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 چکیده
ای سیاست خارجی حضور ایران در عمان و سوریه در طول نیم قرن گذشته، از نشانگان افزایش قدرت و نفوذ منطقه

های مسددتند، مناهد دسدددت اول و روا اسددنادی و ت لی  گیری از دادسایران تلقی شددددس اسدددتم ایه مقابه ها ه رس
چرا ایران طی نیم قرن اخیر در »سددت  ه ای، در پی پاسددب هه ایه پرسددش اهر روا مقایسددهپسددارویدادی منتنی

های دو  شددور عرهی عمان و سددوریه حضددور یافته و ایه حضددور ندامی چه دسددتاوردی هرای منافد ملی ایران ه ران
ست؟ شته ا شان مییافته« دا سی حا م هر های ماهوی ندام هیهدهد ها وجود تفاوتهای پژوهش ن سیا ابمل  و رژیم 

حضددور ندامی ایران در قلمرو پادشددداهی عمان و جم وری عرهی سددوریه در پرتو  شددور طی نیم قرن گذشددته، 
سددازی ت دیدهای م یپ پیرامونی در مرزهای خارا از های حاصدد  از م اصددرو ژیوپلیتی ی و بزوم خن یضددرورت

ستفادس از آموزس ستم ایه مقابه همچنیه ها ا شور هودس ا سم و ه رس  شان  گیری از مف وم دفاعهای ندریه ریابی آفندی ن
افتادن امنیت انرژی  شددور و  خطرمرزی ایران در ه ران عمان، جلوگیری از ههدهد دسددتاورد ایه حضددور هرونمی

سددازی ت دید گسددترا خطر  مونیسددم در خلیر فار ، و در ه ران سددوریه پاسددداری از تمامیت ارضددی و خن ی
 ب آسیا هودس استمتوجه ت دید ژیوپلیتی ی رادی ابیسم سلفی در منطقه غرقاه 

 ایران، سیاست خارجی، دفاع آفندی، عمان، سوریهواژگان  لیدی: 
  

________________________________________________________________ 

 د تری علوم سیاسی، دانشگاس ترهیت مدر ، ت ران، ایران )نویسندس مسئول( دانش آموخته م 1
Vazirian.amir@gmail.com 

 م دانشیار علوم سیاسی، دانشگاس ترهیت مدر ، ت ران، ایران 2
shariati@modares.ac.ir 

https://dx.doi.org/10.22067/irlip.2021.67758.1005
mailto:Vazirian.amir@gmail.com


 1400پاییز و زمستان ، 1 ، شماره10، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 390

 

Forward Defense Strategy in Iran's Overseas Presence in 

Oman and Syria 
 

Amir Hossein Vazirian1, Shahrooz Shariati2 

 

Abstract  
Iran's military presence in Oman and Syria over the past half-century has been seen as a sign 

of growing regional power and influence in Iran's foreign policy. This article seeks to answer 

the question of why Iran was involved in the crises of the two Arab countries of Oman and 

Syria during the last half century, and what has this military presence achieved for Iran's 

national interests? To find this answer, documentary data, reliable sources and documentary 

methods, post-event analysis and comparative methods have been used. Findings show that 

despite the essential differences between the international system and the ruling political 

regime in Iran in the last half century, Iran's military presence in the territory of the Kingdom 

of Oman and the Syrian Arab Republic was to free Iran from geopolitical siege. Using the 

teachings of the theory of realism and the concept of offensive defense, the article shows that 

the achievement of Iran's overseas presence in the Oman crisis was to prevent endangering 

energy security and the threat of the spread of communism in the Persian Gulf region. Iran's 

military presence in the Syrian crisis also significantly neutralized the geopolitical threat of 

Salafi radicalism in the West Asian region, in addition to preserving Iran's territorial integrity. 
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 مقدمه
ست  ه هرخی های متفاوتی درهارو حضور هرونت لی  سوریه صورت گرفته ا مرزی ایران در عمان و 

 ;Holliday, 1979: 253-260)اند طلنانس ایران دانسددتهآن را نشددانس سددیاسددت خارجی ت اجمی و جاس

Rabinovich, 2019)اند و هر ایه م هرخی نیز آن را تالشی در راستای امنیت رژیم سیاسی قلمداد  ردس
هاورند  ه ایه حضدور، ها هد  جنران  سدری مشدروعیت رژیم سدیاسدی، انتقال ه ران از داخ  هه 

یت موقعیت داخلی از گذر مداخلس خارجی صددورت پذیرفته اسدددت   ;Tohidi, 2017)خارا و تقو

Kazemian, 2016)ها، هد  اصددلی نگارا پژوهش ن دقت و جامعیت  افی در ایه ت لی م فقدا
ست، زیرا ت لی  ضر هودس ا ست، در حابی هه نیتحا سته نخ ضور ت اجمی ایران های د خوانی از ح

شدساند  ه از ابزامپرداخته سته دوم نیز افزون اندم ت لی های ژیوپلیتی ی و دفاعی ایران غاف   های د
ویژس  ه ایران هرخال   شددورهای دیگر اقد شددواهد تبرهی  افی اسددت  ههشدددس، فهر معضدد  گفته

منطقه، در هر دو دورس از ثنات و مشددروعیت نسددنی هرخوردار هودس اسدددت و ت  ید هر گسددترا 
ست سی مطلوب در هفت 1350های عمومی در دهه سیا سیا شار ت  ست دهه و نرخ م سابس نخ
م (Gasiorowski, 2009: 250-262; Eghtesad Online, 2019)تریه گواس ایه امر اسددت ، م م1390

امنیتی، دمرزی ایران در چارچوب روی رد ژیوپلیتی یرسد ت لی  حضور هروناسا  هه ندر میهرایه
مرزی ایران از دریچس مالحدات ژیوپلیتی ی قاهلیت هیشتری هرای تنییه دارد، زیرا نگاس هه حضور هرون

سیب سخیرناپذیر و جغرافیایی ایران و ههپذیری و امنیتی، هیانگر آ ویژس فقدان مرزهای دفاعی طنیعی ت
ها  انون ای در نگاس ای اسدددتم ایه شددرایپ، نقش ویژسهای ت دیدات منطقهمباورت جغرافیایی 

صمیم ست و آنان را هه ایه ت ست خارجی ایران از ت والت م یپ پیرامونی ایفا  ردس ا سیا گیرندگان 
هرگونه تغییرات ژیوپلیتی ی منطقه در راستای افزایش م اصرو ژیوپلیتی ی  هرداشت رساندس است  ه

ویژس آن ه، تبرهس تاریخی جنگ چابدران ایران و تغییر موازنس قدرت و هه ضرر امنیت  شور است  هه
عنوان پذیری جغرافیایی و ش ست تبرهس ات ا هه مرزهای  شور ههو جنگ ت میلی نیز گویای آسیب

 م (Reisinezhad, 2020)هودس است  خا ریز دفاعی
گرفتِه سیاست دفاع آفندی و از راس حضور مؤثر در مسای  امنیتی  پیشایران در شرایپ ت نیت ها در

ست تا از  ص  از ه ران هودس ا شرایپ خاص ناامنی حا سنی خود در  صدد افزایش امنیت ن منطقه، در
ت دیدهای جدید ناشددی از تغییرات جدید سددویی ت دیدهای امنیتی را دفد  ند و از سددوی دیگر از 
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شگیری  ند  سش ایه  از(Barzegar, 2009: 128)ژیوپلیتی ی پی سب هه ایه پر رو، ایه مقابه در پی پا
ست  ه چرا ایران طی نیم قرن اخیر در ه ران ضور یافت و ا سوریه ح شور عرهی عمان و  های دو  

یران داشته است؟ فرضیس پژوهش حاضر ایه مرزی چه دستاوردی هرای منافد ملی اایه حضور هرون
ابمل  و رژیم سددیاسددی حا م هر  شددور طی نیم قرن های ماهوی ندام هیهاسددت  ه ها وجود تفاوت
مرزی ایران در قلمرو پادشددداهی عمان و جم وری عرهی سددوریه در پرتو گذشددته، حضددور هرون

ات م یپ پیرامونی در سددازی ت دیدهای حاصدد  از م اصددرو ژیوپلیتی ی و بزوم خن یضددرورت
 مرزهای خارا از  شور هودس است و دستاوردهای م می هرای  شور هه همراس داشته استم

سته  شتر در دو د ست  ه ایه آثار هی ضروری ا شی ایه مقابه هیان ایه ن ته  شینس پژوه در مورد پی
ت لیلی دددخیهایی  ه جننش ظفار در عمان را ها نگاس تاریهررسی است: دستس نخست، پژوهشقاه 

( و 2014« )های جنگ ظفارناگفته»توان هه تریه آثار ایه حوزس میاندم از شدداخ هررسددی  ردس
اشارس  ردم  محمدجعفر چمنکار( نوشته 2017« )آفرینی ایران در خلیر فار  و دریای عماننقش»

رشددماری را درهر می ه ران سددوریه  ها، اهعاد و زوایایگیرد  ه هه هررسددی ریشددهدسددته دوم آثار پش
سوریه»اندم  تاب پرداخته شته « ننرد هرای  ستوفر فیلیپسنو سوریه و » (،  تاب2016) کری ه ران 

های اسدداسددی م یپ امنیتی ایران و سددوریه ( و مؤبفه2017) سییید یلن اتا « ایهازیگران منطقه
سیمبر ضا  سمیانروحو  ر شمار می( نمونه2014) الله قا جه تمایز پژوهش رودم وای از ایه آثار هه 

حاضر ها آثار ذ رشدس در ایه است  ه ایه پژوهش ه ران در دو  شور عمان و سوریه و راهنرد دفاع 
ست منطقه سیا سهگونهای ایران را ههآفندی در  ستم افزونای مقای ایه، پژوهش هرای مطابعه  ردس ا

سارویدادی منتنی سنادی و ت لی  پ ضر ها روا ا سهحا ستم روا ای تهر روا مقای شدس ا دویه 
وجوی مناهد دسدددت اول،  اوا مناهد اینترنت ، هر جسدددتگردآوری اطالعات و مطابب نیز منتنی

 وگوی شخصی ها تعداد معدودی از ندامیان ایرانی حاضر در ص نه سوریه و عمان و سرانبامگفت
 س استماستفادس از اخنار و اطالعات مرهوط هه سیاست خارج  ایران، عمان و سوریه هود

 
 . چارچوب نظری پژوهش1

هه حضددور رو هه جلوی نیروهای مسددتقر یا درحال اسددتقرار در خارا از « راهنرد دفاع آفندی»مف وم 
شان شور هرای ن صر     شمنان هابقوس و تقویت وا نش دادن عزم ملی، تقویت ات ادها، من  ردن د
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روها مرزی، اعزام نیآفندی هرون تریه عناصددر دفاعسددرید هه ت دیدهای خارجی اشددارس داردم از م م
های امنیتی ها های تسددلی اتی و هم اریهای ندامی،  مک)مسددتشدداری و ندامی(، ایباد پایگاس

 م(U.S Department of Defense, 2010: 111) شور موردندر است 
سددازی، م ار یا دفد ت دیدها و تباوزهای ندامی پیش از رسددیدن ایه راهنرد دفاعی در پی خن ی

معنا  ه یک  شددور هرای جلوگیری از درگیری در ایهشددور اسددت  ههآن هه قلمرو مرزهای ملی یک  
شمنان مقاهله می م درواقد، دفاع آفندی یک (Yousef, 2019) ند مرزهای خود در خارا از مرزها ها د

ست  ه از  شروی ت دیدات م یپ پیرامونی هه خا ریز خودی ا راهنرد خپ مقدم هرای جلوگیری از پی
م ایه راهنرد، پاسددب (Davis, 2018)پذیرد مرزی صددورت میرونطریق گسددترا حضددور ندامی ه

صریح  شه در ایه گزارو  ست و ری رخطر م یپ پیرامونی ا شرایپ ژیوپلیتی ی پش منطقی هه ت والت و 
ید نبنگیم مبنور می»دارد  ه  ها ت د خارا از مرزها  مان اگر در  شددویم در درون مرزهای خود
های آن گردد و از ندر استراتژیستمیراهنرد هه روم هاستان هاز م ساهقس ایه(Edward, 2015)« هبنگیم

دوران، گسددترا قلمرو دفاعی و انتقال هه آن سددوی مرزها ها هد  ت میه مرزهای قاه  دفاع و در 
م ایه سددازو ار هر ایه فرر ریابیسددتی (Lutwak, 1976: 136)راسددتای منطق امنیت و هقا هودس اسددت 

ساختار ندا ست  ه  ستوار ا شیک و منتنیم هیها ست و دوبتابمل  آنار ص  خودیاری ا ها هه هر هر ا
مرزی م از ایه مندر، دفاع هرون(Waltz, 2008: 58-79)طریق مم ه هاید هه ت میه امنیت خود هپردازند 
 ,Holsti)شددود ها و حفظ توازن قدرت م سددوب میراهنردی هرای جلوگیری از  اهش امنیت دوبت

ی سددانی از « 1هرداشددت»یه چارچوب اگر دو  شددور مت د ی دیگر هاشددند یا م در ا1995 :42-39(
شته هاشند، اجازو حضور خارجی مت د خود را در قلمروشان خواهند دادم در  ت دیدهای خارجی دا
شت  شور دیگری هه معنای هرقراری نوعی ات اد هه علت هردا شور در   ضور ندامی یک   ایه معنا ح

ستیاه شترک از ت دیدها و د ست م شترک احتمابی ا م (Barnett & Levy, 1992: 19-40)ی هه منافد م
حال، عوام  مؤثر دیگری همچون اگرچه در دفاع آفندی، ت دید منافد ملی عام   لیدی است  هاایه

شیوو دفاعی شانس موفقیت، هرآورد هزینه مابی و انسانی، میزان حمایت داخلی و هیه ابمللی از ایه 
قدر ت دید شددود  ه جایگزینی هرای دفاع ین ه زمانی  ه منافد یک  شددور آنویژس ادخی  اسددت  هه

________________________________________________________________ 

1. Perception 
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شد، انبام ایه راهنرد اجتناب شته ها شودم در ایه معنا، اتخاذ ایه راهنرد، ناپذیر میآفندی وجود ندا
آید شددمار میعملی تدافعی در راسددتای اعمال هازدارندگی، افزایش امنیت نسددنی و ایباد موازنه هه

(Brooks & Kanter, 1994: 17)م 

ف م است  ه چون در ندام آنارشیک دفاع آفندی ها توجه هه ایه اص   لیدی ریابیسم تدافعی قاه 
سته»ابمل  واحدها درهارو هیه شی از تالا خود را «1هرزی ستند، هخ شان نگران ه ، موقعیت و منافع

خود در هراهر دیگران صددر   سدددازی اهزارهای حفاظت ازنه هرای پیشددنرد اهدا  هل ه هرای فراهم
 م (Waltz, 1979: 105) نند می

 
 های پژوهش. یافته2

 گیری بحران عمان. شکل1-2

ظفار، در های پس از جنگ دوم ج انی موجب شددد تا جوانان اسددتان فقر و هی اری شدددید در سددال
 ناسیونابیستیدددهای سوسیابیستیتدریر ها جننشوجوی  ار راهی  شورهای عرهی شدس و ههجست

هخش ظفار اعالم موجودیت  رد و هرخی  شددورهای جننش آزادی 1965ژویه  9آشددنا شددوندم در 
 م(Ladwig, 2008: 64-66)ها حمایت  ردند متمای  هه هلوک شرق از آن

DLF) «هخش ظفارآزادی»جننش 
گیری از تودس مردم ( ها اتخاذ مرام  مونیستی  وشید ضمه یار2

هخش خلق را هرای منارزات خود تشدد ی  دهدم از اعضددای هرجسددتس فقیر منطقه ظفار، ارتش آزادی
وزیر  یوسییب  ن یلو   ن یبداللهو  مسییلب  ن اوفا الکریر هسددته مر زی ایه گروس در ایه دورس 

 م(Jones, 2011: 560)خارجس پیشیه عمان هودند 
ها اعالم اسددتراتژی جنگ « حمریه»در شدد ر  1968ایه گروس پس از هرگزاری  نگرس سددپتامنر 

های مار سیستی، گیری خود از عمان هه    خلیر فار  ت ت ت ثیر آموزسچری ی و گسترا موضد
ها اعالم شعار  هانتغییر دادم آ )PFLOAG3(« جن ه مردمی آزادی خلیر اشغابی عرهی»نام خود را هه 

ضمه رواهپ نزدیک ها یمه جنوهی و افتتاح « منارزس ها امپریابیسم، استعمار، هورژوازی و فئودابیسم»
________________________________________________________________ 

1. Survive 
2. Dhofar Liberation Front 
3. Popular Front for the Liberation of the Occupied Arabian Gulf 
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شتینانی آن شور ها پ سرزمیهدفتر خود در ایه   شتِر  ستند هی ستان ظفار را ها توان های غرهی عمان در ا
) & Cooperه تصر  درآورند ه« 2شرشیتی»و غارهای « 1رخیوط»ازجمله ش ر ساحلی استراتژیک 

Bishop, 2000: 44) 4000وقت و چریک تمام 2000م هرخی مناهد شمار هسته مر زی آن را حدود 
 م(DeVore, 2012: 150)اند وقت اعالم  ردسچریک نیمه

 گیری بحران سوریه. شکل2-2

ضان، مخابفت سوریه ها معتر سی  سیا سوریه فراتر ههرخورد ندام  شور هه ها را از مرزهای  رد و ایه  
شه شدم ری سرد جدیدی تندی   ش  ص نس جنگ  سوریه چندوج ی هودم از مندر های  گیری ه ران 

هودن قدرت خرید مردم و قرار گرفته در زمرو  شددورهای فقیر نقش م می در ایباد اقتصددادی پاییه 
ریه قدرت، حمایت سوقومیتی در ساختار دددایهای طایفهها داشتم از مندر سیاسی نیز ش ا ناآرامی

از جریان مقاومت، مخابفت اه  سددنت ها حزب هعس سددوریه و ادعای اب اد علویان حا م از سددوی 
شدید مخابفت سنب ت شدس هودم افزون هر آن، از مندر اجتماعی نیز علمای تندرو،  سی  سیا ها ها ندام 

یی مله عوام  واگراتنوع شدددید مذهنی )علویان، اه  تسددنه،  ردها، دروزی، ارمنی و مسددی ی( ازج
 م(Jamshidi&Seifi, 2017: 118-110)روداجتماعی مردم از ندام سیاسی سوریه هه شمار می

گیری اسددد هود اما پس از گذشددت چند ماس ایه جننش سددیاسددی مخابفان در اهتدا خواهان  نارس
وسوی مسل انه هه خود گرفت و از اعترار سیاسی های خارجی سمتها هه علت حمایتاعترار

ست دوبت ش  شدم عالوس هر آن،  شورا ندامی علیه دوبت مر زی  های خارجی در رفته تندی  هه 
سد از قدرت، آ سلح ها را ههنا سوق دادم ههسوی م شورای  ردن مخابفان  شخ ، حمایت  طور م

مایت از اعترار فار  از پیشددن اد قطر در اجال  امنیتی منامه مننی هر ح های هم اری خلیر 
مسل انس مخابفان دوبت سوریه منبر هه تشدید ه ران در ایه  شور و تقسیم هازیگران ه ران هه چند 

ها هد  هرپایی « 3ارتش آزاد سددوریه»تر، تشدد ی  هیان روشددهم هه),Phllips 125 :2016(دسددته شددد 
م اهه جناح سیاسی ارتش آزاد و سرانبام، هه« 4شورای ملی سوریه»دمو راتیک، دددح ومتی س والر

ثنات در سوریه هود های مسلح ت فیری داعش و جن ه ابنصرة همگی حاص  شرایپ هیتش ی  گروس
________________________________________________________________ 

1. Rakhyut 
2. Shirshiti Caves 
3. Free Syrian Army 
4. Syrian National Council 
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Nejat, 2017: 76-89) ;(Lister, 2016: 4-24 یه عداد نفرات ارتش آزاد سددور ، داعش 000/50م ت
 م(Schmitt, 2016)نفر هرآورد شدس است  000/10و جن ه ابنصرة  000/25

 

 وتحلیل. تجزیه3
 . دفاع آفندی ایران در عمان1-3

 شت تهدید از بحران عمان شیان ظفار در ایران دهس بردا شور شروی  شانس تعلقات 1350: پی ، ن
های گرم خلیر فار  تلقی شدم ایران معتقد هود انقالب ظفار قلمروخواهانس مس و هرای دسترسی هه آب

ست  سر نی ست  ه ام ان ت م  آن در منطقه می ستی ا م علت (Chamankar, 2017: 408)انقالهی  مونی
های عرب طرفدار رسیدِن ناسیونابیست قدرتها در مرزهای شمابی، ههنگرانی ایه هود  ه حضور رو 

خواهان نزدیک هه  رملیه در مرزهای مس و در مرزهای غرهی )عراق( و  ودتای ضد سلطنتی جم وری
سفیر ایاالت مت دس در ایران  شاس هه  سرخ قرار دادس هودم  صرو ت دید  ستان(، ایران را در م ا شرقی )افغان

 م(Goode, 2014: 457)ایما از هر طر  توسپ دشمنان در م اصرس قرار گرفتهگفته هود م
شیان ظفار در عمان هه شور صرس ژیوپلیتی ی و ازدر ندر ایران، پیروزی  ست منزبه ت می  م ا د

در ت لی  ایه موضددوع « آیندگان»رفته تن ا فضددای تنفس راهنردی در مرزهای جنوهی هودم روزنامه 
رد دس  یلومتر هرای توانند ها اسددتفادس از موشددکهای ظفار میچریک»نوشددته هود:  های  اتیوشددا ها هش

شندحر ت  شتی شاس نیز در مصاحنه(Chamankar, 2017: 401)« ها در تنگه هرمز خطرساز ها ای م 
های توانند ها توپشددورشددیان ظفار می»هارس گفته هود: درایه 1352در اسددفند « تایمزسدداندی»ها 

 م(Pahlavi, 1974: 6)« هزار تنی را غرق  نند 500حتی یک نفت ش دورزن خود 
صاحنه ها  سنین هیکااو همچنیه درهارو اهمیت امنیت تنگه هرمز در م شت:  محمد ح اظ ار دا

میلیون  180سددوی ج ان اسددتم ایه راس عنور نفت ایران اسددت  ه هر روز تنگه هرمز گذرگاس ما هه»
ای ها ، سددردهیر وقت روزنامه  ی ان نیز در مقابهامیر طاهر م (Pahlavi, 1975: 5)« دالر ارزا دارد

ایران »در تنییه اهمیت ژیوا ونومی ی تنگه هرمز یادآور شد: « سیاست ایران در خلیر فار »عنوان 
 1974میلیارد دالر تن ا در سددال  20نزدیک هه شددش میلیون هشدد ه نفت در روز هه ارزا حدود 

سابس گذشتس  شور هیشتر هودس است  هناهرایه، خلیر  65درآمدهای  صادر  ردس است  ه از مبموع
دیگر، ایران سددویم از(Taheri, 1975: 425)« فار  هرای رشددد و هقای آیندو ایران اهمیت حیاتی دارد
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گرای ظفار هرای شددورشددیان چ  خلیر فار  هود و تالا نگران تغییر موازنه و ندم امنیتی منطقه
ش ی  دوبت جدید د ستا ارزیاهی میت شت (Pahlavi, 2000: 273) رد ر عمان را در ایه را م ایه هردا

ای گیرندگان ایرانی شدد   گرفته هود  ه شددورشددیان عمانی در اعالمیهرو در ذهه تصددمیمت دید ازآن
های خود علیه امپریابیسم، آزادی ظفار را نخستیه گام هرای آزادی خلیر فار  دانسته و تداوم منارزس

ای را در    خلیر فار  یگانه هد  خود اعالم داری و منارزس ها ح مرانان منطقهمار سددرمایهاسددت 
منزبس نقطس آغاز فروپاشی اعتقاد داشت سقوط دوبت عمان هه« دومینو» ردندم ایران مطاهق ندریه می

سنب سئله  ست  ه ایه م شورهای  وچک عرب منطقه ا ساِز ه ران جدی هرای خلیر فار  سایر  
اگر »وزیر وقت ایران پس از سددر وب ایه شددورا گفته هود: نخسددت امیریباس هویداواهد شدددم خ

 م(Chamankar, 2012: 39)« توانستند تا  ویت پیشروی  نندشدند مییاغیان ظفار موفق می
 :شد  منطق و راهبرد دفاعی ایران در عمان سنب  شورا ظفار  ناتوانی ارتش عمان در  نترل 

 شددورهای منطقه هرای مقاهله ها اقدامات شددورشددیان درخواسددت  مک  ند   سددلطان قاهو  از
ندامی ج ان عرب، نوپا هودن چ ار  شددور حاشددیه خلیر فار  دددددحال، فقدان مناهد مابیایهها

 ارانس سیاست خارجی عرهستان سعودی ) ویت، قطر، امارات مت دس و ه ریه( و روی رد م افده
م در چنیه (Goode, 2014: 458)های عرهی هه ه ران ظفار هود دشدداهیازجمله دالی  ورود ن ردِن پا

صورت رسمی طلنانه در مناطق جنوهی خود، ههشرایطی، پادشاس عمان هرای مقاهله ها اقدامات جدایی
 م(Ettelaat Newspaper, 1974: 4)از ایران درخواست  مک  رد 

جلو و گامی در راستای آفندی روهه فاعمرزی در عمان هر اسا  منطق داز ندر ایران حضور هرون
ست از منافد ملی و امنیت منطقه شور و حرا سی موجودیت   سیا شمار میهقای  رفت و منافد ای هه 

  (Ettellaat Newspaper, 1975: 3)ها قرهانی دهد  رد ارتش حتی در خارا از مرزملی ایباب می
نفری را در  1500ت ران، یک نیروی ویژس  رو شدداس پس از مشددورت ها سددفیر ایاالت مت دس درایهاز

 م(Helms, 1986)هرای  مک هه نیروهای عمانی هه مسقپ اعزام  رد  1973ه ار 
روی معارضان ها هد   اهش پیوستس راهنرد دفاعی ایران در جن ه ننرد ظفار، سد ردِن روند پیش

 یلومتر هودم ایه خپ دفاعی  ه تا  70هه طول تقرینی « 1خپ دفاعی هورننیم»قلمرو از طریق ایباد 

________________________________________________________________ 

1. Hornbeam Defense Line  
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شام  میدان 1974اوت  شد،  ست  می هود  ه ت می   سیم خاردار، و هناهای  وچک م های میه، 
های زنی و پیشروی آسان شورشیان از یک هخش هه هخشاز داخ  هه ساح  امتداد داشت و از گشت

ستان ظفار جلوگیری می سامنر دیگر ا خپ دفاعی هورننیم یک گروس ، پس از ایباد 1974 ردم در د
را آغاز  ردندم « 1عملیات تیمن »نفرو هرگزیدس از سددرهازان ایرانی وارد خاک عمان شدددد و  1200

عنوان مسددیر مشدد ور هه جادس سددرخ هه 3هه صددالبه 2هد  اصددلی ایه عملیات، گرفته جادو میدوی
شدت از ن هه ایه م ور ههاصلی ارتناطی و تدار اتی میان مسقپ و ظفار هودم حمالت مداوم شورشیا

متمر ز و  4اقتدار دوبت مر زی در اسددتان ظفار  اسددته هودم ایران نیروهای خود را در اسددتان ثمریت
پایگاس هوایی م لی را هه مر ز ندامی م می تندی   ردم پشددتینانی توپخانس سددنگیه، هابگردها و 

ست هگیرند  ه هواپیماهای جنگی هه نیروهای ایرانی  مک  رد تا هتوانند  نتر ل جادس میدوی را در د
شورشیان و قطد خطوط مواصالتی و راسایه امر هه ها رسانی هه آنهای  مکمنزبه در انزوا قرار دادِن 

 م(Farrokh, 2018: 547-548)هود 
صالتی و سازی راسایه، نیروهای ارتش ایران در تداوم روند پاکهرافزون سلپ هر خطوط موا ها، ت

ام ان دسددترسددی شددورشددیان هه م مات و تدار ات ببسددتی ی واردشدددس از مرز یمه م دود  ردن 
های ببستی ی نفس و  مکرا ایباد  ردند تا ماند اعزام شورشیان تازس 5جنوهی، خپ دفاعی دماوند

ها و تقویت مواضد خودی تریه اهزار نیروهای ندامی ایران دسترسی هه هلندیاز ایه مرز شوندم م م
ها ه رس  ردنو وارد یان  هه شددورشدد هات سددنگیه  های هوانیروز هود ضددر حد گیری گسددتردس از وا

(Chamankar, 2014: 19) م 
هزار سددرهاز خود را در امتداد م ور شددمال هه  3000-4000در گام هعدی نیروهای ایرانی 

  یلومتری مرز یمه جنوهی متمر ز  ردند تا هتوانند آن را هاز پس 40جنوب شدد ر هندری رخیوط در 
قرار داشت، نیروهای « رخیوط»گیرندم ازآنبا ه ش ر ثمریت مر ز شورشیان هود و هر سر راس تصر  

ش ر را نیز  نترل می سرانبام در ژانویه ایرانی هاید ایه  سپ نیروهای  1975 ردندم  ش ر رخیوط تو
________________________________________________________________ 

1. Operation Thimble 

2. Midway Road 

3. Salalah 

4. Thumrait 

5. Damavand Defense Line  
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جنوهی و ناهود  یمهدشدن یگان  ماندوهای ایرانی در مرز عمانایرانی تسخیر شدم درن ایت، ها پیادس 
ها هه آن سوی  ردن دو پایگاس اصلی شورشیان، عقنس مقاومت شورشیان ش سته شد و ها فرار چریک

سامنر  سمًا در د سان (ward, 2009: 204)پایان یافت  1975مرز، ننرد ظفار ر شنا م هنا هر گزارا  ار
 ,Chamankar)د شددد ندامی انگلیسددی، هزینس حضددور ایران در عمان حدود یک میلیارد دالر هرآور

 1973-1978های درصددد مبموع هودجس دفاعی ایران در سددال 3م ایه رقم معادل (17-25 :2014
 هودس استم

 
 )میلیارد دالر(1973-1978های . بودجه دفاعی ایران در سال1جدول 

 بودجه دفاعی سال

1973 1/3 

1974 4/4 

1975 2/6 

1976 6/7 

1977 2/8 

1978 6/8 

Source: Shakoori&Vazirian, 2019: 67. 

 
ها ندارد   حال، هرخی مناهد ایهدر مورد تلفات انسدددانی ایران طی ایه جنگ آمار دقیقی وجود 

فار را  نگ ظ های ایرانی در ج فات نیرو ته و  714مبموع تل ند مبروح اعالم  ردس 1414 شدد ا
(Allen & Rigsbee, 2002: 64) ها و در پایان ایه جنگ، ضددمه قدردانی از تالاسییلنان قا وس م

ش اندن  مک صادی هرای خ صالحات اقت صد خود مننی هر انبام ا شور عمان از ق های ایران هه  
 م(Peterson, 2004: 267-268)های شورشی خنر داد گیری گروسثناتی و ش  های هیریشه
ستاورد دفاع هرونترتیب م مایههه افتادن امنیت انرژی در  خطروگیری از ههمرزی ایران جلتریه د

سم و توافق ت ران سرایت  مونی سقپ در زمینس تعییه حدود آبددددخلیر فار ، جلوگیری از  های م
 ساحلی و  نترل مشترک دو  شور هر تنگه هرمز هودم
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 . دفاع آفندی جمهوری اسالمی ایران در سوریه2-3

 :سوریه شت تهدید از بحران  سوری بردا شی از هرنامه خارجی هرای ه ران  ه از مندر رهنران ایران هخ
سددرنگونی مت د اصددلی و در خپ مقدم م ور مقاومت و درنتیبه تغییر موازنه قدرت هه ضددرر ایران هود 

(Khamenei, 2018) م مخابفت دو  شددور ها نفوذ غرب در منطقه، اتخاذ روی رد ضددد صدد یونیسددتی و
ای دو  شور های مشترک سیاست منطقهتریه مؤبفههای مقاومت در بننان و فلسطیه م محمایت از گروس

م (Goodarzi, 2013: 11-17)دمشددق شدددس هود دددددآید  ه موجب ات اد اسددتراتژیک ت رانهه شددمار می
ابطارق و جایگاس ژیواستراتژیک سوریه در پیوند سه قارو آسیا، اروپا و آفریقا، وجود تنگه جن هرایه، افزون

عنوان اجزای رانی، همسایگی ها بننان، تر یه، عراق، و اسرایی  هه انال سویز و نقش آن در تراهری و  شتی
های سددوریه هرای جم وری ابله بننان، از مزیتم م ژیوپلیتیک منطقه و  ریدور ارتناطی ایران ها حزب

 م(Simber & Ghasemian, 2014: 143-178)شود اسالمی م سوب می
ش ار اوهاما مننی هر این ه زمان  نارس ست، نقطه ت وبی اعالم آ سیدس ا سد از قدرت فرا ر گیری ا

 م ایران ایه اظ ارات را مرحلس(Phillips, 2011)در ادراک ت دید ایران نسددنت هه ه ران سددوریه هود 
یاسدددت تازس غاز سدد حال آ مداد  رد  ه در آن آمری ا و مت دانش در  یه قل ای از ه ران سددور

سرنگونی جویانهمداخله صلی آن  ستند  ه هد  ا شق ه سدای در دم ضعیف موقعیت منطقه ا ای و ت
شورهای عرهی روی ردی ارتباعی و مخابف  شتِر   ستم ها توجه هه این ه هی ایران و م ور مقاومت ا

ها از معترضددان سددوری حر تی های ه ریه و یمه داشددتند، حمایت آنویژس اعتراررهی هههه ه ار ع
اندازو ژیوپلیتی ی قلمداد شدددم هعدها از پادشدداس عرهسددتان سددعودی نیز نق  شددد  ه هیه اقدامی هه

ست از سوریه نمید ضرهه هزند دادن  ستان، م افزون(Hannah, 2011)تواند هه ایران   یبدالله گاهر عره
 ,Barnard)جم ور تر یه نیز اعالم  رد اعتماد خود را نسنت هه رژیم سوریه از دست دادس است رییس

ابله نه نه حزب»م مخابفان اسددد نیز ها نگاهی ضددد ایرانی و سددردادِن شددعارهایی ها مضددمون (2011
رییس شددورای  ن رهان غلیوروی رد خود را در قنال آیندو رواهپ ها ایران نشددان دادندم ازجمله « ایران

ملی سوریه اعالم  رد رواهپ فعلی ایران و سوریه غیرعادی است و پس از رفته اسد، روی رد سوریه 
 م(Wall Street Journal, 2011)ابله تغییر خواهد یافت نسنت هه ایران و مت دانش همچون حزب

ای جنران  سددری ها ایران را هه ایه نتیبه رسدداند  ه ه ران سددوریه تالشددی هرمبموع ایه نشددانه
اسرایی  دددابلهحزب 2006عراق، جنگ  2003ویژس پس از جنگ موازنه و منافعی است  ه ایران هه
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صر، تونس و یمه هه 33)جنگ  س والر طرفدار آمری ا در م سرنگونی دی تاتورهای  ست روزس( و  د
یران خواهد هودم ها گام هعدی پس از سددقوط اسددد، ت دید مسددتقیم اآوردس هود  هناهرایه، در ندر آن

ست و اگر ایهرییس قرارگاس عمار، در مهد  طائب ستراتژیک ما ستان ا سوریه ا شت،  هارس اظ ار دا
 م(Taeeb, 2012)توانیم حفظ  نیم سوریه را از دست هدهیم، ت ران را نیز نمی

 یه سور سالمی ایران در  ست  :منطق و راهبرد دفاعی جمهوری ا سال نخ روی رد  لی ایران در 
ران سددوریه حمایت از اهت ارات داخلی سددوریه هرای تفاهم ها معترضددان و انبام اصددالحات در ه 

حال، گسددترا دامنس درگیری و ناتوانی نیروهای مسددلح سددوریه، حضددور ایهچارچوب قانون هود  ها
ناپذیر  ردس هودم ضددعف مندور مدیریت منازعه پس از درخواسددت  مک اسددد اجتنابایران را هه

آش ار شد  ه جمعی از مقامات ارشد امنیتی سوریه  2012ویژس در ژوییه سلح سوریه ههنیروهای م
هه ند، مورد  ه  مدس هود ها ه ران گرد هم آ له  قاه نگ هرای م ماه یک راهنرد جامد و ه تدویه  مندور 

 آصب شوکتوزیر دفاع،  سپهبد داوود یبدالله راجحهسوءقصد مخابفان قرار گرفتندم در ایه حادثه 
هشییا  رییس اتاق ه ران و  حسیین رورکماانرییس سددازمان اطالعات و شددوهر خواهر هشددار اسددد، 

 م(MacFarquhar, 2012)رییس شورای امنیت ملی سوریه  شته شدند  االختیار
ههموازات حضددور ایران، حزبهه له نیز  قاومت، عنوان م ماب تریه گروس مت د ایران در جن ه م

سر سوریه ت ضور خود را در  شید و نقش فعابی را هر ع دس گرفتم ح ضور دفاعی ایران ید هخ منطق ح
ای ها تشددریح ایه منطق ها اشددارس هه ابله خامنهدر ه ران سددوریه نیز هر مننای دفاع آفندی هودم آیت

ها دشددمنی منارزس  ردند  ه اگر ایهایه»شدد دای مدافد حرم اظ ار داشدددت:  ها منارزس ها رفتند 
شد، ما هاید اینبا در  رمانشاس و آمد داخ   شورم اگر جلویش گرفته نمیمی  ردند، ایه دشمهنمی

 م(Khamenei, 2016)« گرفتیمها را میجنگیدیم و جلوی ایهها میها ها ایههمدان و هقیس استان
های ت فیری ت نیت شددد و افسددران نیروی قد  هرداشددت ت دید از ه ران سددوریه ها ظ ور گروس

راهنرد دفاعی ایران در جن ه فرماندهی نیروهای ارتش اسد هه سوریه اعزام شدندم  مندور آموزا وهه
سه سوریه یک روی رد  شنهالیهننرد  سیر  سه فاز ه ندامیان م لی، ای ت املی را در هرگرفت  ه در 

یان فراملی هه سددوریه و ه رس سدددازی در هراهر ایاالت مندور موازنهگیری از روسددیه ههاعزام جنگبو
 م(Ahmadian&Mohseni, 2019: 15)س، هه اجرا درآمد مت د

های مندور ش ست شورشیان، ساماندهی و هدایِت گروسابله، ههحزبددددر فاز نخست، م ور ایران
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را در دسددتور ار خود قرار دادندم هد  ایران از ایه اقدام،  1ندامی م لی در قابب نیروی دفاع ملیشددنه
ای سازگار های منطقهتوانست ها تغییرات میدان ننرد و سیاستود  ه میابله هایباد نیرویی همچون حزب

ش ید ایهشودم در مورد تعداد نفرات نیروی دفاع ملی، آمار واحدی وجود ندارد  ها سرتی   سین حال،  ح
سوریه، در مه هه همداان صلی نیروهای ایرانی در   000/70ها را حدود تعداد آن 2014عنوان فرماندس ا

 م (Karami, 2014)یگان نیروی دفاع ملی ساماندهی شدند  128آورد  ردس هود  ه در نفر هر
شنهدر میان ایه گروس سوری های  شیعه  ض  ابعنا )ع( هه رهنری ی ی از اهابی  ندامی، تی  اهوابف

ابله در راهنرد ندامی ایران داشتم ایه تی  از اهتدا ها حزبای جایگاس ویژس ا ویتیبمش ور هه  2اه  نن 
ن شریک راهنردی نیروی قد  در م افدت از دمشق در هراهر حمالت شیعیان عنواهم اری داشت و هه

گیری مناطق ت ت  نترل شورشیان خدمت  ردم نیروهای ایه تی  ها هدایت و هعدًا در م اصرس و هازپس
-Al)ادند دابله عمدتًا اطرا  دمشددق، جنوب سددوریه و گاهی غرب و شددمال سددوریه را پوشددش میحزب

Tamimi, 2018)عنوان یک نیز هه خالد یلن الحسیینایه، تی  امام م مد هاقر)ع( هه رهنری هرم افزون
 م (Stewart& Al-Khalidi, 2017)هازیگر ندامی جدی در شمال سوریه ظاهر شد 

یت ه رس مهمز نه هود و ضددمه گیری از ایه راهنرد هرای ایران،  اهش حضددور مسددتقیم ه جان
سوریه هه جلوگیری از ت ه ضایی و منطقی هرای ت میه امنیت  سوریه، طرحی اقت سرزمیه  شدن  ت ه 

ش   رفتم ایه امر هه ایران ام ان ت می  فشار ههشمار می سرزمینی و مناطق مندور  دادن هه توزید 
 م (Ahmadian & Mohseni, 2019: 16)داد ذ را حتی در صورت سقوط اسد مینفو

پی نیروهای ارتش سوریه در درهای پیتش ی  نیروی دفاع ملی در شرایطی انبام شد  ه ش ست
ستموجب از  2013و اوای   2012اواخر  رفته  نترل دوبت مر زی در مناطق حلب، حماس و رقه  د

و سرتی  همدانی، راهنرد  نترل مناطق قاه   قاسب سلیماانپیشن اد سپ ند ش ید رو هه ایهشدس هود  از
شدس، سربوحس  ار قرار گرفتم ایه امر هه آوردن    مناطق اشغال دستجای تمر ز هر ههدفاع سوریه هه

نه امتداد می یای مدیترا هه در یه  یافت و م ور معنای ایباد یک خپ دفاعی هود  ه از جنوب سددور
 م )Phillips, 2016: 150-151(گرفت مید الذقیه را در هرحماسدحم دد دمشق3ی سویداش رها

________________________________________________________________ 

1. National Defence Forces 

2. Nobl 

3. Suwayda 
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سوری عملیات هزرگی را ددددشدت در خطر هود، نیروهای ایرانی ه موقعیت اسد هه 2013در مه 
صیرهه ش ر ق صر   ش ر  ه از اهتدای  1مندور ت سوریه انبام دادندم ایه  ستان حم  در غرب  در ا

دبی  قرار گرفته در مسیر ت میه ببستی ی مخابفان در حم  اختیار مخابفان قرار داشت، هه ننرد در
قاع ها ورودی درس ه باورت آن  نال حر ت نیرو و تسددلی ات حزب 2و م یت ) ا نان( از اهم له بن اب

رزمندس نقش م می در  2000ابله بننان ها مشددار ت حدود رو، حزبایهراهنردی هرخوردار هود  از
ش ر قصیر در ژویه پسهاز سال (Uskowi, 2018: 82)ایفا  رد  2013گیری  نقش  2013م در پایان 

ستس ایران در هدایت عملیات میدان سد هههرج سقوط حتمی ا سوریه و جلوگیری از  ای گونههای ننرد 
وزیر مسدتعفی سدوریه ادعا نخسدت ریاض حتاب ، مورد ت یید همگان قرار گرفت  چنان هگسدتردس

  م(White, 2013) رد درواقد، ایه سپ ند سلیمانی و نه هشار اسد است  ه در سوریه قدرت دارد 
ندامیان م لی در ت میه نیروی انسانی و ظرفیت سازمانی هرای انبام عملیات ندامی اگرچه شنه

تن ایی قادر هه سددترا ننرد ایه نیروها ههحال، ها توجه هه گایهای را هه دوبت اسددد داد  هانقش ویژس
ند  یه ننود ها ازایه  (Khaddour, 2016)حفظ سددور ندی خود  فاع آف فاز دوم راهنرد د رو، ایران در 

های های مقاومت غرب آسددیا گام هرداشددت و گروسگیری از گروسای هه سددمت ه رسمنطقه روی ردی
 ات حر»، «عصددایب اه  اب ق»ه اعزام شدددندم عراقی، افغانی و پا سددتانی نیز هه جن ه ننرد سددوری

هه  2012سددده گروس عمدو عراقی هودند  ه از اواخر سدددال « ابله تایب حزب»و « ابله نبناحزب
ویژس در هو مال، حلب، دیرابزور و جنوب سددوریه حضددور یافتند ها ههسددوریه اعزام شدددندم ایه گروس

(Bakhtiari & Gholipour, 2015)م 
 2013-2018های پا ستانی را در سالدعداد زیادی از رزمندگان شیعه افغانیهمچنیه، ایران ت

سوریه اعزام  ردم فرماندس تی  فاطمیون،  ، یلیرضا روسلندر دو تی  جداگانس فاطمیون و زیننیون هه 
هود  ه هر دو در  حاج حیدر، مشدد ور هه محمد جنتنو فرماندس تی  زیننیون،  ا وحامدمشدد ور هه 
 ادت رسیدندم در دو سال نخست جنگ سوریه، حضور ایه دو تی  م سو  ننود، اما سوریه هه ش

حال، ایهها  (Kamali dehghan, 2015)پس از حملس داعش، حضورشان در ص نه ننرد چشمگیر شد 
تریه ش ر سوریه، سقوط ادبب عنوان هزرگگیری ش ر حلب ههنا امی نیروهای ارتش اسد در هازپس

________________________________________________________________ 

1. Qusayr 
2. Beqaa Valley 
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و تسددلپ داعش هر شدد ر پابمیرا نیروهای مقاومت هه رهنری ایران را در موقعیت دسددت مخابفان هه
درصد سوریه را  20نیروهای اسد  نترل  متر از  2015 ه در اوت ایگونهدشواری قرار دادس هود  هه

 م(Strack, 2015)در اختیار داشتند 
رزمی، فقدان حمایت  های میدانی ننرد سددوریه یعنی عدم پشددتینانی هواییدرک ایران از ضددعف

 نندس، ایران را هه سددمت فاز سددوم ابمللی متوازنتوپخانس پیشددرفته و فقدان یارگیری از یک قدرت هیه
شاندم سوم، ایران هه دفاع آفندی خود   سد و هرقراری در فاز  سقوط ا شتر از عدم  مندور اطمینان هی

ا روسددیه گام هرداشددتم ایه امر از آن ابمللی در هراهر ایاالت مت دس، هه سددمت هم اری هموازنس هیه
ج ت م م هود  ه ها گسددترا حضددور داعش در موصدد ، رزمندگان عراقی ناچار هه هازگشددت هه 

سوریه از مار  تا ژویه  سوی دیگر ارتش  شدس هودند و از  شورشان  ست 2015  ش  های مت م  
دست بشام در جنوب را ههفراوانی شدس هودم در نتیبس ایه ت والت،    استان ادبب در شمال و هصرا

فان و هخش خاب ههم ماس و حم  نیز  تان ح تادس هود هایی از اسدد  & Ahmadian)دسدددت داعش اف

Mohseni, 2019: 18)م  
مندور افزایش توان دفاع آفندی دادن ادبب، ایران را هه هم اری راهنردی ها روسددیه هه دسددتاز 

 سددب مبوز حضددور ندامی از پاربمان، پس از  2015سددوق داد  درنتیبه، روسددیه در سددپتامنر 
شدددس انبام دادم در پرتو پشددتینانی هوایی روسددیه های هوایی متعددی را علیه مناطق اشددغالحمله

توانستند پس از چ ار سال هه اشغال حلب در  2016رزمندگان م ور مقاومت در نوامنر و دسامنر 
 م (Bucala, 2017: 5)شمال سوریه پایان دهند 

ایرانی، هو مال از حضددور عناصددر ت فیری دددددنیز ها عملیات نیروهای سددوری 2017در نوامنر 
شدم ایران پسپاک ستقرار نیروهای همازسازی  سیس دو پایگاس ندامی هرای ا ش ر آن هه ت  پیمان در 

 ,Azizi)هو مال و ابمیادیه هه علت اهمیت حراست از  ریدور زمینی م ور مقاومت منادرت ورزید 

 م(1-3 :2020
ای از پیروزی نیروهای مقاومت خامنه ابلهای هه آیتپس از ایه عملیات، سپ ند سلیمانی در نامه
سخه گفت  سوریه و عراق  م در مورد تعداد نیروهای ندامی (Soleimani, 2017)در مقاه  داعش در 

ست  ها ست نی سوریه اطالعات دقیقی در د ضور ایهایران در  از  نفر 2500حال هرخی مناهد از ح
هه  2017تدریر  اسددته شددد و در ه ار ها ههاند  ه تعداد آنیاد  ردس 2015افسددران ایرانی در سددال 
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سید  1000حدود  سوریه تا (Kam, 2017: 12)نفر ر سانی ایران در  م همچنیه، هرخی مناهد تلفات ان
های مابی م در مورد هزینه(Reuters, 2016)اند نفر هرشددمردس 1000را هیش از  2016اواخر سددال 

حال، ایه دام ت یید نشدددس اسددت  هاحضددور در سددوریه نیز آمار مختلفی ارایه شدددس اسددت  ه هیه
میلیارد  20-30عضو پیشیه  میسیون امنیت ملی مبلس، ایه رقم را هیه  پیشهالله فالحتحشمت

ست  ص ت، ایه رقم معادل حدود (Falahat Pisheh, 2020)دالر ذ ر  ردس ا صورت   16-20م در 
 هودس استم 2011-2019های درصد از مبموع هودجه دفاعی ایران در سال

 
 )میلیارد دالر( 2011-2019های . بودجه دفاعی ایران در سال2جدول 

 بودجه دفاعی سال

2011 4/13 

2013 2/11 

2015 7/11 

2017 6/14 

2019 6/12 

Source: Stockholm International Peace Research Institute, 2020. 

 
مندور تقدیر از ایران هه ت ران سفر  ردم ، هشار اسد هه1397پس از پایان جنگ سوریه در اسفند 

شکر  اقر  1399در تداوم ایه روند در تیرماس  سوری خود یک  سرل شق ها همتای  سفری هه دم در 
های پدافند هوایی از سوی تریه مفاد آن ارایه سامانهنامس راهنردی دفاعی امضا  رد  ه از م مموافقت

سوریه هه ستی ت ران هه  ص یونی شور در هراهر هبوم رژیم  مندور افزایش امنیت مرزهای هوایی ایه  
ریه دستاورد دفاع آفندی جم وری اسالمی ایران در سوریه، تم در مبموع، م م(Nadimi, 2020)هود 

مت و حفظ موازنس  قاو ناطی م ور م قدرت، جلوگیری از قطد زنبیرو ارت حفظ مت د راهنردی در 
ای دفاع آفندی را در قدرت هه نفد ایران هودم از مبموع آنچه گفته شددد، جدول زیر ارزیاهی مقایسدده

 دهدمر نشان میسیاست خارجی ایران طی نیم قرن اخی
 
 



 1400پاییز و زمستان ، 1 ، شماره10، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 406

یابی مقایسه3جدول   ای دفاع آفندی در سیاست خارجی ایران طی پنجاه سال گذشته. ارز

یم سیاسی  جمهوری اسالمی  پهلوی دوم رژ

 2011-2020 1972-1978 هازس زمانی

    سوریه استان ظفاردجنوب عمان جغرافیای ه ران

 نفر( 000/6جن ه مردمی آزادی ظفار ) های معاررگروس
ارتش آزاد سوریه، داعش، جن ه ابنصرس، شورای ملی 

 نفر( 000/85سوریه، نیروهای دمو راتیک سوریه )

 هسیار زیاد زیاد شدت ت دید

 ایاالت مت دس، اسرایی ، تر یه، عرهستان سعودی، قطر یمه جنوهی،  وها، شوروی، چیه، عراق حامیان ه ران

راهنرد دفاعی ایران هرای 
 ه رانمقاهله ها 

مندور سد  ردِن حضور مستقیم ارتش هه
روند پیشروی معارضان، ایباد خپ دفاعی 

دماوند، استفادو م دود از دهورننیم
 پشتینانی هوایی ناتو

حضور مستشاری نیروی قد  هرای ایباد خپ دفاعی 
های مقاومت هه سواح  مدیترانه، ساماندهی گروس جنوب

و عراقی، جلب سوری، بننانی، افغانی، پا ستانی 
 پشتینانی هوایی روسیه

 های م ور مقاومت، روسیهگروس انگلستان، آمری ا حامیان ایران

 های مابیهزینه

 میلیارد دالر 1
 درصد هودجه دفاعی  3حدود 

1978-1972 

 میلیارد دالر 30-20
 درصد هودجه دفاعی 16-20حدود 

2019-2011 

 نفر 1000هیش از  نفر 714 تلفات انسانی ایران

 پیروزی در ح  ه ران پیروزی در ح  ه ران عمل رد ایران

 نتایر عمل رد

جلوگیری از اختالل در امنیت انرژی، 
ممانعت از سرایت  مونیسم، توافق ها 

 عمان هرای  نترل مشترک تنگه هرمز

حفظ یک مت د راهنردی، جلوگیری از قطد زنبیرو 
 ایران ارتناطی م ور مقاومت، حفظ موازنس قدرت هه نفد

 

 گیرینتیجه

ها وجود آن ه حضددور هرون مرزی ایران در عمان و سددوریه از سددوی هرخی ایه مقابه نشدددان داد 
شود، اما درواقد، ها توجه هه موقعیت ژیوپلیتی ی  شور تن ا پژوهشگران، اقدامی ت اجمی قلمداد می

ندور محال ها درخواست، موافقت و هم اری  ام   شورهای میزهان و ههعیهجننس تدافعی دارد و در
مرزی ایران از ای صددورت پذیرفته اسددتم مقابه ها نگاهی هه حضددور هرونپاسددداری از ندم منطقه

ویژس فقدان پذیری جغرافیایی ایران و هههای ژیوپلیتی ی و امنیتی نشدددان داد آسددیبدریچس مالحده
سخیرناپذیر و مباورت جغرافیایی ها  انون سیمرزهای دفاع طنیعی ت ا، ایران را های ت دید در غرب آ

ستم مطاهق ایه راهنرد، هرگونه تغییرات ژیوپلیتی ی در غرب و  سته وادار هه دفاع آفندی  ردس ا ناخوا
جنوب غرهی آسیا در راستای افزایش فشار م اصرو ژیوپلیتی ی ایران و تغییر موازنه قدرت و هه ضرر 

جا  ارهردی وسددته و در همهای پیگونهامنیت  شددور و حتی    منطقه اسددتم ایه راهنرد هرچند هه
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هه ند  ما در شددرایطی  ه ایران هتوا هد، ی ی از نیسدددت، ا یا ویژس مت دانی در ورای مرزهای خود ه
های حفظ تمامیت ارضددی و تضددمیه منافد ملی خواهد هودم های  اهش هزینه ارآمدتریه شددیوس

ست خارجی منعطف ایران هرای هرقراری ات ادهای هرون ای هر ت دیدهای منطقهای در هرامنطقهسیا
های تا تی ی و نیز از اهعاد پراگماتیسددتی ایه شددیوو تدافعی در دو دورس هودس اسددت  ارتقای هم اری

فرد سیاست خارجی ههمن صر های هزرگ هرای مقاهله ها ت دیدهای مشترک ویژگیتوجیه دقیق قدرت
سایگان آن هه هر علت تا نون توجه  متری هه آن ست  ه هم شته ایران ا سطح تا تی ی و دا اندم در 

عملیاتی نیز  ارهسدددت ایه راهنرد واجد ایه معناسدددت  ه ها وجود این ه راهنرد  لی ایران در طول 
طلب، تروریسددتی و های تبزیههای مقاهله ها گروستاریب دفاعی و غیرت اجمی هودس اسدددت، تبرهه

مراتب هیش از واپایش در خارا از مرزها هه هادهد منارزس ها ایه گروسها نشان میت فیری و حامیان آن
 ها در مناطق مرزی، سودمند خواهد هودم ایه گروس

دهد، ایه راهنرد ها حضددور فعال در ای ایران تا نون نشددان میمروری هر راهنرد سددیاسددت منطقه
ناپذیر اجتنابهای امنیتی در جلوگیری از افزایش قدرت تروریسم در غرب آسیا نقشی حیاتی و حلقه

ستم ویژگی ایه دفاع آفندی هه سالمی، ه رسایفا  ردس ا های گیری از ظرفیتویژس در دورو جم وری ا
های مقاومت مردمی ضد تروریسم همچون حشدابشعنی در عراق و داخلی  شورها در تب یز گروس

 وشیدس است از  اسا  تا نوننیروی دفاع ملی در سوریه هودس استم جم وری اسالمی ایران هرایه
موجود و همچنیه اجتماعات شددیعه در منطقه ماننِد های مخابف وضددد طریق حمایت از جریان

سیا شیعیان حزب سوریه و ه ریه، نفوذ خود را در غرب آ ستان،  شیعیان یمه، عراق، عره ابله بننان، 
عنوان  شوری مستق  ههای فنی، ایران را هحال ها افزایش دستاوردها و توانمندیافزایش دهد و درعیه

سعهعیهو در سپاس قد   ه همراس ها حال تو ش یالتی ماننِد  سوی دیگر ایباد ت یافته معرفی  ند  از 
ی مخابف هژمونی آمری ا و غرب در منطقه هه سددایر نیروهای شددیعه و حتی هرخی شددنه ندامیان سددن 

شاری می ست ضمامی و قاه عملیات م صادیق ان شاهدپردازد، از دیگر م ست دفاعی ایران در م سیا و 
 رودممنطقه هه شمار می

ضمه ندر میهه ست خارجی خود هاید  سیا شتر اهدا   سالمی هرای ت قق هی سد، جم وری ا ر
های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی منطقه غرب آسددیا و ج ان، نگاس راهنردی و هرمننای پیچیدگی

اقدام  ند، زیرا در مواردی هدون نسددنت هه هازتعریف عملیاتی اهدا  دفاعی در سددیاسددت خارجی 
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شخ  هرای خود می شد اهدافی را  ه هرای ت میه امنیت آنتعریف منافد م صی  و شخ ها هرنامس م
ست  ه الزمس انبام چنیه  اري، وجود میزان  از انسبام  ست، پیگیری  ندم طنیع  ا تدویه نشدس ا

ست  ه میان تمامی ن سبام درونی ایه ا صود از ان ستم مق  ادها، چه در حوزو میدان و چه درون  ا
شور هماهنگی راهنردی  ست خارجی   سیا شنرد اهدا   ل   سی، هاید در ج ت پی در حوزو دیپلما

شد شته ها سرد، منافد ملی و اهدا  ندر میترتیب ههایهم ههوجود دا شرایپ پس از جنگ  سد، در  ر
شتر هه شعاهژمونیک ایران در منطقه هاید هرچه هی رزدگی، ها توجه هه نیازها، ت دیدها، دور از هرگونه 

ها، جمعیت، وسددعت سددرزمین  و ابملل  و همچنیه ام انات و م دودیتاي و هیهجایگاس منطقه
هندي شددود  ه ها  متریه هزینه هه جغرافیاي سددیاسدد  و اقلیم  هه صددورت  جدید طراح  و اوبویت

هاي اندك و ها  نترل رداخت هزینهاهدا  دفاعی خود دسدددت یاهد و افزون هر حفظ هقا هتواند ها پ
 هاي خود دست یاهدمابملل  هه آرماناي و هیهت دیدها و مقاهله ها خطرهای داخل ، منطقه
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