
 

 

 رصد

 یادر غرب آس یرانشبکه نفوذ اکتاب 

با اعضاى  یدارکه در د یجمله از مقام معظم رهبر ینکتاب با ا

توجه »شود:  یآغاز م 13/06/1393 یخمجلس خبرگان رهبرى به تار

 یستن یزهایىما، فقط آن چ هاىیىما و توانا یتهاىکه ظرف یمبکن

مهمى  هاىیتکشور هم ظرف یرونما در ب یم؛که ما در داخل دار

در منطقه، در کشور؛  یم؛ارعمق راهبردى د یم،دارانى دارطرف یم؛دار

خاطر مذهب خاطر زبان، بعضى بهخاطر اسالم، بعضى بهبعضى به

ما  هاىیىجزو توانا ینهاعمق راهبردى کشور هستند؛ ا ینهاا یعه؛ش

 ینو در واقع ا« .یماستفاده کن یدبا هایىتوانا ینى اهستند؛ از همه

  آن است. یففهم و توص یاست که کتاب در پ یکل یمفهوم

اعمال  یتظرف یک، به  یرانخارج از ا یواسطه گرها در قلمروها یقمبارزه، با و از طر یبرا یرانا توانایی

در منطقه شده است.  موسسه  یرانا یراهبرد یتشده است که موجب مز یلاقتدار موثر و ارزشمند تبد

را منتشر کرده است « 2یادر غرب آس یرانشبکه نفوذ ا» یپرونده راهبرد ،1یمطالعات راهبرد یالملل ینب

 کند. یارائه م یرانرا توسط ا یتظرف ینساخت، عملکرد و استفاده از ا یاز چگونگ یکه درک

 یفاطالعات منبع باز و مصاحبه با ط ی،واقع یدانیم یقاتپرونده بر اساس تحق ینکنندگان ا یهگفته ته به

 ین،تا بحر یمنو  یهمنازعه از جمله عراق، لبنان، سور یدر مناطق اصل یرانا یاز منابع، به کنش ها یعیوس

در  یراننفوذ ا یشبکه ها»گر پرونده  یلراستا تحل یندهد. در هم یانجام م یتو کو یعربستان سعود

گذاران و دست  یبه خط مش یتبر واقع یو مبتن ینیع یلو تحل یهتجز یققصد دارد از طر «یاغرب آس

 یواسطه گر و بحث یناز متحد یراناستفاده ا یندهفزا یتدر مورد اهم یبحث یزببخشد و ن یاندرکاران آگاه

که آنها در  یواسطه گر و عمق راهبرد همکاراناز  یرانگسترده تر استفاده ا یتدر مورد اهم یراهبرد

 یپرونده به چگونگ ینتنش در منطقه، ا یش. در زمان افزایاندازدب یاندهد به جر یتهران قرار م یاراخت

که ممکن است با  ییها یتخود و خطرات و محدود یریدرگ یتدر استفاده از ظرف یرانا یشترعه بتوس

 پردازد. یآن روبرو شود، م

در سراسر کتاب است به  یمانیسپهد حاج قاسم سل یدپرداختن به سردار شه ،درخور توجه است آنچه

 یکبه عنوان  یشانش ادر سراسر کتاب آورده شده است و به نق یشانبار اسم ا 80حدود ینحو
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  168                  و محور مقاومت  رانیا یاسالم یجمهور  ؛یامنطقه یحکمران
 

از جمله اشغال عراق، حوادث  جغرافیاییو  یخیدر مقاطع مختلف تار یاو راهبر منطقه یستاستراتژ

  و... پرداخته شده است. ینبحر یه،عراق، حوادث لبنان، حوادث سور یاسیس


