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 چکيده
ترین راهبرد عملي سياست  ، مقاومت و مبارزه با استكبار جهاني به مهماز ابتداي انقالب اسالمي تاكنون

متأثر از  اي از كنشگران انقالبي در عرصة جهاني، اي كه امروزه شبكه نهگو به .خارجي ایران تبدیل شده است
جمهووري اسوالمي ایوران، بوا      .كنند ها و در چارچوب محور مقاومت عليه نظام سلطه فعاليت مي این آموزه

از محوور   تیو كنشگر فعال در منطقوه عمول كورده و بوا  ما     کی مثابة به ،يا منطقه يدادهایاز رو يريگ بهره
پس از  توانسته است رانیا كه ي ال در .كرده است تیمنطقه تقو يتيخود را در معادالت امن گاهیجا ،متمقاو

ضودمحور   يا منطقه يزمان با اتحادها طور هم دهد، به شیخود در منطقه را افزا يتيامننفوذ  انقالب اسالمي،
و  رانیو نفوذ ا تیباعث تقو يه عاملاینكه چ  ال نیا با .مواجه بوده است يالملل نيب يها مقاومت و مخالفت

پاسخ داده  ،مقاله به آن یندر ا شود ياست كه تالش م يسؤال ،شده است ايغرب آس ةمحور مقاومت در منطق
 ةو اسوتفاد  يخیتوار  يونودها يبا استفاده از پ رانیا ياسالم ياست كه جمهور نیا ،سندگانیاستدالل نو .شود
روش  .تعميق ببخشد يا است نفوذ راهبردي خود را در سطح منطقهزمان از قدرت سخت و نرم، توانسته  هم

هوا و   زیرا معطوف بوه سياسوت   اي است؛ توسعه–تحليلي و از نظر هدف نيز كاربردي–این پژوهش توصيفي
 .اي است راهبردهاي محور مقاومت در عرصة رقابت منطقه

 
 .محور مقاومت ي وعمق راهبرد پيوندهاي تاريخي، ،غرب آسيا ران،يا ياسالم يجمهور ها: کليدواژه
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 مقدمه 

 الگووي  آن،برآموده از   ياسو ينظوام س  تيو و بوا تثب  رانیو ا يانقالب اسالم يروزيبا پ

 ایو  دنظرطلبانوه یآن را مقاوموت تيد  تووان  ياست كه م افتهیظهور  ،از مقاومت جدیدي

 .فعال نام نهاد

 شوده  فیو رسالت تعر يفرامل يها از همان آغاز با توجه به آموزه ،رانیا ياسالم انقالب

در قالو    لیو از هموان اوا  يانقالبو  يهوا  شوه یبلكه صدور اند .نماند يباق يداخل يدر مرزها

از  یيهوا  شوبكه  ،زموان  نيدر همو  .در لبنوان آغواز شود    ژهیو منطقه به يدر كشورها مقاومت

ز این نوو  ا  .جمله عراق در زمان جنگ تحميلي شكل گرفت از ،كشورها گریدر د مقاومت

 یيهوا  دهیو امبتنوي بور    -توان مقاومت تيدیدنظرطلبانه یا فعوال ناميود   كه آن را مي-مقاومت 

اسوالم،   لياصو  يهوا  آوردن به ارزش ياز مظلومان و مستضعفان جهان، رو تیهمچون  ما

خوود را محووور    مقاومت اسوالمي  .و طرح  كمراني مطلوب اسالمي است بصدور انقال

و رسوالت خوود را    دانود  يجهوان را قلمورو خوود مو     ةو گسوتر  كنود  ينمو  يملو  يدر مرزها

 .داند ي كمراني مطلوب م يجهان برا يساز آماده

از آن،   و پوس  عوراق  يبعثو  میو سوقو  ر  ویكم، پس از تحووالتي چوون    قرن بيست در

زیورا   .زماني فراهم شود  از هر شيب ،نفوذ محور مقاومت يراه برا تحوالت بيداري اسالمي،

مثول   یيدر كشوورها  جمهووري اسوالمي   يبه تعميوق نفووذ راهبورد    ،جیتدر به این تحوالت 

مقاوموت از سوال    يروهوا ين ه،یبوراي مثوال در سوور    .ه استشدمنير  منی و عراق ه،یسور

 .انود  كمک كورده  يدر جنگ داخل هیسور ي كومت مركز يو بقا يروزيبه پ ،به بعد 2412

در مبوارزه بوا داعوش     ،قاومتم يروهاين زيو ن جمهوري اسالمي يدر عراق، مستشاران نظام

 يروهوا ياز ن ياسوالم  يجمهوور  غیو در يبو  يهوا  تی ما من،یدر  .كردند فایا ياساس ينقش

 و سوق دهود قدرت را به سمت نيروهاي مقاومت  ةموازن ةكفتوانسته است  ،يمقاومت  وث

 .را بواال ببورد   يعربو  ةو اموارات متحود   يجنگ براي عربسوتان سوعود   يها نهیهز در مقابل،

 يريو درگ در «يدومو  ةجبه» ،رياخ يها اند در سال مقاومت توانسته يروهايو ن رانیا نيهمچن

 .كنند يادیا يستيونيصه میبا ر 
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و محور مقاومت  جمهوري اسالمياست كه چه عاملي باعث تقویت  ضور  نیا ،سؤال

ن زموا  هم ةاست كه استفاد نیا ،سندگانیشده است؟ استدالل نو يا امنيت منطقه ادالتدر مع

زمان از قدرت سخت  هم ةو استفاد يخیتار يوندهاياز پ يريگ بهره ،رانیا ياسالم يجمهور

جنگ، توانسته است نفووذ راهبوردي خوود را در سوطح      يها نبرد جبهه تيو نرم، ضمن تثب

 .مقاله از چند بخش تشكيل شده است ،تبيين ادعاي مذكور ظورمن به .ببخشد عمق ي،ا منطقه

توا خواننودگان بوا     شوود  بررسي موي  ،تاریخي آن يها شهیمقاومت و رمفهوم  ،در بخش اول

بوه   ،در بخوش دوم  .چرایي مفهوم مقاومت در گفتمان انقوالب اسوالمي ایوران آشونا شووند     

 ةمختلوف بور اسواس اسوتفاد     ورهايتشریح محور مقاومت و راهبردهاي عملياتي آن در كش

 شوود  يتوالش مو   ،ر بخش پایواني د .شود يزمان از عناصر قدرت سخت و نرم پرداخته م هم

 .انداز قدرت مقاومت در منطقه به توویر كشيده شود چشم

 

 و مبانی نظري شناسی تحقيق پيشينه

 شناسي تحقيق پيشينه

هواي   پوژوهش  ،كلوي  طوور  بوه  .انيام شده است يهاي مختلف پژوهش ،مقاومت ةدر  وز

هوایي   پوژوهش  ،اول ةدسوت  .دبندي كر توان در دو  وزه تقسيم شده در این  وزه را مي انيام

هوایي بوا ماهيوت     پوژوهش  ،دوم ةدسوت  .هستند كه دیدگاهي نظري به مفهوم مقاومت دارنود 

 .اند بررسي كردهامنيت و سياست خارجي را  ةانضمامي هستند كه نقش مقاومت در  وز

مطالعاتي است كه از  ،گروه اول .توان دو نو  پژوهش را شناسایي كرد مي ،اول ةدست در

؛ افتخواري،  1931 قوادري كنگواوري،   پردازنود   اسالمي به مفهوم مقاومت و مباني نظري آن مي ةیزاو

 نظريمطالعات  ،و گروه دوم  1931پور،  ؛ مهدي1932، و همكاران ؛ عباسي1931 ،؛ سعيدي و مشيرزاده1933

مفهووم مقاوموت را در    ،هوا  ایون نوو  از پوژوهش    .هاي انتقوادي اسوت   در چارچوب دیدگاه

 . 2411، 9و شهيهان 2441، 2؛ جفرس1332، 1 بهابها كنند بررسي ميوب مطالعات پسااستعماري چارچ

                                        
1. Bhabha 

2. Jeffress 

3. Shahjahan 
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یک راهبرد عملياتي در سياسوت خوارجي ایوران     مثابة مقاومت را به  دوم از مطالعات، ةدست

افزاري محوور مقاوموت    وجه سخت هب ،بيش از هر چيز ،این دسته از مطالعات .كند بررسي مي

 . 1930، بواقري و بوويري،   1044؛ انواري و جواوداني،  1930 آدمي و كشاورز،  پردازند ي ميدر سياست خارج

به این معنا كه هم وجه معنایي و نظري و هوم   .باالست ةتلفيقي از دو  وز ،پژوهش  اضر

تحليول  را غورب آسويا    ةوجه امنيتي محور مقاومت در راهبرد جمهووري اسوالمي در منطقو   

 .كند مي

 

 : مقاومتچارچوب مفهومي

شودن   ميتسول  يجا به ،در كربال    نيمقاومت و شهادت امام  س .منشأ دیني دارد ،مقاومت

خود را بوه   روانيپ رهنامه،این  .است« مقاومت  نیدكتررهنامة  »بخش  الهام د،یزیدر برابر ظلم 

بوا  - يدشمن، شكستن مرزها و اجتناب از سازش در مسائل اصول داتیدر برابر تهد يستادگیا

اسوت كوه     يضوعف  ةجمع جبري صفر، سازش نشوان  با بازي  اصل رزهمبا کیباور كه در  نیا

 ،مقاوموت  رهنامة . 11: 2441 سيادپور،  كند يم قیتشو -كنند مي سوءاستفادهاز آن، دشمنان اسالم 

جنوگ   قیو از طر ،دشومن  يةرو  فيو تضع ها نهیهز ليبا تحم يروزيباور است كه پ نیبر ا

 ،نبورد  دانيدر م يروزيو با انكار پ ،از مردم و ارتش يزیخونر ،و شت يادیا امان، يب يروان

 اسوت  مقاوموت در لبنوان و غوزه، موجو  شوده      يهوا  گوروه  يها تيموفق .دیآ يبه دست م

 ؛تري را دنبال كنود  قاطع يا منطقه استيس ،مقاومت رهنامةدر چارچوب  ،جمهوري اسالمي

 ةرو يو  ،«يا سوته مقاوموت ه » اسوت ياذ س تي در موضوعاتي مثل سياست خارجي بوا اتخو  

فرهنوگ   جیتورو  يبورا  رانیو ا ياسوالم  يتوالش جمهوور   .از خود نشان دهود  يتر متهورانه

 رديو گ يمو  يانر  ي،رياست كه از درگ يا جامعه يادیبا هدف ا زيمقاومت، جهاد و شهادت ن

آن  يادگكند كه آم يادیرا ا يا در تالش است تا جامعه ياسالم يجمهور .شود يم تیو تقو

 . 11 :2441، 1 سيکشود  تیو شهادت تقو يريبا درگ ي،فداكار يبرا

                                        
1. Sick 
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 ،آن يخیتار يها  قارت زيو ن يخیتار ة افظ  مقاومت، رهنامةدیني  يها شهیر بر عالوه

 انيو رانیا .بووده اسوت   رگوذار يتأث رهناموه بزرگ نيوز در ایون    يها قدرت يدر گذشته از سو

آنهوا  موالت    .انود  به آنان ستم كورده  گانهيب يها درتق ،خیكه در طول تار كنند يا ساس م

 يجمعو  ةدر  افظ تيواقع نیهمچنين ا .اند ها را از یاد نبرده ها، ترک مغول ،اعراب ها، يونانی

را در سوال   رانیو موردم ا  کيو دموكرات التیتموا  ،متحوده   االتیمانده است كه ا يباق انيرانیا

گرداندن شاه خودكامه به تخت سلطنت و ساختن دولت محمد مودق، باز با سرنگون 1329

تور از   مهم . 10: 1911 رمضاني، قرن، ناكام گذاشت  ربع کیسلطه بر كشور به مدت  ،آن از  پس

 يفرهنوگ جهواد   ديو نقوش زیوادي در بازتول   ،ساله تاریخي جنگ تحميلي هشت ة افظ ،آن

اسوالمي   جمهووري البتوه فرهنوگ راهبوردي مقاوموت      .شهادت از سوي نيروها داشته است

و  یوي گرا بوا عمول   رديو گ يسرچشومه مو  « مقاوموت  رهناموة »كه از  ياتيبا الزامات عمل ایران،

به این معنوا   .دارد يستیهمز ينوع به ،« مولحت»عيين شده است كه با اصل  يریپذ انعطاف

در چوارچوب   توانود  يجمهووري اسوالمي مو     اسالمي ایياب كند، ةكه چنانچه موالح جامع

 .سياست خارجي و راهبردي خود را پيش ببرد ،نرمش قهرمانانه

 يجمهوور  گوذار انيو بن پرجاذبوة به همراه قدرت  ،يخیتار يها و  قارت  افظة تاریخي

 يريو گ شكل ساز نهيزم ،يمذهب ينهادها يقو يده و سازمان  ره يني ضرت امام خم ي،اسالم

 تیو هو يهوا  اسوطوره  يريكوارگ  بوا بوه    ره ينو ي ضرت اموام خم  .شد رانیا يانقالب اسالم

 ،نظوام  نیو ا .نظام مقاوموت را بسوازد   کیكند تا  جيرا بس يمردم تتوانست مقاوم ،يفرهنگ

 يواد یا متحوده،   االتیا ژهیو مقاومت در برابر غرب، به يبرا زيمبارزه با استبداد شاه و ن يبرا

در یک شوعار   ةمثاب بهرا مفهوم مقاومت  ،اهلل لبنان و  زب نيكه  ماس فلسط يا گونه به .شد

امروزه مقاومت در برابور   .دكردن لیمسلحانه تبد ةمبارز يذهبم شبه رهنامة کیبه  1314 ةده

 .است رانیا ياسالم يجمهور يفرهنگ راهبرد يديموضو  كل ،ظلم

 يها يها و سخنران و در نوشته ياز انقالب اسالم شيپ توان ياگرچه مفهوم مقاومت را م 

شناختن  تيرسم باید توجه داشت صرف به ، 30 :2443 ،1 كروک افتی يعتیشر يمثل عل يافراد

                                        
1. Crooke 
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 ،مهوم  نیو است كوه ا  يو رهبر زمایكار ازمنديبلكه ن شود ينممنير همواره به مقاومت  ،ظلم

 يرسوم  ةآمووز  کیو ظهور برسد و بوه   ةتوانست به منو ينيتنها با  ضور  ضرت امام خم

و  رانیو ا ياسوالم  يجمهور يبرا ياسالم ةفيوظ کیمقاومت را  ، ره ينيامام خم .شود لیتبد

 يتنهوا انقوالب را ضورور    نوه  ، ره خمينوي   ضورت اموام   .دیو د يمو  ياسوالم  يها ملت گرید

داشوتند و بور    ديو تأك زيو ن ياسوالم  يكشورها ریآن به سا ةریبر گسترش دابلكه  دانستند، يم

عون   نهوون یبوالمعروف و   امرونیو و  ريو الخ يالو  دعونی هولتكن منكم ام» ةفیشر یةاساس آ

 تي اكم يصدور انقالب و برقرار يبرا يالقر خواهان تالش مردم ام ، 140: عمران  آل« نكرالم

و  دنود اعموال اصول تودرج بو    هقائل بو  زيرهگذر ن نیدر ا كنيل ؛بودند ايدن ياسالم در تمام

در  هيو اول ي لو  بلكه آن را راه ،انگاشتند ينم دهیناد یيگرا تحقق اسالم يرا برا اساسي ل  راه

 توانود  يهوا مو   نوو  گفتوه   نیو ا . 91 :1911 دهشويري،   ندكرد يم يتلق ياسالم يها ارزش یيبرپا

اسوت   يروشون  ليدل ،نیا .مقاومت باشد يروهايدر قال  ن رانیا ي ضور فرامرز ةكنند نييتب

كوه   دهد ينكات نشان م نیا .هستند رندگانيگ ميتوم ياصل يها زهيانگ ي،كه فرهنگ راهبرد

 شوه یر ،رانیا ياسالم يسپاه و جمهور يد در فرهنگ مقاومت اسالمنفوذ راهبردي تا چه  

 .دوانده است

 کی ازمنديباشد، بلكه ن يكامالً تدافع تواند ينم ،يمقاومت اسالم كه نیذكر ادرخور  ةنكت

 رهناموة » كنود،  يمو  انيو ب زنشوتات یآ كول یطور كه ما همان .است يالملل نيو ب يتهاجم ةمؤلف

مرزهوا   ستند،یمحكم با ،دشمن داتیكه در برابر تهد كند يم قیوخود را تش روانيپ« مقاومت

بوا   يباز کیباور كه در  نیكنند، با ا زيپره يجا كنند و از سازش بر سر مسائل اصول هرا جاب

 . 2412، 1 آیزنشتاتضعف است  ةصفر، سازش نشان يجمع جبر  اصل

موت بوه فرهنوگ    اكنوون مقاو  متحوده،   االتیو بوا ا  يشوگ يهم يدهه دشمن نیاز چند پس

محور مقاوموت   قیدر منطقه از طر زيمفهوم مقاومت ن نیو ااست شده  لیتبد رانیا يراهبرد

 يجمهوور  .آورد يگورد هوم مو    ،ونود يپ کیو را در  هیاهلل و سور كه  زب شود يتهران اجرا م

مقاوموت خوود در    راهبوردي كردن فرهنگ  ياتيعمل يبرا یيها به دنبال فرصت رانیا ياسالم

                                        
1. Eisenstadt 
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ماننود ونوزوئال    یيبا كشورها يالملل نيب يها خود و گسترش مشاركت کیج نزدسراسر خار

 .است هيو روس نيمثل چ متحده،  االتیبه ا کینزد يرقبا نيو همچن يشمال ةو كر

 

 تحقيق شناسی روش

اي  توسوعه –تحليلي و از نظر هودف نيوز كواربردي   –شناسي این پژوهش، توصيفي روش

اي  راهبردهاي محور مقاومت در عرصوة رقابوت منطقوه   ها و  زیرا معطوف به سياست است؛

 .است

 

 ابزارهاي تحقيق

هواي  واكم بور آینودة محوور مقاوموت و        منظوور شناسوایي پيشوران    تحقيق، بوه  نیدر ا

عوالوه بور ایون،     .استفاده شده است افتهیساختار بخشي به آنها، از ابزار موا بة نيمه اولویت

وهشوي و راهبوردي در ایون  ووزه بوراي تقویوت و       نویسندگان مقاله از منوابع و اسوناد پژ  

 .اند شده بهره جسته بخشي به نتایج  اصل قوام

 

 گيري حجم و روش نمونه

 ،روش نیوودر ا .گيووري هدفمنوود اسووتفاده شووده اسووت در ایوون تحقيووق از روش نمونووه

 هوایي  ویژگوي  يمشوخ  دارا  طوور  بوه  زیراند؛ ك مي گزینشپژوهشگر  را كنندگان مشاركت

اسوتفاده   يزموان  ،روش نیو ا .هسوتند  تخوو  در ایون  ووزه   و  ،نظر مورد ةدیدبا پمرتبط 

منظوور،   بوه هموين   . 111: 1931مرادیوان و همكواران،    باشود  خبرگان  هاي به نمونه ازيشود كه ن مي

 .شوودند  انتخوواب  خبورگان پنول موا بوه،نظران، بوراي  اي از خبورگان و صا   ميموعه

 برگزیووده  نفور دوازده شوامل و انتخابوي و كيفوي روش بوه پژوهوش، هاي نمونوه نتييه در

امنيوت و روابوط   مسووائل   ةاند كوه در  ووز خبورگان یادشده از ميوان كسواني بوده .شودند

هوودف از موا بووه،    .انود  عملووي بووده   ةداراي دانوش تخوووي و یووا تيربوو  الملل،  بين

شوده در   هواي شناسوایي   روندها و مؤلفه .تبوده اسواثرگذار هاي كليودي و  اسوتخراج مؤلفه
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نهایووي   ،ترین خبوورگان  نفور از آگاه ششبخوش مورور اسوناد و منابوع، طوي موا بوه بوا 

 .ها بودان افوزوده شود شود و تعوداد دیگوري از مؤلفه

 

 پژوهش هايگام

ز در این پژوهش، ا .است مطالعة مورديمبتني بر  كيفيیوک تحقيوق  ،پژوهوش  اضور

الگوي مزبور، از تبيوين مسو له و    .هاي محور مقاومت استفاده شده است الگویي براي پویش

ترسويم  نيروهواي پيشووران موجووود، بووه      شناسوایي ها آغواز و از طریووق   شناسوایي مؤلفه

 .شود ختوم مي انداز محور مقاومت، چشم

 

 هاي پژوهش . چارچوب و گام1 ةشمارنمودار 

 

 ها حليل دادهوت ها و تجزیه یافته

 آن يها محور مقاومت و شبکه

بوا اسوتفاده از    ياسالم يجمهور .است رانیا يعنور مهم راهبرد نظام ،«مقاومت محور»

 ،رانیو ا .اسوت  دهيمختلوف رسو   يهاماجرادر  يراهبرد ياز آمادگ يمحور مقاومت به سطح

مسئلهتبيين   

ي دادهآور جمع  

 مصاحبه با خبرگان

 تبيين وضع موجود

انداز چشمترسيم  شناسايي عوامل  

 اثرگذار بر آينده
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در عراق،  عهيش انينظام اهلل لبنان، شبه مانند  زب يفرع گرانیاز باز يبا ائتالف يكیروابط نزد

هوا را   سوازمان  نیو ا ةآنچوه همو   .دارد منی يها يو  وث يو پاكستان انداوطل  افغ يروهاين

 يهوا  مقاومت در سوال  يروهاين .است يستيونيو ضدصه يضدغرب ينيب جهان كند، يمتحد م

قودرت بازدارنوده در مقابول     کیو كروز و پهپادهوا،   يها ها، موشک با استفاده از راكت رياخ

در چارچوب راهبرد مقاوموت،   رانیا .اند به وجود آورده ياسالم يجمهور يا دشمنان منطقه

 ياسوالم  يجمهوور  .است ايغرب آس ةدر منطق ياسيقدرت س ةدر موازن دنظریخواهان تيد

 .كنود  ياز قدرت نرم/سخت را دنبال مو  يبيراهبردي امنيتي بر اساس ترك ،در این مسير رانیا

  مقاوموت در لبنوان،   فمختلو  يهوا  ین راهبرد تركيبوي در موورد گوروه   به كاربست ا نيایدر ا

 .میپرداز يعراق و یمن م  سوریه،

 

 لبنان: بازوي سپاه قدس اهلل حزب

در  ياسوالم  يعنور مقاومت جمهور نیتر و برجسته نیتر لبنان تا به امروز مهم اهلل  زب

 رایو ز ؛اسوت  افتهی شیافزا ،نگذشت زما درواقع با ،رانیا ياهلل برا  زب تياهم .منطقه است

دو دهه اسوت   باًیبلكه تقر كند، يم تیریرا مد میتنها خطو  مقدم در نبرد با ر  نه ،گروه نیا

كموک   مون یعوراق و   ه،یمتحودان در سوور   يآموزش و رهبر ج،يبس يبرا سكه به سپاه قد

اهلل بوه    زباست موج  شده  زياهلل، ن  سن نوراهلل، رهبر  زب ديبارز س تيموقع .كند يم

 .شود لیتبد ،محور مقاومت يسپاه قدس در رهبر يراهبرد کیشر

سوازمان   نيبوه اولو   شودن  لیو تبود  يبا وفادارماندن بوه اصوول انقوالب اسوالم     اهلل  زب

هموواره وفوادار و قودردان     -كنود يمتعهود مو   هيو فقتیو كه خود را در قبوال وال - يرانیاريغ

 .دارد مكتبي ياساس ز،ياز هر چ شيب ،ياین وفادار .جمهوري اسالمي بوده است

 يموشك یياهلل توانست توانا  زب ،يستيونيصه میاهلل و ر   زب ةروز99طول جنگ  در

 دیو تهد نیتور  اهلل بوه بوزرگ   روزه،  وزب 99پس از جنوگ   .كند ليتحمرا  میر  نیخود بر ا

و  ویو آو اهلل توانسوت تول   روزه،  وزب 99پوس از جنوگ    يانودك  .شد لیتبد ،لياسرائ يفور

 كشور  و در نیجنوب ا ي  و چند سال بعد  تلياسرائ يتيمراكز جمع نیتر  بزرگ ميرشلاو
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 دهد ياغل  برآوردها نشان م .كند دینق   را تهد يدر صحرا موناید يا كتور هستهآر يهينت

 .اسوت  194444 ودود   ،اهلل  وزب  ةموجوود در زرادخانو   يها در  ال  اضر تعداد موشک

 اريبسو  تواننود  يمو  نینوابرا و ب رنديگ يم روين ،با سوخت جامد يموشك دیجد انوا از  يبرخ

 . 29: 2411، 1 شيخشوند  کيشل ،خود يقبل انوا از  تر عیسر

خوود را در   يو اجتماع ياسيس يها تيفعال ،گذشته ةدر دو ده نكهیاهلل عالوه بر ا  زب 

 ةنو ی، هز2411اسوت، از سوال    افتوه یكشوور   نیو قدرتمندي در ا گاهیلبنان گسترش داده و پا

توانسوته اسوت از    ،گروه از مقاومت نیا .را كاهش داده است هیدر سور رانیا ي ضور نظام

 ، يو ترت نیاعزام كند و بود  منیخود را به عراق و  نيروهاي يا ندهیطور فزا به زين 2411سال 

اهلل  زبان و فرهنگ مشترک ميان  وزب  .شد لیو اعراب تبد رانیا يتر برا مهم ةواسط کیبه 

اهلل بوه    وزب  يدتيو و عق يسایر نيروهاي مقاوموت در كشوورهاي عربوي، آمووزش نظوام     و 

 ضوور در   ي ت ،از سپاه پاسداران يندگیماها به ن عرب ریو سا ها يمنی ها، يسور ها، يعراق

در عوراق آشوكار    يريو درگ لیموضو  در اوا نیا تياهم .تر كرد جنگ در كنار آنها را آسان

 يروهوا يدسوتور داد توا بوا ن    عهيشو  يهوا  سپاه قدس بوه گوروه   ،2449كه از سال  یيجا ؛شد

وجووود  اهلل از  ضووور فرمانوودهان  ووزب  يمبووارزه كننوود و شووواهد  یيكووایاشووغالگر آمر

اهلل لبنوان در   از  ضوور  وزب   يمكورر  يهوا  نشانه زين 2414 ةدر ده  11: 2441، 2وردونگ دارد

داشوته   يخاصو  تياهم ،منیر اهلل د این،  ضور نيروهاي  زب عالوه بر .عراق مشاهده شد

و به آنها در استفاده از  دهند يمشاوره م يآنها به نيروهاي مقاومت  وث 2412از سال  .است

كموک   رانیو ا ةشود  ارائوه  يكوروز و پهپادهوا   يهوا  موشک ، کيبالستپرتابشي   يها موشک

 .كنند يم

خوود در   يبورا  یيفضوا  يواد یو ا  کيو دموكراتمردمي  شدن در روند ريبا درگ اهلل  زب

 ياسوالم  اميو و پ يگسترده، خدمات اجتمواع  ياجتماع يها شبكه قیاز طر ياسيانداز س چشم

 لیتبود  يداخلو  ياسو يقدرتمنود س  گریباز کیبه  ينظام خود توانسته است از یک گروه شبه

                                        
1. Shaikh 

2. Gordon 
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 تيو جمع جيبسو  ،گوام  نياولو  .در این راستا از ابزارهاي نرم خود استفاده كورده اسوت   .شود

  ،يو ترت نیو ا  بوه  .بوود  ليدادن قودرت در برابور اسورائ    و نشان ين اسالمزبا قیشيعيان از طر

غلبوه  جنووب لبنوان    انيعيشو  انيدر م ژهیو به ،جيبس يديمشكل كل کیاهلل توانست بر   زب

نهفتوه در   یيو نمادگرا ينید انزب قیعمدتاً از طر ،هدف نیبه ا يابيدست . 111: 1331 تارو، كند

 از» .انيوام شوده اسوت    -قدرتمنود بوود   اريبسو  ياجتماع جيكه در بس- عهيش يايا  تیروا

 يهوا  ا ساسات اسوت، هموواره منبوع جنوبش     يبرا ياعتماد قابل اريمنبع بس ،نید كه یيآنيا

 هبوران كوه ر  كنود  يرا فراهم م يا آماده يها يو همبستگ ها نیينمادها، آ نید .است ياجتماع

 . 112: 1331 تارو، « استفاده كنند ،نداشته باشند و از آ يبه آنها دسترس توانند يجنبش م

 يونیو زیتلو سوتگاه یا کیو و صوا     كنود  ياهلل دو روزنامه منتشر م  زب ن،یبر ا عالوه

 رسوتمي پووي،   « در منطقه است نیترمحبوب ره،یپس از اليز»  است كه یيایالمنار  فانوس در

 دهنود، يرد آنچوه انيوام مو   ارتبا  اطالعات در موو  يبا برقرار»آنها   يترتنیا  به . 141: 2414

 سياز بودو تأسو   ياصول نفووذ راهبورد   گر،ید عبارت  به  .اندوجود آورده هرا ب یيهافرصت

 يروهوا يمقاوموت در برابور ن   يروزيو اهلل هرگونوه پيوروزي را پ   وزب  .اهلل مطرح بوود  زب

 يبورا  تیو روا تیریمود اهلل قادر به چارچوب،  زب نیبدون ا .نشان داده است ستيالیامپر

در  وال   .ر یم صهيونيستي اشغالگر نبود ةبردن ارادنيباز ت،یمتقاعدكردن مخاطبان و در نها

 .شوديمحسوب م يراهبرداهلل مظهر نفوذ  زب ، اضر

را در امتداد مرز جوالن  «يدوم ةجبه»اهلل توانسته است  اسالمي با كمک  زب جمهوري

قرار  ،در امتداد آن دیجد يها موشک از يباز كند كه بخش يستيونيصه میر  هيعل هیدر سور

را خواهد داشوت كوه    تیمز نیا ،ندهیدر آ رانیاهلل و ا  زب يبرا يدوم ةجبه نيچن .داشت

انود،   نشوانه رفتوه   ليرا كه به سومت اسورائ   یيها پرتاب و موشک يسكوها تعداد توانندبآنها 

 ن،یو عالوه بر ا .دهد يم شیاین ر یم را افزا هيعل دیتهد يتوجه طور قابل دهند كه به شیافزا

 يدارد كوه آنهوا را در جنوگ داخلو     اريو در اخت يجنگ نيبدون سرنش يماهايهواپ ،اهلل  زب

 .كرده است شیآزما هیسور
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 آن عهيش انينظام : سپاه قدس و ارتش شبههيسور

هور   .كردند يادیاتحاد نسبتاً مستحكمي ا کی ران،یا يپس از انقالب اسالم ه،یو سور رانیا

 . 21: 2443 چووبين و گوودرزي،   متحد شودند   1923در سال  ني س صدام يبعث میر  هيعل دو كشور

سووریه بوود كوه     نیو بودند، ا رانیا هيعراق در جنگ عل ي ام ي،عرب يكشورها كه ي ال در

 يعراقو  يروهوا يرا قادر ساخت تا ن رانیارائه كرد و ا کيپلماتیو د يعاتاطال ،ينظام تی ما

 .كند ينينشرا وادار به عق 

 يپوا  ي، جوا 1312به لبنوان در سوال    يستيونيصه میر  ةكه  مل ي، زمان1314 ةطول ده در

عوراق گسوترش    ةفراتور از عرصو   هیو سوور  رانیروابط ا د،يرا در آن كشور به چالش كش هیسور

فعوال در   يتوانسوت  ضوور   ه،یسوور  تیو با  ما رانیا ،يليجنگ تحم يها در طول سال .افتی

آنهوا   يسود بورد و از روابوط نوپوا    عهيش يها با گروه رانیاز روابط ا زين هیورس .لبنان داشته باشد

 . 11: 2443گودرزي، چوبين و  استفاده كرد  یيكایو ضدآمر يليضداسرائ يها استياز س تی ما يبرا

 يمشوابه  يها يهر دو نگران هیو سور رانی، ا2449به عراق در سال  كایآمر ةاز  مل پس

خوشونود   ني سو  صودام  يآنها از بركنار كه ي ال در .به عراق داشتند كایآمر ة مل در مورد

 .بودنود  « سوم یترورتارشگري   هيجنگ عل» ةو دامن رينگران گسترش تأث  ال در عين بودند،

و  ياسو يس يهوا  از گوروه  يا از ميموعوه  تیو كردنود بوا  ما   يسع ،اساس دو كشور نیبر ا

 .ازنه برقرار كنندمو كایآمر يعراق، در برابر دستاوردها يررسميغ

 ،هیو سوور  رانیو راهبوردي ا  يهوا  ي، همكار2411در سال  هیسور يشرو  جنگ داخل با

قود   به  مایت تمام ه،یجنگ در سرتاسر سور عیگسترش سر .شد تر يزماني جد از هر شيب

اهلل، دمشوق و تهوران در     زب نيروابط ب ميجمهوري اسالمي از نظام سياسي سوریه و تحك

 يدسترسو  نيتضم يبرا هیچون سور يداشتن متحد ،رانیا يبرا .شدمنير  «محور مقاومت»

 اريبسو  -نشان دهد يستيونيصه میكه بتواند قدرت خود را در مرز ر  یيجا در-اهلل  به  زب

 يارضو  تيو  فظ تمام قیموجود از طر تيبه دنبال  فظ وضع رانیا ن،یا عالوه بر .مهم بود

 يثبوات  يبود كه بو  نیا ازهوري اسالمي ایران، ترس دخالت جم يسوم برا ةزيانگ .بود هیسور

در لبنان و عراق داشته باشد و ممكن بوود نفووذ آن را در منطقوه     یينويدوم ريتأث ،هیدر سور
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فعاليوت آن در   ةمقاوموت و گسوترش دامنو    ةتقویوت جبهو   ،در چنين شرایطي .كند فيتضع

بر ایون   .باشد يا منطقه ةدجمهوري اسالمي در معادالت پيچي ةبرگ برند توانست يسوریه م

مبوارزات   ةمعطوف به تثبيت نيروهواي مقاوموت در عرصو    جمهوري اسالميتمركز  ،اساس

 .بوده است يا منطقه

 يروزيو خوود بوه پ   ةقاطعانو  ةبا مداخل ران،یا ياسالم يجمهور تیمقاومت با  ما ةجبه

 ،رانیا يابر .كمک كردند يستیترور يروهاين هيعل ي كومت مركزي سوریه در جنگ داخل

وار در نويدوم يريتأث هیجنگ سور ،زعم ایران به رایز ؛داشت ياتي  يتياهم ،مداخله گونه نیا

چوالش بوراي كول     ،تبوع آن  و بوه  هیدادن سور موج  ازدست ودداشت و ممكن ب انهيخاورم

سپاه قدس توانسته اسوت   ه،یدر سور ن،یعالوه بر ا . 29: 2421، 1 اشتاینبرگمحور مقاومت شود 

 ينظوام  شوبه  نیاهلل، چنود  متشكل از  وزب  هیدر سور رانیا ياز ائتالف تحت رهبر يا كهشب

كموک محوور    .كند يادی  اونينبی ز يكستان  و پاونيداوطل  افغان  فاطم يروهايو ن يعراق

 ،2412ميووداني از تابسووتان  تيوضووع رييووتغ يمقاومووت بووه  كومووت مركووزي سوووریه بوورا

 يزمان ؛آشكار شد 2411در دسامبر  ژهیو به ،مقاومت ةجبه آثار  ضور مؤثر .بود كننده نييتع

كوه از تابسوتان    يا منطقوه  . لو  را آزاد كننود   يمقاومت توانستند بخش شورق  يروهايكه ن

- نيروهواي مقاوموت   2411در سوال   .بوود   تروریستتارشگر   يها در دست گروه 2412

در  -ونيالحوق و فواطم   ائ  اهول اهلل، عوو  اهلل نُيَباء، كتائ   زب اهلل،  زب متشكل از  زب

آنيوا   و از رالزوریبه د هیسور يصحرا قیمشاركتي فعال داشتند و از طر ،داعش هيتهاجم عل

به ایون دليول بوود     ،فعال نيروهاي مقاومت در مبارزه با داعش ور ض .اعزام شدند ،به عراق

پول  »بخوش از   نياولآنها توانستند  .كنند يادیامن با عراق ا ينظام ونديپ کی خواستند يكه م

بعود،   يهوا  در سوال  . 2411 گواردین،  كننود   يواد یارا و لبنوان   هیعراق، سور ران،یا نيب «ينيزم

و عوراق   هیدر دو طورف سوور  را مسوتقر   يو وا ودها  او انبارهو  هوا  گاهیپا ،مقاومت يروهاين

راق و عو  هیابوكموال در مورز سوور    يكو یدر نزد يامام عل گاهیپا ،آنها نیتر ساختند كه معروف

 . 12: 2424 سث، باشد  ساتيتأس نیتر و مهم نیتر رسد در  ال  اضر بزرگ است كه به نظر مي

                                        
1. Steinberg 
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 يبورا  راهبوردي اهداف نفووذ   يبرا يموهبت ،جنگ داخلي سوریه ران،یا يبرا يطوركلبه

جنوگ داخلوي    .بزرگ نشان دهد هیخود را در سراسر سور يفراهم كرد تا تسلط دائم رانیا

چوارچوب   قیو از طر هیفراهم كرد تا روابط خوود را بوا سوور    رانیا يرا برا يفرصت ،سوریه

دفا   يروهاياز ن تیو  ما هیاهلل سور  زب سيبا تأس رانیا» .بخشد قيتعم يمقاومت اسالم

 . 2412، 1 بارابندياكنون در موقعيت برتر نظامي در سوریه قرار دارد  سوریه، هم يمل

مقاوموت،   ةوامل موفقيت جمهوري اسوالمي و جبهو  یكي از ع  كنار ابزارهاي سخت، در

جمهووري  آنچوه   .از نيروهاي مقاومت در سووریه بووده اسوت    يمذهب کیدئولو یا تی ما

 يزياستكبارسوت  ةبسيج نيروهاي محلي عليه دشمن خارجي در قال  آموز ،انيام داد اسالمي

توا بوا    كردنود  يكموک مو   يمحلو  يروهوا ياهلل لبنوان بوه ن   و  زب رانیا يعنیو استقالل بود؛ 

خارجي مبارزه كنند و كشور را از دست دشمنان بازپس بگيرنود و سوپس آن را    يها قدرت

 تیو جمهوري اسالمي با این كار توانسته است ضومن جلو  اعتمواد و  ما    .بازسازي كنند

 عموق اهلل، نفووذ راهبوردي خوود در سووریه را      از نيروهواي مقاوموت و  وزب    ي،مردم محل

 .مناسوبي قورار دارد   تيدر موقع ،مردم ميمستق جيبس يبرا زياكنون ن كه هم يا گونه به ؛ببخشد

رابطوه بوا    يواد یا يمقاومت وابسته به خود بورا  يروهايدر این راستا، جمهوري اسالمي از ن

 ي،علوو  ةجامعو  ژهیو به ،كه در افكار عمومي مردم سوریه يا گونه به .مردم بومي استفاده كرد

از آنهوا   و دهنود  ياهلل هستند كه آنها را نيات م و  زب رانیا نیتوویر وجود دارد كه ا نای

 ،در آینوده  توانود  يجمهوري اسالمي با استفاده از چنين پایگاه مردموي مو   .كنند يمحافظت م

انداز سياسوي   از چشم يدائم يایياد كند و آنها را به بخش انينظام شبه يبرا ياسيس يگاهیپا

 .كند لیتبد ،راین كشو

 

 نيروهاي بسيج مردمي )حشدالشعبي( يابي : قدرتعراق

 .كنود  يدنبوال مو   يا راهبورد دوگانوه   ،چندین دهه است كوه در عوراق   ،اسالمي جمهوري

دوم،  ؛عوراق  اسوت يمتحود در س  يهوا  تيهوا، ا وزاب و شخوو    نخست،  مایت از سازمان

                                        
1. Barabandi 



29                             1041 تابستان، 2، شمارة ششم، سال ایران.ا.شناسي راهبردي ج محيطفولنامه 

مقاومت در  يروهاين .در شكست داعش داشتند ياساس يمقاومت كه نقش يها گروه ليتشك

از عوراق را بوه    يادیو بخش ز يتيامن مدیریتفعال داشتند و  يمشاركت ،داعش هيعل اتيعمل

 تيو امن نياكنون نقش اول در تأم هم ران،یاز نيروي بسيج ا يريگ آنها با الهام .اند دست گرفته

و  سوت يونير یوم صه  ،يغرب يها محور كشورها اگرچه در این سال .بر عهده دارندرا عراق 

جایگاه  ارندو نيروهاي مقاومت تالش د جمهوري اسالميتبليغات عليه  با ،يعرب يكشورها

از این تحوالت نتوانسته است قودرت   کی چيآنها را در  يات سياسي عراق تضعيف كنند، ه

بلكه در عوو  نيروهواي مقاوموت بسويج      ؛را محدود كند رانیمقاومت وفادار به ا يروهاين

 .كند ياجتماعي عراق پيدا م ةمحبوبيتي روزافزون در بدن ،مردمي عراق

 يزموان  ؛گوردد  يبرم 1314 ةده لیدر عراق به اوا يمقاومت اسالم يروهاي ضور ن ةشیر

 میو ر  ةعيمخالفوان شو   انيو در م يريبوه دنبوال عضووگ    ،كه سپاه پاسداران انقوالب اسوالمي  

مخالفان به كشور خود بازگشوتند   نی، ا2449در سال  كایآمر ةپس از  مل .بود ني س صدام

عراق و سازماني مثل  ياسالم يميلس اعال ،امروز .ندكشور داشت استيدر س ينقش مهم و

توانسته  رانیا ياسالم يجمهور ن،یا عالوه بر .هستند جمهوري اسالميوفادار  يشركا ،بدر

الدعوه كه از  با  زب ،مثال راي ب ؛ارتبا  برقرار كند ،در عراق ياسيس گرانیباز ریاست با سا

 يریو وز نخسوت  نييكه تع يا گونه به ؛كرد نيعراق را تأم رانیوز نخست 2411تا  2442سال 

 رممكنيو عموالً غ  ،رانیو ا تیو مقاومت تحوت  ما  يها گروه ياسيبدون مال ظات س ،عراق

 .است

مقاوموت در   يها ، سپاه قدس با تشكيل گروه2449بعث در سال  میر  ياز فروپاش پس

 نیتور  مهم ،در ابتدا .را در دستور كار قرار داد يسيو انگل یيكایآمر يروهايعراق، مبارزه با ن

صودر   يمقتد انیوفادار به جر يروهاياز ن ،واعظ يارتش مهد ران،یا يها كمک ةكنند افتیدر

 نیو ا .ارائوه كورد   ينظام يها كمک ،تر كوچک يها گروه ری، سپاه به سا2440اما از سال  ؛بود

 .شودند  زيو و لبنوان آمووزش و تيه   الميجمهوري اسو اهلل در   زب ةزبد يروهاين را روهاين

 يهوا  و گوردان  يخزعلو  سيقو  يبوه فرمانوده   ،مسلح عوائ  اهل  وق  يها گروه نیتر مهم

مقاومت، صدها  مله بوه   يها گروه نیا .دالمهندس بودن يشهيد ابومهد ياهلل به رهبر  زب
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 متحوده   تاالیو اسوت كوه ارتوش ا    يدر  وال  نیا . 2413، 1 رمفراشغالگر انيام دادند  يروهاين

سوپاه قودس و    ن،یخود قرار دهد؛ بنوابرا  مدیریتمقاومت را تحت  يها نتوانسته است گروه

در دسوامبر   عوراق از  كوا یدر خوروج آمر  كننوده  نييتع ينقش ،مقاومت وابسته به آن يروهاين

 .داشتند 2411

از اهوداف مهوم    يكو یمقاوموت بوه    يروهايسپاه قدس و ن ،یيكایآمر يروهايخروج ن با

 ،مقاوموت  يروهوا ي ضوور پررنوگ ن   .افتنود یدست  رانیا ياسالم يجمهور يتيامن استيس

داعوش تنهوا در    .افتی ميتحك شيپ از  شيب ،پس از مشاركت آنها در جنگ با داعش ژهیو به

خوود درآورد و   اشوغال عوراق را تحوت    مالاز غرب و شو  يعيتوانست مناطق وس ،سه سال

 يتو يامن يروهوا يم نقا  ضوعف ارتوش و ن  تما ،2410سقو  موصل به دست داعش در سال 

 ليخواسوتار تشوك   ي،موالك  ينوور  ریوز روز بعد، نخست کیدرست  .عراق را برجسته كرد

گرفتوه بوه دسوتور     شوكل  يجهواد  يروهوا يو در كنار ن یيفضا نيدر چن .شد «رهيارتش ذخ»

هواي  تحوت عنووان نيرو   ،وا د نيروهاي مقاومت پنياهمتشكل از  يائتالف ،يستانيس اهلل تیآ

از  شيبوه بو   ،گذشوت زموان   بسيج مردمي   شد الشعبي  شكل گرفت كوه تعوداد آنهوا بوا    

 . 22: 2421 اشتاینبرگ،  افتی شینفر افزا 144.444

در  ياساس يمقاومت پس از مشاركت فعال در شكست داعش، نقش يروهاين يطوركل به

هوا در  وال  اضور بوه     آن .كننود  يم فایدر عراق ا رانیا ياسالم يجمهور يتيمنافع امن نيتأم

 يمقاوموت در كشوورها   يهوا  انیو جر ریبا سا رانیا ياسالم يجمهور ياز پل ارتباط يبخش

در استان االنبار عوراق و   2411اهلل از سال   زب يها گردان مثال، راي ب .اند شده لیمنطقه تبد

ر د يالیو و د نیالود  صوالح  يهوا  در اسوتان  .اند  ضور داشته هیدر سراسر مرز سور نيهمچن

 .مقاوموت هسوتند   انیو جر يقوو  ةنود ینما ژهیو و  وق بوه    ، سازمان بدر و عوائ  اهول  شرق

فرودگواه بغوداد را بوه دسوت      اختيوار  جیدرتو  به زي ق ن  اهلل و عوائ  اهل  زب يها گردان

 . 2421، 2 ورثاند  گرفته

                                        
1. Rempfer 

2. Worth 
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آنچه موجو  تقویوت نفووذ محوور مقاوموت در       رسد يكنار  ضور نظامي، به نظر م در

 نيعوراق نسوبت بوه مقاوموت و مضوام      انيعيشو  انيو در م نینمواد  لیو است، تما عراق شده

بوه كوار گرفتوه     عهيشو  انينظام كه توسط شبه-نماد مقاومت  .باشد رانیاز ا يناش ةروزمندانيپ

و نمادهواي    اسوطوره  يا  وول ميموعوه   ،هواي مردموي   به گرد هم آوردن توده -شده است

شويعي وفوادار بوه     يهوا  ها از گروه دهه ين براجمهوري اسالمي ایرا .كند يمقاومت كمک م

در تحليول نمادهواي    .كورد  يمو  تیو  ما ني سو  در زمان  كوموت صودام   هيفق تینظام وال

 رفتهسپاه گ  آرمنماد   يرا بر رو نكفيكالش ةباید گفت مشت برافراشته كه اسلح ،مقاومت

بور ظالموان بور اسواس      يروزيو تنها نماد مقاومت در برابر ظالمان است، بلكه نماد پ است، نه

انود بوا    نيروهواي مقاوموت توانسوته    .اسوت  تینظام وال -رهبر- هيفق ينید يبه مبان يبندیپا

 يريكوارگ  آنهوا را بوا بوه    نینمواد  يد و استعدادهاننك جيها را بس توده ،استفاده از این نمادها

بور   تقودر آوردن دسوت بوه  يبرا يراهبردنفوذ  قیاسطوره از طر يها ميموعه زيآم تيفقمو

عوراق در مقابول    يگرايمل يهاانیهرچند برخي از جر . 194: 2421، 1 ریوراكار گيرند عراق به

ایدئولو یک نيروهاي مقاوموت در عوراق را تضوعيف     يهاهیتالش دارند پا ،جریان مقاومت

 ،و نيروهواي مقاوموت در عوراق    ایوران  اسوالمي  جمهووري راهبردي  نفوذ  ال،نیبا ا .كنند

 .نشدني است ،سياست و امنيت عراق در عمل ةاست كه  ذف آنها از عرص يا گونه به

 

 : تثبيت نيروهاي مقاومت در حيات سياسيمني

 ةدر درجو  هوا  ي ووث  .هستند رانیاز محور مقاومت ا ریناپذ یيجدا ياكنون بخش ها ي وث

بوه   رانیو و سوپس گسوترش نفووذ ا    يعربستان سوعود  يمرز جنوب دیتهد يبرا يفرصت ،اول

مقاوموت   يروهوا ياز ن رانیو ا ياسوالم  يجمهور تیامروزه  ما .اندسرخ فراهم كرده يایدر

و  ينظوام  ک،يو پلماتید ،ياسو يس تیو  ما .افته اسوت یگسترش  ينظام ةفراتر از  وز ،يمنی

ضومن گرفتواركردن    ،تواكنون  2411در سال  ياسالم يدارياز آغاز ب هايبشردوستانه از  وث

بور   يتوجه و منوابع سوعود   ميمانع از تمركز مستق من،ی نةیدر جنگ پرهز يعربستان سعود

                                        
1. Rivera 
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بوه   تواننود  يمو  نوون اك ،رانیو ا ياسوالم  يجمهوور  يهوا تیبا  ما هاي وث .شده است رانیا

 يایو در یيایدر يها  راهو  كنند مله  ياتي  ينفت يها رساختیجمله ز از ي،عربستان سعود

عربستان  ةریجز در اعماق شبه نرایا ياسالم ينفوذ جمهور كه ي ال كنند، در دیسرخ را تهد

 .است افتهیگسترش 

 دنظرطلبانوه یتيد يها دهیو ا كنند يم تیالگو  ما مثابة به رانیا ياز انقالب اسالم ي وث رهبران

محوور   ياعضوا  ریآنها با سا ن،یدر آنها وجود دارد؛ بنابرا يا نظم منطقه رييتغ يبرا رانیا يها و تالش

از  يجمهووري اسوالم   يو مستشوار  يحاتيتسول  تیو  ما .انود  دهكور  دايو پ ينقا  مشوترك  ،مقاومت

و عربسوتان سوعودي و متحودان     كایمنافع آمر يرا برا يدیجد يها چالش ،يمنیمقاومت  يروهاين

 هوا  ياز  ووث  رانیا تینتوانسته است  ما متحده  االتیا كه ي ال در .كرده است يادیا انهيدر خاورم

 انیو در جر يمقدس سپاه پاسداران انقالب اسوال  يرويتوقف كنند، نبر آنها را م رانیا  ةندیو نفوذ فزا

را بوه   يتور  شورفته يپ يهوا  تيو و قابل حاتيتسول  ران،یو ا هيدولت ترامپ عل «يفشار  داكثر»پویش 

روابوط   قيو از تعم يريجلووگ  يبورا  كوا یآمر يهوا  میتحور  دیتهد . 2421، 1 زیمرمنمنتقل كرد  ها ي وث

از  يماسوال  يجمهوور  .مقاوموت نشوده اسوت    يروهوا ين ةندیفزا يها تيمانع فعال ،رانیبا ا ها ي وث

موجوود در   حاتيتسول  .گسترش داده اسوت  منی يرا فراتر از مرزها يريدرگ ةدامن ،ها ي وث قیطر

و ر یوم   فوارس  جيخلو  ةي اشو  يكشوورها  ةآنهوا در مقابول جبهو    ةابزار بازدارند ،ها ي وث ةزرادخان

 .اندشده یيزداتنش ةوارد مر ل يتازگصهيونيستي است كه به

رسوانه بوه   وآموزشي،   قدرت نرم، جمهوري اسالمي از ابزارهاي ایدئولو یک، ة وز در

از شويعيان   ياريموفق به جذب بس ران،یا .كنديمنظور ارتقاي توویر خود در یمن استفاده م

 مانند عبدالملک، رهبور  يجنبش  وث ةبرجست ياز آنها از اعضا ياريشده است كه بس يدیز

كوه  - يمنو ی انیاز دانشيو ياريبس يبرا نياسالمي همچن مهوريج .هستند ،ها ي وث يكنون

نقوش   ،ایون دانشويویان   .كنود  يدر قم ارائوه مو   يليتحو يةبورس -هستند ها يمتعلق به  وث

 مون ی ياسو يو نظوام س  يبه جنوبش  ووث   جمهوري اسالميتوویر مثبت از  ةزیادي در ارائ

 .دارند

                                        
1. Zimmerman 
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كموک بوه    يرا بورا  يمنی يا رسانه ةمتخووان برجست اسالمي،جمهوري این،  بر عالوه

موفق شوده   يجذب كرده است و  ت منیمختلف  يها در استان يرانیمثبت ا ریتوو جیترو

بوه خودمت    رانیا ةكار در صنعت رسان يرا برا مذكور يا از متخووان رسانه يارياست بس

 -انود  كه به لبنان اعزام شوده -را  يمنی يا رسانه  متخو 1944از  شيكه ب يا گونه به .بگيرد

 جیكوه بور تورو   -را  يا مواهواره  ةشوبك  نیچند يانداز راه نيهمچن ،رانیا .آموزش داده است

 . 2411، 1 القد يكرده است  يكمک مال -تمركز دارند يو  وث يرانیا يدئولو یا

 

 يامنطقه تينظم امن ندةيآمحور مقاومت در  يهاشرانيپ

المللوي   فشارهاي بين .نهایت پنج پيشران، استخراج شد درگان، خبر پنل يبرگزاراز  پس

در قال  تحریم، افزایش قدرت نظامي و سياسي محور مقاومت در كشورهاي منطقه، ميوزان  

توانود در ميوزان    ي و مقاومت، ميا منطقهي ها جنگسالة آنها در  انسيام آنها و تيربة چندین

 .عملكرد آنها در آینده مؤثر باشد
 

 ندهيآهاي محور مقاومت در  هاي تأثيرگذار و پيشران اهميت مؤلفه .1شمارة جدول 
 به معناي خيلي زياد( 14به معناي خيلي کم و  1)

 درجة ميزان اهميت پيشران ردیف

 1 اي المللي و منطقه فشارهاي بين 1

 14 افزایش قدرت نظامي و سياسي محور مقاومت 2

 1 تهاي مقاوم انسيام و هماهنگي گروه 9

 2 الملل افزایش اهميت كنشگران غيردولتي در نظام بين 0

 3 هاي مختلف تيربة جنگ 2

مختلوف، نيروهواي محوور     يهوا  جنوگ  ةتيربشود،  طور كه در جدول مشاهده مي همان

كه امروزه محور مقاومت بوا تشوكيل    يا گونه به ؛تقویت كرده است شيپ از  شيمقاومت را ب

بوه یكوي از كنشوگران     ،سووریه و یمون    عراق،  كشورهاي لبنان،از عناصر خود در  يا شبكه

 ةگسترش دامن برعالوه  .غرب آسيا تبدیل شده است ةاثرگذار در نظم امنيتي منطق يردولتيغ

                                        
1. Al-Qadhi 
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  شيبو  زيو ن يداخل استيمقاومت در مناسبات س يها گروه ،يعناصر خارج هيعل ينظام اتيعمل

 يهوا  و مهوارت  ينظوام  تيو ظرف شیهوا بوا افوزا   آن .انود  خود را مستحكم كرده گاهیجا ،شيپ از

و عوامول   ياسوتكبار جهوان   هيعل ينظام اتيبه عمل يبخش تياند ضمن مشروع توانسته ،ياسيس

 اسوت ياهلل در س  ضوور  وزب   ،مثوال  يبورا  .كننود  تيخود را تثب يداخل گاهیآنها، پا يا منطقه

متحوول   ،هیجنوگ در سوور   و بوا  افتهیتكامل  ليبا اسرائ 2441پس از جنگ سال  ،لبنان يداخل

 داردكامول   يفيبا ط ينظام يروين کیگروه از مقاومت،  نیاكنون ا كه هم يا گونه به ؛شده است

اهلل   وزب  .كنود  يمو  فایلبنان ا ياسيدر سپهر س يديدر تعامل است و نقش كل نكه با دولت لبنا

عوون،   شول ينها با مآ نیتر است كه مهم يا فرقه نيب يها و ائتالف يميلس مل يها يكرس يدارا

: 2413، 1 داهور  دهد يم يدولت استيبر س يعمل ي ق وتو ،است كه به آن ي،حيمس جمهور سيرئ

 تيمشوروع  ،ينظوام  يها بر مهارت عالوهيز   نيالشعب   شد راقع يمردم جيبس يروهاين . 20

ي ارجو اآنهوا در  وال    .انود  داعش به دست آورده هيجنگ عل قیدر بغداد را از طر يتوجه  قابل

قوادر بوه    ،عراق پس از جنوگ هسوتند كوه دولوت عوراق      يو رفاه اجتماع يبازساز يها برنامه

 زيو ن مون یدر  . 91: 2411، 2 منووور و عبوداليبار   كنديم تیآنها را تقو تيو محبوب ستيآن ن ياجرا

از جملوه شوكاف   ،ياساسو  يهوا از چالش ياريقدرت خود، بس تی فظ و تقو يبرا هاي وث

 نودة یفشوار فزا  رغوم يعلو  ،خود ينظام ةاند و به گسترش دامنپشت سر گذاشتهرا  يداخل يها

: 2411، 9 جونيوو  دهنديو بشردوستانه ادامه م ياقتواد يهايعربستان، ناآرام يائتالف تحت رهبر

 هوا ي ووث  يبورا  ،يو قودرت مردمو   کيو پلماتیرو به رشد د ةتيرب ،ينظام ةگسترش دامن  121

 زيو قدرتمنود بور سور م    يصوندل  کیمذاكرات صلح،  يريازسرگكه در صورت  كند يم نيتضم

 .كنند يم فایا منی ة در آیند يمحور يمذاكره خواهند داشت و نقش

 رانیو محوور مقاوموت، روابوط آنهوا بوا ا      يوا ودها  ياسو يو س يقدرت نظوام  شیافزا با

 ایو و متحد  ةمثاب به يمشاركت فيط کیدر  ،مقاومت يها گروه .است افتهی شیروز افزا روزبه

 ياسوالم  يو نفوذ جمهور ريتأث زانيتوور كرد م دیالبته نبا .كنند يم تيفعال رانیاز ا ابتيبه ن

                                        
1. Daher 

2. Abd al-Jabbār 

3. Juneau 
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بلوو  و   زانيو با توجه بوه م  ياثرگذار زانيم نیبلكه ا ؛است كسانی ها گروه نیاز ا کیبر هر

 .آنها متفاوت است يخودمختار

 کیو مقاومت همچنوان   :گفتباید  يا محور مقاومت در نظم امنيتي منطقه ةندیمورد آ در

جمهوري اسوالمي از طریوق    رو، نیا از .در منطقه خواهد بود يتيو امن ياسيس يديكل گریباز

در آینده با  جمهوري اسالمي .كند يكمک م يا نوظهور منطقه يها ا تماالً به نظم ،این محور

فوذ انقالبوي  خود مبني بر ن يها تالش خواهد كرد آرمان همچنان ،استفاده از محور مقاومت

 تیریهمچنوان در مود   رانیو ا ،در ایون شورایط   .تحقق بخشدرا و جهاني  يا در سطح منطقه

وضوعيت بوه    نیو ا .خواهد مانود  يكليدي باق گریباز کی ،خود يالملل نيو ب يا روابط منطقه

 يهوا  بوا چوالش   یيارویرو يراب يقدرت متوسط قو کیتا  دهد يامكان م جمهوري اسالمي

 .دبمان يرو باق شيپ

این امكان براي محور مقاومت فراهم خواهد شود   ،يردولتيافزایش اهميت كنشگران غ با

ایون   .برخووردار شوود   يالمللنيو ب يا منطقه ياسيس يندهاایدر فر يشتريب ينیآفر تا از نقش

بعودي اینكوه    ةنكتو  .دهود يم شیرا افزا يپلماسیبه مشاركت در پاراد رانیا لیوضعيت، تما

خواهود بوود توا بوه آنهوا       يردولتو يغ گرانیباز نیا يتيامن يهاتيقابل تیوتق به دنبال ران،یا

امور ممكون    نیو ا ،يااز نظور منطقوه   .متخاصم بدهد يهابا گروه يتربرجسته ةقدرت مذاكر

 اسوت يس شوبرد يپ يبورا  يطور سنت خود قرار دهد كه به گانیرا در تضاد با همسا رانیاست ا

اقودامات جمهووري    ،يالمللو  نيدر سطح ب .هستند هبستوا يدولت نيب يبه روابط قو يخارج

 یيهوا  راهبوردي در مقابول قودرت    يبرابر يادیتا با ا دهد يم يشتريقدرت ب ،اسالمي، به آن

 .آنها را خنثي كند زيدآمیمثل آمریكا، اقدامات تهد

بوه   دیو با رانیو بوا ا  يجهوان  ةكه روابط جامعو  دهد يجهاني نشان م استيس اليس یيایپو

كوه   ابود ی رييو تغ -يردولتو يیک كنشوگر غ  مثابة به-تر با محور مقاومت  ل گستردهسمت تعام

و  متحوده   االتیو مسوتلزم تعامول ا   ،امر نیا .بر آنها دارد يشترينفوذ ب ،در  ال  اضر ،رانیا

 .عوراق اسوت   ينظوام  شوبه  يهوا  و گروه ها ياهلل،  وث  زب نندمقاومت ما يها غرب با گروه

 .از تعامل وجود دارد يسطح ،هرچند در  ال  اضر
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 گيري نتيجه

از همان اوایل پيروزي انقالب اسالمي، جمهوري اسالمي در راستاي تحقق ایدة صودور  

اي از نيروهاي مقاومت در مناطق مختلف به وجود آورده است كه اموروزه بوا    انقالب، شبكه

 در ادبيوات سياسوي و امنيتوي شوناخته     -تحوت عنووان محوور مقاوموت    -تحكيم این شبكه 

كند تا نفووذ   يادیا ينظام شبه يابتين يروهايتالش كرده است تا ن رانیاز آن زمان، ا .شود مي

فرهنگ مقاومت، جهاد  است توانسته ياسالمدر این راستا، جمهوري  .خود را گسترش دهد

در آن جواموع و مشواركت    رانیو كردن نفوذ ا نهیگام در جهت نهاد نياول مثابة و شهادت را به

خوود   ينظام يدستاوردهالبنان، اهلل   زب ،براي مثال .كند غيتبل ،يگام بعد رايب استيدر س

 ياسو ي وزب س  کیو خود را به  لیتبد ياسيس یةبه سرما -سازمان مقاومت کی مثابة به-را 

 .ه استكرد لیدر دولت لبنان تبد وزنة سياسيبا 

اسوالمي   رغم تهدیدهایي كه بوراي جمهووري   علي- و ظهور داعش هیسور يجنگ داخل

خوود را صوادر    ينقالبا تفكركرده است تا  يادیا آن يرا برا يدیهاي جد فرصت -اند داشته

در  يمردمو  اننظاميو  شوبه  يادیبا ا رانیا ياسالم يجمهور .كند و نفوذ خود را گسترش دهد

كوه عمودتاً از   -  يدفوا  ملو   يروهوا ي ن هی  و سوور يمردم جيبس يروهاياصطالح ن عراق  به

كارگيري نيروهاي فاطميون و زینبيوون   و همچنين با به -كنند استفاده مي يحلم يعيجوامع ش

 نیو بوا ا  .منطقه برداشته است ي نظمها را در جهت بازساز گام نياول از افغانستان و پاكستان،

كورده و   تیو را تقو -«محوور مقاوموت  »اصوطالح   بوه -خوود   يا اتحاد منطقه نظام رانیكار، ا

 .كرده است تر قيگسترش داده و عم ،جوامع نیر اخود را د پيوندهاي ةميموع

هوا و   افغوان  هوا،  يعراقو  هوا،  يمتشوكل از سوور   يعيشو  يفراملو  ةشبك کی يادیاایران با 

تا نفوذ خود را در سراسر منطقه و فراتر از آن  آورد به دست ميرا  یيها فرصت ها، يپاكستان

دهنود كوه    نشان موي  ،رانیا يماسال يجمهور نيروهاي مقاومت وابسته به .بگذارد شیبه نما

توا آینودة تعميوق نفووذ      دهنود  دست هوم موي   به اغل  دست ،چگونه قدرت نرم و سخت آن

 .اي را شكل بدهند جمهوري اسالمي در نظم امنيت منطقه
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 منابع فارسي .الف
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 .انقالب اسالمي
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 اسالمي-ايراني رويکرد الملل؛ بين روابط در مقاومت نظرية» ، 1931اهلل   كنگاوري، روح قادري 
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 .211-293 :2، ش12سياسي، س دانش
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