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 چکيده
ترین راهبردهای های اجتماعی و نفوذ در افکار عمومی در محیط امنیتی پیرامون، یکی از مهمحضور در لایه

ی رسمی آن در قالب دیپلماسی عموومی و هاجنبهسازی حضور است که منظور گسترش و کیفیکشورها به

گوردد  ماالوه الملل مطرح میی آن در قالب تعاملات و نفوذ فرهنگی در روابط ادبیات بینررسمیغی هاجنبه

در  -های اجتماعیسازی سطح حضور و نفوذ در لایهحاضر به دنبال این است که ضمن طرح موضوع کیفی

رویکردهای دیگری را بیابو  کوه موجوب گسوترش نفووذ و  -های سنتی مبتنی بر نفوذ امنیتیماابل رویکرد

تحلیلی و با روش بررسی اسنادی -ی عمومی در محیط امنیتی شود  این مسئله با رویکرد توصیفیرگذاریتأث

موردی در قبال تحولات اخیور سووریه موورد بررسوی قورار  و با مطالعه STEEPو همچنین روش تحلیل 

منظور گوذار از اتخاذ نگاهی نو به مسائل و مشکلات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی منطاه بوه جهیدرنتگیرد  یم

نظامی به حضور و نفوذ اجتماعی بایستی در دستور کوار قورار گیورد  رویکردهوای نور  در  -حضور امنیتی

ملی ضروری است و در کنار آن منظور حفظ و تعایب منافع امنیت تثبیت نگاه و اق امات ایران در سوریه به

 شود برای ایجاد همگرایی جامعه ه ف با منافع امنیت ملی ایران توصیه می پژوهانهن هیآنگاه 
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 . مقدمه1

 سوایر ننو هما ایوران اسولامی انالوا  از برآمو ه تفکورات و هاشوهیان  کوه است ب یهی

نمانو ، رراکوه صو ور انالوا  از پیامو های  باقی خود در مح وده اجتماعی هایانالا 

هاست و هر انالابی بع  از به ثمر رسی ن، تأثیراتی بر محیط پیراموون خوود طبیعی انالا 

زمان با اسوتارار نظوا  همباش   و در پی معرفی دستاوردهای خود به دیگران می گذاردیم

انالا  اسلامی، فوراهم  یایران، شرایط و بستر مناسب برای ص ور دستاوردهااسلامی در 

المللوی آن توسوط اموا  گردی   در این زمان، فاز ص ور انالا  و عملی ش ن رسالت بین

های داخلی و مجامع جهوانی، مطورح کلی  خورد و در سطح کلان، میان جریان)ره( خمینی

آن اموا  بزرگووار، در بدعو  مخاطبوان  گرفوت گردی  و جزو اه اف اصلی انالوا  قورار 

ها را مخاطب قرار داده، ضمن تبیین اه اف ص ور انالا ، المللی ص ور انالا ، ملتبین

ها اعلا  داشتن   ازجملوه در یکوی از فرمایشوات حمایت خود را از استالال فرهنگی ملت

 ار بشوون  و هموه هوا بیومعنى ص ور انالا  ما این است که هموه ملت»خود، فرمودن : 

ها بی ار بشون  و خودشان را از این گرفتارى که دارن  و از این تحت سلطه بوودنى دولت

رود و خودشان به نحو فار زنو گى ها دارد به باد مىکه هستن  و از اینکه همه مخازن آن

   (281: 11ج )صحیفه اما ، « نکنن  نجات ب همى

پرسش برای هور متفکوری  نیترمهم ،گذشته استاکنون که سه دهه از این واقعه عظیم 

مبنوایی ره انالا  اسلامی  1جغرافیای فرهنگیص ور انالا  در این است که بحث کردن از 

از توأثیر فرهنگوی انالوا  اسولامی در جغرافیوای  مناسبیتوانیم تصویر می اکنونو ما  دارد؟

؟ جغرافیوای داشوته باشویممنظور حفوظ و تو او  امنیوت آن بوه را وسیعی از منطاه و جهان

هر ریز بیانگر رهاررو  فرهنگی است که انالا  اسلامی در مح وده آن  فرهنگی پیش از

کن  و اثرگذاراست و ما مات فکری خود را نه در یك محو وده ملوی و محلوی فعالیت می

  دقت شوود کوه منظوور از صو ور انالوا  در سازدیبلکه در جغرافیایی از فرهنگ منتشر م

)ره( امنیتی، گسترش مرزهای جغرافیایی و یا تحمیل منافع نیست  به تعبیر اما  خمینویمحیط 

                                                           
1. Geoculture 
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جا صادر بشود  این معنی غلط را از او برداشت نکنن  بای  انالا  ما به همه مییگویاینکه م»

  (281: 11ج )صحیفه اما ، « کنیم ییکشورگشا میخواهیکه ما م

می و منافع ملی بای  پرداخته شود و اینکوه اساسوا  حال به رابطه میان ص ور انالا  اسلا

منافع امنیت ملی که منحصر در یك کشور است  ترقیدقره نسبتی میان منافع ملی و به بیان 

 ،منافع ملی در همه جوای دنیوابا ص ور انالا  که موضوع رن  کشوری است برقرار است  

اقتو ار  ،ولوژیك در جهوان باشون تعریف ای ئولوژیك دارد، اگر کسانی به فکر توسعه ایو ئ

نفووذ فرهنگوی بوه دلیول اموور  ،نفوذ ایوران در تموا  کشوورها  گیرن ملی را هم در نظر می

 در حوالی ایونسوریه نابود شو ه بوود و  ،خواهی ایران نبودخیرخواهانه است، اگر مشورت

تووان سوبت می  با هموین ن(1130ازغ ی،  پورمیرح)ن اشتیم که دخالت نظامی مستایم هم  است

و  ایران محصوول تفکور و ایو ئولوژی انالوابی اسوت در جمهوری اسلامی منافع ملیگفت 

  است نادرستابل منافع ملی و اصول ای ئولوژی تا

 ترقیدقشود و به تعبیر کشور سوریه عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسو  می

فع امنیت ملی ایوران محسوو  بنابراین جزو حوزه منا؛ جزو کشورهای محور مااومت است

شود  با توجه به تحولات اخیر این کشور و بحران ناامنی و تروریسم، حضور مستشواری می

منظور صیانت از منافع این محور و عمق راهبردی خوود طبیعوی و اقو امی عالوانی ایران به

سوتی ایون شود، تأکی  بر این مسئله اسوت کوه بایدر این مااله ب ان پرداخته می آنچهاست  

حضور و نفوذ از سطح امنیتی و نظامی به سطح اجتمواعی و اثرگوذاری بور افکوار عموومی 

شوود کوه ایون گردد و همین مسئله باعث می تریفیکتسری یاب  تا ضمن آن گسترش نفوذ 

عامل در زمره منافع امنیت ملی کشور در محویط امنیتوی جمهووری اسولامی ایوران، مهوم و 

 حیاتی تلای شود 

 

 هميت و ضرورتا. 2

های مختلفوی دیو گاهسازی حضوور در محویط امنیتوی گسترش و کیفیرگونگی  در زمینه

توأمین منوافع امنیوت ملوی در لاز  است رهاررو  مناسب و مبانی و اصول و دارد  وجود
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تبیین شود تا اه اف اساسی و فرامرزی انالا  اسلامی و نظوا  برخاسوته از آن  محیط امنیتی

جمهوری اسلامی ایوران بورای تحاوق یوك   و  و مبانی مذکور دنبال شودبر اساس رهارر

های ژئوپلیتیکی خوود داشوته ثر، بازگشت قابل توجهی به مؤلفهؤای فعال و مسیاست منطاه

ای الگوی امنیت منطاوه یسازادهیله محوری در این خصوص، تلاش ایران برای پئاست  مس

المللوی و ای برخوی بوازیگران بینمنوافع منطاوه طور طبیعی در تعارض بوابومی بوده که به

خاورمیانه مکانی است که با وجود تأثیرپذیری ش ی  از سطح متغیور   گیردمیای قرار منطاه

جنگ سرد و هم پس از آن طی رن  دهه گذشته، همواره از یك  امنیت جهانی، هم در دوره

ظوا  امنیتوی در یوك شوبکه سطح امنیتی مستال برخوردار بوده است و کشورها در رنوین ن

کوه ته یو های سیاسوی و نظوامی دارای گیرن ، اما ازآنجاییوابستگی متاابل امنیتی قرار می

رو حوس نواامنی دارن ، ازایون دوردستمنشأ نزدیك، تأثیر بیشتری در ماایسه با ته ی های 

لامی ایوران واقع، جمهوری اس در  (113: 1181)بوزان، اغلب با نزدیکی و مجاورت همراه است 

ای خود بوه سومت سواختارهای منطاوهو تأمین امنیت برای تحاق اه اف سیاست خارجی 

ای، المللی و منطاههای بینگیری از فرصتحرکت نموده است که ضمن کسب قابلیت بهره

حال این حرکت بورای عینو در امکان به ح اقل رسان ن ته ی ات امنیتی خود را پی ا نمای 

  ضمن اینکوه کشوورهای موورد ای نزدیك دیگر تعبیر به ته ی  ش ه استبرخی از کشوره

مطلوبیت استراتژیك بورای ایوران برخووردار  نیشتریای بای  از بهای منطاهنظر در همکاری

تورین عوامول های راهبردی با کشور سوریه ب ون تردی  یکی از مهمتوسعه همکاری باشن  

وری اسلامی ایران در سطح منطاوه بووده اسوت و پیشبرد رویکردهای سیاسی و امنیتی جمه

و نیازهوای  هواتیان  مبتنی بور واقعالگویی که تهران و دمشق در این خصوص دنبال نموده

و وجوود  راهبردی دو کشور بوده است  سوریه بر اسواس نیواز ژئووپلیتیکی و اسوتراتژیکی

اهی با جبهوه مااوموت گزینه همر ویژه پس از فروپاشی شوروی،ته ی  رژیم صهیونیستی به

رغم داشتن سوطح قابول تووجهی از به همین دلیل، ایران و سوریه به ؛را انتخا  کرده است

  پوس از ان در سطح جهان برخوردار بوده یرینظی، از روابط بیاشهیاختلافات فکری و ان 

ه یافته اسوت کوهای راهبردی توسعه بحران تروریستی در این کشور نیز این سطح همکاری
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، عمیوق، دارشهیربسیار مهم است اق امات و راهکارهایی تمهی  شود تا این سطح همکاری، 

 گردد  م تیطولانکیفی و 

هوای با این وجود، جمهوری اسلامی ایران در این مسویر بوا طیفوی از فشوارها و رالش

در  آن یهوایریگال نسبت بوه جهوتؤایجاد ابها  و سبه سیاسی و تبلیغاتی مواجه بوده که 

که نمونه آن را در نظرسنجی از مورد  کشوورهای  ش ه استمنجر خصوص پرون ه سوریه 

ان   همچنین بر توان مشاه ه نمود که از ایران به دلیل حمایت از سوریه انتااد کردهعربی می

ی ناصوحیحی هابرداشوتاساس این تبلیغات در داخل سوریه و افکوار عموومی ایوران نیوز 

سوازد  ها ضرورت پیگیوری آن را حیواتی می، این موانع و رالشموعمج دروجود دارد که 

های اجتمواعی و افکوار عموومی موؤثر در ده  که ضرورت نفوذ در لایوهاین مهم نشان می

، هیوپاهمکشور سوریه و دیگر کشورهای عربی برای حفظ و ت او  تعایب منافع امنیت ملی 

 حضور امنیتی و نظامی است 

 

 . سؤال تحقيق3

 فراملوی، هوایگروه افوراد، شوود،نمی محسو  امنیت مرجع تنها دیگر دولت بوزان، نظر از

 امنیوت وجووه در همگوی تروریسوم، وها رسوانه فروملوی، و فراملی ی غیردولتیهاسازمان

  هررن  وضعیت فعلی حضور جمهوری اسولامی ایوران در (008: 1181)ابراهیمی، هستن   مرجع

گذار عمومی مناسب است و از اق امات ایران بوا عنواوین مختلوف های اجتماعی و تأثیرلایه

شود، اما در صورت ضرورت مواجهه با عوامل کاهن ه و یوا پیشوران در تعایوب استابال می

داشوت  لوذا  مو نظراین منافع در محیط امنیتی، الزامات حفظ و ت او  این شورایط را بایو  

 ان  از:سؤالات این تحایق عبارت

های اجتمواعی و ت حفوظ و تو او  شورایط بورای حضوور و نفووذ در لایوهالزاما  1-1

 تأثیرگذار عمومی در محیط امنیتی سوریه ریست؟

های اجتمواعی و سازی سطح حضور و نفووذ در لایوهراهکارهای گسترش و کیفی  1-2

 تأثیرگذار عمومی در محیط امنیتی سوریه ریست؟
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اما بوا توجوه بوه ؛ شودفع امنیت ملی میپاسخ به این سؤالات موجب تحاق اه اف و منا

 ی را برای تحایق متصور نیستیم اهیفرضاکتشافی بودن موضوع، 

 

 روش تحقيق. 4

تحلیلوی و ابوزار  -صورت کیفی و با روش توصویفیادبیات پژوهش و مباحث نظری آن به

ی بوه ابیتدسو  هادادهمنظور تحلیل ی و سن پژوهی، گردآوری ش ه است  بهاکتابخانهمطالعه 

است کوه بوه رصو   PESTکه یکی از مشتاات روش تحلیل  STEEPراهکارها نیز از روش 

گردد: اجتمواعی، فناورانوه، اقتصوادی، فرهنوگ پردازد استفاده میعوامل و متغیرهای زیر می

پرداختن به فرهنگ محیطوی  واسطهبه PESTها  این روش نسبت به محیطی، سیاسی، ارزش

توان بوه ارزیوابی می گفتهشیپباش   با بررسی و رص  متغیرهای زیت میها دارای مو ارزش

ها و الگوهای در حال ظهور را شناسوایی مسائل و رون ها و درك کامل محیط رسی  و م ل

هوای ان از و ویژگیآین ه را استنباط کرد و با ترسیم رشوم های بالاوهها و ظرفیتو پیشران

 ریزی راهبردی دست زد ا و ته ی ها آماده بود و به برنامهههای آین ه، برای فرصتمحیط

 

 ادبيات تحقيق. 5

 حضور در محیط امنیتی، تعایب منافع امنیت ملوی و نفووذ ی در زمینهاگستردهادبیات نسبتا  

عمومی توسط نویسون گان و پژوهشوگران ایرانوی و غیور  تأثیرگذار و اجتماعی هایلایه در

کورده  لیوتحلهیتجزه ابعاد و وجوه مختلف این مفهو  و پ ی ه را ایرانی تولی  ش ه است ک

شود  دسته ی میبن میتاساست  با توجه به ترکیبی بودن موضوع مورد بحث، ادبیات آن نیز 

عنوان یکوی از موضووعات اول ادبیات موجود در حوزه ص ور انالا  اسلامی است کوه بوه

ی انالا  اسولامی را بررسوی هابازتا پیام ها و پردازد و یا سیاست خارجی ایران به آن می

 ها هیواکن   انالا  اسلامی با توجه به ماهیت ای ئولوژیك خود و ای ه نشر و ص ور این می

های اموا  خمینوی، در ان یشه لیتفص بهها سعی دارد از بسترهایی استفاده نمای  که و ارزش

ذکور شو ه اسوت  ان ازسن  رشوماساسی و  ماا  معظم رهبری، قوانین بالادستی مانن  قانون
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  (1130؛ شایسته، 1131؛ یزدانی، 1181؛ محم ی، 1181؛ اخوان مفرد، 1181؛ نجفی، 1182)نك: اسپوزیتو، 

کوه  پردازنو یموها و ای ئولوژی در سیاست خوارجی دسته دو  به مسئله جایگاه ارزش

هوا در در اذهان عمومی ملت ی به آناعتباربخشها و محوریت آن نیز لحاظ کردن این ارزش

شوود  قو رت کشورهای دیگر است که به ق رت نر  و بحث دیپلماسی عموومی تعبیور می

جای نر ، توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتوای  مطلوو  از طریوق جوذابیت بوه

هوا و اجبار یا تطمیوع اسوت  قو رت نور  یوك کشوور بسوتگی بوه منوابع فرهنوگ، ارزش

؛ 1181؛ محمو ی، 1181؛ ملکوی، 1183؛ افتخواری، 1181؛ مولانوا، 1181زاده، )نوك نایوبارد هوایش دسیاست

در سطح  Fox, 2008; Nye, 2004; Sampson, 1987; Gonesh, 2005در داخل کشور و  1188فرد، کریمی

کن  که دیپلماسی عمومی لباس رز  بر تن ای است لال میدر مااله 1  مت آرمسترانگالملول(بین

تحلیول  2کشان   آنتونی پرات کواینسد و با این توصیف کاربرد آن را به حوزه نظامی میدار

عمیق و مفصلی را از نفووذ اجتمواعی و کواربرد آن در دیپلماسوی عموومی تحوت شورایط 

ای این مسئله را که رگونه اعتبوار و در مااله 1گاس و سیتر کن  تعارض و درگیری ارائه می

دیپلماسی عموومی در کسوب وجاهوت و اشوتهار ملوی اسوت، مابولیت، خصوصیت اصلی 

بحوث در حووزه قو رت نور  و  نیترمرتبطاما ؛ (Snow and Taylor, 2009)دهن  توضیح می

دیپلماسی عمومی با موضوع این مااله، راهبرد ق رت هوشمن  است که منابع ق رت نور  و 

انه ق رت هوشومن  اسوت کن   دیپلماسی عمومی ابزاری مهم در زرادخسخت را ترکیب می

اما دیپلماسی عمومی هوشمن  مستلز  فهم ناش اعتبار، خودانتاادی و ناش جامعه م نی در 

توانو  متااعو  تنها نمویتولی  ق رت نر  است  دیپلماسی عمومی که به تبلیغات تنزل یاب  نه

  (Ernest, 2008: 124) ببرد کن  بلکه ممکن است ق رت نر  را از بین

ی هاطوهیحبه مسئله رویکردهای امنیتی و مکاتب امنیتی که امنیت را فورا  و  دسته سو 

پردازد  ازجمله مکتب امنیتی کپنهوا  کوه بوا ناو  رویکردهوای دانن  مییافته میآن را بسط

دانو ، بلکوه امنیوت را مبنوی بور سنتی، تعایب منافع امنیتی را تنهوا در حضوور نظوامی نمی

                                                           
1. Matthew C. Armstrong 

2. Anthony Pratkains 

3. Robert H. Gass and John S. Seiter 
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  (Pfaltzgraff, 1981؛ Shestack, 1989)نك:  دان ش ه میه اجتماعیویژرویکردهای انسانی و به

هوا تعاریف ج ی تری از امنیت ملی ارائه ش ه است  دولت ،گیری جوامع م رنامروزه با شکل

المللوی، نیازهای داخلی، شرایط ژئوپلیتیکی و تحت تأثیر ساختار و عملکرد نظوا  بین دنبالبه 

 ننو یگزیمنظور تأمین اه اف و منافع ملی خود برمی خاصی را بههاو استراتژی هایریگجهت

ای منطاوه یهواگیری ائتلافها استراتژی اتحاد و ائتلواف اسوت  شوکلترین آنکه یکی از مهم

هوای امنیتوی فورا ای، رالشین معنی است که در یك نظوا  منطاوهه ا)دوجانبه یا رن جانبه( ب

توانو  در یوك نمی شانیخورد که امنیت ملهم گره میهروی دو یا گروهی از کشورها رنان ب

  (081: 1183)عب الله خانی،  ج ا از یک یگر تعریف گردد نانهیبنگاه واقع

 

 تعاریف. 1-5
 . محيط امنيتی5-1-1

 تحلیول و تفسویر بور مبتنوی یرن بعو  ابعواد در که محور مکان است مفهومی محیط

 و عینوی و ذهنوی قالوب دو نهواد در و ازنیو انسوان، ترکیوب برخاسوته از یها هیوپ 

 پ یو ه ظهوور هور و بوروز رگونگی  اب ییم تغییر و تحصیل مشخص، جغرافیامحور،

 دارای کوه پیرامونی محیط دارد و به وجود محیط در که است شرایطی به منوط امنیتی

فضوا، جوو یوا  بوه محیط امنیتی رویکوردی  گوین  امنیتی امنیتی باش ، محیط هایمؤلفه

مکانی جغرافیاپایه است که منافع حیواتی و یوا مهوم یوك کشوور در آن قورار گرفتوه و 

ریزی و توجوه ی موورد برناموهسوتیبایموبورداری از آن دسترسی به آن و بهره واسطهبه

ای کوه در پنواه ایون کوارکرد گونهحفاظتی، سیاسی و دیگر ارکان ق رت قرار گرفته؛ به

ای زمانی و راهبوردی تعیوین نموود  در ایون تعریوف بتوان امنیت کشور را در یك بلن 

منظور از فضا هم محیط حایای است و هم مجازی و منظور از جو نیز شوامل فکوری، 

جغرافیوا بوه سوخت،  طوورنیهمو   ( است   هاماهوارهروانی و فیزیکی )مانن  م ارها، 

 شود ی میبن میتاسسخت و نر  نیمه

 است  محور رهار مشخص کردن لامنیتی شام محیط در یزیربرنامه
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 آن  سازیواقعی و امنیت احساس به نیاز  1

 اقتو ار یهواحوزه یدهشوکل و ثبات یهاضرورت ترسیم ته ی ؛ ماهیت شناخت  2

  ملی

 اسوبا  کجاسوت؟ امنیتوی ریسوت؟ نیازهوای ته یو  نکهیا بر اساس ی؛زیربرنامه  1

 شود؟می محاق محیط در رگونه ثبات و اقت ار

 مسئله  حل و یابیمسئله اساس بر مسئله کشف   0

 را هاسؤال این پاسخ ی،زیربرنامه و م یریت یا یابیمسئله موضوع بر اساس یزیربرنامه

ریزی اما این مسئله که آیا اساسوا  امکوان برناموه؛ کن می تنظیم را محیط آن، بر اساس پی ا و

عموومی در محویط  های اجتمواعی و تأثیرگوذاربرای گسترش سطح حضور و نفوذ در لایوه

ی تویرامنیغ و امنیتوی محیط یهایژگیوپذیر است یا خیر منوط به این است که امنیتی امکان

 را ب انیم 

 و قوو رت نهوواد از حفاظووت غووایتش و هوو ف کووه اسووت محیطووی امنیتووی محوویط  1

 غوایتش و هو ف کوه اسوت محیطوی امنیتی غیر محیط اما؛ است آن دستاوردهای

  است ق رت از منابع یریگبهره در مرد  آحاد مشارکت توسعه

 ثبات همیشه است؛ یعنی ته ی  نفی در اقت ار و ثبات ایجاد دنبال به امنیتی محیط  2

 اما؛ میسر است ته ی  میزان سنجش با ده   اینقرار می اصل در محیط را اقت ار و

 در جانبوههمه مشوارکت و مردموی بیشتر ص اقت نهادهوای امنیتی، غیر محیط در

 دنبوال را ملوی سطح قو رت ارتاای ییعن باش ؛می اصل ملی ق رت حسط ارتاای

 اقتصوادی، ی سیاسی،هاحوزه جانبه درهمه و آشکار مشارکت طریق از اما کن می

  و     فرهنگی

فیزیکی بوه یوك  و سخت رفتار یك از رفتارها طیف طور عم هبه امنیتی محیط در  1

ط غیور امنیتوی بوه دنبوال پویوایی، طیف نر  گرایش دارد، اما طیف رفتارها در محی

 ی تما  اعضای جامعه است ریپذتیمسئولتحرك، هم لی و 

محیط امنیتی به دنبال تحکیم و تمرکز بخشی ن منافع امنیت ملی است و حفاظوت از   0
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آن در قالب توسعه توانایی سیستم توسعه ق رت است  اصول بور توانمنو ی توسوعه 

 ت و تحکیم بخشی ن به منافع امنیت ملی گیرد اما از طریق حفاظق رت قرار می

توان  تنها در رهاررو  حضوور نظوامی، ب یهی است که محیط امنیتی با این توصیف نمی

به تشریك مساعی محیط با مشارکت اجتماعی نیواز  حتما سخت و سیاسی خلاصه شود و نیمه

شو ن ابعواد موسوع الملل و برجسوته دارد  با توجه به تحولات عم ه در سیاست و امنیت بین

محیطی و    امنیت همچون امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیوت اجتمواعی، امنیوت زیسوت

 ی امنیت هستیم هاحوزهگیری معادلات فرانظامی و فراسنتی در شاه  شکل

 
 : سطوح مختلف محیط امنیتی 5نمودار 

(Jepperson, Wendt and Katzenstein 1996: 68) 
 

 اسوت، آورده وجوود بوه منطاوه کشوورهای بورای را جو ی بسویار ئلمسا سوریه، بحران

 بوا کشوورها ایون فرهنگوی و نظوامی سیاسوی، اقتصوادی، ارتباطوات بوه توجوه با کهطوریبه

 پوای منطاوه، این در ملی منافع داشتن بر مبنی کشورها این ادعای و همچنین غربی کشورهای

اسوت کوه ایون مسوئله  شو ه بواز سووریه بحران به نیز نظامی و بزر  اقتصادی هایابرق رت

 در ایوران امنیتوی اصولی مشوکلات از   یکویسوازدیمدستیابی به منافع امنیت ملی را دشوارتر 

 فراتور روه و منطاوه سطح در ره( سوریه غیر از به) استراتژیك متح  فا ان خاورمیانه، منطاه
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 ناوش توان می ایران اتژیكاستر متح  عنوان تنهابه سوریه کشور وضعیت، این در  است آن از

 و های دفواعیسیاسوت بایسوتی ایران  کن  بازی ایران امنیتی هایسیاست را برای مهمی بسیار

 منطبوق نمایو  آن از برخاسوته ته یو ات به پاسخ در و وضعیت این به توجه با را خود امنیتی

  کن می آشکار ایران برای را خود ناش سوریه که نجاستیا در  (12 :1180 کرمی،)

 

 نفوذ اجتماعی. 5-1-2

 توسوط اجتمواعی، شناسویروان هوایکتا  در مشوابه بسویار تعاریف اجتماعی، نفوذ برای

 کوه دانن می آن را مستلز  اجتماعی نفوذ ریون و است  فرنچ ش ه ارائه علم این ان یشمن ان

  کن  اعمال ار خود «اجتماعی ق رت» دیگران، رفتار یا هانگرش تغییر برای گروه یا شخص

 نظور موورد تغییر ایجاد جهت نفوذکنن ه شخص که است نیرویی اجتماعی، ق رت از منظور

: مثول) اسوت امکانوات و از منوابع برخوی بوه دسترسی محصول ق رت این  دارد اختیار در

 افوراد اجتمواعی جایگواه محصول یا نیز امکانات و منابع این( اطلاعات و تنبیهات ها،پاداش

 مفهوو   (111-118: 1181)فرانوزوی، باشون  می دیگوران تحسین و علاقه محصول یا و جامعه در

 بوا ره و گفتار با ره را دیگران دادن قرار تأثیر تحت توان کسی که است آن اجتماعی نفوذ

 بوه ایون است، بانفوذی شخص فلانی شودمی گفته «عرف» در وقتی  باش  داشته خود رفتار

 اسوت کارهوایی انجا  به قادر آشنایی، و دوستی طریق از یا و خود پول با او که است معنی

 و گوروه بوا فرد کردن رنگهم توان «اجتماعی شناسیروان» در اما؛ آی برنمیکس همه از که

  (141: 1111)کریمی، است  گروه سوی از فرد کنترل

 دارد: دنبال به را رفتاری پیام های از مهم نوع سه اجتماعی نفوذ

  دیگوران حضور در مستایم و صریح درخواست یك اجابت یعنی پذیرش؛ ؛1ش  پذیر1

 باشون  موافق درخواست آن با قبلا  است ممکن مستایم درخواست یك پذیرش هنگا  مرد 

  باشن  ن اشته آن مورد در نظری است ممکن یا مخالف یا

 ممکون ندیگورا کنیم،نموی قبوول را دیگران هایدرخواست که موقعی در ؛2  اطاعت2 

                                                           
1. Compliance 

2. Obedience 
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 عبوارت اطاعوت  شوون  متوسل «اطاعت» یعنی اجتماعی؛ نفوذ رفتاری پیام  دومین به است

 پایگواه دارای یا ق رتمن  شخصی آن صادرکنن ه معمولا  که صریح دستور یك انجا  از است

 احترا  ق رت صاحب افراد که به ایمگرفته یاد کودکی از ما اکثر رون  است اجتماعی بالای

 قو رت، مظاهر از اطاعت  کنیم اطاعت( پلیس مادر، و پ ر معلمان، مثلها )آن از و بگذاریم

  (118-113 :1181)فرانزوی، است  پختگی نشانه و مت اول امر یك

 امر، این  گیردمی انجا  گروه میرمستایغ فشار جهیدرنت همنوایی یا رنگیهم ؛1رنگی  هم1 

 وجود رفتار برای قواع ی اجتماعی، هایموقعیت زا بسیاری در که است تیواقع این از ناشی

  باشون  داشوته بایو  رفتواری روه مختلوف یهاتیموقع در جامعه افراد کن ،می معین که دارد

 ممکون گرروه  کننو می احساس ملتز  هاآن به را خود و بن ن یپا هنجارها نیبه ا اغلب افراد

 توجوه بایو  اموا کنن ؛می مح ود را فرد آزادی هنجارها این که کنیم تصور اول وهله در است

  (110: 1181)آذربایجانی: ش   خواه  مرج و هرج درار جامعه هاآن وجود ب ون که داشت
 

 قدرت نرم. 5-1-3

ی نامحسوس هاماولهبر توانایی شکل دادن به ترجیحات دیگران استوار است، با  ق رت نر 

های ها و نهادهای سیاسی و سیاسترزشی شخصیتی، فرهنگی، اهاجاذبهو ناملموس مانن  

ق رت نر  صرف نفووذ نیسوت،  (Nye, 2004: 6)شون  جذا  که مشروع و اخلاقی تلای می

هوا نیوز توان  به قو رت سوخت ته یو ات یوا تطمیوعهررن  یك منبع نفوذ است  نفوذ می

فراتور  بستگی داشته باش   ق رت نر  از اقناع صرف یا توانایی تحریوك مورد  بوا اسوت لال

آیو   از دیو گاه رفتواری، قو رت نور ، رود، هررن  اقناع بخشی مهم از آن به شومار میمی

هایی هستن  که این جذبه را ق رت جذا  است و از دی گاه منابع، منابع ق رت نر  موهبت

  ق رت نر  یك کشور در وهله نخست به سه منبع بسوتگی (Nye, 2004: 7-8) کنن تولی  می

های سیاسی )وقتوی کوه در )در مواردی که برای دیگران جذا  است(، ارزش دارد: فرهنگ

ها عمل شود( و سیاست خارجی )وقتوی کوه مشوروع و دارای اقتو ار داخل و خارج به آن

                                                           
1. Conformity 
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بخشو  و مظواهر هایی است که به جامعه معنا میاخلاقی دی ه شود(  فرهنگ مجموعه رویه

  (Nye, 2002: 17)متع دی دارد 

های دولوت در داخول و خوارج یکوی از منوابع بوالاوه قو رت نور  یاستس مجموع در

میلادی به ایون  2441های آمریکا در عراق در سال شود  نای با مطالعه سیاستمحسو  می

تفاوت نسبت به افکار دیگران هایی که ریاکارانه، متکبرانه، بینتیجه رسی ه است که سیاست

به منوافع ملوی باشو ، موجوب تضوعیف قو رت نور   نظرانه نسبتیا مبتنی بر رویکرد کوته

های او مخالفت کردن   کشوورهایی در شود و مرد  عراق از این حیث با بوش و سیاستمی

ی اصولی ها هیواتوانن  ق رت نر  کسب کنن  که یوا صواحب فرهنوگ و عصر اطلاعات می

ودمختواری(، باشن  که هنجارهای حواکم جهوانی باشو  )ماننو  لیبرالیسوم، پلورالیسوم و خ

رو از ی رن جانبوه ارتباطوات دارنو  و ازایونهاکانالکشورهایی که بیشترین دسترسی را به 

دهی موضوعات برخوردارن  و یوا کشوورهایی کوه اعتبارشوان تحوت نفوذ بیشتری در شکل

  (21-28: 1134)سلیمانی پورلوك،  اب ییمها افزایش المللی آنتأثیر عملکرد و کارایی داخلی و بین

ده  که برای افزایش ق رت نر  بایستی با دوری از رویکردهوای این مطالعات نای نشان می

سازی هنجارهای خود، افزایش ارتباطات بورای نفووذ و افوزایش اعتبوار منفی به دنبال حاکم

ناشی از عملکرد مثبت بود که این موارد در مورد ق رت نر  ایران در سووریه قابول تطبیوق 

 است 
 

 افع امنيت ملیمن. 5-1-4

یی بورای اهو اف معتبور یوك هواانیبنان  از: بر اساس یك تعریف، منافع امنیت ملی عبارت

، پیشورفت و بهبوود هوارهاررو ملت برای پیشرفت که شامل دستیابی به اه اف سیاسی، 

منوافع امنیوت ملوی دو  1شود الملل با حمایت از منافع و متح ان میاقتصاد و حفظ نظم بین

توانو  از کوه می آنچوهعنوان ابوزار تحلیول مثبوت بورای فهوم مهم دارن   نخست به کارکرد

 مسئله در را بینش از هنجار که سهمی عنوان یكهای درست پشتیبانی کن  و دو  بهسیاست

                                                           
1. Dictionary of Military and Associated Terms. US Department of Defense 2005. 
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حفاظوت  و یا از حاوق در مایواس بوزر  و سوودهای خوارجی بردیمبه کار  یسازائتلاف

   (Setty, 2012: 229)کن  می

هوا و منوافع سواز ارزشکوه تبلوور و جلووه امنیوت ان گفته یمل تیامن منافعتعریف  در

سواز کشوور کوه برخاسته از آن در نزد عمو  مرد  کشور و یوا تعبیوری از سیاسوت امنیوت

ی از اق امات ملوی ارشتهبرخاسته از منافع عمومی است  به این معنا که سیاست امنیتی تنها 

و بور آن اثور  رنو یپذیموصولی اسوت کوه از اقو امات ملوی توأثیر ، بلکه ارودینمبه شمار 

 منوافعشوون   یا اه افی از امنیت ملی که بای  بورآورده گردنو  را نیوز شوامل می گذارن یم

و  نیتوریضورور یمل تیمنافع است اما منافع امن بیدر تعا کردیرو نیآشکارتر یمل تیامن

 تیوبه دنبوال حفوظ امن یمل تیست  منافع امنا یمنافع مل بینحوه در تعا نیترش هحفاظت

  مرزهاست یو توان حفاظت از آن در فراسو یمل

 

 های پژوهشیافته. 6

عنوان بحران کنونی سوریه ممکن است منجر به همان ریزی شود که باری بووزان از آن بوه

های خوارجی تحول ساختاری در مجموعه امنیتی نا  برده است که ناشی از حضوور قو رت

باش   از طرفی در مورد سوریه که در حال حاضر درگیر جنوگ داخلوی این مجموعه میدر 

است دگرگونی داخلی در کشور سوریه نیز باعث برهم زدن مجموعه امنیتی در قبوال ایوران 

ی بین بن صفخواه  ش   رراکه رون  تغییر در ساختار ق رت در سوریه منجر به تغییر در 

و آرایش ج ی  بوازیگران منطاوه، باعوث حضوور فراگیرتور ی بن صفکشورها ش ه و این 

بوه انوزوای بیشوتر ایوران در محویط امنیتوی منطاوه  جهیدرنتشود و ای میبازیگران فرامنطاه

المللی را برای ایران به همراه خواهو  داشوت  بوا توجوه بوه اینکوه که تبعات بین انجام یم

اریخی است، ظهور بحران در سوریه باعوث ت شهیرساختار امنیتی بین ایران و سوریه دارای 

شود که ایران دست به اق اماتی در راستای حفظ این ساختار بزن  و تغییور سواختار نیوز می

توانن  موجوب تاویوت و یوا ی که میایطیمحمبتنی بر عوامل محیطی است  ازجمله عوامل 

در  STEEPروش تحلیول  مبنوای بور های م یریت امنیتی این مؤلفه شوون ،کاهش توانمن ی
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 ی است:بن دستهموارد ذیل قابل 

ای شامل بررسی رابطهه رویکرد در شناخت و تحلیل امنیت منطقه نیترمناسب. 6-5

 های ذیل است:میان مؤلفه

توان تأثیرگوذاری  ،ی ارتباطیهاشبکههن سه ق رت، بسترهای جهش، بازیگران منطاه و 

گردد  ترده و دامنه نفوذ و تجمیع منابع ق رت بوازمیهای اجتماعی به سطح نفوذ، گسبر لایه

ت او  آن نیز بستگی به تولی  منابع ج ی  ق رت، تجمیع ق رت حاصل و تثبیوت و نهادینوه 

 کردن ق رت دارد 

جمهووری اسولامی ایوران حمایوت از سووریه را سازی از دلایل حضور: گفتمان. 6-2

ل نکرده است؛ حتی برعکس، جمهوری اسلامی دنبا یافهیگاه متکی بر نگاه مذهبی و طاهیچ

یعنی موضووع فلسوطین بوه رابطوه بوا سووریه  ؛له جهان اسلا ئترین مسایران بر اساس مهم

مثابه تلاش برای تثبیت گفتمان انالوا  اهمیت داده است؛ بنابراین حمایت ایران از سوریه به

حضور داعش نیز حضوور پس از بحران تروریستی و  اسلامی ایران در قضیه فلسطین است 

منزله دفاع از محور مااومت است که طی آن به منافع جهان اسلا  توجه ش ه اسوت  ایران به

المللوی ها به مسائل و مشکلات بینبررسی رابطه بین ایران و سوریه و همچنین نوع نگاه آن

زموان کن ، دارای ریشه تواریخی اسوت کوه از مختلف که امنیت این دو کشور را ته ی  می

 کنن همشوخصهوا بوا رژیوم صهیونیسوتی پیروزی انالا  اسلامی و همچنین نوع رابطوه آن

سوزایی در بسیاری از مسائل مشترك بین دو کشور است  تروی  و بسط این گفتمان تأثیر به

های اجتماعی خواهو  پذیرش و درك دلایل حضور ایران در سوریه در افکار عمومی و لایه

 داشت 

حکومت سوریه به دلیول این گفتمان که  های پذیرش مردمی حضور:مینهایجاد ز. 6-3

، توأثیر های داخلی توانسته است در ماابل دشمنان خارجی اداموه حیوات دهو اتکا بر مؤلفه

ترین اشتباهی که ارتش آمریکا پوس از مناسبی بر روحیه ملی مرد  خواه  داشت  شای  مهم

وجب ش  تا حضورش با پذیرش عموومی مواجوه اشغال افغانستان و عراق مرتکب ش  و م

ی بود که خود را ناجی و بازیگر اصولی و موؤثر معرفوی اگونهنگردد، رویکرد غالب و تکبر
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، مشروعیت سیاسی و اجتماعی حکوموت اسو  موانع از بایستی گفت دیگرعبارتبه کرد می

 ساوط وی ش ه است نه حمایت عامل خارجی 

های آنجوا کوه جمهووری اسولامی ایوران طوی سوال از :اشتراک منافع امنیت ملی. 6-0

بوا سووریه توانسوته بوود جبهوه نیرومنو ی بورای توسوعه اهوو اف و  یموانیپگذشوته در هم

ای خود ایجاد نمای ، ساوط حکومت کنونی سوریه موجب از بین رفوتن های منطاهسیاست

تفاوتی در یگر، بیدعبارتگردد  بهاز دستاوردهای سیاست خارجی ایران می یابخش عم ه

ای ایوران را منزله خطای استراتژیك است که بسیاری از دستاوردهای منطاهپرون ه سوریه به

هرره منافع امنیت ملی بیشتری در حووزه مشوترك  جهیدرنت ده  الشعاع خود قرار میتحت

 دولوت گردد می تریرفتنیپذقرار گیرن ، حضور در محیط امنیتی سوریه  میان ایران و سوریه

 رژیوم صهیونیسوتی ماابول در همچنوان کوه اسوت عربی کشورهای از سنگر آخرین سوریه

 رژیم صهیونیستی با مبارزه انالا  اسلامی یهاآرمان از یکیکه این به توجه با  ایستاده است

  ان بوده همسو کشور دو لحاظ از این بوده،

و سووریه تنهوا در راسوتای  وجوه امنیتی بوین ایوران المللی:امنیت در عرصه بین. 6-1

توانو  در شود؛ بلکه ایون اتحواد امنیتوی میای و دوجانبه تعریف نمیمجموعه امنیت منطاه

های جهان نیز در قبال المللی نیز تأثیر بگذارد و روابط بین ایران و سایر ابرق رتبین عرصه

منبوع ق رتمنو  عنوان طور عمو ه بوهبه خودیخودبهاین وضعیت تعیین شود  سطح جهانی 

ی بومی بوه شومار هارقابتحال منبعی برای پشتیبانی از ته ی  در منطاه خاورمیانه و درعین

های بوزر  بوا کشوورهای منطاوه روابط قو رت کنن همیتنظتوان    لذا این اتحاد میرودیم

 باش  

 ثری در افزایش و تاویتؤطور متثبیت حکومت سوریه به ای:یی منطقهنماقدرت. 6-6

دیگر، این امر موجب افزایش میزان اعتمواد عبارتای ایران مفی  خواه  بود؛ بهجایگاه منطاه

ای ایوران و حاانیوت آن های منطاوههای منطاه نسوبت بوه سیاسوتعمومی کشورها و ملت

رراکه وزن حضوور و بوازیگری بوازیگران در سووریه بوا یکو یگر ماایسوه و   خواه  ش  

احب تما  دستاوردها خواه  ش  که ازجملوه آن نفووذ اعتبوار و آن طرف پیروز ص جهیدرنت
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 جایگاه در افکار عمومی محیط امنیتی و منطاه است 

 و توأمین را لبنوان در ایوران حضوور امکوان خود، خاص دلایل به از سوی دیگر سوریه

 فلسوطین در اسولامی حرکوت تشو ی  ،اللوهحز  پیو ایش امر موجب این  کردمی تضمین

 بسویار انالوا ، ص ور نظر از جریانات تما  این و ش  رژیم صهیونیستی بر فشار و اشغالی

  گردن یم تلای سودمن  و زیآمتیموفا

گر غربووی در هوو ف بووازیگران م اخلووه نیترعموو ه تعریههف دشههمنان مشههترک:. 6-7

له سووریه، ئبا کشورهای عربی منطاه و رژیم صهیونیسوتی در دامون زدن بوه مسو یمانیپهم

الگوهای مطلو   یسازادهیپ ،رای مهن سی سیاسی ج ی  در منطاه یا به عبارت بهترتلاش ب

اسوت؛ بنوابراین جمهووری اسولامی ایوران در پرونو ه  شانیامنیتی برای حفظ منافع راهبرد

نیوز  عربیضمن اینکه برخی کشورهای  سوریه بای  از تحاق رنین ه فی جلوگیری نمای  

ی هوادخالتفاصله گرفتن سووریه از ایوران بورای توقوف طور صریح خواستار ج ایی و به

انو ؛ ایون ان   رنان که دولت و مرد  سوریه با ایون خواسوته مخالفوت کردهمنفی خود ش ه

توانو  هوا میده  حضور دشمنان مشترك و مشاه ه ته ی ات و خطرات آنمسئله نشان می

 از پشوتیبانی جر  به سوریه»منظور تأمین امنیت باش   بستری برای گسترش سطح حضور به

 آنان ایمنطاه کارگزاران و المللیبین گرانسلطه کینه آماج ض  صهیونیستی، مااومت جریان

  (22/1/1132)ماا  معظم رهبری، « گرفتار ش ه است داخلی خونین جنگ به و ش ه

امنیت خارجی امت اسلامی با عواملی همچون ثبات امت در ای ئولوژی خود و تمسوك 

اسلا ، وح ت امت اسلامی، پیشرفت، ق رت نظامی بازدارن ه، سیاست مناسب و گفتموان به 

 میسر است  بخشیآزادهای رهایی از اشغال و نهضت

منزلوه تجربوه سونگینی بورای جبهوه پرون ه سوریه به انداز همکاری:ترسیم چشم. 6-8

در آن شوود کوه هرگونوه پیوروزی یوا شکسوت مااومت بوا محوریوت ایوران محسوو  می

اظهاراتی  ان از بلن م ت حیات سیاسی سایر بازیگران جبهه مااومت است کنن ه رشمتعیین

ی هاوعو هو  (18/1/1130)ماوا  معظوم رهبوری، سوال دیگور  21نظیر نابودی رژیم صهیونیستی تا 

ان  و ناوش مهموی در همین راستا ایراد شو ه( 0/3/1130)ماا  معظم رهبری، پیروزی مرد  سوریه 
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 کنن  و باورهای افکار عمومی در محیط امنیتی ایفا می ها هیاز در ترسیم نی

تحلیول امنیتوی همکواری ایوران و سووریه وارد کوردن  آشوکارکنن ههای از دیگر مؤلفوه

ی فراملوی و فروملوی بور هاسازمانی غیرنظامی در تحلیل امنیت و همچنین تأثیر هاشاخص

لبنوان نیوز در رابطوه  اللهحز توان به ناش مؤلفه میباش  که از خلال این مسائل امنیت می

بین ایران و سوریه و همچنین سیاست خارجی دو کشوور در قبوال ایون جنوبش در ایجواد 

 امنیتی بین دو کشور اشاره کرد  رابطه

حمایت ایران از طرف اران ساوط حکوموت بوه  دهی از استمرار حمایت:اطمینان. 6-9

است که فاقو  پایگواه اجتمواعی هسوتن  و ایون امور  ینظامبهمعنی حمایت از یك جریان ش

در ماابول حمایوت از  عنوان اولویوت سیاسوت خوارجی ایوران باشو  توان  بوهگاه نمیهیچ

 تیودرنهاخواست و انتخا  مرد ، حق تعیین سرنوشت، مخالفوت بوا دخالوت خوارجی و 

دهنو  کوه در می های مسلح، همگی رهواررو  حمایوت از مورد  را شوکلمبارزه با گروه

 محیط امنیتی، دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است 

ثبات در زن گی داخلی امت و گسترش آراموش  ثبات و آرامش امت اسلامی:. 6-51

هوا و تصوویرهای طور مستایم با میزان انطباق مجموعه عاایو  و ارزشبه ،روانی افراد آن

مورتبط اسوت   هاانسوان شو معواعیات زن گی با واق هاانسانآل از روابط میان ذهنی ای ه

رنان که این ثبات با میزان تنظیم حاوق و تکالیف متاابل افراد امت نسبت به یکو یگر از 

عنوان یك کل واح  و طرفی و تنظیم روابط فرد فرد اعضای امت با کلیت امت اسلامی به

ی مطلوو  بورای هواآرمانباش  که این در فضای دربرگیرن ه همه اعضای خود مرتبط می

ی امت اسلامی کافی است  این تحول مبتنی بر میزان بی ار ش ن هادغ غهرسی ن به سطح 

احساس مسئولیت انسان مسلمان در رابطه با منافع عمومی امت اسلامی است لوذا نواگزیر 

ی صوحیح در رهواررو  اوهیشواسلا  را بوه   یبا یاسلامبرای تحاق امنیت داخلی امت 

ی نو و روزآمو  اجورا نموود  رنوین هاقالببه دور از تعصب و همچنین در  اسلا  نا  و

توان  متضمن نفوذ در میان مرد  سوریه اعم از مسولمان و مسویحی باشو ، الگوسازی می

ی اسلا  جعلی و داعشی دارد که مورد اقبال قرار هاقالبگونه و فراتر از رراکه قالبی امت
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 خواه  گرفت 

ش ه در بررسی محیطی در محیط امنیتی، نگواه و گفتموان رشمردهبرای م یریت عوامل ب

کنن ه منافع امنیت ملی در سیاسوت خوارجی راهبردساز و تعیین ای حضرت اما  خامنه

بنو ی و دیپلماسی عمومی به موازات اق امات نظامی و امنیتی بوده است  تحلیل و فهرسوت

هوای اسلامی، استکبار جهانی، آمریکوا، گروه ی سوریه، بی اریها واژهیکلاز بیانات ایشان با 

 های تروریستی و م افعان حر  حاوی مضامین پایه ذیل است:تکفیری، گروه

 ی اسلامی  اریبویژه های قیا  مردمی و بهتمایز بحران این کشور از مؤلفه  1

 ناش مرد  و انتخابات در حل بحران سوریه   2

 ای منطاه و بصیرت داشتن گیری از بحران سوریه برای دیگر کشورهعبرت  1

 صهیونیستی  رژیم و آمریکا: سوریه بحران پرده پشت و اصلی ماصر  0

 بوه زدن ضوربه و صهیونیسوتی رژیوم منوافع توأمین: بحوران ایجاد از دشمن ه ف  1

 منطاه  در مااومت

 مخوالف هایگروه آمریکا، سردم اری به هادولت از ایمجموعه: سوریه بحران حایات  1

 ان  کرده وادار سوریه دولت با خودشان طرف از نیابتی جنگی به را سوریه دولت

 از موالی حمایوت و سووریه داخول بوه سولاح گونهسیل ارسال: بحران ایجاد عامل  1

 مسئولیت بی هایگروه

 بوه را نیابتی جنگ که هاییدولت خطرناك ناشه که وقتی تا: بحران استمرار م ت   8

 باش   داشته ادامه ان ،ان اخته راه

 داخل مسئولیتبی هایگروه به سلاح ارسال از جلوگیری: بحران حل طبیعی شرط  3

 سوریه 

 سوریه  مرد  ش ن قربانی والمصالحه : وجهبحران ادامه نتیجه  14

 راه بوه سووریه در را نیوابتی جنگ که هاییدولت: عنان کوفی طرح شکست عامل  11

     (و رژیم صهیونیستی و آمریکا) ان ان اخته

 و شویعه جنوگ الاوای: سووریه بحوران ماهیت درباره دشمن حرافیان تبلیغات  12
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 سنی 

 خوود، سیاسوی ورود بوا غیرمتعهو ها جنوبش: بحران از رفتبرون برای پیشنهادی  11

 ده   پایان کنونی وضعیت به و گیرد دست به را عمل ابتکار

 برخوی و نواتو آمریکا، از بیش قطعا  تعه  ع   جنبش: ایران پیشنهاد منطای توجیه  10

 دارد  را سوریه مسائل به سیاسی ورود حق اروپایی، شورهایک

 دولوت زیورا است، طبیعی سوریه دولت دست در سلاح وجود: شبهه یك به پاسخ  11

 دارد  ارتش دولتی هر مانن  سوریه

 سوریه  مسئله در خارجی دخالت هرگونه با مخالفت: ایران اصولی سیاست  11

 :سوریه دولت به توصیه  11

 جویان بهانه و مخالفان دست به ن ادن بهانه  الف

 سیاسی  اصلاحات ادامه  

 عر   هایملت عمومی افکار برای توطئه پرده پشت و واقعیت افشاء و تشریح ج

 و مسوتال کشورهای اتحاد و همکاری: مشابه هایبحران تکرار از جلوگیری عامل  18

 اسلامی 

 برپوایی بوه  ا اقو کوه نیوز اروپوایی هوایدولت هایسیاست مخالفان به امروز اگر  13

 ایون در سووریه کنوونی وضوعیت قطعوا  شود، داده سلاح و پول کنن ،می تظاهرات

  آم  خواه  به وجود نیز کشورها

المللوی در طورح نکته قابل ذکر دیگر استفاده از بسوترهای مهوم زموانی و مخاطبوان بین

ادیوو و المللوی حو ، دیو ار بوا اعضوای اتحواد رموضوع سوریه است  ازجمله کنگوره بین

ی اسلامی، دی ار با سفرای ایران در دیگر کشورها و   ( که در این خصوص پیا  هاونیزیتلو

 گردد ی به مخاطبان سوری و افکار عمومی داخلی این کشور منتال میترمناسبدر محمل 

 

 

 هاافتهو نتایج ی ليوتحلهیتجز. 7
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ریه و منافع ملی و فراتور از آن، بر مبنای گفتمان امنیت در اسلا  در تعریف محیط امنیتی سو

عنوان سو  نفوووذ توووان گفوت: تاویوت عملکوورد سووریه بووهمنوافع کلوان جهووان اسولا ، می

های آمریکا علیوه ایوران در خاورمیانوه ضوروری اسوت و بور ایون اسواس بایسوتی سیاست

  گردنویموهای اجتماعی و تأثیرگذار افکار عمومی منتشر و فراگیور یی که در لایههاگفتمان

 های وح ت میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه باشن  مبتنی بر ان یشه

 عنوانبوه داشوتن سووریه و مااوموت مردموی آن راهکارهای این امر با توجوه بوه قورار

-دفواع استراتژی اسلامی و همچنین کاربست -ایرانی و عربی ناسیونالیسم نزدیکی گاهیتلاق

 و ایوران اسولامی جمهووری امنیوت حفوظ بورای کوه-سوریه  در ایران ای ئولوژیك تهاجم

 ان  از:عبارت -دارد کلی ی ناش توسط غر  منطاه دستبرد از جلوگیری

 

 اشراف اطلاعاتی. 7-5

های زنو گی، ها و سوبكشناسی، ارزشآوری اطلاعات پیرامون افراد، مرد جمع  1-1-1

 ها و فرهنگ مرد  سوریه رفتارها، خانواده

ها و رویکردهای عمومی: نظر اکثریت افراد نسبت بوه تحولوات و احصاء رفتار  1-1-2

محیطوی و روی ادهای مهم سیاسی، امنیتی و نظامی، به اشت روانوی و عموومی، اطلاعوات 

 توجه به آن، فعالیت مراکز غیردولتی و      

شناسایی رویکردها نسبت به خ مات مستشاری و حضور خارجی: درص  اعتمواد بوه   1-1-1

به حضور نیروهای خارجی، میزان اعتمواد بوه  افتهیاختصاص ی داخلی، هزینههایتوانمن و نیروها 

 ها در استارار امنیت و دفاع از مرد  و دولت نیروهای خارجی و باورها نسبت به عملکرد آن

تکمیل اطلاعات در موضوع مذهب: درص  حضور در مراکوز موذهبی و نسوبت   1-1-0

ها و ادیان مختلف مذهبی، مراکز تأثیرگذار، ناش مذهب در رقهجمعیتی و سنی آن، درص  ف

زن گی واقعی، ناش نهادهای رسمی و مراکز غیردولتی در پیشبرد مذهب، درص  اختصاص 

 درآم  افراد به مذهب، تساهل مذهبی و      

 گسترش ابزارهای نفوذ. 7-2
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ای منواطق درگیور ی همگرا بر اساس نوع نیازمنو ی و جغرافیوهارسانهتاویت   1-2-1

 )روزنامه، تلویزیون، ماهواره، رادیو، اعلامیه، فضای مجازی و   ( 

رسانی و انتاال پیا  در بستر اجتماعی و مبتنی بور سواختار سونتی ی اطلاعهاشبکهایجاد   1-2-2

 ها و دیگر مراکز فرهنگی، مذهبی و اجتماعی سوریه؛ ازجمله شبکه مساج ، کلیساها، دانشگاه

 

 ی تعقیب منافع امنیت ملیهاتیقابلو  هاهارتم. 7-3

و اق امات نظامی در مناطق  هااتیعملی نظامی: هااتیعملطرح توجیه و انکار   1-1-1

درگیر بحران تروریسم در سوریه علاوه بر ابعاد اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی، جنبوه عملیوات 

ای گاهی در تعیین طرف پیروز کنن هروانی نیز دارن  که امروزه ناش مهم و گسترده و تعیین

ی تووجیهی هواطرحدارن   لذا ضروری است ضمن انکار و پاسخ به عملیات روانی دشمن، 

آنتوونی »ی گردنو   وزیور خارجوه انگلویس سازادهیپمبتنی بر اقناع افکار عمومی، ت وین و 

فرهنگوی  خوو  البته کاملا  درست است که تبلیغات »گوی ، میلادی می 1311در سال « ای ن

ب  را درمان کن  اما اغراق نیسوت بگووییم حتوی  توان  آسیب ناشی از سیاست خارجینمی

خورنو  اگور وظیفوه تفسویر و اقنواع را کوه های دیپلماتیك نیز شکسوت میبهترین سیاست

  (Wagnleitner,1994: 50)« کن  نادی ه بگیرن شرایط م رن تحمیل می

ی تولی  امنیت در جایی ممکن اسوت سازوکارهاها و مشروعیت و کاربرد رفتار  1-1-2

 که پذیرش قانونی و اجتماعی نیز داشته باشن  

 

 سازیگفتمان. 7-0

 کلوان سوطح در هو ف یوك سوویبه حرکوت در نخسوت سازی گوا گفتمان  1-0-1

سوازی در اجتماع است  این گفتموان فضای در عمومی گفتمان یك به آن تب یل اجتماعی و

توان از طریق نفوذ در رهبوران و جمهوری اسلامی ایران )کشور سوریه( را می محیط امنیتی

 سازی عملی نمود گفتمان نخبگان و اهمیت پیشتازی آنان در عرصه

ها نتیجوه انالوا  خواهیمحبوبیت عظیم انالا  اسلامی در جهان و تما  اسولا   1-0-2
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های دیگر انگیزه راهپیمایی ب هو  اگر یك کشوری بتوان  به مرد  کشور اسلامی بوده است،

، از نظور  یوآینوعی ق رت است و این معجوزه فاوط از اسولا  و ایو ئولوژی انالوابی برمو

  (1130ازغ ی،  پورمیرح) گری استدار انالابیکشورهای دیگر ایران پررم

 

 ی هواداریهاهستهایجاد . 7-1

ن فرهنگووی بوورای سووازی و رهبوورانفوووذ در موو یران فرهنگووی بوورای جریووان  1-1-1

ی، لواز  و ضوروری توجه به ناش افراد تأثیرگذار و دارای مابولیت اجتماعی و سازفرهنگ

ها و نوواقص و تبیوین ضوعفشو ه؛  که برای تأثیرگذاران ذکور هاتیاولونمای   ازجمله می

حمایت از جوانوان مرتبط با آن،  یها هیو همه پ  منویات نظا  سلطه و آمریکا یهاتیواقع

 اجتمواعی و سیاسوی در یهادر ماولوه یافوزارلزو  ایجاد جنوبش نر و  سازلاق و جریانخ

 باش  محیط امنیتی می

 

 حرکت از پوسته و کارکردهای سخت به نرم. 7-6

ق رت نر ، از ایمان بوه جمهووری  عم ه سررشمهدر جمهوری اسلامی ایران،   1-1-1

یون امور قو رت گیرایوی فرهنگوی و گیورد  علوت اهای مسولط نشوأت میاسلامی و ارزش

ای ئولوژیك است که بر اعتبار استوار است و با توجوه بوه موقعیوت برتور ایوران در عرصوه 

اعمال ق رت نر  در قبال محیط امنیتی خود احتمال اینکه کار خود را بهتر از دیگران انجوا  

 ده  متصور است زیرا در اذهان و قلو  بهتر نفوذ کرده است 

هوای سوخت آن ازجملوه تولیو  هوای نور  در ماابول اولویتبوه اولویت توجه  1-1-2

رضایت، وفاداری، غرور ملوی نسوبت بوه توأمین امنیوت مرزهوا و شوهرها، دفواع از منوافع 

 ی، برخورد با تروریسم و     رویکرد مناسبی برای نیل به ماصود است مرزبرون

 

 

 هاو همکاری هامشارکتتوسعه . 7-7
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و ها و هویت امنیت باش  قابلیت توأمین امنیوت کنن ه ارزشه تعیینجایگاهی ک  1-1-1

های حضور و نفوذ را خواه  داشوت؛ ایو ئولوژی، مورد ، نهواد و آن پذیرش زمینه جهیدرنت

 توانن  مرجع این مسئله باشن  فرد هر یك می

 های دوجانبه با محیط امنیتی از دیگور ملزومواتو همکاری هامشارکت توسعه  1-1-2

های سیاسوی، توانو  در تموامی عرصوهدوره گذار به توسعه و ثبوات سیاسوی اسوت کوه می

 اقتصادی، فرهنگی و     به کار گرفته شود 

 تمرکز ق رت بر تأمین امنیت از منابع پای ار، مان گار و مشروع کوه ایو ئولوژی  1-1-1

 فرهنگ است بخشی از گفتمان آن است مبتنی بر استفاده از عناصر مردمی و هویت و 

 

 یريگجهينت

های سوازی سوطح حضوور و نفووذ در لایوهدر این پژوهش راهکارهای گسترش و کیفوی

ی اموا  ها گاهیوداجتماعی و تأثیرگذار عمومی در محیط امنیتی سوریه با تأکی  بور آرا و 

ه بوا نو مورد تأکی  قرار گرفت  رراکه روابط امنیتی بین ایران و سوریه ی(العالم ظلوه)یاخامنه

ی و نووه بووا رویکردهووای صوورف محوردولووترویکردهووای نظووامی و امنیتووی مبتنووی بوور 

گوردد  و الگوهای رای  دیپلماسی عمومی بلکه با تلفیای از این دو فراهم می محورجامعه

سوریه دارای اهمیت راهبردی در تعایب منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اسوت، 

ل پذیرش اجتماعی ایون حضوور، دارای اهمیوت اسوت  حالذا حضور بلن م ت و درعین

های حضور در محویط هو ف بوه از اه اف و سیاست گردعابمتوقف مان ن، رکود و یا 

دلایل مختلف ازجمله تشتت در فهم امنیوت ملوی و یوا فراینو های متوقوف و ناتموا  در 

فراینو ی  برای تعایب منافع امنیت ملی، یوك آسویب جو ی هاتیظرفاستفاده از منابع و 

 است 

ی در عرصوه رقابوت و نگرن هیآبر اساس نگاه راهبردی و  و مراحل هاگا رص  ننمودن 

های آتی حضوور در گردد  اگر برای سالتزاحم موجب غفلت و کاهش اشراف اطلاعاتی می

ی سیاسی داشته باشویم هایلابهای اجتماعی و فرهنگی و محیط امنیتی حریف نتوانیم برنامه
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 آن محیط خارج خواهیم ش   عملا  از

ی بوه فراینو ها بور اسواس اختصواص و منوابع و ابرناموهی و امرحلوهع   نگورش 

گوردد  حضوور و کاهش سطح حضور و نفووذ می هاتیظرفاعتبارات، موجب استهلاك 

و برای هور یوك  بای  مبتنی بر برنامه نفوذ، تثبیت، به دست گرفتن و همانن سازی بوده

علاوه بر آن، بازخوردها در هر مرحله اخذ و م یریت شون   در هر  برنامه طراحی شود 

یك از مراحل نیز ایجاد ح اکثر توان برای ورود به مرحله بع  ضروری است  نیول بوه 

صوورت دقیوق آینو ه محویط است که طوی آن به پژوهانهن هیآاین ماصود نیازمن  نگاه 

 ی گردد نیبشیپامنیتی 

های فرهنگوی مضمون گفتمانی در قالب و شویوه 13تفاده از هفت راهکار با اس تیدرنها

سوازی سوطح حضوور و گسترش و کیفوی کنن هنیتضمتوان  که می ش ه هیتوصو اجتماعی 

های اجتماعی و تأثیرگذار عمومی در محیط امنیتی جمهوری اسولامی ایوران در نفوذ در لایه

 روری است های ابلاغی ضسوریه باش   لذا تعایب ت ابیر و سیاست
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 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسی

 رسووانی دفتوور حفووظ و نشوور آثووار  ای، پایگوواه اطلاعاللووه خامنووهماووا  معظووم رهبووری، آیووه
www.khamenei.ir 

 ،اسلامى  انالا  فرهنگى م ارك تهران: سازمان نور، صحیفه (،1113الله، )سی  روح خمینی 

 انالوا  و خمینوی اما  پژوهشک ه تهران: ایران، انالا  ولوژیای ئ (،1181حمی ، ) مفرد، اخوان 

 معاونت پژوهشی  اسلامی،

 ،م یرشانه ری، محسن دکتر ترجمه آن، جهانی بازتا  و ایران (، انالا 1182جانال، ) اسپوزیتو 

 مرکوز تهوران: رمضوانی، کوارگر اللوهروح وسوایل، و اه اف سیاست انالا  ایران: ص ور مااله

 ایران  و سلا ا بازشناسی

 ،و اسولا  ماالوات مجموعوه رویکرد اسلامی، الملل،بین امنیت و (، صلح1183اصغر، ) افتخاری 

 صادق  اما  تهران: دانشگاه پوراحم ی، حسین به اهتما  الملل،بین روابط

 ( ،روان1181آذربایجانی، مسعود و دیگوران ،) ،شناسوی اجتمواعی بوا نگورش بوه منوابع اسولامی

 زه و دانشگاه و سازمان سمت، راپ دو  پژوهشگاه حو

 (، سخنرانی در دانشگاه تهران، خبرگزاری فارس، قابل دسوترس 1130پور ازغ ی، حسن، )رحیم

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940129001238در: 

 ( ،غیرامنیتی کردن امنیت اجتمواعی و قومیوت در ایوران، هشوتمین کنگور1130رستمی، فرزاد ،) ه

انجمن ژئوپلیتیك ایران هم لی اقوا  ایرانی انسجا  و اقتو ار ملوی، سونن ج، انجمون ژئوپلیتیوك 

 ایران 

 ( ،قوو رت نوور  در اسووتراتژی خاورمیانووه1134سوولیمانی پورلووك، فاطمووه ،) :ای آمریکووا، تهووران

 پژوهشک ه مطالعات راهبردی 

 ( ارزیابی سیاست1130شایسته، مه ی و عراقی، غلامرضا ،)های صو ور انالوا  اسولامی گذاری

پژوهشی پژوهشنامه انالا  اسلامی، سوال رهوار ، -ایران از منظر ماتریس سوات، فصلنامه علمی

  11شماره 

 ( نظریه1183عب الله خانی، علی  ) های امنیت  تهوران: مؤسسوه فرهنگوی مطالعوات و تحایاوات

 المللی ابرار معاصر بین

 شناسی امنیتی در دوره دکتری امنیت ملی گورایش ؛ محیط(، مصاحبه1131نژاد، حسین، )عصاریان

 ته ی ات، دانشک ه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 
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 ( ،روان1181فرانزوی، استفن ،) شناسی اجتماعی، مهرداد فیروزبخت و دیگوران، تهوران: مؤسسوه

 خ مات فرهنگی رسا، راپ اول 

 ( ،ص ور انالا  از دی گاه1180فرزن ی، عباسعلی ،)  اما  خمینی، دفتور ششوم، تهوران: مؤسسوه

 تنظیم و نشر آثار اما  خمینی 

 های (، تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مؤلفه1188فرد، حسین، )کریمی

  2الملل دانشگاه آزادشهرضا، شماره هویت ملی، فصلنامه تحایاات سیاسی و بین

 ( ،روان1111کریمی، یوسف ،)عی، تهران: ارسباران، راپ رهار  شناسی اجتما 

 ( ،منابع ق رت نر ، سرمایه اجتمواعی نظوا  جمهووری اسولامی ایوران، 1181محم ی، منورهر ،)

  11مجله پانزده خرداد، شماره 

 ( ،کن  و کاوها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مفاهیم مطرح و 1181ملکی، عباس ،)

  1ی اسلامی ایران، راهبرد یاس، شماره فراین  انجا  در سیاست خارجی جمهور

 ،در ایوران اسولامی جمهووری خوارجی سیاست (،1181) منورهر، محم ی، عب الحمی  و مولانا 

 دادگستر  نژاد، تهران: نشراحم ی دولت

 ،مؤسسوه اسولامی، بیو اری رهار  موج اسلامی تم ن فرام رن و انالا  (،1181موسی، ) نجفی 

 ن ایرا تاریخ معاصر مطالعات

 مطالعات دفتر تهران: ج ا ایران، خارجی بر سیاست ملی فرهنگ تأثیر (،1181احم ، ) زاده،نایب 

 امور خارجه  المللی وزارتبین و سیاسی

 هوای (، بررسی تطبیاوی صو ور انالوا  در گفتمان1131الله و اخجسته، جمیل، )یزدانی، عنایت

پژوهشنامه انالوا  اسولامی، سوال اول، پژوهشی -سیاسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی

  0شماره 

 ( ،خاورمیانه: ساختاری همواره کشمکش1181بوزان، باری ،) زا، فصلنامه سیاست خارجی، سوال

  1شانزدهم، شماره 

 82(، تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنها ، سیاست خارجی، شماره 1181الله، )ابراهیمی، نبی  

 ( ،محی1180کرمی، جهانگیر ،) ط امنیتی خاورمیانوه و سیاسوت دفواعی ایوران، فصولنامه سیاسوت

  11و  12، شماره 10و  11دفاعی، سال 
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