقعـی  علـت  امـا  شـد،  آغاز امبرسپت 11 رخداد

 کنتـرل  منظـور بـه  مرکـزي  آسیاي با همسایگی آمریکا، گرایانه جانبه یک هژمونیک
 نظامی حضور و آمریکا به وابسته یا طرفدار حکومت یک آمدن کار روي روسیه،

 حـدان مت و آمریکـا  توسط عراق نظامی اشغال بحران. بود ایران شرقی مرزهاي در
 کشـتار  هـاي  سـالح  کـردن  نـابود  و القاعده با حسین صدام رابطه بهانه به نیز آن

 غـرب،  نفـوذ  تثبیـت  منظور به رژیم تغییر واقع، در اما گرفت، شکل عراق جمعی
 عربسـتان  کشـور  ماننـد  غرب پیمانان هم تهدید رفع عراق، نفتی منافع به دستیابی
 ایـران،  غربـی  مرزهاي در ریکاآم حضور همچنین و صهیونیستی رژیم و سعودي

 بهانـه  با ظاهر در که نیز عراق در تروریسم بحران. بود بحران شروع واقعی علت
 مرکـزي،  دولـت  بـه  زدن ضـربه  چـون  اهـدافی  شد، آغاز اسالمی خالفت برپایی

 در ایـران  نفـوذ  و نقـش  تضـعیف  و حکومت ساختار در شیعیان قدرت تضعیف
  . کرد می دنبال کشور این دولت حامی ترین مهم عنوانرا به عراق
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 منطقـه  هـاي  بحـران  سـایر  با مشابهی شرایط از نیز یمن و سوریه در بحران وقوع
 مخالفـان  از حمایـت  بهانـه  به سوریه بحران که نحوي به است؛ برخوردار آسیا غرب

 غـرب،  نفوذ تثبیت منظور به رژیم تغییر چون اهدافی اما شد، آغاز اسد دولت سیاسی
 را ایـران  بـا  سـوریه  هاي همکاري قطع و مقاومت جبهه در سوریه حضور با مخالفت

  .  کرد می دنبال
 دولـت  از حمایـت  بحـران،  شروع براي اعالمی هدف آنکه رغم به نیز یمن در
 مردم انقالب با مبارزه چون مسائلی شامل واقعی هدف بود، هادي  منصور عبدربه
 گیـري  قـدرت  بـا  مبـارزه  ودي،سـع  عربستان و آمریکا به وابسته دولت علیه یمن

 یمـن  تبـدیل  از هراس ایران، اسالمی انقالب به نزدیک جریانی عنوانبه انصاراهللا
 همچنـین  و سـعودي  عربسـتان  و صهیونیستی رژیم آمریکا، با مخالف کشوري به

  . شد می یمن تحوالت آینده در ایران نقش تضعیف
 بـا  آنها بودن مرتبط یا،آس غرب هاي بحران تمام در مشترك و توجه قابل نکته

 و قـدرت  تضعیف درصدد نوعیبه ها بحران از یک هر که معنا این به است؛ ایران
 نظـامی،  اشـغال  جنـگ،  نیز ها بحران این تمام نتیجه. اند بوده ایران اي منطقه نقش

 نتیجـه  تـوان  مـی  اوصـاف  این با. است بوده ثباتی بی و ناامنی تروریسم، گسترش
 بـا  کـه  انـد  بـوده  شـدیدي  و حـاد  منطقه، وقایع در داده رخ هاي بحران که گرفت
 اسـاس  این بر. اند داشته ارتباط آسیا غرب منطقه در مقاومت جبهه و ایران قدرت
 حـائز  آسـیا  غـرب  منطقـه  این حـوادث در  با ایران مدیریت و مواجهه هايشیوه

 یاصـل  سـؤال  ایـن  بـه  گوییپاسخ درصدد حاضر نوشتار رو این از. است اهمیت
 مـدیریت  در نقشـی  چـه  اسـالمی  انقـالب  پاسداران سپاه قدس نیروي« که است
 بـوده  همـراه  نتایجی و پیامدها چه با مدیریت این و داشته آسیا غرب هاي بحران
 مـدیریت  و مواجهـه  شـیوه  به نخست فوق، سؤال به گوییپاسخ منظور به است؟
 ایـن  نتایج و بعادا سپس و شد خواهد پرداخته آسیا غرب در قدس نیروي بحران

  . گرفت خواهد قرار بررسی مورد مدیریت
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  قدس نیروي بحران مدیریت و مواجهه شیوه
 دارد از ایـن  حکایـت  منطقه، هاي بحران با ایران مدیریت و مواجهه شیوه بررسی

 کـالن  راهبـردي  از بحـران  هر مدیریت براي آنکه بر عالوه اسالمی جمهوري که
 کار را نیز به خاصی عملیاتی و تاکتیکی راهبردهاي مرحله هر در بوده، برخوردار

 قبـل  مراحل در موجود، هاي بحران مدیریت منظور به ایران واقع در. است گرفته
 ایـن . است پرداخته مدیریت به بحران اتمام از بعد و بحران حین در آن، وقوع از
 به المیاس جمهوري نزد بحران مهار و کنترل ارکان و عناصر که دهد می نشان امر

 خود پیرامون هاي بحران مدیریت به نیز موفق ایران و اند شده گرفته کار به درستی
 مرتبط سازمان و نهاد یا تیم و بحران مدیر بودن مشخص میان، این در. است شده

 قـدس  نیـروي  که خصوص به است؛ بوده برخوردار توجهی قابل اهمیت از آن با
 یمن و سوریه عراق، افغانستان، بحران چهار هر در اسالمی انقالب پاسداران سپاه
  . است بوده بحران مدیریت در اصلی نقش ایفاي دار عهده

 آن از حکایـت  موجـود  هاي بحران در قدس نیروي عملکرد و مواضع بررسی
 اسـت؛  بـوده  برخوردار ها بحران به نسبت ساز فرصت نگرشی از نیرو این که دارد
 خطـر  بـا  را ایـران  ملـی  امنیـت  توانست می اه بحران این وجود که حالی در زیرا

 بـه  موجـود  تهدیـدهاي  شـد  موجـب  قـدس  نیـروي  بحران مدیریت کند، مواجه
 قـدس  نیـروي  سـوي  از فرصت به تهدید تبدیل باعث آنچه. شوند مبدل فرصت

 وجود تنها نه که نحوي به بود؛ ها بحران مدیریت در فعال فوق راهبرد اتخاذ شد،
 برخورد آنها با فعال صورت به بلکه شدند، پذیرفته واقعیت یک عنوان به ها بحران
 داعـش  چـون  تروریستی هاي گروه بروز و ظهور که حالی در نمونه عنوان به. شد
 بـا  قـدس  نیـروي  شـوند،  تلقی ایران ملی امنیت علیه جدي تهدیدي توانستند می

 قلمـرو  و مرزهـا  از را تروریسـتی  گـروه  این سو یک از توانست صحیح مدیریت
 ابعـاد  کـردن  آشکار و زمان گذر با دیگر سوي از و دارد نگه دور ایران سرزمینی
 بـه  کنـد؛  مبـدل  خـود  ادعـاي  مورد جغرافیاي در خطري به را داعش آن، پنهانی
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 و ظهـور  اجتمـاعی  پایگـاه  تـرین  مهم عنوان به سنت اهل زمان، گذر در که نحوي
 ایران راهبرد همچنین. ردندک پیدا گروه این به نسبت منفی دیدگاهی داعش، بروز
 حمایـت  از تنهـا  نه عراق، و سوریه بحران در دخیل بازیگران از برخی شد باعث
 راهبـرد  اتخاذ ترتیب این به. شوند تبدیل آن دشمن به بلکه بردارند، دست داعش
 بـراي  تـوجهی  قابل هاي فرصت موجود، هاي بحران از ایران شد باعث فعال فوق
  .بیافریند خود
 بـه  روش چهـار  از اي منطقـه  هـاي بحـران  مـدیریت  منظـور  به قدس نیروي 

  : است کرده استفاده همزمان صورت
  
  نهضتی دیپلماسی از استفاده. 1

 است بحران خالل در دیپلماتیک اقدامات بحران، مدیریت ابزارهاي ترین مهم از یکی
د گیـر  صـورت  دو هـر  از ترکیبـی  یـا  و سازشی یا ارعابی صورت به است ممکن که
 اسـتفاده  بـا  کرده سعی ایران اسالمی جمهوري اساس این بر .)449 :1378 کاظمی،(
 اصـلی  هـدف . بپـردازد  آسـیا  غـرب  هـاي  بحـران  مـدیریت  بـه  نهضتی دیپلماسی از

 مـدت  طـوالنی  روابـط  اسـتمرار  و استقرار ایران، اسالمی جمهوري نهضتی دیپلماسی
 دیپلماسـی  رو ایـن  از. سـت ا جوامـع  سـایر  با خود هاي سیاست و ها ارزش فرهنگ،
 سـوي  از و راهبردي ریزي برنامه سو یک از توان می را ایران اسالمی جمهوري نهضتی
 افکـار  تـرویج  منظـور بـه  رسـانی  اطـالع  و فرهنگی آموزشی، هاي برنامه اجراي دیگر

 تقویت و حمایت براي رابطه ایجاد دنبال به نهضتی دیپلماسی زیرا کرد؛ تلقی نهضتی
  .  است اسالم جهان ویژه به جهان سراسر در بخش زاديآ هاي نهضت
 شـوند  مـی  قائل نقشی خود براي نهضتی پردازان نظریه و سازمان اهدافی، چنین با
 حـامی « همچنین و» بخش رهایی« و »انقالب سنگر« نقش عنوان با آن از» هالستی«  که

 مـایتی ح چتـر  .)201-202 :1373 هالسـتی، (کنـد   مـی  یاد »بخش رهایی هاي جنبش
 هـاي  گـروه  و هـا  ملـت  اسـالمی، شـامل سـایر    جوامـع  و امت عالوه بر نقشی چنین
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 اهـداف  تـرین  مهـم  تـوان  مـی  اسـاس  ایـن  بر. شود می نیز خواه عدالت و بخش آزادي
  :  برشمرد زیر شرح به اسالمی جوامع در را نهضتی دیپلماسی
 و هخـوا  آزادي موجـود  هاي نهضت از حمایت نهضتی، دیپلماسی هدف اولین

 اسـاس،  ایـن  بـر . اسـت  جدیـد  هـاي  نهضـت  ایجـاد  و اسالم جهان در طلب حق
 راسـتاي  در و بپردازد موجود هاي نهضت با گیري ارتباط به باید نهضتی دیپلماسی

 هـاي  نهضـت  ظهـور  زمینـه  بایـد  نهضتی دیپلماسی همچنین. بکوشد آنها تقویت
  .کند فراهم اسالمی کشورهاي در را جدید

 یـک  عنـوان  بـه  اسالمی نهضت اشاعه و تبلیغ نهضتی، سیدیپلما هدف دومین
 قالـب  در کـه  طرحـی  تبلیغ و ارائه راستا این در. است طلبانه حق و اصیل حرکت

 منافع حافظ اصیل، اسالمی نهضت که شوند نزدیک حقیقت این به مسلمانان آن،
 از جوامـع  برخی غلط تصورات به دادن پایان ضمن تواند می آنهاست، دوستدار و

   1.کند ترسیم آنها روي پیش را نوین اي آینده اسالمی، هاي نهضت
 بـه  نسبت مسلمانان کردن آگاه و بخشی هویت نهضتی، دیپلماسی هدف سومین

 جوامـع  ویـژه  بـه  ها، ملت باید نهضتی دیپلماسی اساس این بر. است موجود شرایط
 شـرایط  نهمچنی و موجود اجتماعی و سیاسی وضعیت هویت، به نسبت را اسالمی
 هـاي  توانـایی  و استعداد از درستی درك آنها به و سازد آگاه الملل بین نظام ناعادالنه

 بیـان  بـه  مختلف انحاي به تواند می نهضتی دیپلماسی راستا، این در. کند ارائه خود
 و عواطـف  کنـد و  افشـا  را اسـتکباري  هـاي  قدرت بپردازد، جنایات موجود حقایق

 واقـع  در. برانگیـزد  گـذرد،  مـی  آنهـا  پیرامون آنچه به نسبت را مسلمانان احساسات
 نسـبت  مسلمانان اعتنایی بی از جلوگیري در مهمی نقش تواند می نهضتی دیپلماسی

 و ایسـتادگی  بـه  حـق،  تضـییع  نوع هر برابر در را آنها و ایفا موجود ستم و ظلم به

                                                                                                                                         
 تکـرار  و تبلیغـات  به بلکه است، عملی اقدامات برخی مستلزم تنها نه طرحی چنین رسیدن نتیجه به. 1

 لیغـات تب از دسـت  وجـه  هـیچ  به نباید تنها نه نهضتی تشکیالت اساس، این بر. دارد نیاز هم اي رسانه
 منطقـه  سطح در مداوم صورت به کارشناسان نظر با را تبلیغاتی هاي طرح و ها برنامه باید بلکه بردارد،
 نهضـتی  تشـکیالت  و سـازمان  زبان از آمیز صلح سخنان و الفاظ اشاعه تبلیغ، نتیجه کمترین. کند اجرا
  .یابد می افزایش باورپذیري درجه آن، مداوم تکرار با که است
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 . کند دعوت پایداري

 اشـغال  مسـئله  شناسـی باز و بـازخوانی  نهضـتی،  دیپلماسـی  هـدف  چهارمین
 از یکـی  فلسـطین  مسـئله  اگرچـه . اسـت  جهـان  مسـلمانان  تمـام  بـراي  فلسطین
 هنـوز  مختلـف،  دالیـل  بـه  رود، مـی  شمار به اسالم جهان معضالت ترین دردناك
 نهضتی دیپلماسی رو این از. ندارند کامل آگاهی آن به نسبت مسلمانان از بسیاري
 از بخشــی کــه باشــد صهیونیســتی رژیــم علیــه مبــارزه و نگرانــی مــروج بایــد

  . است کرده غصب را اسالمی هاي سرزمین
 جهان در منحرف اسالمی هاي جریان با مقابله نهضتی، دیپلماسی هدف پنجمین

 اسـالم  و تخریـب  را اسـالم  چهـره  کنند می سعی مختلف انحاي به که است اسالم
 و هسـتند  کـایی آمری اسـالم  مـروج  هـا  جریان این از برخی. کنند تحریف را واقعی
 دیپلماسـی  رو ایـن  از. پردازند می افراطی و بنیادگرایانه اسالم اشاعه به دیگر برخی
 و هـا  جریـان  بـا  مقابلـه  بـه  نظري و عملی عرصه در مختلف انحاي به باید نهضتی
  .کند ترویج را حقیقی اسالم و بپردازد تکفیري و افراطی هاي گروه

 مباحـث  از منطقـه  هاي ملت داشتن نگه دور نهضتی، دیپلماسی هدف ششمین
 قـدري  بـه  مسـئله  ایـن  راهبردي اهمیت. است سنی و شیعه میان برانگیز اختالف

 افکنـی  اخـتالف  حـال  در پیوسـته  اسالمی، وحدت با مقابله براي دشمن که است
 غربـی  کارشناسـان  و ها پژوهشکده برخی که راهبرد این اخیر، هاي سال در. است
 درآمـده  اجرا مرحله به نیز اسالمی کشورهاي حکام برخی سوي از اند، کرده ارائه
 دسترس از دور آن داشتن نگه خاموش کم دست یا اختالف رفع حال این با. است
  .دهد انجام مؤثري اقدامات تواند می راستا این در نهضتی دیپلماسی و نیست

 دیپلماسی ابزارهاي و ها روش نهضتی دیپلماسی که دهند می نشان فوق اهداف
 نهضـتی  تفکر آفرینی نقش براي نوین اي عرصه و خارج آن سنتی هاي محمل از را

 نهضـتی  اندیشـه  و تفکـر  نهضـتی،  دیپلماسی در اساس این بر. است کرده فراهم
 و فکـري  محصوالت نهضتی، نیروهاي که نحوي به شود؛ می خارجی روابط وارد
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 مبتنی روابطی ایجاد اب و گیرند می کار به خارجی سیاست مسیر در را خود تجربی
 در نیز را خارجی روابط هدایت مدنظر، هاي ارزش انتقال ضمن نهضتی، اصول بر

  .گیرند می برعهده مختلف هاي عرصه
  
   نرم قدرت از مندي بهره. 2

 آن از خـارجی  سیاسـت  حوزه در ایران اسالمی جمهوري که هایی ویژگی از یکی
 عنوان به. است اسالم جهان در سازي جریان و سازي گفتمان توان است، برخوردار

 در» اسـالمی  بیـداري  گفتمـان « و» اسـالمی  مقاومت گفتمان« به دادن شکل مثال،
 بـوده  خارجی سیاست حوزه در اسالمی جمهوري موفق رویکرد دو اسالم، جهان

 سـازي  جبهـه  و سـازي  گفتمـان  در موفقی تجربه سو یک از ایران دهد می نشان که
 بخشی الهام و گذاريتأثیر براي زیادي بسیار هاي ظرفیت از دیگر سوي از و داشته

 هـاي  بحـران  مـدیریت  جریـان  در آن عینی نمود که است برخوردار مسلمانان بر
  .است مشاهده قابل اي منطقه
 انقالب پاسداران سپاه قدس نیروي گذشته، هاي سال طی آنکه رغم به واقع در

 مبـدل  منطقـه  در ایـران  قـدرت  و نفوذ نماد به سلیمانی سردار شخص و اسالمی
 عراق، بحرین، در ایران نظامی هاي یگان که است آن واقعیت حال این با اند، شده
 در ایـران  درپـی  پـی  هـاي  پیـروزي  باعـث  آنچـه  و ندارند حضور... و لبنان یمن،

 اصـول  و هـا  آرمـان  از کـه  است ایران نرم نفوذ و قدرت شود، می منطقه تحوالت
 اي فرامنطقـه  و اي منطقـه  رقباي برخالف رو این از. شود می یناش اسالمی انقالب
 هستند، تبلیغات و سالح پول، طریق از خود اکتسابی نفوذ افزایش پی در که ایران
  . است شده استوار فرهنگی و معنوي اصول بر و است ذاتی منطقه در ایران نفوذ
 کـه » ایران نرم قدرت بنیادین هاي استراتژي« عنوان با پژوهشی در »روبین مایکل«
 ارتـش » خارجی نظامی مطالعات دفتر« به وابسته» عملیاتی محیط بان دیده« مجله براي

 رویکـرد : «کنـد  مـی  ترسـیم  چنین را ایران نرم قدرت گسترده ابعاد داده، انجام آمریکا
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 از هـا  غربـی  برداشـت  است ممکن اگرچه. است متنوع و ماهرانه نرم، قدرت به ایران
 امـا  باشـد،  اسـالمی  جمهوري» مذهبی« هاي لفاظی تأثیر تحت چیز هر از بیش ایران،
 1979 سـال  اسالمی انقالب از قبل هم دیگري، از پس یکی ایران، مختلف هاي دولت

 بـه  خـود،  مرزهاي از فراتر اهدافی به دستیابی و نفوذ گسترش براي آن، از بعد هم و
. انـد  بـوده  کشـور  ایـن  یخیتـار  میـراث  و مذهب فرهنگ، روي گذاري سرمایه دنبال

 و زبـان  مـذهبی،  تحـوالت  امپراتوري، سابقه باید ایران نرم قدرت درك براي بنابراین
 از یکـی  تـاریخ  اگـر . شـناخت  رسـمیت  بـه  را کشـور  ایـن  تـاریخ  و فارسی فرهنگ
 کشـور،  ایـن  مقامـات  کـه  باشـد  اشـتراکی  نقـاط  از یکـی  و ایـران  نفـوذ  هـاي  ستون

 نـرم  قـدرت  دیگـر  سـتون  دیـن  دهند، می شکل آن حول را نرم قدرت هاي استراتژي
 را مـدرن  جهان در شیعه ساالر دین حکومت اولین ایران آنکه رغم به البته. است ایران

 اسـت؛  اشـتباه  شـیعه  کشـورهاي  به ایران نفوذ قدرت دانستن منحصر اما داد، تشکیل
 اسـالم  از ایرانیـان  برداشـت  نحوه بر حتی را اسالم از پیش ایران تاریخ تأثیر باید زیرا
. اسـت  ایـران  نرم قدرت فرامرزي ابزارهاي از دیگر یکی فارسی زبان. گرفت نظر در
 خلـیج  سـواحل  تـا  گرفتـه  مدیترانـه  از خاورمیانه مشترك زبان که عربی زبان کنار در

 کردسـتان  هـاي  کوه از که کند می ایفا اي پهنه در را نقش این فارسی زبان است، فارس
 زبـان  فارسـی،  زبـان . اسـت  شـده  گسترده هند قاره شبه و مرکزي یايآس بازارهاي تا

 محسـوب  نیـز  آسـیا  مرکـز  و جنـوب  غـرب،  از اي عمـده  بخـش  در شعر و فرهنگ
 شـیعه  کشـورهاي  در نفوذ براي ایران دارد امکان آنکه رغم به دلیل همین به. شود می
 غیرشـیعه  شـوري ک ایـران  گذاريتأثیر هدف اگر کند، استفاده مذهبی اشتراك نقاط از

 آن در تهـران  نرم قدرت ،)هستند تسنن اهل عمدتاً مردمش که تاجیکستان مثالً( باشد
. گیـرد  می شکل) فرهنگی هاي ویژگی سایر و زبان شامل( قومیتی میراث پایه بر کشور
 کشور، این گرفتن کم دست و است جهانی صحنه در ماهر و جدي بازیگر یک ایران
 نفـوذ  سـر  بـر  آن بـا  مبارزه در خود کردن فلج و تهران زمین در کردن بازي معناي به

 و نیسـت  کـافی  ایـران  سخت قدرت با مقابله اساس این بر. است جهانی و اي منطقه
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 کـه  بـه خصـوص   کنـد؛  تمرکـز  نیـز  کشـور  ایـن  نـرم  قـدرت  بر است ناگزیر غرب
 پاسـخی  اغلب و هستند عمیق و پیچیده اسالمی، جمهوري نرم قدرت هاي استراتژي

  )Rubin, 2017( .»شود نمی داده ها آن به
 در اسـالمی  جمهـوري  نـرم  قدرت و نفوذ گفت توان می کلی ارزیابی یک در
  : است مکمل وجه سه داراي منطقه

 ایجاد و  گرایی طایفه از پرهیز سنی، و شیعه وحدت بر تأکید با دینی ـ فرهنگ
 منطقه؛ مردم و ایران مردم میان همبستگی

 بـومی  الگـویی  عنـوان  بـه  کـه  دینـی  سـاالري  مردم الگوي و سیاسی فرهنگ ـ
 کند؛ تلفیق هم با را سیاست و دین خوبی به توانسته

 بـا  مقابلـه  بـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  آن، اسـاس  بـر  کـه  استکبارستیزي ـ
 تحـت  هـا  سـال  که کشورهایی مردم براي امر این. پردازد می گر سلطه هاي قدرت
  . است اهمیت حائز اند، بوده ارجیخ و داخلی سلطه و استعمار ظلم
 ایـن  کـه  کـرد  توجـه  مسئله این به باید منطقه در ایران نفوذ درباره اساس، این بر
 نفـوذ  واقـع  در. اسـت  معنـوي  هـاي  جنبـه  داراي و دارد تفـاوت  طلبـی  سلطه با نفوذ

  :  دارد مختلف جنبه چند که است گفتمانی نفوذي منطقه، در اسالمی جمهوري
 وحـدت  بـر  آن طـی  که است دینی فرهنگ بر مبتنی ایران وذنف آنکه، نخست

 از پرهیز بر که رویکرد این. شود می تأکید بودن سنی و شیعه از فارغ اسالم جهان
  . است بخشیده عمق ایران نفوذ به معنوي لحاظ دارد از تأکید گرایی طایفه

 از یـت حما بـر  کـه  اسـت  اسـالمی  انقالب فرهنگ بر مبتنی ایران نفوذ آنکه، دوم
  .  دارد تأکید اسالم جهان ویژه به جهان سراسر در بخش آزادي هاي نهضت و ها حرکت
 آمریکـا  بـا  مقابلـه  بر که است مقاومت فرهنگ بر مبتنی ایران نفوذ آنکه، سوم

 رژیــم همچنــین و گــر مداخلــه و زورگــو قــدرتی و جهــانی اســتکبار عنــوان بــه
  . دارد یهتک نامشروع و غاصب رژیمی عنوان به صهیونیستی
 قدرت داراي که است هایی دولت از حمایت بر مبتنی ایران نفوذ آنکه، چهارم
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  . برخوردارند مردمی پشتوانه از هستند و مشروع
 بـا  نفـوذ  ایـن  کـه  شده باعث اسالم جهان و منطقه در ایران معنوي نفوذ هاي پایه
 آمریکـا  الفبـرخ  که نحوي به. باشد متفاوت کامالً غربی کشورهاي هاي جویی سلطه

 نقطـه  را مرتجـع  و سـرکوبگر  هـاي  دولـت  با همکاري و نظامی هاي پایگاه وجود که
 اذهـان  و هـا  قلـب  در نفوذ بر مبتنی را خود نفوذ ایران کند، می تلقی خود نفوذ اتکاي
 اسـاس  بـر  را خـود  نفـوذ  کـه  آمریکـا  برخالف واقع در. است داده قرار منطقه مردم
 ایـران  زیـرا  شـود؛  مـی  ناشـی  آن نـرم  قدرت از یرانا نفوذ کرده، متکی سخت قدرت

 هنجارهـاي  و اسـالمی  اصیل فرهنگ در ریشه که است خاص هاي ارزش با کشوري
 بـه  آسـیا  غرب تمدنی و جغرافیایی حوزه در مذهبی ـ ملی هاي ارزش این. دارد ملی
 ازهاجـ  کشـور  ایـن  بـه  و است  شده تبدیل ایران اي منطقه نفوذ و تأثیر عامل ترین مهم
 و ورزي سیاسـت  بر تکیه با صرفاً و نظامی هاي حربه و زور به توسل بدون تا دهد می
. کنـد  حفظ را خود راهبردي منافع منطقه، کشورهاي میان در مردمی، و فرهنگی نفوذ

  .است ایران اسالمی جمهوري نرم قدرت منابع ترینمهم بیانگر زیر جدول
  

  ایران اسالمی جمهوري نرم قدرت منابع
 تأثیر دامنه ایران نرم قدرت نابعم

 جهان سراسر هنر و فرهنگ
 جهان سراسر باستانی آثار
 جهان سراسر بشردوستانه اقدامات
 اسالم جهان سیاسی اسالم الگوي

 اسالم جهان بخش آزادي هاينهضت از حمایت
 تشیع جامعه شیعه مرجعیت نفوذ
 تشیع جامعه انتظار و شهادت فرهنگ

 جهان سراسر در ضدامپریالیست هايملت مقاومت و لاستقال ارزش
 جهان سراسر در ضدامپریالیست هايملت مستضعفان و مظلومان از حمایت ارزش

 جهان سراسر در ضدامپریالیست هايملت سلطه نظام با ضدیت
 مشترك تمدنی و فرهنگی زمینه داراي هايملت هاآیین و رسوم

 فارسی ادبیات و زبان
   و هند قاره شبه و مرکزي ايآسی منطقه

 جهان سراسر در محدود صورت به 
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 شده، ایران نرم قدرت افزایش موجب که مسائلی از یکی فوق، موارد میان در
 حضور اصلی هدف ایران. است ایران اسالمی جمهوري اهداف بودن بخش رهایی
 گـر  سـرکوب  هـاي  دولـت  و خارجی تجاوزگران از مردم رهایی را منطقه در خود
 شـده  برخـوردار  منطقـه  مـردم  میان در محبوبیت از نیز دلیل همین به و داده قرار
 منطقه کشورهاي به داشتیچشم هیچ که داده نشان روشنی به ایران واقع در. است
 کمک از و داند می بخش آزادي هاي نهضت و ها گروه حامی را خود صرفاً و ندارد

 ایران به منطقه هاي ملت اعتماد باعث رام این. ورزد نمی دریغ هایی گروه چنین به
 و تجـاوز  برابـر  در منطقـه  هـاي  دولـت  از ایران حمایت عالوه بر این. است شده

 هـاي  دولـت  اعتماد موجب گرایانه افراط و تروریستی مخاطرات و خارجی اشغال
  . است شده ایران به منطقه
 از یـک  یچهـ  براي تهدیدي ایران اسالمی جمهوري اي منطقه نفوذ مجموع، در

 منطقه در ایران اسالمی جمهوري اساسی هدف و نیست و نبوده منطقه کشورهاي
 اقتصادي توسعه منطقه، در امنیت و ثبات افزایش همسایگان، با جواري هم حسن
 آثـار  و طلبـی  جنـگ  محو  فراگیر، صلحی ایجاد تروریسم، با مبارزه همگان، براي

 از یکـی  بـه  نـرم  نفـوذ  و قدرت از مندي بهره هم دلیل همین به. است آن مخرب
  .است شده مبدل آسیا غرب در اي منطقه هاي بحران در ایران موفقیت دالیل

  
  منطقه سراسر در مقاومت هاي هسته ایجاد. 3

 و ایجـاد  منطقه، هاي بحران مدیریت در قدس نیروي راهبردهاي ترین مهم از یکی
 اهللا حـزب  الگـو،  این موفق و بارز نمونه .است بوده مقاومت هاي هسته ساماندهی

 رژیـم  بـا  رویـارویی  ویـژه  بـه  منطقـه  تحـوالت  در مهمـی  نقـش  کـه  است لبنان
 است چریکی نیرویی و نظامی ـ سیاسی سازمانی اهللا حزب. کند می ایفا صهیونیستی

 هـاي  اندیشـه  از متأثر سیاسی اسالم ایدئولوژي با میالدي 1980 دهه اوایل در که
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 بـین  توانسـت » اسـرائیل  با مبارزه« شعار با و کرد ظهور نانلب در 1 )ره(خمینی امام
 بـراي  مقاومـت  هدف با و کند ایجاد وحدت لبنان در اعتقادي مختلف هاي گروه

 خود به را جوانان اشغالی، هاي سرزمین گیري بازپس و صهیونیستی رژیم شکست
 اسـالمی،  انقـالب  پاسـداران  سـپاه  همکـاري  و یـاري  بـا  جنبش این. کند جذب

 آنهـا  و داد آمـوزش  بودند، مند عالقه اسالمی انقالب به که را خود مبارز یروهاين
. گرفـت  کـار  بـه  صهیونیسـتی  رژیـم  علیـه  نظـامی  سازماندهی و بسیج راه در را

 ایـن  نیروهاي راندن عقب در موفقیت و صهیونیستی رژیم بر 2000 سال پیروزي
 ،2006 سـال  در رژیـم  ایـن  برابر در روزه 33 مقاومت نیز و لبنان جنوب از رژیم
افـزود   عربـی  کشـورهاي  و لبنـان  مردم بین در اهللا حزب محبوبیت بر روز به روز

 جنـبش  تـرین  مهـم  عنوان به لبنان اهللا حزب اساس این بر .)241 :1385 محمدي،(
 و منطقـه  معـادالت  در اسـتراتژیک  تغییراتـی  اسـالمی،  انقـالب  از ناشی اسالمی
  .کرد ایجاد ونیستیصهی رژیم با اعراب منازعات
 غـرب  کوچـک  کشـورهاي  از یکی در معمولی و ملی صرفاً حزب یک اهللا حزب

 در و کـرده  تعریـف  ملـی  هـاي  چـارچوب  در را خود اگرچه حزب این. نیست آسیا
 بسـیاري  فراملـی  هـاي  ویژگی از حال، عین در اما شده، فعال شدت به فرایندي چنین

 اصـل  در ویژگـی  این. است کرده پیدا توجهی قابل اي منطقه کارکرد و بوده برخوردار
 از گیري بهره با اهللا حزب که است ایران اسالمی انقالب هاي شاخص ترین مهم از یکی

 ریـزي  پی آن اساس بر را خود رفتار و فکري شالوده انقالب، با خود مذهب همگونی
ـ  الگـوي  و کـرده  سـازي  بـومی  خـود  در را اسالمی انقالب هاي ویژگی بیشتر و  لقاب

  .  است داده ارائه منطقه براي توجهی
 عنـوان  بـه  هـایی  گـروه  چنـین  گیري شکل به ایران شد باعث موفق الگوي این

                                                                                                                                         
 و آن هـاي  ارزش و مبـانی  و برگزیـده  خـود  براي الگویی عنوان به را ایران اسالمی انقالب ،اهللا حزب. 1

 اندیشـه  در فقیه والیت. است پذیرفته بود، کرده اجرا را آن  )ره(خمینی امام که را» فقیه والیت« نظریه
 امر و دستور رو ینا از. زمین روي بر» اهللاخلیفه« حاکمیت و خدا جانشین همان یعنی اهللا حزب مرام و

  .)15 ،1387 بزي،( است الهی حکم مثابه به اهللا حزب براي فقیه ولی
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 عراق در ایران مثال، عنوان به. رساند یاري نیز کشورها سایر در مقاومت هاي هسته
 نگرانـی  وجود با واقع در. کرد توجهی قابل هاي کمک شعبی حشد گیري شکل به

 در شـعبی  حشد گرفتن قدرت از کشور این اي منطقه و اروپایی حدانمت و آمریکا
 ،»بـدر  سـپاه « همچـون  هـایی  گـروه  و ها سازمان از آشکار حمایت به ایران عراق،

 شـد  موجـب  نهایـت  در امر این. پرداخت... و» عراق اهللا حزب« ،»الحق عصائب«
 کشـور  این انپارلم تأیید مورد عراق مسلح نیروهاي از یکی عنوان به شعبی حشد
  . بیابد عراق مسلح نیروهاي در قانونی جایگاه و گیرد قرار

 واقـع  در. کرد »وطنی دفاع« تشکیل از زیادي هاي حمایت ایران نیز سوریه در
 بسیج عنوان به وطنی دفاع به ساماندهی سوریه، در همدانی شهید اقدامات از یکی

. کـرد  ایفـا  تروریستی هاي هگرو با مبارزه در مهمی نقش که بود سوریه در مردمی
 لشـگر  ماننـد  اي ویـژه  هـاي  گـروه  گیري شکل در مهمی نقش ایران این، بر عالوه

ــاطمیون« ــته. داشــت 1»ف ــه  هس ــکل  اولی ــري ش ــپ گی ــاطمیون، تی ــدادي ف  از تع
 از گـروه  ایـن . شـد  می اطالق)» ص(محمد سپاه« آنها به که بودند هایی افغانستانی

 همچنین و طالبان دوران و افغانستان به شوروي حمله زمان در افغانستانی مبارزان
 هـاي  افغانسـتانی  ایران، علیه عراق جنگ در حاضر هاي افغانستانی یا ابوذر گردان
 سـپاه  قـدس  نیـروي  کمـک  با که بودند سوریه مقیم هاي افغانستانی و ایران مقیم

  . یافتند تشکل اسالمی انقالب پاسداران
 هـاي  هسـته  از یکـی  عنـوان  بـه  انصـاراهللا  نیـز  منی در عراق، و سوریه بر عالوه
 برعهده را کشور این در انقالب رهبري و شد مؤثري نقش ایفاي به موفق مقاومت،
 جنـوب  حـوزه  در تغییـر  ایجـاد  براي  مهمی هاي ظرفیت از انصاراهللا جنبش. گرفت
 هـاي  جنـبش  از ایـدئولوژیک  و سیاسی لحاظ به و است برخوردار عربی جزیره شبه
 از یکـی  تـوان  مـی  را انصـاراهللا  جنـبش  .شـود  می محسوب اسالمی انقالب از ثرمتأ

                                                                                                                                         
. گرفـت  شکل) س(زهرا حضرت شهادت ایام در تیپ این که شد انتخاب دلیل این به» فاطمیون« نام .1

 و) ع(رقیه حضرت و) ع(زینب حضرت مقبره و حرم از دفاع را خود اصلی مأموریت فاطمیون لشگر
  .داند می جهان سراسر در مسلمانان و شیعه علیه ظلم با مبارزه را خود ثانویه تمأموری



ش ن
نق

ی
 يرو

 در
س

قد
ل 

ح
ان

حر
ب

 يها 
آس

ب 
غر

  ای
 

 

 19  

 

 

 خاورمیانـه  منطقـه  عرصـه  در مذهبی و سیاسی هاي جنبش مؤثرترین و جدیدترین
 و مختلـف  ابعاد از و عمیق و طوالنی بسیار هاي ریشه از جنبش این. کرد محسوب

 اجتمـاعی  و سیاسـی  ایطشـر  از سو یک از انصاراهللا پیدایش. است برخوردار  مهمی
 از دیگـر  سـوي  از و شده ناشی صعده استان خاص فضاي و ها ویژگی ویژه به یمن

 ایران اسالمی انقالب پیروزي ویژه به گذشته، دهه چند اي منطقه تحوالت و روندها
 رغـم  به را انصاراهللا توان می منظر این از .است پذیرفته تأثیر آن اي منطقه پیامدهاي و

 در سیاسـی  و اسالمی هاي جنبش هاي نمونه جدیدترین از یکی آن، هنک هاي ریشه
 و اســالمی انقــالب بــا خــاص هــاي نزدیکــی کــه کــرد تلقــی آســیا غــرب منطقـه 

 بـه  تعلـق  لحاظ از انصاراهللا نیروهاي. دارد آن سیاسی و ایدئولوژیک هاي چارچوب
ـ  مهـم  نکتـه  امـا  هسـتند،  نزدیـک  شـیعیان  بـه  اصـولی  صورت به زیدي، مذهب  رت
. اسـت  سیاسـی  و ایـدئولوژیک  لحـاظ  به  اسالمی انقالب از جنبش این پذیريتأثیر

 بـر  لعنـت  اسـرائیل،  بـر  مرگ آمریکا، بر مرگ اکبر، اهللا( انصاراهللا گانه پنج شعارهاي
 انقـالب  شـعارهاي  و اهـداف  بـا  جنبش این جدي نزدیکی) اسالم باد پیروز یهود،

 ــ   فکـري  پیونـد  بـر  عالوه جنبش این یزن عمل عرصه در. دهد می نشان را  اسالمی
 بـروز  خـود  از را رفتارهایی آن، رهبران و ایران اسالمی جمهوري با عینی و سیاسی

 جـاي  مقاومـت  جبهه و ایران اي منطقه هاي طرح و اهداف چارچوب در که دهد می
 سـایر  کـه  داد گسترش یمن در را مقاومت روحیه چنان انصاراهللا همچنین .گیرد می

 تجـاوز  برابـر  در جریـان  ایـن  مقاومـت  از حمایـت  بـه  نیز یمنی احزاب و ها گروه
  .پرداختند خود کشور به سعودي عربستان
 تشـکیل  راسـتاي  در مهـم  اقـدام  دو گذشـته،  هـاي  سال طی ایران مجموع، در
 مـدیریت  در مـؤثري  نقـش  کـه  داده انجـام  منطقـه  سراسر در مقاومت هاي هسته
  : است داشته اي منطقه هاي بحران

 یا مقاومت هاي هسته ایجاد و گیري شکل منظور به حمایت بر مبتنی اول اقدام
 هـاي  هسـته  از یـک  هـر  شده باعث امر این. است بوده موجود هاي هسته تقویت
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  . کنند عمل خود کشورهاي در منفرد صورت به بتوانند مقاومت
 بـه . اسـت  بـوده  مقاومـت  هـاي  هسـته  میان دادن پیوند و کردن مرتبط دوم، اقدام
 ارتبـاط  ،...و شـعبی  حشـد  وطنـی،  دفـاع  انصـاراهللا،  اهللا، حـزب  میان امروز که نحوي

 بـا  ارتبـاط  در مقاومـت  هـاي  هسته فعالیت شده باعث امر این. دارد وجود ناگسستنی
ــدیگر ــد یک ــت از و باش ــم قابلی ــی ه ــر در تکمیل ــه سراس ــوردار منطق ــند برخ    باش

  .)231- 230 :1396 بهمن،(
 بـه  منطقـه  سراسر در مقاومت هاي هسته به دهی سامان جهت اماقد ترتیب، این به
 واقع در. است مطرح ها بحران مدیریت در ایران موفقیت در مؤثر عوامل از یکی مثابه

 توانمندسـازي  ضمن شده موفق که بوده نحوي به منطقه هاي بحران در ایران مدیریت
ـ  در را آنهـا  مختلـف،  هـاي  دولـت  و ملـت  هـا،  جنبش ها، نهضت  همسـو  جبهـه  کی

 محصـول  و ثمـره  عنوان به مقاومت جبهه حاضر حال در که نحوي به. کند ساماندهی
 بـراي  جهـانی  و اي منطقـه  سـطوح  در تـوجهی  درخور هاي ظرفیت از ایران مدیریت

 هـاي  هسـته  کـه  خصـوص  بـه  اسـت؛  برخـوردار  روندها و رویدادها بر گذاريتأثیر
 مبارزه در توجهی قابل نقش بومی کلش به اند شده موفق خود کشورهاي در مقاومت

  .  کنند ایفا تکفیري و تروریستی هاي گروه با مقابله و خارجی تجاوز با
  
  ها بحران در نظامی و مستشاري حضور. 4

 درخواسـت  بـه  همگـی  کـه  ها بحران در ایران نظامی مستقیم و مستشاري حضور
 موفقیـت  دالیـل  تـرین  مهـم  از یکی اند، گرفته صورت منطقه هاي ملت و ها دولت
 سـایر  اگرچـه . شـود  می محسوب آسیا غرب هاي بحران مدیریت در قدس نیروي

 داشـته  منطقـه  هـاي  بحـران  در نظـامی  مستقیم حضور اند کرده تالش نیز کشورها
  :است شده ایران موفقیت و آنها ناکامی باعث عامل چند اما باشند،

 درگیـر  منطقـه،  يکشـورها  سایر برخالف ایران نظامی نیروهاي آنکه، نخست
  .اند نبوده منطقه در کشوري هیچ علیه نظامی جنگ
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 راسـتاي  در منطقـه،  کشورهاي سایر برخالف ایران نظامی نیروهاي آنکه، دوم
  .اند نکرده تجاوز کشوري هیچ به خود سیاسی اهداف
 خـاك  بـه  منطقـه،  کشـورهاي  سایر برخالف ایران نظامی نیروهاي آنکه، سوم
  .اند نکرده نگاه عطم چشم به کشوري هیچ

 حاضـر  کشـورها  سـایر  در ایـران  نظامی نیروهاي که مواردي در آنکه، چهارم
  . است بوده کشورها آن دولت مستقیم درخواست با اند، شده

 و مستشـاري  حضـور  کـه  دارد وجـود  نیـز  دیگري دالیل فوق، موارد کنار در
 هـا  بحـران  مـدیریت  در آمیز موفقت عاملی به را منطقه هاي بحران در ایران نظامی
  :کرد اشاره زیر موارد به توان می دالیل این جمله از کرد که تبدیل
 نقـش  تحمیلـی،  جنگ از حاصل هاي تجربه: تحمیلی جنگ هاي تجربه از استفاده. 1
 خصـوص  بـه  است؛ داشته منطقه در موجود هاي بحران نظامی ابعاد مدیریت در مؤثري

  .  اند بوده درازمدتی جنگی تجربه چنین فاقد ایران، رقباي و کشورها سایر که
 در مقاومـت  تحمیلی، جنگ دوران در ایران مقاومت: همه برابر در مقاومت. 2
 آن ابرقـدرت  دو هـر  رسـمی  صورت به که چنان بود؛ جهان کشورهاي تمام برابر

 مقاومت تجربه بنابراین. کردند می حمایت عراق از شوروي و آمریکا یعنی دوران
 برابـر  در تنهـا  نـه  ایـران  کـه  شـد  موجـب  هـا  بحـران  مدیریت در همه، برابر در

 بـا  بلکـه  نکنـد،  انـزوا  احساس عربی و غربی سیاستمداران و ها رسانه هاي هجمه
  . بردارد ها بحران مدیریت راستاي در مهمی هاي گام خود، تجربیات از تأسی
 مینظـا  ابعـاد  مـدیریت  مهم هاي ویژگی از یکی: فرماندهان میدانی حضور. 3

 تجربـه  از کـه  است فرماندهان میدانی حضور منطقه، هاي بحران در ایران حضور
 نظـامی  نیروهـاي  شـده  باعـث  ویژگی این. است شده حاصل مقدس دفاع دوران

 در مسـتقیم  صـورت  به نیز فرمانده و کنند عمل بهتري روحیه و قوت با معمولی
 غربـی  گـران تحلیل و ها رسانه چشم از امر این. گیرد قرار میدانی تحوالت جریان
 سـردار  حضـور  بـاره  در آلمـان  اشـپیگل  نامه هفته مثال، عنوان به. است نمانده دور
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  : نویسد می نبرد هاي میدان در سلیمانی
 نبـرد  بـه  را خـود  نیروهـاي   وقتـی  که نیست شخصیتی سلیمانی قاسم سردار«
 بـاقی  جبهـه  تپشـ  در توانـد  می راحتی  به فرمانده این. بماند خانه در فرستد، می

  .)Salloum, 2014( »دهد نشان نبرد جبهه در را خود دهد می ترجیح اما بماند،
 نبـرد  در ایـران  فرمانـدهان  میـدانی  حضـور  گزارشـی،  در رویترز نیـز  خبرگزاري

 و عراقـی  سرباز هزاران اخیر هاي هفته در: «دهد می توضیح چنین را فلوجه آزادسازي
 ایـن  به تا شدند مستقر فلوجه اطراف در ایران ایتحم مورد شیعه نظامیان شبه اعضاي
 قـدس،  نیـروي  فرمانده سلیمانی، قاسم ژنرال حمله، آستانه در. کنند حمله سنی شهر
 نظامیان شبه ائتالف رهبران با ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه ویژه عملیات شاخه
 مستقیم، صورت به خود و داشت دیدار شعبی حشد نیروهاي به موسوم عراقی شیعه
  .)Bazzi, 2016» (گرفت دست در را اوضاع کنترل
 داراي آسـیا  غـرب  در موجـود  هـاي  بحـران  تمـام  آنکه به توجه با مجموع در
 از اسـتفاده  به ناگزیر آنها مدیریت منظور به ایران اند، بوده امنیتی و نظامی ماهیتی

 بـوده  ريمستشـا  صـورت  بـه  چه و مستقیم صورت به چه خود، نظامی نیروهاي
 نشـان  منطقـه  هـاي  بحـران  در ایـران  نظامی نیروهاي مستقیم حضور روند. است
 هـاي  دولـت  و ها ملت خواست به نظامی حضور این نخست، وهله در که دهد می

 در کـه  صحیحی مدیریت با بعد، مراحل در و گرفته صورت زده بحران کشورهاي
 موفقیـت  دالیـل  زا یکـی  به مستشاري و نظامی حضور شده، انجام خصوص این

  .است شده مبدل آسیا غرب هاي بحران در ایران
  
   پیامدها و ابعاد
 عمـل  ابتکـار  تـوان  می را اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس نیروي گیري شکل

 طـول  در قـدس  نیـروي  زیـرا  آورد؛ حسـاب  بـه  اسـالمی  جمهـوري  استراتژیک
ـ  مقابلـه  در اي کننـده  تعیین تأثیر خود، فعالیت هاي سال  و اشـغالگري  مقولـه  دو اب
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 رژیـم  اشـغال  از لبنـان  شـدن  آزاد. اسـت  داشـته  آسـیا  غرب منطقه در تروریسم
 22 روزه، 33 هـاي  جنـگ  در صهیونیستی رژیم شکست غزه، آزادي صهیونیستی،

 و عـراق  دولـت  بـا  قرارداد انعقاد به آمریکا شدن وادار روزه، 51 و روزه 8 روزه،
 در پروري تروریسم پروژه شکست کشور، نای از غرب نظامی خروج شدن عملی

 حسـاب  بـه  قدس نیروي بزرگ هاي موفقیت از بخشی عراق، و سوریه کشور دو
 محـدود  مـوارد  این به فرامرزي حوزه در قدس نیروي هاي موفقیت البته. آیند می
 امتداد این. یابد می امتداد نیز التین آمریکاي و اروپا آفریقا، هاي قاره به و شود نمی
 در هـا  آمریکـایی  کـه  شـده  باعـث  جهـان  سراسر در قدس نیروي واستراتژیکژئ

 بررسی رو این از. کنند تجدیدنظر خود درازمدت راهبردهاي و الگوها از بسیاري
 ایـن  پیامدهاي و نتایج و اي منطقه تحوالت در قدس نیروي بحران مدیریت ابعاد
  . است اهمیت حائز روند

  
   قدس نیروي اقدامات ابعاد .1

 دهـد  می نشان آسیا غرب منطقه هاي بحران در ایران بحران مدیریت هاي دشواري
 این. بود مدیریت جهت هایی شیوه اتخاذ به ناگزیر بحران، هر با متناسب ایران که
 از و بـود  دقیـق  و جـامع  منسجم، اطالعات از برخورداري مستلزم سو یک از امر

 مـدیریت  و میـدان  رصـه ع در حضـور  جهـت  را کارآمد نیروي یک دیگر، سوي
 هـاي  بحـران  مـدیریت  دلیـل  همـین  بـه . طلبید می کشورها این داخل از تحوالت
 از کـه  شـد  سـپرده  اسـالمی  انقالب پاسداران سپاه قدس نیروي به ایران پیرامون

 داراي دیگــر سـوي  از و منطقـه  کشـورهاي  از دقیقـی  اطالعـات  داراي سـو  یـک 
  .بود شرایط مدیریت جهت الزم هاي ظرفیت

 برجسـته  منطقـه،  هـاي  بحـران  در ایـران  مدیریت مهم نتایج از یکی اساس این رب
 در. بـود  نیـرو  ایـن  فرمانـده  عنوان به سلیمانی قاسم سردار و قدس نیروي نقش شدن
 دادنـد،  انجام منطقه هاي بحران در که مدیریتی با قدس نیروي و سلیمانی سردار واقع
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 عنوان به نیز را نیرو این بلکه بخشیدند، ارتقا را ایران اسالمی جمهوري جایگاه تنها نه
 بارها موضوع این. کردند تثبیت جهانی و اي منطقه تحوالت در مهم بازیگري و عامل
 قـرار  صهیونیسـت  و عربـی  غربـی،  تحلیلگـران  و نظامی سیاسی، مقامات تأیید مورد
 رهدربـا  گزارشـی  در اسـرائیل  اطالعـات  ویـژه  مرکـز  مثـال،  عنـوان  بـه . اسـت  گرفته
 اي منطقـه  قـدرت  تحکـیم  مرکـز  و نخبه یگان« را نیرو این قدس، نیروي هاي فعالیت
  :  است شده تصویر چنین قدس نیروي مرکز، این گزارش در. نامد می» ایران
 مـرزي  بـرون  فعالیـت  افـزایش  بـراي  1990 سـال  در ایران سپاه قدس نیروي«

 محـوري  مرکـز  بـه  هـا  سـال  طـول  در و گرفـت  شـکل  ایـران  اسالمی جمهوري
 بـا  راهبـردي  اهداف و اي منطقه قدرت تحکیم براي اسالمی جمهوري هاي تالش
 سال در سلیمانی قاسم سردار. است شده مبدل سیاسی و نظامی عملیات به توسل
 فرمانـده  دومـین  وي. شـد  منصوب ایران سپاه قدس نیروهاي فرماندهی به 1998
 کمتر قبالً سلیمانی ردارس. شد وحیدي احمد جایگزین که است ایران قدس سپاه
 آمریکا سیاه فهرست در اتهامات برخی خاطر به وي نام و بود ها رسانه تیررس در

 در ویـژه  بـه  خاورمیانه در ایران نفوذ تقویت در کلیدي بسیار نقش او. داشت قرار
  . کرد ایفا عربی بهار اصطالح به یا اي منطقه هاي ناآرامی هنگامه
 نخبـه  هـاي  یگان از متشکل کشور این امنیتی واحد ترین قوي ایران قدس سپاه

. اسـت  کـرده  اجـرا  را مهـم  عملیـات  چندین تا کنون و بوده عملیات انجام براي
 و فرمانـدهی  مقـر  چنـدین  با یافته سازمان نظامی یگان ایران، سپاه قدس نیروهاي
 جایگـاه  ایـران  نظـام  ارشـد  هـاي  مقـام  نزد و است سري عملیات ویژه واحدهاي

 نفـوذ  نیـز  کشـور  این مرزي برون راهبردي هاي گیري تصمیم در و داشت اي ویژه
 و مـالی  هـاي  حمایـت  و نیـابتی  نبردهـاي  از استفاده با ایران نخبه یگان این. دارد

 سراسـر  و خاورمیانـه  در ایـران  مختلـف  دشـمنان  با مبارز هاي گروه از تجهیزاتی
  .)Zimmt, 2015( »پردازد می نبرد به جهان
 هـاي  بحران مدیریت در سلیمانی سردار و قدس نیروي نقش درباره گزارش این



ش ن
نق

ی
 يرو

 در
س

قد
ل 

ح
ان

حر
ب

 يها 
آس

ب 
غر

  ای
 

 

 25  

 

 

 گذشـته،  هـاي  سال در عرب جهان در سیاسی شگرف تغییرات«: گوید می اي منطقه
 اثنا، این در و کرد ایجاد منطقه در نفوذش افزایش در ایران براي را جدیدي فرصت

 اسالمی انقالب از تهگرف الهام اسالمی بیداري را عرب جهان در تغییرات کشور این
 از وري بهـره  بـراي  نخسـت  فـرد  به سلیمانی قاسم سردار گیرودار این در. نهاد نام

 و هـا  حکومـت  برخـی  سـقوط  واسطه به که شد مبدل خاورمیانه در جدید فرصت
 بـرداري  بهره براي ایران. بود شده ایجاد ایران مخالف عرب سنی کشورهاي ضعف

 و کـرد  مجهـز  خطر حداقل با مختلف منابع به را سقد سپاه منطقه، هاي ناآرامی از
 رهبــري سـلیمانی  قاســم آن، هـاي  نــاآرامی و جدیـد  خاورمیانــه صـحنه  پشـت  در

 در هـا  چهـره  ترین بانفوذ از یکی به او واقع در. گرفت عهده به را ایران هاي فعالیت
 وي. گردد بیشتر حتی نفوذش شود می بینی پیش و شده مبدل ایران خارجی سیاست

 وزیـر  بـه  نسـبت  بیشـتري  نفـوذ  ایـران  خارجی سیاست هاي گیري تصمیم در حتی
 .است نزدیک بسیار ایران رهبري مقام به و دارد کشور این خارجه

 حکومـت  مفـاهیم  مبنـاي  بر اي منطقه تحوالت در سلیمانی قاسم رویکردهاي
 را آن و دانسـته  جهـان  در شـیطان  منبـع  را آمریکا ویژه به و غرب که است ایران
 بـا  خصـومت  اسـاس،  ایـن  بر. داند می خود منافع و ملی امنیت علیه تهدید عمده
 معتقـد  سـلیمانی  و دارد قـرار  ایـران  عقیـدتی  تفکرات مرکز در اسرائیل و آمریکا
 در است آن متحد کشورهاي و آمریکا علیه مبارزه راهبر و پیشگام ایران که است
ـ  متحدان و ایران قدس سپاه است الزم نتیجه  هـاي  تـالش  منطقـه،  در کشـور  نای
 .سازند خنثی ایران و خاورمیانه بر سلطه براي را آمریکا

 نفـوذش  و موقعیت شده موفق سلیمانی قاسم سردار راهبردهاي کمک با ایران
 هـاي  حـوثی  از حمایت و سوریه و عراق در حضور که کند تر افزون منطقه در را

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستشاران حضور همچنین. است جمله آن از یمنی
 هـاي  شبکه و گیرد قرار توجه مرکز در سلیمانی قاسم شده موجب سوریه نبرد در

. گذارنـد  نمایش به الذقیه در ویژه به را، او ویدئویی هاي فیلم و تصاویر اجتماعی،
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 مبدل ایران داخل قدرتمند هاي چهره از یکی به سلیمانی قاسم اخیر، هاي سال در
 موجـب » ملـی  قهرمـان « عنوان به وي از درآمده نمایش به عمومی اویرتص و شده

  .)Zimmt, 2015» (شود می آینده در و حال در مواضعش تقویت
 حضور شده، منطقه تحوالت در قدس نیروي نقش شدن برجسته موجب آنچه
 نقـش  دربـاره  رویترز خبرگزاري مثال، عنوان به. هاست بحران در نیرو این مستقیم
 در سـلیمانی «: نویسـد  مـی  عـراق  در تروریسم بحران مدیریت در یمانیسل سردار
 عـراق  ارتـش  مقامات با تا کرد سفر بغداد به داعش، حمله از ناشی بحران ابتداي

 آمـوزش  شـیعه  نظامیان شبه همچنین او و کند هماهنگی پایتخت از دفاع زمینه در
   .)Bazzi, 2016( »کرد مدیریت و رهبري را ایران توسط دیده

 هـاي  بحـران  در وي نقـش  و سـلیمانی  سـردار  بـاره  در نیز آلمان اشپیگل نامه هفته
 اي نخبـه  ژنـرال  سـلیمانی،  قاسم: «نویسد می آمریکا با مقابله در خصوص به اي منطقه
 مـردي  عنـوان  به سلیمانی قاسم. کند می خنثی را ها آمریکایی تصمیمات همه که است

. دارد اعتبار کاریزماتیک بسیار و باهوش ندپرواز،بل پروا، بی و تحمل و صبر با جسور،
 آمریکـا . دارد فـرق  داستان داعش درباره اما هستند، مخفی دائماً سلیمانی هاي عملیات

 و رویکردهـا  بـا  امـا  جنگنـد،  مـی  برابر دشمنی علیه عراق در سلیمانی قاسم سردار و
 تصـمیمات  الفبـرخ  همیشه که است سلیمانی این نیز نهایت در. متفاوت هاي روش
  )Salloum, 2014!»(است تر موفق البته و کند می عمل آمریکا

 مـدیریت  و منطقـه  تحوالت در سلیمانی سردار و قدس نیروي نقش همچنین
 کارشناسـان  و صـاحبنظران  سیاسی، مقامات سوي از بارها آسیا غرب هاي بحران
 از برگـرز  رونالد ژنرال مثال، عنوان به. است گرفته قرار تأکید مورد عربی و غربی
 و منطقه در ایران استراتژي درباره آمریکا ارتش به وابسته دفاعی اطالعات آژانس
 حفـظ  از عبـارت  ایـران  راهبـردي  اهداف«: است معتقد آن در قدس نیروي نقش
 دنیـاي  در برجسته نقش به دستیابی اي، منطقه قدرت ارتقاي ایران، امنیت و منافع
 این بر. است آوري فن و علمی اقتصادي، قطب به تبدیل و الملل بین نظام و اسالم



ش ن
نق

ی
 يرو

 در
س

قد
ل 

ح
ان

حر
ب

 يها 
آس

ب 
غر

  ای
 

 

 27  

 

 

 جلـوگیري  آن هدف که کند می دنبال را امنیتی استراتژي یک ایران رهبري اساس
 ایـران . اسـت  منطقـه  در آن نسـبی  قـدرت  افـزایش  و خـود  سرزمین به حمله از

 عامـل  عنـوان  به را »نامتقارن جنگ« دکترین و »میلیونی 20 ارتش« که هاست سال
 حمایـت  ایـران  همچنـین . است کرده اعالم احتمالی مهاجم هر برابر در زدارندهبا

 گسـترش  هستند، متحده ایاالت منافع مخالف که هایی گروه و ها دولت از را خود
 برتـر  قـدرت  بـه  2015 سال تا که است آن پی در ایران این، بر عالوه. است داده

 و اي منطقـه  دوجانبـه،  روابـط  گسـترش  دنبال به راستا این در. شود تبدیل منطقه
 بازدارنـده  و دفـاعی  توان تقویت و دوست کشورهاي با روابط تقویت المللی، بین
 تقویـت  از حمایـت  بـا  اسـت  تـالش  در ایـران  برنامه، آن با متناسب. است خود

 کند می تالش همچنین. بپردازد متحده ایاالت نفوذ با مبارزه به اسالمی همبستگی
 نیروي توسط رویکرد این دهد و نشان جهان به را غرب بربرا در خود »مقاومت«

 هـاي  فعالیـت  قـدس،  نیروي. شود می ترویج اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس
 آموزش، ارائه مخفی، دیپلماسی انجام تاکتیکی، اطالعات آوريجمع چون جهانی
 و دوسـتانه  بشـر  هـاي  کمـک  از برخـی  تسهیل و ها سازمان و ها گروه از حمایت
  .)Burgess, 2010( »دارد عهده بر را اسالمی ملل به ایران اقتصادي

  
   قدس نیروي اقدامات پیامدهاي. 2

 در اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سپاه قدس نیروي که نقشی و منطقه هاي واقعیت
 سیاسـت  نهـاد  تـرین  مهم به را نیرو این کرده، ایفا آسیا غرب هاي بحران مدیریت
 سـوریه،  عـراق،  افغانسـتان،  لبنـان،  در خصوص به انایر قدرت اعمال و خارجی
 نیـروي  و سـلیمانی  سـردار  نقـش  اسـاس  این بر. است کرده مبدل یمن و بحرین
  :است بررسی و بحث قابل جنبه چند از اي منطقه هاي بحران و تحوالت در قدس
 فراتـر  مبحثی سلیمانی، سردار فرماندهی سبک و مدیریت شیوه شخصیت،. 1

 از برآمده مدیریتی ایده عینی تجلی سلیمانی سردار واقع در. است شخص یک از
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 انسـانی  الگـوي  عینـی  مـدل  را وي تـوان  مـی  که نحوي به است؛ اسالمی انقالب
 و رفتـار  مـنش،  شخصـیت،  جذابیت باعث امر همین. کرد ترسیم اسالمی انقالب
  . است شده مختلف هاي عرصه در وي عملکرد

 اسـت  منطقـه  در ایران اسالمی جمهوري پیروزي و کامیابی مظهر سلیمانی سردار. 2
 هـاي  عرصـه  در اسالمی انقالب ناکارآمدي خصوص را در ها غربی  تحلیل شده موفق و

 سـعی  گذشـته  هـاي  سـال  طـی  غربـی  کشورهاي اینکه به توجه با. نماید اثر بی مختلف
 قـدامات  ،دهنـد  جلـوه  نـاتوان  و ناکارآمد را اسالمی انقالب مختلف، انحاي به اند کرده
 در حقـایق  بـروز  موجـب  و کـرده  تـأثیر  بـی  را آنهـا  هـاي  تحلیـل  تمام سلیمانی سردار

  .  است شده جهانی و اي منطقه سطوح در اسالمی جمهوري هاي پیروزي خصوص
 و فـرد  منحصـربه  حسـاس،  هـاي  پرونده فصل و حل در سلیمانی سردار روش. 3
 کـه  کرده عمل و مدیریت انچن مختلف مسائل در وي که نحوي به. است مهم بسیار
 شــده موفــق سـلیمانی  ســردار واقـع  در. انــد مانـده  متحیــر خـارجی  بــازیگران تمـام 
 و اي منطقـه  بـازیگران  از بسـیاري  و ها آمریکایی که نماید فصل و حل را هایی پرونده
  .  بودند شده گرفتار آن در بانفوذ
 کشـورهاي  هاي نقشه از بسیاري شدن بر آب  نقش موجب سلیمانی سردار. 4
 نظـام  داشـتند  قصـد  اسـالمی  انقـالب  دشـمنان  که شرایطی در. است شده غربی

 اقـدامات  کنند، استحاله و فروپاشی دچار و تخریب درون از را اسالمی جمهوري
 همچنـان  داد نشـان  بلکـه  کـرد،  جلـوگیري  امري چنین از تنها نه سلیمانی سردار
 جهـان  سراسـر  و ایـران  در یشـتري ب قوت با و اند مانده پابرجا انقالب هاي آرمان
 سردار و قدس نیروي هاي پیروزي بنابراین. است تحقق و گیري پی حال در اسالم

 سـطح  در بلکـه  کشـور،  داخـل  در فقط نه انقالب هاي آرمان شده باعث سلیمانی
 ارزش بـی  و اسـتحاله  بـر  مبنـی  ها غربی پروژه و بماند باقی پویا و زنده نیز منطقه
  . شود اثر یب ها آرمان کردن
 نقـش  انـد  شـده  موفق گذشته هاي سال طی قدس نیروي و سلیمانی سردار. 5
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 تـرین  مهـم  کـه  نحـوي  به. نمایند ایفا اسالمی انقالب مسیر در گذاريتأثیر و مهم
 سـردار  اقـدامات  واسـطه  به منطقه سطح در ایران اسالمی جمهوري هاي پیروزي
 قـدس  نیـروي  شده باعث امر همین. است آمده دست به قدس نیروي و سلیمانی

 در اسـالم،  جهـان  بـه  اسالمی انقالب صدور کننده تسهیل عامل ترین مهم عنوان به
  .گیرد قرار توجه کانون
 در روندسـازي  به موفق گذشته هاي سال طی قدس نیروي و سلیمانی سردار. 6
 هـاي  نهضـت  کـردن  متحـد  و اسـالمی  مقاومت جبهه به دادن شکل. اند شده منطقه
 هـا  غربـی  دید از که است مهمی بسیار مسئله اسالم، جهان و منطقه در بخش آزادي
 هـاي  هزینـه  با عربی کشورهاي و ها غربی که است حالی در این. است نمانده پنهان
 و روندسـازي  بنـابراین . اند نشده منطقه در روندي هیچ ایجاد به موفق گزاف بسیار
 منطقه در قدس نیروي تاوردهايدس ترین مهم از یکی مقاومت گفتمان به دهی شکل

  .)208- 207 :1396 بهمن،( شود می محسوب
 منطقـه  مختلـف  هـاي  بحـران  در قـدس  نیروي عملکرد و اقدامات حال هر به
 ثابتی اصول و مشی خط از سلیمانی سردار فرماندهی به نیرو این که دهد می نشان
  :از عبارتند آن هاي گزاره ترین مهم که کرده پیروي
  حاکم؛ استبداد برابر در بخش رهایی هاي جنبش و ها نهضت از حمایت. 1
  خارجی؛ مداخله و اشغال برابر در ها دولت از حمایت. 2
  کشورها؛ ملی استقالل حفظ براي تالش. 3
  تکفیري؛ هاي جریان و تروریسم گرایی، افراط با مبارزه. 4
  اسالم؛ جهان دشمن عنوان به صهیونیستی رژیم با مبارزه. 5
  جهانی؛ استکبار قلب عنوان به آمریکا با ارزهمب. 6
  اسالم؛ جهان مسائل فصل و حل براي  نهضتی دیپلماسی از استفاده. 7
  اسالمی؛ کشورهاي هاي گروه و ها جریان داخلی اختالفات حل به کمک. 8
  تسلیحاتی؛ حمایت و نظامی آموزش ارائه. 9
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  جهان؛ سراسر در مقاومت هاي هسته ایجاد. 10
 اهـداف  هـاي  طـرح  گذاشـتن  ناکام و آمریکا هاي گرایی جانبه یک با بلهمقا. 11

  ایران؛ پیرامون مناطق و اسالم جهان در آمریکایی
 میـان  در ایـران  معنـوي  نفـوذ  بـه  بخشـی  عمق طریق از امن حاشیه ایجاد. 12
  .اسالمی هاي دولت و ها ملت
  
  گیري نتیجه
 آسیا غرب در اي منطقه هاي نبحرا در اسالمی انقالب پاسداران سپاه قدس نیروي
 و مواضـع  بررسـی . اسـت  بـوده  بحـران  مـدیریت  در اصلی نقش ایفاي دار عهده

 از نیـرو  ایـن  کـه  دارد آن از حکایت موجود هاي بحران در قدس نیروي عملکرد
 کـه  حـالی  در زیـرا  اسـت؛  بوده برخوردار ها بحران به نسبت ساز فرصت نگرشی
 مـدیریت  کنـد،  مواجه خطر با را ایران ملی نیتام توانست می ها بحران این وجود
 آنچـه . شـوند  مبدل فرصت به موجود تهدیدهاي شد موجب قدس نیروي بحران
 فعـال  فوق راهبرد اتخاذ شد، قدس نیروي سوي از فرصت به تهدید تبدیل باعث

 یـک  عنـوان  بـه  هـا  بحـران  وجـود  تنهـا  نه که نحوي به. بود ها بحران مدیریت در
 نمونـه  عنـوان  به. شد برخورد آنها با فعال صورت به بلکه شدند، پذیرفته واقعیت
 بـه  فرصـت  از عـراق  و افغانستان به آمریکا نظامی تهاجم با مخالفت رغم به ایران
 ایران دشمن ترین بزرگ عنوان به طالبان دولت رفتن بین از به توجه با آمده وجود

 غـرب  در ایـران  یاصـل  دشمن عنوان به حسین صدام سرنگونی و کشور شرق در
 دشـمن  دو تضعیف و شکست از بعد که معنا این به. برد را استفاده نهایت کشور
 منطقـه  در سـنتی  دشـمنان  ایـران  دیگـر  غربـی،  و شرقی مرزهاي در ایران اصلی

 بـه  نظـامی  تهـاجم  از متحـده  ایـاالت  قصـد  آنکـه  رغم به ترتیب این به. نداشت
 خطـر  ایـران  حـال  ایـن  بـا  نبـود،  یـران ا دشـمنان  بردن بین از عراق، و افغانستان
 و آشـوب  داشـتن  نگـه  دور جهـت  فرصـتی  به را آمریکا با همسایگی و محاصره
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  . کرد تبدیل خود سرزمین از بحران
 داعـش  همچـون  تروریسـتی  هـاي  گـروه  بـروز  و ظهـور  کـه  حـالی  در همچنین

 بـا  قـدس  نیـروي  شـوند،  تلقـی  ایـران  ملـی  امنیـت  علیه جدي تهدیدي توانستند می
 قلمـرو  و مرزهـا  از را تروریسـتی  گـروه  ایـن  سـو  یـک  از توانسـت  صحیح دیریتم

 پنهانی ابعاد کردن آشکار و زمان گذر با دیگر سوي از و دارد نگه دور ایران سرزمینی
 در کـه  نحـوي  بـه . کند مبدل خود ادعاي مورد جغرافیاي در خطري به را داعش آن،
 داعـش،  بـروز  و ظهـور  اجتمـاعی  هپایگـا  تـرین  مهـم  عنـوان  به سنت اهل زمان، گذر

 برخی شد باعث ایران راهبرد همچنین. کردند پیدا گروه این به نسبت منفی دیدگاهی
 بردارنـد،  دست داعش حمایت از تنها نه عراق، و سوریه بحران در دخیل بازیگران از

 ایـران  شد باعث فعال فوق راهبرد اتخاذ ترتیب این به. شوند تبدیل آن دشمن به بلکه
  .  بیافریند خود براي توجهی قابل هاي فرصت موجود، هاي بحران زا
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