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چکیده
پس از آغاز جنگ داخلی در سورریه و درخراسو مک دوت این مشرر ،جکهرری اسالمی ایران ایجاد و
تقری امرر نظامی مرازی را به عنران بخش وی از س ویاس و های امنیتی خرد در سوورریه در دسووترر مار ارار دادب با
وجرد نقش مثبو سووواختارهای نظامی مرازی ،شوووراه عینی حکای از احتکال باالی انحالل یا تضووو یف این
سواختارها در شورایط پسواجنگ دارن ب تاا در شرایطی مه نهاد ارتش از مارایی الزم برای مهار ته ی های احتکاتی
امنیتی در آین ه برخرردار نیسو  ،این پرسوش مطر اسو مه بایسوتههای سیاستگااری امنیتی جکهرری اسالمی
ایران در سورریه پسوا جنگ یس ؟ بر این اساس ،مقاته پیشرو بر این فرضیه استرار اس مه جکهرری اسالمی
ایران بای سوویاسووتگااری امنیتی خرد در سوورریه پسووا جنگ را به سووک حان اانرنی سوواختارهای مرازی نظامی
سرری و غیر سرری تبار در ار رب اجرای استراتژی ت اوم حضرر مستشاری در این مشرر سرق ده ب
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مقدمه
ایران ب از انقالب اسالمی  9191به جکع بازیگران اصلی در منازعه گسترده جهان اسالم و
اسرائیل پیرس و در مقیاس گسترده به امنیتیسازی مسائل پیرامرن مرضرع فلسطین پرداخ ب
این رون به ت یین اتگری دوستی و دشکنی ج ی ی منجر ش مه براساس آن جکهرری اسالمی
ایران را به سری هککاری و اتحاد با دشکنان اسرائیل سرق دادب دشکنی با اسرائیل امنی ملّی و
به تبع آن سیاستگااری امنیتی جکهرری اسالمی ایران را تح تأثیر ج ی ارار داد و به دامنهای
از رفتارها اعم از حکای تاظی ش ی از نابردی این رژیم و م اخله مستقیم در منازعه بازیگران
غیردوتتی درگیر با اسرائیل در تبنان و فلسطین شکل دادب نتیجه این رون تشکیل نرعی از اتحاد
و ائتالف بین جکهرری اسالمی ایران و بازیگران دشکن با اسرائیل برد مه به محرر مقاوم
مرسرم ش ) .(Buzan and Wæver, 2003: 191جکهرری عربی سرریه به عنران حلقه واسط
این محرر بین ایران و گروههای مرسرم به مقاوم ارار گرف و در نتیجه جایگاه برجستهای
در امنی ملّی و سیاستگااری امنیتی جکهرری اسالمی ایران یاف ب این ویژگی مامالً بر
سیاستگااری امنیتی ایران در ابال بحران و جنگ داخلی سرریه نیز تأثیرگاار برد و در ااتب
تالش برای حان رژیم حامم بر این مشرر از سقرط متبلرر ش ب در شرایط متأثر از مرج
ناآرامیهای مشررهای عربی ،سرریه نیز به سرع دستخرش آشرب و خشرن ش  ،اما
فروپاشی سریع سازمان نظامی -امنیتی این مشرر در آغاز جنگ داخلی ،دوت این مشرر را با
اتش وجردی روبرو نکردب این وض ی براسطه ورود نیروهای فراملی وابسته به سازمان اتقاع ه
و داعش شکل پیچی ه تری به خرد گرف ب بر هکین اساس دوت سرریه ضکن اا ام برای
سازمان هی نیروهای نظامی مرازی با ساختار رسکی این مشرر از جکهرری اسالمی ایران در
راستای مهار بحران داخلی سرریه استک اد نکرد (آزاد)309 :9919،ب مستشاران ایرانی تالش
داشتن با اتکاء به اتگری بسیج مستض این در ایران ،سازمان هی ،فرمان هی و آمرزش نیروهای
جاب ش ه در فرآین بسیج عکرمی را برعه ه بگیرن  ،اما سطح درخراس دوت سرریه منحصر
به دریاف امکانات و آمرزش برد و در برابر تشکیل ساختارهای خارج از منترل شبکه نظامی–
امنیتی سرریه مقاوم میمردب علیرغم مقاوم دوت سرریه ،تصاع بحران و خطر سقرط نظام
حامم ،ایران سازمان هی بخش دیگری از نیروهای نظامی مرازی فراملی را آغاز مرد مه به م اف ان
حرم مرسرم ش ن ب
ایجاد ساز و مارهای ج ی نظامی -امنیتی ،منجر به تغییر مرازنه ا رت در جنگ و خروج
دوت سرریه از وض ی ته ی وجردی ،بازگش ثبات نسبی به مناطق تح منترل دوت و
اعاده حامکی در مناطق خارج از منترل دوت ش ب اما ترجه به اتگری حامم بر رویکرد دوت ها
مبنی بر انحالل ساختارهای نظامی مرازی پس از رفع شرایط اضطراری ،تالش دوت سرریه
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برای انحالل این ساختارها ب از پایان شرایط بحرانی را با احتکال باالیی اابل پیشبینی میسازدب
از سری دیگر با احتکال باالیی پیشبینی میشرد مه دوت سرریه به دتیل ع م اصال نقاط
ض ف ساختار نظامی ،از ترانایی بازسازی آن برخرردار نخراه بردب تاا این نگرانی وجرد دارد
مه انحالل یا تض یف ساختارهای مرازی بازگش شرایط بحرانی به سرریه را به دنبال داشته
باش مه نتیجه آن ترتیبات ت ریف ش ه در امنی ملی و سیاستگااری امنیتی جکهرری اسالمی
ایران را تح تأثیر ارار خراه دادب بر این اساس مقاته پیشرو به دنبال پاسخ به این پرسش
خراه برد مه بایستههای سیاستگااری امنیتی جکهرری اسالمی ایران در سرریه پسا جنگ
یس ؟
این مقاته بر این فرضیه استرار اس مه جکهرری اسالمی ایران بای سیاستگااری امنیتی خرد
در سرریه پسا جنگ را به سک حان اانرنی ساختارهای مرازی نظامی -امنیتی سرری و غیر
سرری تبار در ار رب اجرای استراتژی ت اوم حضرر مستشاری در این مشرر سرق ده ب در
این مقاته تالش بر این اس با اتکاء به روش تجزیه و تحلیل رون  9از ارائن و شراه تاریخی
و دادههای پیرامرن مرضرع ،به اه اف پژوهش مه عبارتن از سنجش مارایی سیاستگااریهای
امنیتی ایران در سرریه ،نکایان ساختن نقاط ارت و ض ف آنها و بایستههای سیاستگااریهای
ج ی دس یابیمب

مبانی نظری
بر اساس یافتههای «پروژه تأثیر متقابل جنگ» مه م طرف به بررسی منااشات طی سالهای
 9191تا  3009میالدی اس  ،منااشات به پنج دسته زیر اابل تقسیم هستن :
جنگ بین دوتتی :3جنگ بین دو یا ت اد بیشتری از دوت های حاضر در سیستم بیناتکللیب
جنگ داخلی :9جنگ بین ی دوت و گروههای مخاتف مسلح در ار رب مرزهای ملّیب
جنگ درون دوتتی :4جنگ بین گروههای مسلح حامی و مخاتف ی دوت در ار رب
مرزهای ملّی آن دوت مه از اابلی تسری به حرزه بیناتکلل برخرردار اس ب جنگ فرا دوتتی:5
جنگ بین ی دوت و ی بازیگر غیر دوتتی در خارج از مرزهای ملّی دوت متخاصم (جنگ
تسری یافته به حرزه بیناتکلل)ب جنگ غیر دوتتی :1جنگ بین بازیگران غیر دوتتی فاا الکرو در
سیستم بیناتکللی).(The COW Typology of War, 2010: 1-32
1- Trend Analysis
2- Inter-state War
3- Civil War
4- Intra-state War
5- Extra- State War
6- Non-State War
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تشکیل نیروهای نظامی مرازی 9با نیروهای نظامی رسکی در جنگهای درون دوتتی ،ی
پ ی ه رایج و مبتنی بر تالش برای رفع شرایط اضطراری محسرب میشردب سابین مری و نیل
میشل با مطات ه رون عکلکرد شبه نظامیان داخلی حامی دوت طی سالهای  9119تا  3009در
سرتاسر جهان (به غیر از یرگسالوی ،کسلرامی ،تبنان و سرماتی) به اتگریی دس یافتن مه
مبتنی بر ریس افزایش خشرن  ،براسطه بهمارگیری شبهنظامیان ترسط دوت ها برد ( Carey
.)and Mitchell, 2014: 1-55
ج ول -9اتگری میشل و مری درباره ریس

شبه نظامیان حامی دوت )(Carey and Mitchell, 2014: 24

مرتبط با اجتکاع
محلی
ریس
ریس

برای شهرون ان
برای دوت

ارمی /ملّی /ماهبی
ریس
ریس

برای شهرون ان
برای دوت

حزب سیاسی ،ای ئرترژی
ریس
ریس

برای شهرون ان
برای دوت
نظامی

ریس
ریس

برای شهرون ان
برای دوت

مرتبط با دوت
غیر رسکی

نیکه رسکی

شبه نظامیان محلی

شبه نظامیان محلی ساختارمن

مم /مترسط

خیلی مم

مم

خیلی مم

شبه نظامیان ارمی /ملّی /ماهبی

شبه نظامیان ارمی /ملّی /ماهبی ساختارمن

خیلی باال

باال

باال

مترسط

شبه نظامیان سیاسی ،ای ئرترژی
خیلی باال

شبه نظامیان سیاسی ،ای ئرترژی

ساختارمن

باال

باال

پایین

شبه نظامیان غیردوتتی

نیروهای مرازی

خیلی باال

باال

پایین

پایین

اتگری ترتی ش ه در تحقیقات مری و میشل نشان میده مه دوت ها در سرتاسر جهان در
دو سطح غیر رسکی و نیکه رسکی به ایجاد نیروهای مرازی پرداختهان و به دتیل ریس فزاین ه
این اا ام پس از رفع شرایط اضطراری به سک انحالل این گروهها پیش خراهن رف ب در عین
حال اتگری حامم بر تشکیل نیروهای نظامی مرازی حکای از این واا ی دارد مه ریس باالی
این پ ی ه برای دوتتها منجر به ماهش انگیزه آنها برای تشکیل نین ساختارهایی ش ه اس
)(Carey and Mitchell, 2011: 23ب

1- Para-Military
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نکردار  -9نرخ ماهن ه تالش دوت ها برای ایجاد نیروهای مرازی).(Carey and Mitchell, 2011: 23

پاول استانیلن بر اساس اتگری برآم ه از رون های حامم بین روابط دوت ها و نیروهای
نظامی مرازی است الل میمن مه امکان تغییر ماهی نیروهای مرازی به سه حات متح  ،دشکن
و خامستری محتکل اس )(Staniland, 2015: 773ب نیروهای مرازی مه ماهی آنها به دشکن
تغییر میمن اتزاماً به مبارزه مستقیم با دوت نکیپردازن  ،بلکه مککن اس خراستار ترزیع مج د
ا رت باشن و از نظر دوت نامشروع و برای نظم سیاسی مطلرب دوت  ،مضرّ تشخیص داده
شرن ب به طرر عک ه نیروهای مرازی پس از رفع شرایط اضطراری در جایگاه خامستری ارار
میگیرن و در ترمیبی از منااشه و مصاتحه سیاسی جایگاهی بین متح ین و دشکنان را به خرد
اختصاص میدهن و به ارائه برنامه سیاسی خرد میپردازن ب بنابراین دوت ها ب از رفع شرایط
اضطراری ،به طرر عکرمی با بهمارگیری هار استراتژی مختلف برای نابردی یا مهار شبه نظامیان
حامی تالش مردهان  :استراتژی سرمرب ،9استراتژی مهار ،3استراتژی تبانی 9و استراتژی

ادغام4

).(Staniland, 2015: 775

اتگری برآم ه از روابط دوت ها و نیروهای مرازی حکای از این دارد مه از بین
استراتژیهای هارگانه یاد ش ه ،تنها استراتژی تبانی در سه شکل مختلف وااع ش ه و در نتیجه
ارزش عکلیاتی داشته اس ).(Staniland, 2015: 775
1- Suppression
2- Containment
3- Collusion
4- Incorporation
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ج ول  -3نقش گروههای مسلح سیاسی و استراتژی دوت )(Staniland, 2015: 779
ارزش عکلیاتی

انراع نیروهای
مرازی

دارد

ن ارد

متح

تبانی در ااتب متح مسلح (عکیق)

ادغام در ااتب حامی اضافی

خامستری
دشکن

تبانی در ااتب شری

تجاری

تبانی در ااتب هکپیکانی نادر (سطحی)

مهار گروههای ناخرشاین
سرمرب دشکن مرگبار

حامیان اضافی ،گروههایی دارای ای ئرترژی سازگار با رژیم حامم هستن اما ت اوم حان
مرجردی آنها به ناع دوت نیس و به طرر عکرمی به دوتتی اتحاق میشرن ب گروههای
ناخرشاین م کرال ان طافپایر نیستن  ،اما در عین حال به دتیل اتصال آنها به منابع پرل و سال
حاف آنها امکانپایر نیس و دوت ها از ظرفی و ا رت مافی برای وارد مردن ضربه نهایی
به این گروهها برخرردار نیستن  ،به هکین دتیل استراتژی مهار به عنران رویکرد پیشفرض دوتتها
ارار میگیردب گروههایی مه در ااتب دشکن مرگبار دسته بن ی میشرن حتی اگر از نظر ان ازه
فیزیکی یا ا رت نظامی در شرایط ح االی ارار داشته باشن ی ته ی واا ی برای طر سیاسی
بنیادین دوت ایجاد میمنن  ،اما استراتژی محر فرری یا هکیشگی آنها مککن اس امکانپایر
نباش  ،تاا انه زنی ،ی راه جایگزین مرا به جای رویارویی با ی گروه دشکن محسرب
میشردب هم پیکانی نادر ،ی استراتژی مرتاه م ت سیاسی برای ماهش تنش سیاسی میان دوت
و نیروهای مرازی از راه ی هککاری سطحی اس ب تبانی با گروههای مسلح ،به اشکال عکیق
و ن سطحی رخ میده و در صررتی مه زمینه مرجردی این گروهها به پایان برس دوت
استراتژی خرد را به سک حامی اضافی سرق میده و در راستای ادغام آنها گام بر میداردب
دوت هککاری با گروههای خامستری را تح عنران ی شری تجاری ادامه میده
)(Staniland, 2015: 780-781ب

ساختار نظامی -امنیتی در جمهوری عربی سوریه
سرریه مشرری با جام ه ارمی و دارای تکثر ماهبی اس مه سُنّیها امثری جک ی آن را
تشکیل میدهن ب برآورد دانشگاه ملکبیا در «پروژه خلیج  9»3000 -نشان میده در سال ،3091
سُنّیهای شاف ی و حنای  %1184جک ی سرریه را به خرد اختصاص داده بردن  ،اما تارّق
ویژگی ارمی در این مشرر و ت ارضات بین آنها باعث ش ه تا علیرغم سُنّی بردن مُردها ،ماهب
سُنّی به عربتبارها منتسب باش ب

1- The Gulf/2000 Project
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59.10%

0.50%

0.70%

نکردار -3نسب

0.80%

1.10%

ماهبی جک ی

1.10%

1.30%

2.10%

3.20%

9%

9.30%

11.80%

سرریه تا سال )The Gulf/2000 Project, 2016)(3091ب

حکرم مرمزی سرریه ی رژیم علریتبار و برآم ه از ی مردتای حزب ب ث در سال
 9119اس ب در مردتای  9119عکالً مکیته نظامی حزب ،زمام امرر حامکی را به دس گرف
و بر تکام شئرن مشرر حامم ش ب این تغییر ،سرآغاز دورهای مرسرم به جکهرری سرم برد مه به
ساختار حامکیتی و امنیتی مشرر سرریه بر اساس اانرن اساسی  9199شکل دادب اانرن اساسی
سرریه ،صالحی های وسی ی برای رئیسجکهرر در نظر گرف مه نتیجه آن تسلط رئیس جکهرر
علری تبار (اس ) بر تکام مؤسسات حکرمتی ،حزب ب ث و دستگاه امنیتی مشرر برد (زیاده،
)91 :3091ب

شکل  -9اتگری ساختار ا رت در سرریه(زیاده)91 :3091 ،ب
حافن اس به مرازات تالش برای ب ثیسازی سرریه ،بخش اعظم مادرهای نیروی انسانی
ساختار امنیتی نظامی این مشرر را از علریها انتخاب مردب این رون به شکلگیری پ ی های در
ساختار پیچی ه و گسترده امنیتی – نظامی سرریه منجر ش مه از آن با عنران «افسران درجه دو»
یاد میشردب این واژه به جایگاه افسران سُنّی در ساختار امنیتی – نظامی سرریه اشاره دارد مه به
غیر از مرارد م ود ،جایی در هرم ا رت و تصکیمگیری ن اشتن ب اتبته ترازن در مسئرتی
وزارت دفاع و فرمان هی ارتش و نیروهای مسلح ی استثناء محسرب میشرد ،زیرا این ردهها
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عکالً هیچ منترتی بر نهاد متبرع خرد ن ارن و شخص رئیسجکهرر به عنران فرمان هی ملّ ارا
 ،سازمان و شخص وزراء و فرمان هان ستاد ارتش را تح نظر و منترل دارد (برناصیف:3091 ،
)1ب پ ی ه افسران درجه دو باعث ش ارتش سرریه ب از آغاز جنگ داخلی از است اد 935
هزار ناری این نهاد ،تنها اادر به استااده از  15هزار نار از است اد مرجرد برای طراحی و اجرای
عکلیات باش  ،زیرا ارتش از نقل و انتقال افسران درجه دو بین استانهای دیگر پرهیز داش و
آنان را در محلهای نزدی
ج ول  -9نسب

به خانه خرد به خ م

گرفته برد

).(Holliday (A), 2013:1-6

ماهبی فرمان هان نظامی و امنیتی در سرریه طی ساتهای  3000تا 3099
(برناصیف)31 -90 :3095 ،
یگان خ متی

علری

سُنّی

مسیحی

رؤسای ستاد ارتش و نیروهای مسلح

9

9

9

وزاری دفاع

9

9

9

فرمان هان تشکرهای ارتش ،نیروی دریایی و نیروی هرایی

30

9

0

رؤسای سازمانهای امنیتی

4

0

0

9

0

0

فرمان هان شاخههای نیروی عکلیات ویژه

99

0

0

فرمان هان نیروهای ویژه و نیروهای ویژه هرابرد ( ترباز)

1

9

0

فرمان هان نیروی هرایی و پ افن هرایی

9

9

0

فرمان هان شاخههای نیروهای عکلیات ویژه هرابرد ( ترباز)

5

3

0

مجکرع

فرمان هان گارد ریاس

جکهرری و تشکر هارم زرهی

نسب

10

95

3

%99813

91841

%3851

%

شکل  -3باایکان ه است اد ف ال ارتش سرریه تا سال (Kozak, 2015, 13)3094ب
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به تبع ساختار نظامی در سرریه ،ساختار امنیتی و اطالعاتی این مشرر نیز به طرر مامالَ متکرمز
اداره میشردب شبکه اطالعات و امنیتی سرریه به سه بخش امنیتی -اطالعاتی ،نظامی -امنیتی و
دستگاههای مرازی اابل تاکی اس  ،تناسب دستگاه امنیتی سرریه با جک ی این مشرر ی
شاخص مهم برای ت یین اهکی این ساختار پیچی ه برای حکرم داردب شبکه نظامی -امنیتی
سرریه زیر نظر دفتر امنی ملی 9ارار دارد مه به طرر مستقیم تح منترل رئیس جکهرر اس ب
این دفتر ب از اناجار دفتر امنی ارمی 3در سال  3093براساس فرمان شکاره  91جایگزین آن
ش ب دفتر امنی ملی از هار اداره مل با  41زیر مجکرعه اصلی و ت اد زیادی شاخههای محلی
تشکیل ش ه و وظیاه آن مراجهه با بحران در سرریه و ترسیم خط مشی امنیتی مشرر اس
()Tallaa, 2016: 10ب

شکل  -9اتگری روابط در شبکه نظامی -امنیتی سرریه(طلّاع و دیگران)95 :3099 ،ب

به مرازات شبکه امنیتی -اطالعاتی ،شبکه نظامی – امنیتی در سرریه نیز از ا رت و اختیار

مامل برای منترل جرائم و امنی اجتکاعی برخرردار اس ب در این فرآین ؛ شبکه نظامی – امنیتی،
از ا رتی فراتر از پلیس رسکی مشرر برخرردار اس ب این شبکه ترمیبی از وفادارترین نیروها به
رئیس جکهرر و حزب ب ث اس مه مشتکل بر سه بخش گارد ریاس جکهرری ،تشکر هارم
زرهی و نیروهای تایگر (اراتاتنکر) هستن و نقش برجستهای در سازمان هی گروههای شبه
نظامی دارن ب دستگاههای مرازی ،مجکرعه دیگری از نهادهای امنیتی هستن مه ب از سال 3099
و براسطه ناترانی دستگاههای اصلی امنیتی سرریه برای مهار بحران تشکیل ش ن ب اداره ارتباطات،
بخشهای امنیتی مضاعف در وزارت مشرر ،دستگاههای متصل به حزب ب ث ،افسران امنیتی در
 -9مکتب األمن اترطنی
 -3مکتب األمن اتقرمی
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واح های نظامی و در نهای مکیتههای محلی و نیروهای دفاع ملی واح های مرازی بردن مه
برای جبران ناترانی نهاد ارتش در سرریه شکل گرفتن ب این نیروها در  95اداره 94 ،فرمان هی
پلیس 14 ،منطقه و  310ناحیه ترزیع ش ن (طالع و دیگران)39 :3091 ،ب تالش برای تقری
نیروهای شبه نظامی م تک  ،بخشی از استراتژی حافن اس در اداره متکرمز امنی مشرر برد مه
ب از دهه  90آغاز ش و در دوره بشار اس نیز ادامه یاف ب حزب ب ث ،ب از منگره ژانریه
 ، 9110آمرزش و تسلیح هزاران نار از هراداران دوت مرمزی در سرتاسر مشرر را آغاز مرد تا
از آنان برای سرمرب مخاتاان مسلح در صررت وارع ی شررش داخلی ،عالوه بر ارتش سنتی
سرریه استااده من ب نکرنههای مشهرر استااده از نین نیروهایی در سرمرب شررش9110
و 9113اخراناتکسلکین در حلب ،حکا و درعا و نیز سرمرب شررش  3009مردها در اامشلر
دی ه ش )(Holliday (B), 2013: 11ب نیروهای شبهنظامی مرازی در سیستم شبکه امنیتی سرریه
دارای جایگاه و ردیف ت ریف ش ه هستن مه وظایف مشخصی برای آنان ت ریف ش ه اس ب
به عبارت بهتر عناصر شبه نظامی به سیستم اطالعاتی -نظامی پیچی ه سرریه وابسته هستن ب این
وابستگی به این دتیل اس مه بسیج نیروهای شبه نظامی وفادار به حکرم  ،یکی از وظایف
بنیادین سازمانهای اطالعات ملی و نظامی سرریه از ابت ای تسلط حزب ب ث بر این مشرر برده
اس ب تا سال  930 ،3095هزار نیروی امنیتی در سرریه خ م میمردن  ،ی نی به ازاء هر 959
شهرون سرری ی مأمرر امنیتی مشغرل به خ م برده و با ترجه به نسب  1481درص ی
جک ی باالی  95سال در سرریه ،ب از آغاز بحران در سرریه ،به ازاء هر  11نار ی مأمرر
امنیتی مشغرل به خ م اس (شبکهاتسرریه تحقرق االنسان)5 :3095 ،ب
دستگاههای اطالعاتی سرریه ب از بحران و جنگ داخلی در این مشرر شبکهای از نیروهای
شبه نظامی محلّی را تح منترل خرد گرفتن مه نتیجه آن ایجاد ی ساختار متکثر امنیتی در
سرریه بردب این شبهنظامیان عالوه بر وظایف نظامی از برخی صالحی های امنیتی در مح وده
محل سکرن خرد نیز برخرردار ش ن ب نتیجه این رون  ،تکثیر سریع گروههای شبهنظامی با
شاخههای مت د در سرریه برد مه ذیل بخش دستگاههای مرازی سازمان هی ش ن ب گسترش
آنارشی گروههای شبه نظامی به تش ی اَعکال خالف اانرن ترسط آنان در سرریه منجر ش ب
این وض ی در ترمیب با عکلکرد دستگاههای امنیتی سرریه وض ی پیچی های ایجاد مرد مه
نتیجه آن در دوره فق ان اات ار دوت مرمزی ،ایجاد شبکهای از گروههای شبه نظامی مرتبط با
دستگاههای امنیتی برد مه از اختیارات گسترده برخرردار بردن و به پ ی ه «دوت در دوت »
شکل دادن (طالع)4 :3099 ،ب
شبکه نظامی -امنیتی سرریه واج ویژگیهای برآم ه از اتگری حامم بر ارتشهای فراهای
در جهان اس مه بر اساس ارتباطات شخصی رهبر و زیردستان سازمان هی میشرن ب در نین
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رژیمهایی ،ساختارهای غیر رسکی در اطراف پیکره اصلی سازمان هی میشرن تا مکبردهای آن
را جبران منن ب وفاداریهای سیاسی و حزبی در انتخاب نیروهای ب نه و فرمان هی سازمان نظامی
از اهکی زیادی برخرردارن ب فرمان هان نظامی در نین سیستکی برای حان مرا ی خرد و
رژیم نیازمن حکای م اوم رهبر مشرر هستن )(Brooks, 2017: 5

ایران و مشارکت در روند مهار بحران سوریه
دوت مرمزی سرریه ب از آغاز بحران و آشرب در مشرر از سپتامبر  3093با ه ف آزاد
مردن باایکان ه است اد ارتش از مسئله حااظ شهری ،سازمان هی نیروهای شبهنظامی مرازی
را آغاز مردب این سازمان هی در ااتب ساختاری با عنران «مکیتههای مردمی» 9شروع ش مه
نیروهای آن را االی های دینی نظیر علریها ،دروزیها و مسیحیها اعم از زنان و مردان تشکیل
میدادن ب ه ف از تشکیل مکیتههای دفاع مردمی ،واسپاری تأمین امنی محلهها و روستاهای
محل سکرن االی های دینی به خرد آنان برد )(Heras, 2013: 9ب از سری دیگر دوت سرریه
از جکهرری اسالمی ایران برای مهار آشرب داخلی مک خراسته برد و در نتیجه از سال 3099
مستشاران ایرانی از نهاد نیروی انتظامی برای مک به مهار غیر نظامی آشرب و مک به آمرزش
جایگزینی ساز و مارهای ض شررش به جای ساز و مارهای نظامی خشن برای مهار بحران و
تظاهراتهای روزانه به سرریه عزیک مرده بردن ب سرتشکر شهی حسین هک انی یکی از
مشهررترین مستشاران ایرانی اس مه با حضرر در سرریه تالش مرد ساز و مارهای مردمی
مقابله با نا امنی را خارج از ساختار ارتش رسکی سرریه فراهم سازدب سرتشکر هک انی ب از
تهیه ی طر جامع مه با مشررت سی حسن نصراهلل دبیرمل حزباهلل تبنان ت وین ش ه برد
تالش مرد مطابق آنچه خرد به آن اذعان داش با استااده از اتگری بسیج مستض این در ایران،
تسلیح و آمرزش مردم عادی در سرریه را آغاز من  ،اما به زودی مشخص ش مه سطح مطاتبه
دوت سرریه از ایران تنها دریاف امکانات اس (بابایی)491 -441 :9915 ،ب بنابراین نهادهای
امنیتی سرریه ب ون ص ور اجازه ارتباط مستشاران ایرانی با سازمانهای سرری و دخات در امرر
ارتش ،در نهای تنها با نقش آنان به عنران مربی آمرزش دهن ه نیروها مرافق مردن ب مقاوم
ساختار حکرم سرریه در مقابل نارذ ایران تا جایی ادامه یاف مه سرتشکر هک انی از فرمان هی
مل نیروهای مسلح در ایران درخراس بازگش به ایران را داش  ،اما در نهای آی اهلل خامنهای
به عنران فرمان هی ملّ نیروهای مسلح ایران ضکن اشاره به ساختار بیکار دوت سرریه از
مستشاران ایران خراس تا به مار خرد در این مشرر و تالش برای اصال این ساختار بیکار
ادامه دهن (بابایی)491 -441 :9915 ،ب با وجرد مقاوم دوت سرریه در برابر شکلگیری
 -9اتلجان اتش بیة
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ساختارهای نظامی بر اساس اتگری ایران ،تا پایان سال  ،3093به دتیل ماهش ش ی است اد
ارتش و تقری رزمی م ارضین ترسط بازیگران خارجی ،مرازنه ارا به طرر ج ی به ضرر دوت
سرریه تغییر مرد و در نهای بشار اس روز  39ژانریه  ،3099دسترر ایجاد ساختار ج ی ی با
نام نیروهای دفاع ملی 1را صادر نکردب این ساختار ج ی با نظارت مامل دستگاههای امنیتی
سرریه براسطه سازمان هی و آمرزش نیروهای مردمی تأسیس ش مه مستشاران ایرانی نیز در
آمرزش نیروهای آن مشارم داشتن ب سرتشکر شهی حسین هک انی در می  3094به حضرر
نیروهای دفاع ملی در  94استان سرریه اشاره مرد مه در ااتب  43گروه و  931گردان و است ادی
م ادل  90هزار نار ،در تأمین امنی شهرها و استانهای سرریه مشارم مردن  ،اما این نیروها
در نهای تح فرمان هی گارد ریاس جکهرری ،تشکر هارم زرهی ،حزب ب ث ،شاخههای
اطالعات نظامی ،نیروهای ویژه و برخی تشکرهای ارتش ارار گرفتن ب فرمان هی دمترین و
آمرزش ارتش آمریکا 3با انتشار گزارشی در فرریه  3091به نقش ایران در آمرزش نیروهای دفاع
ملی برای ایجاد شبکه حااظتی از زاغههای مهکات و سال در مرا ی های جنگی پیچی ه با
ته ی ترمیبی اشاره مرده بردب «گزارش ته ی ات تامتیکی در سرریه» ،نیروهای دفاع ملی را
بزرگترین بخش از شبهنظامیان داخلی سرریه ارزیابی مرده برد مه ب ضاً ضکن ادامه مسب و مار
خرد در حااظ از مناطق شهری نیز مشارم میمنن ب این نیروها به دتیل برخررداری از ویژگی
محلی ،مک زیادی در عکلیاتهای شناسایی و جکعآوری اطالعات از م ارضین به ارتش سرریه
نکردن )(U.S.Army TRADOC Report: Syria Threat Tactics, 2016: 6-22ب
در ماه می  ، 3091بستر تشکیل ساختار شبه نظامی دیگری به نام نیروهای دفاع محلی شکل
گرف مه خارج از ساختار نیروهای دفاع ملی برد و به طرر مستقیم ترسط ایران سازمان هی
ش ب در تاریخ  91ژانریه  3099با دستررِ شکاره ( )45م اون فرمان هی مل ارتش (م اون نخس
وزیر و وزیر دفاع) به شاخه سازمان و تسلیح و دسترر اداری  19/513در تاریخ اول فرریه 3099
سازمان ،فرمان هی ،تأمین جنگی و مادی ،حقرق شه اء ،مجروحین و ماقردین بخشی از نیروهای
در داخل شهرها به طرف ایرانی واگاار ش

سرری در ااتب تیپهای دفاع محلی برای خ م
(اتتکیکی)9-9 :3099 ،ب
تحلیل محترای دسترر شکاره ( )45نشان دهن ه دو اتش اساسی برای ایران برد:
 .1کیفیت نیروهای واگذار شده به ایران :مشخصات نیروهای مشکرل خ م در ساختار
دفاع محلی نشان میداد مه  %51831از این نیروها در زمره افراد فراری از خ م بردن مه از
این نسب نیز تنها  %99811با وع ه بخشش مجازات و دریاف حقرق و دستکزد و خ م پاره

 -9ارات ات فاع اترطنی
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وا در نقاط ایس و بازرسی محل سکرن خرد ضکن اشتغال آزاد در ساعات باایکان ه روز،
حاضر به تسریه وض ی خرد ش ه بردن (اتتکیکی)5 :3099 ،
ج ول -4ترمیب نیروهای واگاار ش ه به ایران در ار رب تیپهای دفاع محلی(اتتکیکی)5 :3099 ،
متخلاین خ م

متخلاین خ م

اجباری

احتیاط

94199

91999

فرار از خ م

شهرون ان

متخلاین تسریه

مجکرع

ش ه
1009

99004

93933

11999

 .2مدت قرارداد :براساس متن ماده ( )5از دسترر شکاره ( )45مهل ارارداد با طرف ایرانی
تا زمان پایان بحران در سرریه و یا ص ور فرمان ج ی ابل از پایان این مهل ت یین ش ه بردب
بنابراین ساز ومار دفاع محلی ح امثر تا پایان بحران تح منترل ایران ارار داش و در عین
حال مککن برد در هر مقط ی به نقش ایران در منترل آن پایان داده شرد (اتتکیکی)5 :3099 ،ب
بنابراین دوت سرریه علیرغم ناترانی ،هکچنان تکایل به اداره متکرمز ساختار نظامی -امنیتی این
مشرر را حان مرده برد و در این راستا تالش میمردب ارتش و ساختار امنیتی سرریه در تکام
سال های جنگ داخلی تالش زیادی برای بازسازی ،ساختار رسکی ارتش و ماهش نقش شبه
نظامیان انجام داد مه دو نکرنه ملکرس از نین رون ی در تالش مشترک با روسیه برای تشکیل
دو سپاه هارم و پنجم متبلرر ش ب تشکیل سپاه هارم به دتیل ع م تکایل مردم برای جاب در
ارت ش با شکس روبرو ش اما با وجرد این ،فرمان هی مل ارتش و نیروهای مسلح جکهرری
عربی سرریه روز  33نرامبر  ،3091با ص ور بیانیهای از تشکیل ساختار نظامی ج ی ی به نام
«سپاه پنجم هجرمی» 9در  9استان سرریه خبر دادب یکی از دالیل تصکیم برای انحالل ت ریجی
گروههای شبهنظامی مرازی در سرتاسر سرریه و جاب آنها در ساختار رسکی و ااع همن ارتش،
فساد در ساختار دفاع ملی و فق ان مارایی آن بردب به عنران مثال نیروهای شبه نظامی(دفاع ملی)
مه در  95استان ف ال بردن  ،به دتیل ویژگی محلی عکالً از انجام وظیاه نظامی به سک حااظ
از امرال ت جّار و عق ارار دادهای نانرشته برای حااظ از بازارها در مقابل ت رض و تهاجم
احتکاتی سرق یافته بردن ب هکچنین ارتکاب به اعکال مجرمانه نظیر اخاذی ،سرا امرال منازل
ترک ش ه ترسط مردم (ت ایش) و حتی آدمربایی به یکی از اتشهای امنیتی مناطق تح منترل
این نیروها تب یل ش ه بردب تاا در نهای ارتش و حزب ب ث با مک روسیه مرفق ش ن به
سپاه پنجم در ااتب هار تشکر غیر استان ارد با است اد  90هزار نار شکل دهن مه ترمیب آن
از نیروهای داوطلب ،شبه نظامیان و مادرهای سابق ج ا ش ه از ارتش تشکیل ش ه برد (طلّاع و
دیگران)15 :3099 ،ب
 -9اتایلق اتخامس ااتحام
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چالش دکترین بهکارگیری نیروهای فراملّی در سوریه
به مرازات آغاز تالش برای استااده از است اد نیروهای سرریتبار ،به دتیل اتش مکبرد
نیروی انسانی ،رون دیگری براسطه ورود نیروهای شی ه غیر سرری شکل گرف ب این است اد
ج ی تح عنران م افع حرم شناخته ش ن ب انگیزه شکلگیری این گروهها تا ح ود زیادی
منب ث از دالیل ماهبی و منحصر به دفاع از مق سات شی ه در مقابل هت گروههای تکایری
برد و به هکین دتیل است اد آنها در ابت ای تشکیل در مح وده استقرار امامن ماهبی در دمشق
و ریف دمشق ترزیع ش ه بردب رون حااظ از مق سات ترسط هستههای شی یان سرری و
عراای و افغانی مقیم سرریه از اواخر سال  3093براسطه ایجاد هستههای مسلح آغاز ش ه برد،
اما از سال  3099به شکل سازمان یافته و ملکرس ادامه یاف و با گسترش جغرافیای آن به ملّ
خطرط نبرد ،عکالً اب اد سیاسی به خرد گرف (آزاد)11-93 :9915 ،ب مسئله مهم درباره حضرر
نیروهای فراملی در سرریه ،دمترین مبهم اعزام نین نیروهایی بردب زیرا اتباع عراای ،پامستانی
و افغانی ،ب ون اطالع و هکاهنگی دوت های متبرع خرد در سرریه سازمان هی ش ه بردن ب این
رون عالوه بر آنکه فاا ساز و مار حقرای مشخص و رسکی برد ،به دتیل اختالط مرضرعی با
دمترین جکهرری اسالمی ایران درباره اسرائیل ،مشارم احتکاتی نیروهای فراملی تح
فرمان هی ایران در ی جنگ فرا دوتتی علیه اسرائیل را به فلساه حضرر این نیروها در سرریه
افزودب احتکال استااده از ظرفیّ این نیروها در نین جنگی به تقری ساز و مارهای جلرگیری
از ابقای نیروهای فراملّی در سرریه پساجنگ ،ترسط روسیه و ایاالت متح ه به عنران بازیگران
ذیناع در تأمین امنی اسرائیل منجر ش ب این رون به پیشنهاد طر منطقه ماهش تنش 9در
مرزهای سرریه و اسرائیل ترسط روسیه منجر ش مه ه ف از آن در مرحله اول دور مردن
نیروهای فراملّی از مرزهای اسرائیل و در مرحله ب خارج مردن آنها از خاک سرریه بردب روسیه
به عنران بازیگر هم پیکان با ایران و دوت سرریه و به دتیل برخررداری از ا رت نارذ بر رفتار
این بازیگران ،عکالً وظیاه دور ساختن نیروهای فراملی از مرزهای اسرائیل را عه ه دار ش
) .(Operations Inherent Resolve Report to Congress (13), 2018: 49-51بنابراین روز اول
آگرس  ،3091ارتش سرریه ،با هکراهی نیروهای پلیس روس و حافن صلح سازمان ملل متح
بر تکام خطرط مرزی با اسرائیل مسلط ش ن ب اتکسان ر الوارنتیف نکاین ه ویژه روسیه در
ماامرات آتشبس سرریه نیز به طرر رسکی اعالم مرد مه روسیه با ترجه به نگرانی اسرائیل،
واح های ایرانی و نیروهای غیرسرری را تا فاصله  15میلرمتری ( 59مایلی) از مرزهای اسرائیل
دور مرده اس ب هکزمان آناترتی ویکترریرف سایر روسیه در تالویر نیز اعالم مرد مه روسیه

1- De-escalation Zone
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براساس خراسته اسرائیل با دوستان ایرانی برای خروج مامل از سرریه گاتگر میمن (عنب بل ی،
)9 :3091ب

تجزیه و تحلیل روند پیرامون ایران و چالشهای پسا جنگ
ساختار ا رت در سرریه هکراره تالش نکرده اس با طراحی ی شبکه منسجم نظامی–
امنیتی ،از بروز هرگرنه اتش امنیتی در مشرر جلرگیری نکای  ،حال آنکه اساساً تشکیل
ساختارهای مرازی شبه نظامی به م ت طرالنی اساساً در ت ارض با نین رویکردی ارار داردب
بنابراین دوت سرریه مطابق با اتگری نظری حامم بر رون عکرمی تشکیل نیروهای مرازی شبه
نظامی (استاینلن  ،سابین و مری) ،در مقاطع مح ودی برای مهار و سرمرب آشرب به بسیج
عکرمی نیرو گرایش نشان داد ،اما طرالنی ش ن بحران و جنگ داخلی این مشرر پس از سال
 3099و ناترانی ساختار رسکی برای مهار آن ،دوت مرمزی را علیرغم هکه مخاطرات مجبرر به
پایرش هککاری جکهرری اسالمی ایران برای بسیج عکرمی گسترده نیرو در ااتب تشکیل
ساختارهای مرازی مت د نکردب با وجرد جبر حامم ،ارتش تالش مرد نیروهای دفاع ملی و دفاع
محلی تح منترل ش ی شبکه امنیتی – نظامی سرریه نگاه دارد و دوت مرمزی نیز ابتکار عکل
برای انحالل سریع ساختارهای مرازی در دوره پس از بحران را حان نکردب براساس اتگری
نظری استانیلن  ،ادغام نیروهای شبه نظامی مرازی در ساختار رسکی استراتژی مطلربی برای
دوت سرریه محسرب میشردب به هکین دتیل دوت حتی در شرایط بحرانی حامم بر مشرر نیز
برای اجرای این استراتژی تالش مردب بنابراین میتران با احتکال باالیی پیشبینی نکرد مه دوت
سرریه انحالل گروههای شبه نظامی یا تب یل آنها به نیروهای عادی را به عنران ی سیاس در
دوره پساجنگ دنبال خراه مردب بر اساس اتگری نظری استانیلن  ،هیچ ی از سایر گروههای
شبه نظامی حامی دوت اعم از نیروهای دفاع ملّی و دفاع محلی اادر به تشکیل ی رژیم سیاسی
در مقابل دوت مرمزی نیستن ب بنابراین دوت سرریه در صررت بقا به راحتی اادر اس نیروهای
دفاع ملی و محلی را به عنران گروههایی مه ای ئرترژی آنها با رژیم سازگار اس اما ت اوم حان
مرجردی آنها به ناع دوت نیس  ،در ااتب حامیان اضافی به دستگاههای دوتتی ملحق من تا
منترل متکرمز اعکال زور را در اختیار خرد داشته باش ب
ج ول  -5تحلیل وض ی

نیروهای دفاع ملی و دفاع محلی بر اساس اتگری مری و میشل
مرتبط با دوت

مرتبط با اجتکاع
نیکه رسکی
محلی
ریس

برای شهرون ان

شبه نظامیان محلی ساختارمن
خیلی مم
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774
ریس

برای دوت

ارمی /ملّی /ماهبی
ریس
ریس

ریس

شبه نظامیان ارمی /ملّی /ماهبی ساختارمن

برای شهرون ان

باال

برای دوت

حزب سیاسی ،ای ئرترژی
ریس

خیلی مم

مترسط
شبه نظامیان سیاسی ،ای ئرترژی

برای شهرون ان

باال
پایین

برای دوت
نظامی

ریس
ریس

ساختارمن

نیروهای مرازی
باال

برای شهرون ان

پایین

برای دوت

انطباق شراه عینی مربرط به نیروهای دفاع ملی و محلی با اتگری نظری مری و میشل نشان
میده مه این گروهها به شکل نیکهرسکی ساختارمن از سری دوت مرمزی یا با نظارت دوت
مرمزی در هکه سطر بکار گرفته ش ن ب نین حرزه گستردهای به دتیل احساس نیاز برای پر
مردن خالء ا رت نظامی برای حان نظام برده اس ب اتبته بخش زیادی از است اد نیروهای دفاع
ملی و دفاع وطنی به عنران شبه نظامیان محلی ساختارمن مشغرل به خ م بردهان ب صح
ادعای میشل و مری درباره ریس پایین این گروهها برای دوت و شهرون ان نسبی اس ب این
نیروها به طرر طبی ی از ا رت ایجاد خطر برای دوت برخرردار نیستن  ،اما به دتیل ارتکاب
اعکال خالف اانرن در مناطق تح سیطره خرد خطراتی را برای شهرون ان ایجاد میمنن ب
نسبی صح دعاوی درباره نیروهای دفاع ملی و محلی در ار رب بررسی آنها در ااتب شبه
نظامیان ارمی ،ملّی ،ماهبی و سیاسی ،ای ئرترژی و مرازی نیز صادق اس ب این گروهها به طرر
عکرمی اادر به ایجاد خطر برای دوت نیستن  ،زیرا تح منترل عکیق شبکه امنیتی – نظامی
سرریه ارار دارن  ،اما به دتیل برخررداری از اختیارات فرقات اده ،ریس باالیی برای شهرون ان
ایجاد میمنن ب
ج ول  -1استراتژیهای احتکاتی دوت

سرریه در ابال نیروهای دفاع ملی و محلی براساس اتگری استانیلن
استراتژی عکلیاتی

نیروهای دفاع ملی و محلی (شبه نظامیان
متح )

استراتژی حامی اضافی :اتحاق غربال ش ه اعضاء دفاع ملی و دفاع محلی به
ساختار ارتش و خارج مردن باایکان ه نیروها از وض ی

نظامی

دستهبن ی و تحلیل وض ی اتباع غیر سرری حامی دوت در ار رب های نظری مررد
اتکاء این پژوهش امکان پایر نیس  ،زیرا به دتیل ع م برخررداری این نیروها از تاب ی سرری
دوت این مشرر از ا رت ادغام آنها در ساختار رسکی این مشرر برخرردار نیس ب در عین حال
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به دتیل ع م برخررداری این نیروها از تاب ی ایرانی ،جکهرری اسالمی ایران نیز اادر به
تصکیمگیری برای نین ساختارهایی نیس ب تاا با ترجه به تأثیر حضرر نیروهای فراملی بر
افزایش احتکال ته ی امنی اسرائیل و تالش روسیه برای خروج این نیروها از سرریه ،خلع
سال و خروج نیروهای غیر سرری از این مشرر نیز ی پ ی ه اابل انتظار محسرب میشردب
براساس انطباق شراه عینی با اتگرهای نظری پژوهش ،انحالل ساز و مارهای نظامی مرازی در
دوره پساجنگ ی پ ی ه اابل پیشبینی محسرب میشرد مه در عین حال میتران از آن به
اتش امنیتی برای ایران یاد مرد ،زیرا با وجرد حان ساختار فراهای حامم بر ارتش
عنران ی
و نیروهای امنیتی به سختی میتران انتظار داش مه رژیم سرریه اادر به احیاء و بازسازی ساختار
ارتش و مقابله با شررشهای احتکاتی آین ه باش ب بنابراین از ی سر فق ان ا رت مافی ساختار
نظامی و امنیتی رسکی برای مهار بحرانهای احتکاتی آین ه و از سری دیگر ترجیح دوت برای
اتش
انحالل ساختارهای مرازی مه در طرل جنگ داخلی سرریه شکل گرفتن میتران به ی
امنیتی برای آین ه این مشرر تب یل شردب هرنرع اتش امنیتی در سرریه مطابق با اتگری جنگ
جاری از سال  3099امنی ملی و سیاس های امنیتی جکهرری اسالمی ایران را نیز تح تأثیر
ارار میده ب این ادعا ناظر به اتگری دوستی و دشکنی ت ریف ش ه ترسط ایران و بلرکبن یهای
رایج پیرامرن آن اس ب

توصیههای سیاستی
یافتههای پژوهش حکای از این دارد مه جکهرری اسالمی ایران بای برای غلبه بر اتشهای
پساجنگ در سرریه اا ام سیاستگااری امنیتی خرد را بر مبنای ااناع دوت سرریه و بازیگران
ذیناع خارجی در راستای حان ساختارهای نظامی مرازی در سرریه اتخاذ نکای ب این رون بای
م طرف به هنجارهای مررد ابرل دوت این مشرر و نظام بیناتکلل و در ااتب تالش برای اجرای
استراتژی ت اوم حضرر مستشاری در سرریه پساجنگ پیگیری شرد مه ه ف از آن حان
فرمان هی ایران اس ب این سیاستگااری

ساختارهای نظامی مرازی سرری و غیر سرری تح
دو سترنی به دو شکل زیر اابل اعکال به نظر میرسن :
9ب ااناع دوت سرریه برای حان و اصال ساختارهای مرازی نظامی -امنیتی در ار رب
اانرن اساسی و ارانین ثانریه 3ب ااناع دوت سرریه برای حان ساختارهای مرازی غیرسرری در
ار رب ان قاد ارارداد دوجانبه امنیتی با جکهرری اسالمی
به نظر میرس مبارزه با خطر تروریسم ،تثبی امنی  ،حان صلح و جلرگیری از جنگ
فراهای ،هنجارهایی هستن مه میترانن به عنران مأمرری نیروهای مرازی سرری و غیرسرری
تح فرمان هی مستشاران ایرانی اابل ت ریف باشن مه مکترین اتش مککن را ایجاد خراه
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نکردب در عین حال جکهرری اسالمی ایران بای سیاستگااری امنیتی در سرریه را از ایجاد
گروههای متکثر و نامنظم غیرسرری به سک ایجاد ی سپاه یکپار ه ذیل سیاس های مبارزه
با تروریسم ،ایجاد ثبات ،حان صلح سرق و جلرگیری از جنگ فراهای سرق ده ب این
سیاستگااری به دتیل جلرگیری از اات ارگریزی ،ی ترجیه مناسب برای سازمان هی نیروهای
غیرسرری در خاک این مشرر محسرب میشردب مبارزه با تروریسم به عنران ی هنجار مطر
اس  ،اما برداش از نیّات احتکاتی ایران درباره سازمان هی نیرو برای آغاز ی جنگ فرا دوتتی
با اسرائیل از طریق خاک سرریه ،بازیگران ذیناع در تأمین امنی اسرائیل را به رویارویی با ایران
وا میداردب م اف ان حرم یکی واح های نظامی مرازی هستن مه نیّ ایران برای استااده از آنان
در امنیتیسازی ای ئرترژی مسائل در حرزه امنی سیاسی با آین ه نام لرمی روبروس  ،این
مسئله در مررد تشکیل واح های شبهنظامی سرریتبار نیز صادق اس ب در عین حال ویژگی
اهرمی این واح ها برای فشار به دوت  ،آنها را به راحتی به عنران ی ته ی برای حامکی
سرریه جلره میده ب بنابراین ااناع دوت سرریه و روسیه در این باره مه ایران در تالش برای
استااده از ظرفیّ نیروهای مرازی در راستای تغییر ترازن ا رت علیه دوت و اا ام نظامی علیه
اسرائیل نیس از اهکی باالیی برخرردار اس ب از این منظر میتران امی وار برد مه جکهرری
اسالمی ایران براسطه سیاستگااری م طرف به حان و ابقای ساز ومارهای نظامی مرازی در
سرریه اادر به پر مردن خالء امنیتی ناشی از ممترانی نیروهای رسکی سرریه باش و از این
طریق ضکن تثبی حامکی سرریه به عنران بخش حیاتی محرر مرسرم به مقاوم  ،سیاس های
امنیتی مالن خرد درباره حان و تقری اتحاد و ائتالف در محرر مقاوم را پیگیری نکای ب
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