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از صفحه  972الی 503
چکیده
زمینه و هدف :جبهه النصره  -شاخه القاعده در میدان عملیاای وایر ه  -در طای واا هاا  1122یاا
 ،1122به دلیل ییانا ها نظام و مال  ،یجهیزات بریر ،وازمانده و شییه ها فرمانده و کنتار  ،منااب
مال مستمر ،و یعهد ا دئیلیژ ک عمیق که اعضا ش دارند ،خید را ضمن متما ز واختن از بقیه گروههاا
معارض در ویر ه ،برجسته و به عنیان مهمتر ن وازمان ولف -یکفیر در ویر ه ،معرف نمید .از ا ان رو،
هدف ا ن ا ن مقاله آشنا

با خاوتگاه ،اهداف ،اوترایژ و یاکتیکها جبهه النصره در ویر ه اوا و از

ا ن رهگذر ،م کیشد یا یأثیر عملکرد ا ن جبهه را بر امنی مل جمهیر اوالم ا ران بررو نما د.
روششناسی :ا ن یحقیق با رو کرد کیف و ضمن ایخاذ روش ییصیف -یحلیل  ،بهدنبا پاوخگی
به ویاالت یحقیق او  .روش گاردآور دادههاا در ا ان یحقیاق ،کتابخاناها بایده و باا اواتفاده از ابازار
فیشنی س انجام شده او  .جامعه آمار یحقیق عباارت از کلیاه اواناد ،مادارم و مساتندات در ایزه
یحقیق او .
یافتهها و نتیجهگیری :به نظر م رود جبهه النصره با ایخاذ ویاو ها کالن در عرصهها اجتماع ،
روانها و عملیای  ،زمینه یبد ل شدن منازعه ویر ه به ک منازعه بلندمدت را فراهم واخته او  .هر چناد
با پیروز ها بزرگ اخیر محیر مقاوم  ،پا ان میجید

ا ن گروه یرور ست نزد ک خیاهد بید.

کلیدواژگان :گروهها یکفیر  ،القاعده ،جبهه النصره ،ویر ه ،امنی مل جمهیر اوالم ا ران.

 -1دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی(ره) ،نویسنده مسئولchegnizadeh@yahoo.com ،
 -2دانشجوی دکترای روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبائی (ره)assary.ahmadreza@gmail.com ،

مقدمه
یحیالی که منجر به جنگ داخل در ویر ه گرد د ،از وا  1122شروع شاد زماان کاه
ینشها قد م و طیالن بین اقلی

وان در اثار بیجاید آمادن

علی ان اکم و اکثر ا

رک ها انقالب در غرب آویا شدت اف  .به دنبا قیامهاا صایرت گرفتاه در لیبا ،
یینس ،مصر و من ،یعداد اندک از ویر ها در ابتدا علیه دول
و برگزار راهپیما

کردند .گرچاه ا ان اعتراضاات ابتادا

ییوعهنیافته ویر ه ورچشمه گرف

قانین  ،شروع به اعتاراض
و محلا از منااطق روواتا

اما برخا واکانشهاا و یحر کاات باعا

اعتراضات ش د و در اندم زمان وریاور کشیر را فراگرف  .عدم مد ر

یشاد د ا ان
دروا

بحاران

و یحر کات خارج  ،اعتراضات را یبد ل به رکت خشین آمیاز و در نها ا  ،باه جناگ
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داخل ِ یمام عیار یبد ل کرد .جنگ کاه براواا

آماار و اطالعاات منااب روام  ،یاا واا

 21122بیش از صد هزار نفر در اثر آن جان خید را از دو

دادهاند و ت برخ ا ان رقام

را یا  251هزار نفر یخمین م زنند و یعاداد آوارگاان آن نیاز ،اکناین بایش از هشا

و نایم

میلیین نفر یخمین زده م شید (پر لی.)1122 1،
به هر ا  ،جنگ داخل در ویر ه ،ا ن کشیر را باه کاارزار و محلا ا ادهآ بارا بسا
اند شه و عمل گروهها ولف -یکفیر  ،بی ژه القاعده یبد ل کرده او
در ا ن کشیر ،اداره کشیر را مختل واخته او

چارا کاه جناگ

و یأمین ما حتاج ضرور ماردم در برخا

مناطق کامالً متیقف شده او  .ا ن مسائل شکاف را ا جاد نمیده اوا

کاه زمیناه را بارا

پذ رش رفتار و د دگاهها افراطگرا انه مساعد واخته او .
ضمن آنکه ،قرار گرفتن ویر ه در قلب دنیا عرب و میقعی

وای الجیشا آن در منطقاه

شامات و مرزها مشترم آن با د گر کشیرها یاثیرگذار در منطقه غرب آوایا ،محیطا
مساعد را برا نفیذ و انجام عملیات برا گروهها ولف -یکفیر فراهم نماید .بار هماین

Syria death toll from rebel infighting, 2014
Perriello

1
2

اوا

او

که در فیر ه « ،1121ا من الظیاهر » رهبر القاعده اعالم کرد که «هار مسالمان

و انسان آزاد و شر ف در یرکیه ،عارا  ،اردن و لبناان باه کماک بارادران خاید در وایر ه
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برود» (بیرم.)1121 2،
در ا

اضر 1،جبهه النصره به دلیل ییانا ها نظام و مال  ،یجهیزات بریر ،وازمانده

و شییهها فرمانده و کنتر و مناب مال مساتمر ،خاید را ضامن متماا ز وااختن از بقیاه
ویر ه ،شناخته م شید .ا ن جبهه که به «وربازان کماندو نخباه» انقاالب میوایم اوا  ،باه
دلیل داشتن کادر از مبارزان پریجربه و با انضباط ،از نظر ا دئیلیژ ک  ،متعهد و به لحاا
یاکتیک  ،کارآمد محسیب م شید (میجین ،)1121 3،افراد ا ن گروه دارا یجربیات نبارد
در افغانستان ،پاکستان و چچن م باشند .بسایار از آنهاا در اا افازا ش روابا خاید باا
مبارزان از وا ر مناطق جهان همچین خلیجفار  ،شما آفر قا و آویا جنایب هساتند یاا
از ا ن رواب به منظیر نقل و انتقا مبالغ هنگف

پای  ،یجهیازات مرگباار و غیرمرگباار باه

جبهه ویر ه اوتفاده کنناد (جاینز .)25 :1123 2،از مهمتار ن اقادامات ا ان گاروه در طای
وا ها  1122یا  ،1125انجاام ماالت متعادد علیاه یأویساات نظاام  ،پا گااههاا دفااع
هیا  ،راهها وا ل و شاهراه ها به منظیر بستن خطیط نیارو و نیاز ماالت انتحاار در
مناطق پرجمعی

و یرور مقامات امنیت دول

بیده او .

در واق  ،النصره به عنیان شاخه القاعده در ویر ه محسیب شده و ابزار القاعاده بارا پیااده
کردن اهدافش در ویر ه ،آن هم از طر ق یرو ج جهااد والف در منطقاها کاه آکناده از
وربازان بالقیه برا پییوتن به آنهاا اوا  ،باه شامار ما رود .ا ان گاروه در اا یشاکیل

1

2

Burke
الزم به ذکر است که این تحقیق در سال  2102به انجام رسیده و برخی آمارها و تحلیلهای ذکر شده باید با توجه به این

تاریخ مورد تحلیل قرار گیرد.
Mojon
Jones

3
4

گروههای تکفیری و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

گروهها معارض در وایر ه ،برجساته و باه عنایان مهمتار ن واازمان والف -یکفیار در

پا گاااه باارا القاعااده در واایر ه ،بااه عناایان ماأمن باارا صاادور یرور ساام اوا  .ا اان
ونگربند و ضیر طیالن مدتِ جبهه النصره در وایر ه کا از جاد یار ن یهد ادات
جهان  ،امنی

علیه امنی

بر همین اواا

اوا

منطقها و نیز امنی

مل کشیرها منطقه به شمار م رود.

کاه ا ان یحقیاق ما کیشاد یاا ضامن ایخااذ رو کارد کیفا و باا

بهرهگیر از روش ییصیف -یحلیل  ،به ا ن پروش پاوخ گی د که «جبهه النصاره باا ییجاه
به خاوتگاه ،اهداف و اوترایژ در میدان ویر ه چه یاثیر بر امنی

مل جمهیر اوالم

ا ران م گذارد؟».

مبانی نظری
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در ا ن یحقیق ،از نظر ه امنی

گرفته شده او  .بالدو ن ،یحلیل مفهیم امنی

را از خال پاوخ به هف

پرواش کلیاد ِ

«برا چه کس ؟»« ،برا کدام ارزشها؟»« ،چه میزان؟»« ،در برابار کادام یهد ادات؟»« ،باا
کدام ابزارها؟»« ،با چه هز نها ؟» و «در چه زمان ؟» (بالدو ن )2991 2،مایرد برروا قارار
م دهد .در ا ن میان ،همانگینه که ره پیک نیز به آن ییجاه نمایده اوا  ،پاواخ باه وا یا
«امنی

برا چه کس ؟» به عنیان قلب هر نظر ه امنیت یلق م گاردد کاه واا ر مساائل باه

نیع با آن اریباط م ابند .و یال که پاوخ به آن« ،مرج امنی » را در آن نظر ه مشخص
م نما د.
مکتب کپنهاگ در پاوخ به و یا فای الاذکر ،قرارگیار مردمفافاراد را باه عنایان مرجا
امنی

میرد انتقاد قرار داده و در کتاب شاخصِ ا ن مکتب عن «مردم ،دول هاا و هارا »

که ییو «بار بیزان» به رشته یحر ر درآمده اوا  ،ضامن ارائاه ا ان یعر اف از امنیا
«رها
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«مکتب کپنهااگ» باه عنایان چاارچیب نظار بحا  ،بهاره

از یهد د ،نبید یهد د و ییان دول جه

فظ هی ا

مساتقل و یمامیا

ارضا »،

Baldvin

1

شناوا

دول

را به عنیان مرج امنی

امنی

فارد گی اا واطش مشاخص و مهما از یحلیال اوا  ،ولا در نها ا

م کند .اوتدال آنها بر ا ن مبناا اوا

واختارها ویاو عال یر دولت و بینالمللا اوا  .بناابرا ن امنیا
نم ییان به امنی
یح

یأثیر دول

ملا و باینالمللا را
و منفا

فارد و ملا  ،گی اا ا ان

(بیزان.)13: 2311 ،

بیزان م گی د به واوطه امنیا
واقعی

فارد یااب

فارد باه گیناها مثبا

قرار م گیرد و زمینهها ناهمااهنگ امنیا
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دولا

اوا

کاه امنیا

م ابد .با ا ن ا  ،مقصید بیزان از امنی

د گار مراجا امنیا  ،عینیا

و

و دولا

را

دول  ،امنی

«رژ م» نیس

به رژ م ویاو فرو نم کاهد ،بلکاه برداشات میوا از مفهایم دولا
شامل ا ده دول  ،یجل نهاد دول

را در نظار دارد کاه

و پا گاه فیز ک آن م شید (بیزان.)12: 2311 ،

مکتب کپنهاگ ،امنیت را که فق در چارچیب عینا و جادا از ذهان و افکاار افاراد یلقا
م شید ،رد کرده و آن را به عنیان میضیع بینذهن یعر ف م کناد .بایزان نقطاه آغااز
مسأله امنی
امنی

را ذهن و مبتن بر یصمیم باز گران معرف م کند .او بیان ما دارد کاه مساأله

در اجتماع شناخته م شاید ،ز ارا بااز گران ما ییانناد باه آن رجایع کنناد و برخا

پد دهها را به عنیان یهد د نگاه کنند و د گران را وادار نما ند که از وضعیت امنیت شاده و
الزامات آن پیرو نما ند .بنابرا ن به نظر نم رود که ا ن مسائل صارفاً در ذهانهاا بساته
وجید داشته باشد ،بلکه ک و ژگ اجتماع او
از نظر مکتب کپنهاگ ،شناوا

امنی

(عبداهلل خان .)2311 ،

مل صرفاً پس از درم معقی از ماهی

و آویبپذ ر ها امکانپذ ر او  .همچنین فقدان امنی

یهد ادات

و ا وجید ناامن  ،بازیاب یرکیبا

از یهد دها و آویبپذ ر هاو که جدا واختن معنادار آنها از کد گر ناممکن اوا  .بار
ا ن اوا

ویاو

امنی

آویبپذ ر ها دول

مل م ییاند رو مسائل داخل یمرکاز نمایده و در پا کااهش
باشد ا بر مسائل خارج یمرکز داشاته و از طر اق منااب ذ ربا

درصدد کاهش یهد دات خارج برآ د (بیزان.)235 -232 :2311 ،

گروههای تکفیری و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

یناقض دائم او

فرد یقلیل داد .از وی د گر ،امنی

کاه گرچاه

شناخ

آویبپذ ر ها نسب

به یهد دات آوانیر او  .بر ا ن اوا

از نظار بایزان باه دو
ا ذهن بایدن»

دلیل یهد دات را مشکل م ییان شناخ  .دلیل او  ،مربیط به «مس له عین

2

یهد د او  .دلیل دوم مشکل یشخیص یهد دات امنیت از یهد دات غیرامنیت او  .لذا باه
را ت نم ییان گف

همه یهد دات ،مسائل امنی

مل هساتند .یفااوت میاان چاالشهاا

عاد و یهد دات مل با د از رو طیاف گساترده یهد ادات شناواا
کدام نقطه ا ن طیف را با د آغاز مسا له امنیا
ویاو او

شاید .ا نکاه دقیقا ًا

ملا یلقا کارد ،بیشاتر یااب انتخاابهاا

(بیزان .)231 -239 :2311 ،بنابرا ن با مبنا و اصال قارار دادن یهد ادات ،ا ان

باز گر امنیت واز او که مشخص خیاهد کرد که آ ا یهد دات ،شا ساتگ منتساب شادن
به امنی
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مل را دارد ا ندارد .به همین خاطر او

کاه نقاش ادرام ،نگارش و ذهان و در

نتیجه عامل ذهن در یشخیص اصل م گردد.
مکتب کپنهاگ در یالش برا خارج شدن از دا ره ینگ نظام  ،نقطاهنظارات کساان کاه
امنی

را یکبعد و در ابعاد نظام م بینند ،میرد نقاد قارار داده و امنیا

فراگیار و چناد

بعد را معرف م نما د .بار بیزان با یالش مضاعف امنی یک بعد را ز ر وؤا بارده
و آن را به پنج بخش نظام  ،ویاو  ،اقتصااد  ،اجتمااع و ز سا محیطا گساترش داده
او  .مکتب کپنهاگ معتقد او

که یهد دات و آویبپذ ر م ییانند در هر ک از ا ن

ابعاد مختلف رخ دهند .چرا که کُنش و واکنش شد د در وطش بینالملل به وجید آماده
و امنی

را نم ییان فق در عدد نظام نظارهگر بید (بیزان و او و یر.)2992 1،

بیزان اهداف مرج امنی

را در هر ک از پنج بخاش فای باا اواتفاده از مفهایم باه ناام

یهد د وجید و بقاء یبیین م نما اد .مفهایم یهد اد وجاید  ،یهد ادای را ماد نظار قارار
م دهاد که میجید

میضیع را به خطر انداخته و آن را با آویب جد روبرو ما واازد:

1Subjective/Objective Problem
2 Buzan & Ole Waver

 )2در بخش نظام  :هدف مرج امنیت ،دول او  .هر چیز

که بقاء دول را با خطر
285

میاجه وازد ،یهد د یلقاا م گردد.
 )1بخش ویاو  :هدف مرج امنی  ،اکمی
نهادها

و قیاعد یشکیلدهنده آن ،هی

مل و

که نمید آن ،مشتمل بر ا دئیلیژ هستند ،م باشد .بنابرا ن هر چیز که اقتدار

ا دئیلیژ و نهاد دول

را با خطر میاجه وازد یهد د یلق م گردد.

به یهد دات وجید یبد ل م نما د :الف) ا اان یهد دات بقا کشیر را میرد یهد د قرار
دهد ب)| یهد دات یأثیر راهبرد بر بخش نظام داشته باشد.
 )2بخش اجتماع  :هدف مرج امنی  ،عباریس

از هی

افراد جامعه او .

 )5بخش ز س محیط  :هدف در ا ن بخش دقیقاً مشخص نشده او
گینهها خاص یا زلزله و غیره گسترده شده او

و در طیف از بقاء

(بیزان و و یر.)59 :1113 2،

در پا ان خاطرنشان م شید که امنی چند بُعد بیزان از انتقاد مصین نماناده و والتیکا از
منتقدان آن به شمار م رود .و در مقالها که یح

عنیان «رنسانس در مطالعاات امنیا »

به رشته یحر ر درآمده او

به نقد د دگاهها بیزان در خصیص ییوعه دوتیرالعمل نی ن

ا منیت پرداخته و معتقد او

که گنجانادن میضایعات غیرنظاام در دواتیرالعمل امنیتا ،

انسجام عقالن ا ن یزه را وس

م نما د (اوالوف.)1112 1،

سوریه و رشد سلفیگری

ا ن کشیر میطنِ جیاما مسایح  ،فرقاه هاا مختلاف اواالم و چناد ن ماذهب بایم و
مخااالف بااا کااد گر باایده و فرهنااگ ا اان کشاایر در مقا سااه بااا وااا ر کشاایرها عاارب
خلیجفار

و شما آفر قا همیاره ناهمگینیر بیده او

و واختار جمعیتا ا ان کشایر از

طا فهها ،اقیام و گروهها اجتماع متفاوت و باا بافا هاا اجتمااع گینااگین یشاکیل
Buzan & Weaver
Olavf

1
2
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 )3بخش اقتصاد  :هدف مرج امنی  ،اقتصاد کشیر او  .دو معیار ،یهد دات اقتصاد را

شده او  .در ورشمار وا  1121جمعی

ویر ه برابر  1155215151نفر ،با رشاد واالیانه

دود  353درصد بیده او  .از ا ن جمعیا

ادود  91درصاد عارب و  9درصاد کارد و

مابق  ،اقلی ها کیچک آرام  ،ارمن  ،چرکس ،کلدان و یارکمن هساتند .از نقطاهنظار
مذهب نیز ،دود  12درصد اهل ون  21 ،درصاد علای  21 ،درصاد مسایح  3 ،درصاد
دروز و  2درصد را پیروان وا ر اد ان یشکیل م دهند (ویر ا.)1125 2،
هید ان و مسیح هاا باه عنایان «اهال کتااب» (یاا قبال از واا  )2921باه را تا در کناار
همسا گان مسلمان خید زندگ م کردند ،در ال که بیابانها و کیهها ،پناهگاه طبیعا
برا اقلی ها قیم و کمتر محافظ

شده فراهم واخته بید .گرچه فرقهگرا

اشکا مختلف در ال ه ها ز ر ن جامعه ویر بطیر مخفیانه جر ان داش
فصلنامة پژوهش های انتظام اجتماعی  /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 0931
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همیشاه باه

اماا طباق آماار

میوسه گالیپ ،یا پیش از وا  1122بیش از  11درصد ویر ها «میافق» ا «کامالً میافاق»
بیدند که با مردم وا ر اد ان همیشه با ا ترام رفتار کنناد .ا ان در اال اوا
 11 ،1119درصد ویر ها گفته بیدند که د د مثبت نسب

کاه در واا

به مسیح هاا دارناد و  5درصاد

اعالم کرده بیدند که نگاهشان منف او  .یا قبل از درگیر ها در ویر ه ،شارک

دوواتان

وا ر اد ان در مراوم عروو و یشیی جنازه کاد گر امار را اج باید و وایا از ماذهب
افراد ،نیع ب ادب محسیب م شد (لیواچک  .)1123 1،باد ن یرییاب ،افاراطگرا ا در
جامعه امروز ویر ه ،دارا پیشینه یار خ  ،آنگینه که نیع ا ن پد ده اقتضا م کند ،نیسا .
در وا ر کشیرها ،جاا

کاه بنیاادگرا

شاا اوا  ،عیامال افاراطگرا ا از مادتهاا

طیالن در فرهنگ و جیام شان رخنه کرده و از ا ن لحا  ،ویر ه میرد غیرمتعاارف باه
ساب م آ د .برا فهم بهتر چرا

گسترش اند شه والف -یکفیار و علال رو آوردن

مخالفان نظام قانین ویر ه به ا ن اند شه الزم اوا  ،یعر فا از مفااهیم پرکااربرد در ا ان
پژوهش و یفاوت آنها با کد گر ارائه نما یم.

syria
Loschky

1
2

کلمه «ولف » از ر شه «ولف» مشتق شده که به معنا پیشینیان ا اجداد اوا  .آنچاه از ا ان
واژه به ذهن متبادر م شید ،بازگش

به اوالم اولیاه باه عنایان بهتار ن نمیناه عملا اواالم

او  .ر شه ولفی  ،به جنبشها اصال
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و نیگرا اوالم قارن نایزدهم برما گاردد و

ا ن کلمه ،امروزه در میرد مسلمانان محافظهکار به کار م رود که باه دنباا پیااده کاردن
یعبیاار نااصگرا انااه (ظاهرگرا انااه و خشااک) از متااین د ن ا  ،براوااا
2

اوبگ ا در پژوهش ا کااه درباااره جهاااد در واایر ه انجااام داده او ا

درباااره واالف گاار

م نی سد «ولف گر  ،بر ولف عن جامعه اولیه اوالم به عنیان الگی

دقیق برا شییه

عمل اوالم در دوره معاصر یاکید دارد .ولف هاا هرگیناه انحاراف از ا ان ماد اصایل را
کفر م دانند که همین امر باع

خصیم شد د ا شان با آنچه فرقهها اوالم رافضا (از

جمله یشی و بهو ژه فرقه علی ان) م دانند ،گرد اده اوا  .والف گار  ،قارآن ،اد
اجماع علما اوالم را راهنما کاف برا یأویس کیم

و

م داند .آنان به نص صار ش

قرآن یاکید داشته و یاب مدل بسیار ینگنظرانه و محافظهکارانه از شر ع

و ا همان قاانین

اوالم هستند .ولف ها به یجربه ویاو اوالم اولیه به عنیان کم و وظیفها ماذهب نگااه
م کنند .بد ن یرییب ،آنها گرا ش به رد دمیکراو دارند چرا که دمیکراو مساتلزم باه
را گذاشتن اوالم او

و نه گردن نهادن باه ا کاام آن .باه هماین دلیال ،آنهاا باه لحاا

یار خ یمام انیاع نظامها و ا دهها ویاو مدرن را رد م کنند .در همین رابطه ،آنهاا باا
مفهیم کشیردار  1مخالف بیده و به دنبا یشکیل خالف

اوالم هستند کاه یماام اما

اوالم را در بر م گیرد .جنابشهاا والف گار در مقا ساه باا گاروههاا اواالم کاه
مدرنیر هستند ،در محدود کردن زندگ شخص و ویاو  ،شدت عمل بیشاتر باه خارج

1

منبع1044 ,Radical Islam in Gaza ,401°Crisis Group Middle East Report N :
statehood

2
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پیامبر(ص) و صحابه رویده او  ،هستند.

آنچااه از طاارف

م دهند که مثا بارز آن ،مخالف

با قی برابر برا زنهاا و اقلیا هاا اوا » (اوبگا ،

2

.)1121
جر ان ولف خید به گینهها مختلف یقسیم م گردد .به عنیان مثا  ،متفکر فرانسی باا
نام «جیلز کِپِل »1با وض اصاطال جهاادگر والف بارا ییصایف عقا اد والف هاا

کاه

عالقمند به جهاد خشین آمیز هستند ،ولف ها را به دو گینه ونت و جهاد یقسیم نمیده و
در زمینه اختالف میان آنها بر ا ن اعتقاد اوا

کاه والف هاا وانت طرفادار کانشگار

ویاو  3به عنیان ابزار مقدمای برا اعما یغییرات اجتماع هستند ،ولایکن والف هاا
جهاد  ،ا دئیلیژ را یبعی

م نما ند که شد داً متعهد به ییجیه عقالن وجاید نظامیاان و

رفتار آنهاا اوا  .جهاادگران والف نیعااً مخاالف باا دمیکراوا هساتند چارا کاه آن را
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جبههگیر انسان در برابر قانین اله م دانند و به همین دلیل هدف قارار دادن دولا هاا
اوالم دمیکرات را با شییههاا خشان ،مشاروع ما دانناد .جهاادگران والف  ،مسالمانان
منحرف از مکتب فکر خیدشان را مرید م دانند و بد ن یرییب هادف قارار دادن آنهاا را
هم با اوتفاده از شییهها جهاد مشروع م دانند (کپل.)111-129 :1113 2،
جبهه النصره یا جبهه فتح الشام

جبهه النصره ک از گروهها جهاد -والف اوا

کاه در مااههاا اولیاه واا  1121در

ویر ه ظهیر پیدا کرد .ورود ا ن گروه به صحنه ویر ه همراه با انتشار و د ی
آن علیه رژ م قانین اعالن جنگ شده بید .و د ی
یحسین امیان القاعده قرار گرف

بید کاه در

که بالفاصله در فضا مجاار مایرد

(الپپین .)1123 5،ا ن گروه در بیانیاههاا روام خاید،

1

O’Bagy
Giles Kepel
3
political activism
4
Kepel
5
LAPPIN
2
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شیعیان را رافض و علی ان را نصیر ه خطاب م کناد 2.کااربرد اصاطال نصایر ه باه جاا
علی ه ،اقدام او

عامدانه با هدف یاکید بر ا ان نکتاه کاه فرقاه علی اان از اواالم نیاف

(اصایل) منحاارف شااده اوا  .جبهااه النصااره بااه یاادر ج بااا گذشا
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زمااان بااه ماایثریر ن و

مجهزیر ن گروه مبارز در بین گروهها معارض ویر بد گش  .هر چند در وا 1122
اوم خید را به جبهه فتش الشام یغییر دادند که ا ن یغییر هم در راوتا قرار گرفتن در لیسا
نام هیچ یغییر در ا دئیلیژ و ویاو

ها آن ا جااد نکارده اوا  .در اداماه نگااه بار

خاوتگاه و ا دئیلیژ  ،یاکتیکها نظام و عملیای  ،وااختار واازمان و رهبار  ،کانش
اجتماع  ،یبلیغ و عضیگیر در دول

شهرها خید واخته و کانا ها یأمین ماال ا ان

گروه خیاهیم داش .

خاستگاه و ایدئولوژی جبهه النصره

یحیالت میدان ویر ه فرصت مناوب را فراهم آورد که جبهه النصاره و د گار گاروههاا
معارض دول

اکمیا

مرکز بر قلمروها یصرف شده خید اعماا

نما ناد و دولا -

شهرها مطلیب خید را یاویس کنند .برخ از مهمتر ن اعتقاادات ا ان گاروه را ما یایان
بد ن شر بیان کرد:
 طبق گزارش ها جم آور شده ،جبهه النصره ط جلسای بین اکتبر  1122و ژانی ه 1121یاویس شد .پنج هدف اصل ا ن گروه ،در همین جلسات معین شد که عباارت
بیدند از یاویس گروه که یالش ها گروه ها جهاد -ولف میجاید در وایر ه
را با کد گر هماهنگ کند یقی

ماهی اوالم (ولف ) درگیر ها افازا ش یایان

نظام گروهها از طر ق یصرف وال ها و ا جاد پناهگاه امن به منظایر عضایگیر ،
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گروه ها میانه رو که شامل کمک ها دول

امر کا قرار بگیرند ،بیده او

اما ا ن یغییار

آمیزش و عملیات یشکیل دولت اوالم در ویر ه کاه پیارو اصای والف باشاد و
یاویس خالف

در بالد شام.

 النصره معتقد او  ،هر رژ م که شر عاو  .ا ن گروه در اولین پیام و د ی

را به عنیان قانین به اجرا نگذارد ،نامشروع

خید که در  12ژانی ه  1121منتشر کارد ،ادعاا

کرد که قانین خدا را دوباره به ورزمین او باز خیاهد گرداند.
 ا ن جبهه (در ظاهر) مخالف قبی هرگینه کمک خارج او  .به گمان ا شاان ،ا انمس له بی ژه پس از آنکه اریش آزاد ویر ه ،فر ب وعدهها یه و متناقض غربا هاا
در باب کمکروان را خیرد ،اهمی

بیشتر م ابد .ک از دال ل یما ز ا ن گروه

از وا ر گروهها مخالف ویر ه او .
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 ا ن گروه یالش م کند با بهرهگیر از متاین ماذهب  ،انگیازه نیروهاا رزما اش رااریقا دهند .در اند شه النصره ،درگیر در وایر ه باا مساالها اواالم گاره خایرده
او

که نه ینها در متین مذهب که در پیشاگی هاا وارده در ا ان متاین نیاز یا یاد

م شید .پرداختن به ا ن میضیع در نیشته اضر از آن جه

مهم او که ا ن متاین

به مبارزان عزم راوخ برا درگیار هاا بلندمادت ما دهاد (بلیاک و بینییماان،

2

.)1123
تاکتیکهای نظامی و عملیاتی

هر روز که از اعالم میجید

جبهه النصره م گذرد ،ا ن جبهه به عل

وضاعی

خایب

مال و یجهیازات مناواب ،نیروهاا د گار گاروههاا معاارض وایر را باه خاید جلاب
م نما د یا جا

که ک از فرماندهان میدان اریاش آزاد وایر ه در مصاا به باا گاارد ن

م گی د «کلیه وا دها به النصره گرو دهاند ،در ال که بقیه گروهها یاا اک چهاارم اا

1

Blake& Benotman

بیشتر نیروها شان به النصره پییواتهاناد»(بلیاک و محماید .)1123 2،در واا هاا ابتادا
جنگ داخل ویر ه ،القاعده دو شاخه مهم را در ا ن کشیر وازمانده کرد اولین شااخه،
دول
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اوالم عرا و شام (داعش) و دومین شاخه نیز ،جبهه النصره اوا  .النصاره از چناد

نظر با وا ر گروهها معارض یما ز دارد:
 -جبهه النصره بدون هیچ ابا

که ا ن جبهه متعهد او

به ا ن که نه ینها رژ ام قاانین وایر ه را

ورنگین کند ،بلکه به جا رژ م و دولت اواالم کاه از اصای والف یبعیا
م کند ،جا گز ن وازد.
 اوتفاده صر ش جبهه النصره از ادبیات فرقها عامل یما ز د گر ا ان گاروه اوا .ا ن گروه باه درو خاید را ماداف ورواخ

جامعاه وان در مقابال علای هاا و

شیعهها معرف م کند (بلیک و محمید.)1123 ،
 ویمین وجه متما ز جبهه النصره از وا ر گروههاا معاارض جهااد -والف  ،دراریباط با یاکتیک او  .بد ن معنا ،ا ن گروه متهیرانهیر ن مالت را باا میفقیا
انجام م دهد و چیرهدوت خاص در انجام مالت انتحار و نیاز یاکتیاکهاا
جنگا متعاارف از خااید باه نماا ش ما گاذارد .النصاره بطاایر مریاب مسا یلی
مالت انتحار و بمبگذار در خیدروهاا را برعهاده ما گیارد و در زمیناه
1

انتخاب اهداف و یاکتیکها ،شبیه القاعده در عرا عمل م کند.
الزم به ذکر او که با وجید آنکه النصره یما ل خید را برا
داده او

اما انتخاب اهداف ا ن گروه معمیالً به گینها طرا

یبلیغات منف اجتناب گردد که زمینه را برا کسب محبیبی

مالت انتحاار نشاان
م شید که نه ینها از
گسترده و اعتبار در میان

مردم ویر ه فاراهم واازد  .در ا ان زمیناه ،اواترایژ النصاره یفااوت قابال یایجه باا
1

Black& Mahmood
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بدان معنا او

از خید چهرها جهاد -ولف نشان م دهاد و ا ان

اوترایژ گروهها کم طرفدار مریب با القاعاده مخصیصااً داعاش دارد .باد ن معناا،
جبهه النصره همیشه ا ن اصل را رعا ا

کارده اوا

اهداف شهر را میرد هدف قرار دهد درو
جبهه النصره در اجرا

کاه عمادیاً اهاداف نظاام و ناه

برخالف اواترایژ القاعاده در عارا .

مالت انتحار خید به دق

و گز نش عمال کارده و واع

دارد یا یلفات غیرنظامیان به داقل ممکان برواد (بنییماان و بلیاک .)1123 1،النصاره
ت به درو کشتار شهروندان ب گناه را محکیم م کند و یالش م کند یا خید را از
یاکتیکها اوتفاده شده ییو داعش دور نگاه دارد .در  21جایال  ،1123کا از
اعضا بلندپا ه النصره در مصاا بها یقصایر کشاتار غیرنظامیاان را باه گاردن داعاش
انداخته و آن را محکیم کرد و از د دگاهها یجاوزکارانه ا ن گروه به عنیان کا از
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دال ل اختالف و شکاف بین دو گروه نام برد (جهبات النیصر.)1123 2،
ا ن جبهه همچنین برخالف اریاش آزاد وایر ه کاه باه لحاا وااختار  ،ناامنظم و از نظار
یاکتیک  ،نامنسجم او

گروها واازمان افتاه از مباارزان اوا

کاه وااختار گاان آن

دارا عملکرد روان ( کدو ) و مجمیعه رهبرانش دارا یجربه هستند .از وی د گار،
در ااال کااه اریااش آزاد واایر ه ،یرکیب ا آشاافته و ب ا نظاام از کارمناادان وااابق نظااام ،
غیرنظامیان و افراد ب یجربه او

اما جبهه النصره اعضا خاید را بطایر گز نشا انتخااب

م کناد و رهبار آن متشاکل از کاادر از افاراد بایجرباه اوا

کاه در اجارا عملیاات

شیرشا دارا یبحار هسااتند .از آنجاا کااه فرماناادهان جبهااه النصاره یجربیااات فاای العاااده
ارزشمند در عرا و جنگ با دشمن به مرایب قی یر ( عن نیروها آمر کاا ) کساب
کردهاند ،دکتر ن بنیاد ن ا ن گروه در جنگ ،از پا درآوردن دشامن از راه جناگ طایالن
مدت و ییان فروا او

(جهبات النیصر.)1123 ،

Benotman&Blake
Jahbat-Al-Nusr

1
2

براوا

یحقیقات انجام گرفته بسیار از کادر اصل و ارشد جبهه النصره قبالً عضای شابکه
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جهاد ابیمصعب الزرقاو در عرا بایده اناد کاه وابساته باه شابکه جهاان القاعاده اوا
(بنییمان و بلیک .)1123 ،ویر ها

کاه بخشا از شابکه الزرقااو در هارات افغانساتان

بیدند ،در واا  1111باه وایر ه و لبناان فرواتاده شادند یاا ایزه دوتروا ا ان شابکه را
گسترش دهند .رهبران القاعده با ایخاذ چنین ویاوت آنها را مس ی یشکیل «خاناه مهماان»

2

کردند (بنییمان و بلیک .)1123 ،وجید ا ن بستر و همزمان آن با آغاز اعتراضات مردما ،
اعضا ارشد القاعده را بر آن نمید یا نیروها ویر و چر اکهاا عراقا را باه وایر ه
اعزام کنند .اگرچه ،ا نکه قصد آنها آ ا ا ن بید که النصره شاخها از القاعده عرا باشد اا
به عنیان ک وازمان مستقل که مقر آن در شام باشد ،محل بح

او

(بنییماان و بلیاک،

.)1123

ساختار سازمانی و رهبری

وازمان و شکل واختار جبهه النصره شبیه به د گر وازمانها ولف او

عن نفار او

وازمان و فرماندهان محل آن با نام «امیار» شاناخته ما شاید و فرمانادهان محلا ز ار نظار
«مس ا ی عااام» ر او ا

م ا کننااد .فرماناادهان محل ا  ،مس ا ی فرمانااده و مااد ر

باار

فرماندار ها مختلف ویر ه که النصره در آنجا فعاا اوا  ،ما باشاند .در اعالمیاههاا
جبهه النصره به وجید «مجلس شیرا مجاهد ن» اشااره ما شاید کاه عملکارد همچاین
«هیات اکمه» 1دارد و اعضا مختلف نظام و دولت  ،یاب آن بیده و در برابر آن ملازم باه
پاوخگی

هستند (بنییمان و بلیک.)1123 ،

Guest house
governing body

1
2

گروههای تکفیری و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

در ا ن دو کشیر نمیده و زمینه را برا یبد ل ویر ه به وکی پریاب به وی عرا فاراهم

شاخه نظام ا ن جبهه براوا

ییپ ،گردان و گروهان یقسایم ما شاید .گرچاه نامگاذار

ا ن وا دها اک از یقسیمبناد واختگیرانه مباارزان در درون آن اوا  ،اماا گاروههاا
ولف یرجیش م دهند یا در واختار نظام خید به و ژه با ییجه به وازگار مداوم خاید در
جنگها چر ک ناابرابر ،منعطاف و روان (متغیار) باشاند .باد ن یرییاب ،وااختار نظاام
وضاعی

النصره در نقاط گیناگین وایر ه و براواا

درگیار هاا در آن منااطق ،متفااوت

او  .باه عنایان نمیناه ،در یماه لاب ،وا ادها در خطایط نظاام متعاارف واامانده
م شیند ،عن گروهان ،گردان ،ییپ و جیخاه .اماا در دمشاق ،جاا

کاه بیشاتر نبردهاا

خیابان رو م دهد ،یاکتیکها شاهر چر کا اجارا ما شاید و وااختار وا ادها باه
گینها طرا

م شید که کارا

و یأثیر ا ن یاکتیکها به داکثر برود .به عنیان نمیناه،
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وا دها بهجا یقسیم به گروهانها ،به هسته یقسیم م شیند یا ا تما شناواا

و لای رفاتن

کمتر شید (بنییمان و بلیک.)1123 ،
گزارش ها متناقضا دربااره یعاداد واقعا نظامیاان فعاا النصاره در وایر ه وجاید دارد.
براوا

گزارش که واشنگتن پس

کل بین  2111یا  21111هزار نفر او

در نیامبر  1121منتشر کرد ،یعاداد مباارزان النصاره در
(ا گناییی  .)1121 2،در ارز اب صیرت گرفتاه در

وا  ،1123یعداد مبارزان دود  5111هزار نفر یخمین زده شده اوا
 .)1123به هر ا  ،به نظر م رود با ییجه به پیروزهاا
ییو جبهه النصره در میدان ویر ه به دو

(بنییماان و بلیاک،

کاه در واا هاا  1121یاا 1122

آمده او  ،م ییان یعداد افراد جبهاه النصاره

را بین  21111یا  25111هزار نفر یخمین زد.
ک از نکای که در رابطه با واختار ا ن گروه م با س

میرد ییجه قرار گیرد ،اواتفاده از

ملی ها او

به عنیان مثا  ،گروهاان یینسا ،

مبارزان خارج و دوتهبند ا شان براوا
گروهان چچن  ،گروهان اردن و غیره .عل

ا ن امار ،دو چیاز اوا

او ا ان کاه باه هار

گروهان ا ن امکان را م دهد یا بازده میثریر داشته ،میان و مشاکالت زباان مریفا و
294

Ignatius

1

رو یه وا دها بهتر فظ شید .دوم ا نکه باه گروهاانهاا ا ان امکاان را ما دهاد یاا واطش
شبکهها مرکز جهاد یرق کنند که ا ن مساله باع

گسترش شبکه جهاد -والف در
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بلندمدت م شید .چرا که اعضا آنها بعد از کسب یجربیات جنگ چر ک در وایر ه باه
وطن خید برم گردناد (بنییماان و بلیاک )1123 ،و زمیناه الزم بارا ا جااد «خاناههاا
میهمان» را فراهم وازند .براوا

اطالعات و ارز اب ها صیرت گرفته مبارزان خاارج از

نف .)1122 2،جالب آنکه ،در وا  ،1123از  53مله انتحار که در ویر ه انجام گرف ،
 13نفر خارج بیدند .پییوتن ا ن یعداد مبارز خارج به صف اپیز سایین در چناین مادت
کییاه  ،شاهد او

بر کشش عاطف که آرمان ا ن افراد در ویر ه در بین همفکرانشاان

در وریاور دنیا القاء م کند .ا ن در ال او

کاه ادود دو دهاه طای کشاید یاا یقر بااً

همین یعداد مبارز خارج در مناطق قبیلها پاکساتان و افغانساتان گارد آ ناد ،واقعیتا کاه
اک از جاذبه یفکر اند شه ولف و وا ر عیامل جاذب او .

1

کنش اجتماعی ،تبلیغی و عضوگیری در دولت شهرهای خود ساخته

النصره دارا شبکه یلی ز ین اختصاص با نام «المناره البیضاء» او  .ا ن نام اشاارها دارد
به «مناره وفید مسجد شام» که در ا اد
که ضرت عیس (ع) قرار او

و پیشگی ها اوالم  ،از آن به عنایان مکاان

در آخر الزمان در کنار آن فرود بیا د ،ااد شاده اوا  .از

ا ن شبکه برا پخش و اد یها یبلیغاای باه شاکل مساتند کاه اغلاب ااو مصاا به باا
مهاجمان انتحار و کلیپ انفجاار بماب ییوا خیدروهاا اوا  ،اواتفاده ما شاید .رفتاار
روانها ا ن گروه از دو جنبه با وا ر گروهها جهاد یفاوت دارد:
 )2میزان ابهام که رهبر جبهه النصره یما ل دارد در انظار عمیم از خید نشان دهد و
Gibbons-Neff
Foreign Fighters in Syria, 2013

1
2

گروههای تکفیری و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

کشیرها غیر عرب اوالم و بقیه از اردن ،عرا  ،عربستان ،قطر و غیاره هساتند (جیباینز-

 )1ا ن گروه اغلب مس یلی

یمام

مالت خید را بر عهده نم گیرند.

بخش یبلیغای النصره ،منحصر باه شابکه یلی ز این نبایده و در ا نترنا
ژانی ه  1123اقدام به یاویس پا گاه اطالعروان نمیده او

2

نیاز ا ان جبهاه در

که از آن برا پخش پیامهاا

خید بهره م برد .ا ن پا گاه ا نترنت هم اکنین (در لحظه نگاارش یحقیاق) نیاز فعاا بایده،
او و د ی و اعالمیهها ا ن وازمان او  .همچنین النصره وابقاً صافحها در فیسابیم
داش

که در ژانی ه  1123بیش از ده هزار دنبا کننده داش

(جهبات النیصر.)1123 ،

شییه عضیگیر در النصره نیز بار وابک و روش خاصا اواتیار اوا  .در مانیفسا
گروه از واژها با عنیان «یزکیه» اوتفاده شده او

که بر طبق آن ،مهارت ،یعهد ماذهب و

ییانا ها کل اعضا برا پییوتن به گروه م با س

باه یأ یاد دو یان از فرمانادهان خا
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مقدم ا ن گروه برود (بنییمان و بلیک .)1123 ،اعضا جد د با د به خدا ویگند اد کنناد
که نسب

به رهبران جهاد خید وفادار کامل دارند .ا ان وایگند در فرماانپاذ ر آنهاا

یأثیر بنیاد ن دارد ،چرا که با ا ن ویگند ،اعضا جد د هایچ راه فارار قاانین بارا یارم
گروه ا نافرمان از دوتیرات را ندارند .ا ن نیع ویگند عملکرد شبیه قیانین اریاش دارد
که شامل بندها قانین او

که در آن فرار از خدم

و ورپیچ از قیانین جر مه قاانین

دارد.
ک از دال ل که وبب شده او

یا النصره نه ینها میفق به جذب نیروها قابل مال ظها

از مبارزان شید که فرایر از آن ،در یرغیب واربازان اریاش آزاد وایر ه جها
خید نیز از عملکرد میفق برخیردار باشد ،قی باال

او

پییواتن باه

که به مبارزان خید پرداخ

م کند (جهبات النیصر.)1123 ،
ادآور م شید که جبهه النصره با اوتفاده از یجربیای که در عرا ط واا هاا  1113یاا
 1122کسب کرده او  ،یالش م کند یجربه شکسا
نکند و از ا ن رو ،در طرا

296

ا ان

شااخه القاعاده در عارا را یکارار

ها نظام و یبلیغات ویاو خید در پ

فظ وجهاه مردما

The Al-Nusra Front’s Battle for Hearts and Minds, 2013

1

خید نیز هس  .چرا که بسیار از مبارزان النصره ،خارج ها هستند و رهبران گروه با ایخاذ
چنین ویاو ها در پ همراهواز و همگامواز واکنین و د گر والف هاا مهااجر از
وراور دنیا هستند .از د گر وی ،ا ن جنبه از رفتار جبهه النصره در درگیر ها ،باع
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افزا ش

اعتبار ا ن گروه به میزان فراوان گرد ده او  .همچنین ،النصره و رهبر ا ن گروه بر یاداوم
کار غیرنظام یأکید دارند .بد ن معنا ،در یبلیغات خی ش از اصل دعیت اوتفاده م کناد و
راهانداز بخش با عنیان «جنا اجتماع » اقدام به ییز ما حتاج ضرور باه مساتمندان و
ینظیم قیم

خیاربارفروش ها به منظیر ممانع

او  .به نظر م رود که چنین اوترایژ ها

از ویء اواتفاده از ماردم جناگزده نمایده
ناش از یما ل شد د اوا

کاه ا ان گاروه

برا محبیب ماندن در بین مردم دارد (جهبات النیصر.)1123 ،

کانالهای تامین منابع مالی

برا یحلیل نقش و آ نده جبهه النصره ،افتن کاناا هاا ماال و روشهاا یجهیاز ،بسایار
یای و یأثیرگذار به ساب م آ د .نکته ائز اهمی
د گر گروهها ولف  ،ییجه به ا ن امر او

در یحلیال منااب ماال ا ان جبهاه و

که هر گروه در شبکه جهان القاعده ،بسته به

ژئیپلتیک میدان عملیای اش ،اقدام به ا جاد بسترها الزم برا یامین مناب مال ما نما اد.
در ادامه به گیشها از روشها یأمین مناب مال جبهه النصره نظر خیاهیم افکند:
 القاعده مرکز به عنیان هسته اصل شابکه جهاان القاعاده ،اولاین کاناا یاامینمال برا جبهه النصره او  .به همین دلیل ،رهبر النصره از کمکها القاعده باه
ا ن گروه یشکر کرده او .

1

1-Ultimatum from Syrian Al-Qaeda group, 2014

گروههای تکفیری و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

ا ن ویاوا

را باا فعالیا هاا بشردوواتانه یکمیال ما نما ناد .بار ا ان اواا  ،النصاره باا

 دومین روش یامین مال ا ن گروه اوتفاده از شبکهها مبلغین ،وازمانها خیر هو افااراد ثرویمنااد او ا

کااه طرفاادار آرمااان ا اان گااروه باایده و یح ا

یاااثیر

میفقی ها نظام آن قرار گرفتهاناد .در کا از مقااالت پا گااه رو تارز در 11
ژوئن  1123آمده بید که براوا
خانیادهها ثرویمند در کی

گزارش ورو سها اطالعای اروپا و آمر کا،
 ،عربستان و قطر مناب مال جبهاه النصاره را یاامین

م کنند (ز ادوز و هیلمز.)1123 1،
 -ویمین روش که ب شباه

به روش قبل نیس  ،برگزار کنفارانسهاا اواالم

او  .در ا ان روش ،عناصار ا ان جبهاه باا ضایر در کنفارانسهاا و مراوامهاا،
د دگاهها و اند شهها خاید را ارائاه و از ا ان طر اق ،کماک ماال جما آور
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م نما ند .ا ن که چه میزان از ا ن مبالغ به دو
نیس  .با ا ن ا  ،با اطمینان م ییان گف
مال را در اف
-

خید النصره م رود ،قابل اثباات

که بخش اعظم از ا ان کماکهاا

م کنند.

بسیار از کمکها مال النصره باهواواطه داعاش یاامین ما شاد .اماا شاکاف
ا دئیلیژ ک که بین داعش و النصره در اوا ل  1123باهوجاید آماد ،باعا

بساته

شدن ا ن کانا مال شد .به نظر م رود که قط ا ان کماکهاا کا از دال لا
او

که میجب گرد د یا النصره یالش کند با گروهها اواالمگارا نظیار ا ارار

الشام ،التی ید و لیاء االوالم پیمان ایحاد ببند (میریادا.)1123 2،
 جذب کمکها کشیرها خارج  ،ک د گر از روشهاا یاامین ماال ا انگروه او  .نیی یرم یا مز در وا  1123گزارش داد که دول هاا عربا و...
کمکها نظاام خاید را از طر اق هایا
اپیز سیین ویر ه ما رواانند (چمیا

و باا نظاارت واازمان وایا باه دوا

و چیایر .)1123 3،در هماین گازارش ،باه
1
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اوتخدام فرماندهان که یعیین کنند که ا ن وال ها در زماان ییز ا  ،یحی ال چاه
کسان با د شیند ،مد ر

ا ن یجهیز و ب ثبای بزرگ را برعهد دارند.

ویر ه به عنیان کیمت که از ابتدا یشکیل دول

دول

جعل و یرور سات اوارائیل یاا

به امروز ییانسته خید را در برابر یندبادها ویاو و کیدیاها نظام مخالفان زب بع ،
فظ نما د و هنیز نیز به عنیان ک از رقبا اوترایژ ک همسا ه ا ان دولا
یات م دهد .ا ن کشیر هنیز دوران طال

رجزخیان ها ا زاب بع

عرب را ادامه داده و همین داشتن دشمن مشترم (اورائیل) ییانسته او
و مل

جعلا اداماه

در ورزمینهاا
زمینه ایحاد دول

ویر ه را با ا ران آغاز ،یداوم و عمق دهد .به نظر م رود کاه هماین عامال و علا

العلل اریقا رواب فیمابین ا ن دو کشیر و مل

به وطش راهبرد شده او

کاه در نتیجاه

ا ن ایحاد راهبرد هرگینه یغییر و یحی در دو کشیر بر مناف مل و جا گاه طارف مقابال
نیز یاثیر م گذارد .بر همین اوا

او که از همان ابتدا جنگ داخل در ویر ه ا ران باا

انجام کمکها مستشار ییانس

ییان عملیای گروهها معارض ویر ه را کاهش دهاد

و در ا

اضر به وی پاکساز کامل ا ن کشیر از یرور س هاا پایش ما رود .در ا ان

بخش به بررو یاثیر عملکرد جبهه النصاره در وایر ه بار امنیا جمهایر اواالم ا اران
خیاهیم پرداخ  .برخ از ا ن یاثیرگذار ها به شر ز ر او :
 )2یحد د عمق اوترایژ ک
به واوطه اریقا رواب ا ران و ویر ه به وطش راهبرد و ضیر رژ ام اشاغالگر قاد

در

نزد ک ویر ه ،جمهیر اوالم ا ران خ مقدم مبارزه با اورائیل را در نزد ک مرزهاا

گروههای تکفیری و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

سوریه و امنیت ملی جمهوری اسالمیایران

ا ن رژ م قرار داده و عمق اوترایژ ک را برا خاید ا جااد نمایده اوا
 .)212در یعر ف عمق اوترایژ ک مطالب ز اد نقل شده او
با ییانا

(عباوا :2392 ،

اما ،ا ن مفهیم ینااظر دارد

ک باز گر برا میاجهه با مالت ،به واوطه دفاع چناد ال اه خاید ،دفا ضاربه

او  ،پراکنده نمیدن نیروها دشمن و یحمیل خسارت باه آنهاا و فرواا ش آناان از طر اق
وارد آوردن ضااربات دوم .در واق ا م ا یاایان عمااق اوااترایژ ک را باااالیر ن و ااا دو ا
نیافتن یر ن نقطه ایکا اوترایژ ک اعام از ایکاا اواترایژ ک خاید

اا دشمن نامید .در

ا ن معنا ،وی الجیش یر ن نقطه صحنه کنتر ا نبرد ،نقطها او کااااااه اوتحکام و دوام
آن میجب بقاء وا ر نقاط عرصه نبرد شااده و دوترو
نقاط اوترایژ ک او  .نکته اائز اهمیا
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ر ف بااه معنا دوترو به واا ر

در اداماه با ثباای در کشایر وایر ه و ضایر

نیروها نظام جمهیر اوالم ا ران به عنیان مستشار در کنار نیروها نظاام و مردما
ویر ه مز

ها ز اد را برا ا ران اوالم دارد و ییانسته او

کاه یایان رزم نیروهاا

نظام ا ران و یجربه آنها را در جنگها چر ک و شهر افزا ش داده او .
 )1فراهم کردن بستر مداخله ویاو و نظام قدرتها فرامنطقها
وجید بیش از  11گروه یرور ست  2که هر روز امکان افزا ش آن نیز با دالرها نفت عربا
و شبکه مبارزان فراملیت القاعاده وجاید دارد (در آواتانه ماذاکرات صالش وایر ه)2395 ،
آنچنان یأثیرگذار او

که پس از یسل و قدرتنما

داعاش در عارا و وایر ه و انجاام

اقدامات یرور ست در پار س و بلژ ک ،امیان منطقها و فرامنطقها آنها را به فکار فارو
برد یا شعاع عملیای ا ن گروهها را ینها به منطقه غرب آویا محدود کنند .بد ن یرییب ،ا ان
گروهااکهااا زمینااه الزم باارا مداخلااه ویاو ا و نظااام بااه بهانااه مبااارزه بااا یرور ساام و
افراط گرا

را فراهم نمیده او  .آنچه مسلم به نظر م رود ،آنکه روند یحیالت در غرب

آویا و عل الخصیص در ویر ه نشان از ضیر طیالن مدت دو غربا در منطقاه بارا
0تا اردیبهشت 0931

مبارزه با یرور سم دارد و همین عامل نیز م ییاند بر امنیا

جمهایر اواالم ا اران یاأثیر
301

شا ان بگذارد.
 )3یضعیف در اکمی
اوتقرار دول

مرکز و یحقق ک اکمی

کپارچه بر ورزمین وایر ه بارا جمهایر

ممکن اوا  .یحایالت واا  1122یاا باه اماروز و گسسا

در

و کپارچگ ورزمین ویر ه ،ییان مقابله با یهد دات بالقیه رژ م صهیینیسات را

کاهش داده او  .محیر مقاوم

از زمان پیدا

فظ محیرها میاصالی جبهه مقاوم

یفکرات ولف و یکفیر در دو عرصاه

و همچنین ،رصد و فظ آمادگ عملیاای خاید

در برابر رژ م صهیینیست یالش کارده اوا  .در واق  ،گروهها ولف خیاوته ا ناخیاوته
در معما یرویم شده رژ م صهیینیست برا یضعیف محیر مقاوم

باز م کنند .افزون

بر ا ن ،عملکااااااااااارد داعش و گروهها ولف و یکفیر  ،باع یغییر اولی
اوالم با اورائیل به وم

داخل جهان اوالم و براوا

مبان ماذهب شاده اوا

یضاد ام
(رنجبار

شیراز  ،نجای آران و فاطم صدر.)51 :2393 ،
 )2رقاب

گفتمان بین شیعه و ون

یحیالی که در ویر ه منجر به جنگ داخل و شکلگیر منازعها ب پاپاان شاده اوا ،
خیاوته ا ناخیاوته زمینه را برا نیع رقاب

میان فِرَ اهل یشی و اهل یسنن فراهم نمیده

او  .ضیر شبه نظامیان ولف و یکفیر در جهان اوالم نشااندهناده بسا و گساترش
ا ن یقابل او  .ا ن میضیع نه ینها امروزه مشاکالت متعادد را بارا جمهایر اواالم
ا ران فراهم نمیده او که م ییاند در آ نده نیز ،امنی
وازد .خاطر نشان م شید که دقیقاً به همین دلیل او
شرا ط دوصد چندان او .

مل ا ن کشیر را با چاالش میاجاه
که اهمی

یقر ب ماذاهب در چناین

گروههای تکفیری و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

اوالم ا ران بهتر ن ال
اکمی

ویر ه و شکاف در محیر مقاوم

نتیجهگیری
جمهیر اوالم ا ران در طی

یات خای ش باه دلیل ماهی  ،اهداف و یأثیرات منطقها

و فرامنطقها همیشه آماج یهد دات در یزهها مختلف ویاو  ،نظام  ،امنیت  ،فرهنگا
و اجتماااع باایده اوا  .یحاایالت و واایر رو اادادها نیااز نشاااندهنااده آن اوا

کااه ا اان

یهد دات در کییاه مدت مریف نخیاهد شد .از جمله ا ن یهد دات ،وجید شبکه جهاان
القاعده او

که ا االت متحده امر کا در دوره جنگ وارد بارا مقابلاه باا شایرو آن را

ا جاد نمایده و هار از گااه  ،چهاره جد اد از آن در منااطق مختلاف جهاان خیدنماا
م کند.
در ا ن نیشتار ،ضمن آنکه یمرکز اصل خای ش را بار گاروه جبهاه النصاره قارار دادها ام،
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یالش شده یا ضمن معرفا خاواتگاه ،اهاداف ،وااختار ،اواترایژ و یاکتیاکهاا جبهاه
النصره ،به بررو نقش ا ن گروه در امنی

مل جمهیر اوالم ا ران بپرداز م.

جر انها نیولف از جمله گروه یرور ست جبهه النصره به دلیل یفاوت و یقابلها
مبنا

و اند شها  ،و دت مسلمین را نشانه گرفته و ضمن از میان بردن آن ،زمینه ا جاد

یخاصم و منازعه بلندمدت میان آنها را فراهم کرده او  .در واق  ،امروزه جبهه النصره
نمینها از برداش ها نادرو

و غیرواقع از اند شهها اوالم او

که در نقش

پاشنه آشیل جیام اوالم  ،هم چهره واقع اوالم را مخدوش م کند و هم بهانه الزم
را برا ورود نیروها غرب به قلمرو اوالم فراهم م نما د .ازا نرو ،جهان اوالم نیز با د
با ایخاذ رو کرد همگرا

و یقر ب ،زمینه رشد ا ن جر انها را متیقف و بشر

خطر رشد ا ن جر انها یکفیر مصین وازد.

را از
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