
Variables affecting the future of the chain of 

resistance in the West Asian region (Yemen, 

Iraq, Syria and Lebanon) 

Sajad Mohseni 

PhD graduate of International Relations, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

mohseni.sajad66@gmail.com 

Abstract 

The axis of resistance as a concept accepted in the political space has always been 

controversial, however, it seems that this concept can not express the behavioral 

integration of these forces with local conditions and new variables, so the concept of 

"resistance chain" can be more flexible and diverse. In addition; The important thing 

is to what extent the behavior of the resistance forces is ideological or geopolitical or 

even geoeconomic, and what is the pattern of friendship and enmity that governs these 

forces? On the other hand, the direction and future direction of this axis can also be 

unpredictable. Now, according to this introduction, the main question can be 

considered as what are the main variables affecting the future of the resistance chain? 

In response, it should be said that the five key variables include, first, the economic 

structure, second, the pattern of friendship and enmity, which includes the type of 

interaction and communication with the central actor, the type of interaction and 

communication with the near enemy, the type of interaction and communication with 

the distant enemy and the type of interaction and communication. Includes the host 

government, Third, the political structure of the forces, fourth, the social status of the 

resistance forces among the masses, and ultimately organizational goals, which can be 

positive or negative, will affect the future of the resistance. The present research has 

tried to answer the mentioned questions by using analytical-descriptive method and 

based on documental data collection. 
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 چکیده
همواره محل بحث بوده،   یاسددیسدد  ی در فضددا شدددهپذیرفته  یعنوان مفهوممحور مقاومت به
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 مقدمه

 یمشفاوت  یهاعمدتاً دستتتش وش برداشتتتت دهیچیپ  میاز مفاه  یکیعنوان  به  مقاومت
تفاوت    تواندیبه مستتهله م  کیشیژئوپل ایو    کیدئولوژیا یکردهایشتتده استتت  رو

محور به چه ستمت و  نیا ندهیآ نکهیکند  ا جادیا  موضتوعرا در نوع نگاه به  یخاصت
 یدر حال نای  استتت  قرارگرفشه نگرکالن یکردهایرو  ریتحت تأث  زین رودیم  ییستتو

در کنار هم قرارگرفشه   یکییشتککه موزا کیمانند استت که محور مقاومت اگرچه به
 ندهیآ تواندیم یو بوم  یکیدئولوژیا ،یکیشیژئوپل طیبنتا بر شتتترا  استتتت اما هرکدا 

 انیب  گونهنیموضتوع ممم را بشوان ا کی دیاستا  شتا نیداشتشه باشتد  بر ا یمشفاوت
که   ییایو مشتتابه ندارد بلکه بنا بر جاراف یخط  کردیرو کیمقاومت    ورکرد که مح

در مفمو    یستاخشارشتکن  ریتعک نیشتده استت  ماحصت  ا یستازیبوم  قرارگرفشهدر آن 
 انصتاراه تیمقاومت« استت  وضتع  رهیآن با مفمو  »زنج  ینیگزیمحور مقاومت و جا

ظاهر بیشتتشرین اشتتشراکات را با که به در عراق  یحشتتد الشتتعک تیبا وضتتع  منیدر 
اه در  ، حزب(128:  1399ستی،،  جمموری استالمی ایران دارد ننوروزی، فیاضتی

موضتوع به   نی  اردیقرار بگ   یبندطکقه کیچندان باهم در   تواندینم  هیو ستور کنانل
معناستت  نیبلکه به ا  کنندیم یجداگانه را ط ریمست  روهاین نیکه ا  ستتین نیا یمعنا
باوجوداین؛ تمامی این مستائ  بستشگی به    داشتشه باشتند یمشفاوت  ندهیآ توانندیکه م

  توانیمقتاومتت م  رهیزنج  نتدهیآ  یبررستتت  یبرا  بینی نیز دارد پیشمشایرهتای ییرقتابت 
 کردیقاب  اطالق و کاربستت بنابررو ینوعکه به گرفترا در نظر  یمشفاوت  یرهایمشا 
 رهیزنج  یستاخشار اقشصتاد یرهایباشتد  مشا   کیو ژئواکونوم کیشیژئوپل  ک،یدئولوژیا

مشفاوت باشتد، نوع   تواندیم گرید  یرویبه ن  روین کیاز  رستدیمقاومت که به نظر م
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هتای و زنجیره  استتتت  شتتتدهگرفشتهدر نظر    رانیمرکز کته عمتدتتاً ا  گریارتکتا  بتا بتاز
هتاشتتتم پور و حقیقی،  ن   انتدمقتاومشی تحتت تتأثیر هویتت مقتاومشی ایران قرارگرفشته

 یریدر مستتت  زیلکنتان ن  یاز بحران اقشصتتتاد  شیاه پحزب  ینوعبته(   217:  1399
هر   طیکه بنا بر شتترا کیقرار داشتتت، نوع تعام  و ارتکا  با دشتتمن نزد ینیچننیا
و  مشحدهاالتی  نوع تعام  و ارتکا  با دشتمن دور که اشتودیم یابیمشفاوت ارز  روین

  ی استیاستت  ستاخشار ست شتدهگرفشه نظرورت ثابت عمدتاً در صتبه  یستشیونیصتم میرژ
مشفتاوت،    اتیتمقتاومتت کته »رهکر محور« هستتتشنتد اگرچته بتا جزئ  رهیزنج  یروهتاین

موضتوع را  نیبرخوردار استت و ا  یخاصت  تیکه از اهم  روهاین نیا  یاجشماع  گاهیجا
اهداپ   ر،یخ ایرا دارند   یریشتتکاپ پذ ای یعموم جیکه توان بستت دهدینشتتان م
 رگذاریها تأثبودن آن یجابیا ای یاستتت که ستتلک یگرید  یدیلک  ریکه مشا  یستتازمان

در    یدهنده تنش دروناستت که نشتان زبانینوع تعام  با دولت م  تیاستت و درنما
  دولت مشکوع است یاسیبا ساخشار س  روین یسازگار ایکشور و  کی

  ،ی خط ریمست کیمقاومت در منطقه   رهیزنج ریاستت که مست نیمشت ص استت ا آنچه
اهداپ،   گرید  یاگرچه در ستو ستتین  گریکدی یو قاب  اطالق بر رو رپذیینیبشیپ

 روهاین نیا یو دشتمن یدوستش یو الگوها کیدئولوژیا یهاو آرمان یاستیستاخشار ست
توان گفت که رژیم استترائی   عنوان نمونه میبهاستتت   کینزد  گریکدیشتتدت به  به

شود، این در صورتی است که برای اه لکنان دشمن نزدیک محسوب میحزببرای  
مشحده از این کشتور بیشتشر استت و حشتد الشتعکی اولویت تالش برای خروا ایاالت

مشحده استت  در خصتوا انصتاراه توان گفت که دشتمن نزدیک ایاالتنوعی میبه
های زنجیره شه از سایر حلقهیمن نیز اگرچه شعارها بر ضد اسرائی  به نظر الما  گرف
 مقاومت است اما دشمن نزدیک عربسشان سعودی است 

های  توصتتیفی بر استتا  داده -ذکر استتت پهوهش حاضتتر از روش تحلیلیقاب 
شتده استت  عالوه بر این، روش تحقید در این پهوهش  ای انجا استنادی و کشاب انه

رویکردهای نظری م شل، ای است که از  گانهیک چارچوب مفمومی از عناصر پنج
های شتده استت و تالش شتده تا با استشفاده از این عناصتر؛ آینده زنجیرهاستش راا

مذکور در خصتوا    یرهایدر ادامه ابشدا مشا بر این استا    مقاومت ترستیم شتود 
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اه  در عراق، حزب  یحشتد الشتعک  یروهایستس  ن  شتود،یم  یبررست منی انصتاراه
و   روهاین نیاز هرکدا  از ا  یبندجمع  تیشتد و درنماخواهد  یبررست  هیلکنان و ستور

پیش از ورود به بحث اصلی مکانی نظری کار ارائه     شودیرو ارائه م  شیپ یرهایمس
گانه اثرگذار بر آینده زنجیره مقاومت را موردبررستی  خواهد شتد که مشایرهای پنج

 دهد قرار می

 زظجیره مقاومتگاظه اثرگذار بر چارچوب مفهومی: متغیرهای پنج  1

ممم     یدل کیبه  چندبعدی استت  یگفت که مفمو  محور مقاومت مفموم دیبا  ابشدا
 یو بافت اجشماع  یاسیساخت س  ،یکیشیژئوپل  طیبا شرا  روهاین  نیا  یرفشار  دیکه تلف

 نیبه هم  گذاردیم ریها تأثآن ندهیستاخشه که بر آ زیمشما  گریکدیاز  ینوعها را بهآن
از انعطاپ را نشتان  یشتشریب زانیاستت که م  یمقاومت« مفموم  رهیخاطر مفمو  »زنج

رفشار  تواندیدارد که م ییهاها و نقطه عط،اشتاره به حلقه گرید  یو از ستو دهدیم
 یبرا  توانیرا م  یمشعتدد  یرهتایدهتد  مشا   رییتا   نتدهیرا در آ  روهتاین  نیا  یستتتازمتان

 یظرچارچوب ن کینشوان  دیشتتا  نیباوجودا  در نظر گرفت  هارهیزنج نیا یابیارز
 تواندیاما م  افتیمقاومت در منطقه   یهارهیرفشار زنج یخاا و قاب  کاربستت برا

  یباشتتند  ستتاخشار اقشصتتاد   یابیاشتتاره کرد که قاب  ارز یمشتتشرک یرهایبه مشا 
  کننتدهنیتضتتتم  توانتدیم هتاشتتترانیپ نیتراز ممم  یکیعنوان  مقتاومتت بته  یهتارهیزنج

تواند میزان وابستشگی به  ، این ستاخشار اقشصتادی میباشتد  یگریو تداو  باز  تیفیک
عنوان دولتت حتامی در نظر بگیریم نیز دولتت حتامی را تعیین کنتد  اگر ایران را بته

های مقاومت تأثیر المللی علیه ایران بر زنجیرههای بینصتورت ییرمستشقیم تحریمبه
  یروح رفشار   یو دشمن  یوسشد  ی  الگوها(Crisis Group, 2010: 10ن   خواهد گذاشت

 یکم زانیبا م یحوزه برداشتت مشتشرک نیدر منطقه استت که عمدتاً در ا  روهاین نیا
 گرید  یاستت  از ستو رانیا  یاستالم یجممور کردیوجود دارد که مشأثر از رو  رییتا 

هستشند که   یمقاومش یهارهیزنج نیا  یاصتل  ونددهندهیپ  یو دشتمن یدوستش یالگوها
   یتدل  افشنیتچراکه ذاتاً    یجابیا یکردیدارند تا روبه مستتتهلته  یستتتلک کردیعمتدتاً رو

الگوهای دوستشی و دشتمنی استت     یهمکار   یبه دال افشنیتر از دستت  مکارزه ستاده
مفمومی برگرفشته از نظریته مجموعته امنیشی بتاری بوزان استتتت کته بر استتتا  آن 
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ها فرایندهای عمده شتتود که در آنای از واحدها تلقی میمجموعه امنیشی؛ مجموعه
تنیده شتتده استتت که مشتتکالت امنیشی کردن و ییرامنیشی کردن تا آن اندازه درهم

(  55:  1388بوزان و ویور، ن   از یکدیگر تحلی  یا ح  شتتودتواند جدای  امنیشی نمی
نوع تعام  با دشمن   ران،یا یعنی ساز  نیابشی  گرینوع ارتکا  با باز  ریمشا  نیدر درون ا
  گاهیجا ،یاستینمفشه استت  ستاخشار ست زبانیو نوع تعام  با دولت م کیدور و نزد

 نییهستتشند که تع  یرگ ید  یرهایمشا  زین یستتازمان یهاتیو اهداپ و اولو یاجشماع
 نیدور خواهند شتتد و دو  ا ای کیبه هم نزد ندهیدر آ  روهاین نین ستتت ا کنندیم
نست  خواهند    رییخصتوا پ  از تا به  رانیدر قکال ا یمواضتع  ایچه موضتع    روهاین

  اشاره خواهد شد رهایمشا  نیصورت م شصر به ابه زیر داشت  نمودار
  

 زنجیره مقاومتمشایرهای اثرگذار بر آینده 

 الگوهای دوسشی و دشمنی

 ساخشار سیاسی

 جایگاه اجشماعی

 اهداپ سازمانی

 نوع تعام  با بازیگر نیابشی ساز

 نوع تعام  با دشمن نزدیک

 نوع تعام  با دشمن دور

 نوع تعام  با بازیگر میزبان

 میزان اسشقالل مالی کنونی

ساخشار 

 اقشصادی
 نیرو در تأمین هزینه های آتیتوان 
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 گانه اثرگذار بر آینده زنجیره مقاومت نمنکع: نگارنده(: مشایرهای پنج1 نمودار شماره

 
گانه تأثیرگذار بر آینتده زنجیره مقتاومت در ادامه توضتتتی   گونه که مشایرهای پنجآن

امتا پوشتتتانی دارنتد  هتای مقتاومتت در برخی از مشایرهتا همخواهتد داد، گرچته حلقته
توانتد رفشتارهتای مشفتاوتی از شتتتونتد کته در عمت  میطی، مشنوعی را شتتتامت  می

 یبررست منی انصتاراهمقدمه ابشدا   نیتوجه به ا باستاز داشتشه باشتد   شتعارهای همستان
قرار    یمورد تحل گانهپنج  یرهایخواهد شتتتد، ستتتس  حوزه عراق بر استتتا  مشا 

مشفاوت   ییعنوان فضتتابه  هیستتور تیدرنمااه لکنان و   در ادامه بحث حزبردیگ یم
  موردتوجه قرار خواهد گرفت

 های پژوهشیافته  2

گانه ستاخشار اقشصتادی، الگوهای  های پهوهش شتام  کاربستت مشایرهای پنجیافشه
شتود   دوستشی و دشتمنی، ستاخشار ستیاستی، جایگاه اجشماعی و اهداپ ستازمانی می

اه لکنان و دالشتعکی در عراق، حزباین مشایرها در خصتوا انصتاراه یمن، حشت
صتتورت مفصتت  به هرکدا  از این دولت ستتوریه قاب  اطالق استتت که در ادامه به

هتا طکد قتاعتده  موارد پرداخشته خواهتد شتتتد  ترتیتح توضتتتی  و تحلیت  این زنجیره
گیری جدیدتر ازنظر زمانی به  های شتتک خاصتتی نکوده و صتترفاً بر استتا  حلقه

 تر است قدیمی

 یمن اظداراهللحلقه او :   2-1

بشوان    دیشا کردیرو  ثیو نه از ح  یساخشار و رفشار سازمان  ثیرا از ح  منی  انصاراه
مقتدمته خیزش انصتتتاراه یمن،  مقتاومتت دانستتتت     زنجیره یهتاحلقته نیتراز جوان

 نیورود ا(  93:  1398کریمی فرد و جمشتتیدی،  ن   تأکید بر هویت شتتیعه زیدیه بود
به رهکری عربستشان ستعودی و   2015ائشالپ در مار    یروهایستازمان به جن  با ن

امتارات مشحتده عربی و بتا همراهی بحرین، مصتتتر، اردن، کویتت، مراکش، قطر و 
 ,Serebrovدانستت ن  یتفکر ستازمان یریگ در شتک  ینقطه عطف  توانیرا مستودان  

و  ینظام یدهازمانکنار ستت رد ستتازیستتاخشارو  یاستتینظم ستت جادی  ا(4 :2017
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و  یدوستش یمرزها  نییو الکشه تع  یریگ و جمت  یدئولوژیا یریگ و شتک   یکیلجستش
استا  در   نیبوده استت  بر ا  منیاز جن   انصتاراه یازجمله دستشاوردها  یدشتمن

ستتتازمان   نیبر ا  رگذاریتأث  یرهایهرکدا  از مشا  اتیصتتتورت مفصتتت  جزئادامه به
  خواهد گرفت ارقر یابیو ارز یموردبررس

ترین کشورهای عربی منطقه از حیث اقشصادی  عنوان یکی از ضتعی،یمن همواره به
درآمد  عنوان کشتورهای کمشتود  این کشتور در آمار بانک جمانی بهدر نظر گرفشه می

(  چنین شترایط  Mayor, Bohl, Hanna, Mapes and Rafa, 2019: 6ن   آیدبه شتمار می
نیروهای داخلی نوعی وابستشگی اقشصتادی به خارا از اقشصتادی ستکح شتده تا عمده 

منکع مشت ص   یازنظر اقشصتاد یکنون  طیدر شترا این کشتور را تجربه کنند  انصتاراه
عنوان قلح  بر استشان مأرب به  روین نیاستت که تستلط ا یطیدر شترا نیندارد  ا یمال

ر بنتدر  تستتتلط ب  نیبرخوردار استتتت  عالوه بر ا  ییبتاال  تیتاز اهم  منینفتت و گتاز  
خواهد داد   نامکا  روین نیبه ا ،رونیبا جمان ب  منی یاتیح  انیشتتتر  عنوانبه دهیالحد

دهد    شیافزا ییایدر حوزه تجارت در  خصتوابهخود را   یکه بشواند توان اقشصتاد
هم بشواند مأرب و هم   رسدیبه نظر م دیصل  بع  یدر صورت توافد برا  باوجوداین

نشتان    زین منی  یدانیم تیوضتع  نکهیا  خصتوابه ،داشتشه باشتد  اریرا در اخش دهیالحد
برنتده   نوعیبته  ابتدیتتستتتلط    دونقطته نیبشوانتد بر ا زمتانهمکته   ییرویکته هر ن  دهتدیم

در کنار   یسازمان  التیگفت که تشک  توانیم  انصاراه  ندهیآ یجن  خواهد بود  برا
  ی ب شت  انصتاراه  کهدرصتورتیاستت   یدارتریپا یمنابع مال  ازمندین یاستیست تیریمد

 باقدرت زیرا ن  ودخ  یباشتد، آنگاه عمالً قدرت اقشصتاد منی ندهیآ یاستیاز ستاخشار ست
 منیبه خارا از   روین نیا یمال یوابستتشگ  درنشیجهخواهد کرد و   دیتلف یاستتیستت

  است یرگیمیدر تصم ششریآن اسشقالل ب جهیکه نش افتیکاهش خواهد 
  انصتاراه ندهیبر آ  رگذاریتأث  یرهایمشا   نیترممم  ازجمله  ینو دشتم یدوستش یالگوها

چگونه استتت و چگونه   رانیبا ا  روین نیا یکیو نزد یدور  نکهیهستتشند  ا منیدر 
و از  ستتتوکیتمقتاومتت در منطقته ارتکتا  برقرار کنتد از    هتایرهیزنج  گریبتا د  توانتدیم

  یتلق  یگریرا دشتمن و د یعربستشان ستعود تواندیم زانیتا چه م نکهیا گرید یستو
تعارض  گریقرار دهد  در حوزه د گرید  یکند در ستو ،یکرده و خود را با آن تعر
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کشتور در درازمدت دشتمن  نیکه ا  ستتین یبه حد  مشحدهاالتیبا ا انصتاراهمنافع  
الکشه صتادق    یستشیونیصتم میموضتوع در خصتوا رژ نیشتود  ا یتلق انصتاراهدور 

 یرا دارد که دشتتمن دور برا  یپشانستت نیا  یستتشیونیصتتم  میباشتتد  رژ  تواندینم
تواند تاییر رفشار انصتاراه ترین دالی  این ادعا می  یکی از مممشتود یبلندمدت تلق

یمن در قکال خروا این نیرو از لیستتت تروریستتشی توستتط دولت بایدن باشتتد  از 
ب شتتتی از خروجی انصتتتاراه مقتابلته بتا ستتتوی دیگر اگرچته در کنش کالمی  

به ستکح  ن  مانند حشتدالشتعکیمشحده استت اما تعارض منافع این ستازمان بهایاالت
مشحده از به ستکح حمایت ایاالتن   مشحده در عراق(، ستوریهحضتور مستشقیم ایاالت

حمایت مستشقیم از رژیم استرائی  در حمله به  ن  اههای معارض استد( و حزبجریان
 مشحده باال نیست های لکنان( با ایاالتسرزمین
  افتیدر  رانیرا از ا  یو مشتاوره نظام  یاستیست تیحما نیشتشریب  منی  انصتاراه اگرچه

اه  با نوع ارتکا  حزب رانیستتازمان با ا نیگفت که نوع ارتکا  ا  توانیاما م کندیم
بتا آیتاز جنت  ائشالپ علیته یمن   مشفتاوت استتتت  رانیبتا ا  یحشتتتد الشتتتعک  یو حش

جمموری استتالمی نیز تالش کرد تا موضتتع خود را در قکال مستتهله مشتت ص کند 
به    کینزد یشتعارها و اهداپ ستازمان  کیدئولوژیدر حوزه ا  ( Sterinberg, 2021: 5ن 
  رانیا انیم توانیرا نم یقدرتمند  رامونیپ-اما ارتکا  مرکز دهدیم هرا توستتع   رانیا

 انصتتاراه کیشیمنافع ژئوپل  کهدرصتتورتیاستتا    نیکرد  بر هم ،یتعر  انصتتاراهو 
 کردیگفت که رو  توانیم ابد،یاستشقالل    زیستازمان ن نیا  یکند و منابع اقشصتاد  رییتا 
خواهد    یاما تعد کندیم  رییگفت تا   ناگر نشوا زین یاستالم  یستازمان به جممور نیا

  برخوردار است ییباال تیسازمان« از اهم یمقاب  »نقش رهکر یشد  در سو
را  کیدر حال حاضتتر دشتتمن نزد منیحاکم بر    طیشتترا   یبه دل منی انصتتاراه

عربسشان و امارات مشحده   انیم  یادیتفاوت ز  ن؛یو باوجودا  داندیائشالپ م  یروهاین
در    صتاراهان   شتودیم یمش اصتم تلق کیقائ  استت  عربستشان درواقع دشتمن نزد

و  یمالز ،یعرب مشحدهامارات   ،یعربستتشان ستتعود  یستتشیترور یهاگروه ستتتیل
را  کیاز دشتتمن نزد  ریتعک تواندیم طیجن  و بمکود شتترا انیقرار دارد  پا ایاستتشرال

  یها جن  و تنش  انیبه نوع پا یبستتتشگ  یادیمستتتهله تا حدود ز نیمشفاوت کند  ا
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نیز عربستشان ستعودی انصتاراه را نیروی نیابشی ایران    در ستوی مقاب   دارد ماندهیباق
می بتتهتلقی  را  یمن  جنتت   و  ستتتعودیکنتتد  تقتتابتت   دارد-نوعی  نظر  در    ایرانی 

 ( Feierstein, 2019: 20ن 
  یتلق   یستتشیونیصتتم میاز آن رژ  شیو پ مشحدهاالتیا انصتتاراه یدور برا دشتتمن

  انصتتاراهبا  زیبرانگ چالش چندان دنیباو دولت   مشحدهاالتی  نوع تعام  اشتتودیم
داده استتتت     رییتا  مشحتدهاالتیترا بته نستتتکتت ا میرژ  گتاهیمستتتهلته جتا  نینکوده کته ا
 نیدر ا  رانیرا از ا  انصاراه تواندیکند م دایادامه پ ندهیراهکرد در آ  نیا  کهیدرصورت

 یهتاگروه  ستتتتیرا در ل  انصتتتاراهدولتت ترامت     2021  هیتدور کنتد  در ژانو  نتهیزم
که تالش کرد  منیح  مسهله  یبرا دنیبا کردیکه با توجه به رو  قرارداد  یسشیترور
بته    انصتتتاراه  کردیرو  نتدهیختارا کنتد، آ  یستتتشیترور  ستتتتیرا از ل  انصتتتاراهتتا  

مشحده و اتحادیه    گرچه شتاید ایاالتداشتشه باشتد  یراتییتا  تواندیم  زین مشحدهایاالت
اند اما این موضوع به معنای نداششن منافع  جن  یمن نداششهاروپا چندان ورودی به  

(  در ستتوی دیگر عربستتشان  Baron, 2019: 6ن   این کشتتورها در یمن نکوده استتت
«، 1ای بتا یمن کنتد  »چتانت ستتتعودی تالش کرد تتا بشوانتد چین را وارد بتازی منطقته

مش صتتص ستتیاستتت دفاعی چین در گزارش تحلیلی خود با عنوان »چین و جن  
المللی صتتل   های بینکند که پکن نقش حامی تالش شتتده یمن« عنوان میفراموش 

کند  دولت چین از روند تاییر قدرت در یمن بر استتا  رویکرد در یمن را ایفا می
فار  و مذاکرات صتل  با وستاطت ستازمان مل   شتورای همکاری خلیج و برنامه

 ( 141:  1398بزرگممری و نجفی، ن  کردحمایت می
خصتتتوا پ  از جنت  وجود نتدارد کته بشوان نوع  بته  یزبتانیعمالً دولتت م  منی  در

 روین نیو ستتاخشار ا  انصتتاراه  نیرا مشتت ص کرد  باوجودا  زبانیتعام  با دولت م
عنوان  و نه به ندهیدر آ  یاستیاز ستاخشار ست ینشتان داده استت که تالش دارد ب شت

 هادی  منصتتورجنوب و   یروهایندر کنار   انصتتاراهباشتتد     یبد ایو    حیرق  یروین
  یبلکه دولت ائشالف  ستتین  روین کیتستلط    یفضتا  من،ی  یکه فضتا  دانندیم  خوبیبه

داشتتت  اگر  در اخشیار از قدرت را  یدر آن ب شتت توانیاستتت که م یریتنما مستت

 

1 . Chang 
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به ستمت مبکت و   رانیباشتد تعام  با ا منی یاستیب ش مستلط ستاخشار ست انصتاراه
 منیدولت   یکل استتیباشتد در قالح ست  یاستیستاز قدرت   یر تنما ب شتو اگ   ندهیفزا

 یاستالم  یجممور یبرا یاهر  فشتار تواندیحالت م نیرفشار خواهد کرد و در بمشر
  باشد رانیا

 رویپ-یکام  حام ی»رهکر محور« الکشه نه لزوماً به معنا  روین نیا  یاستتیستت  ستتاخشار
های م شل، از ستوی ساخشار سیاسی دورهها بر این باور هستشند که در  حوثی  استت 

شتده استت تا در ستاخشار ستیاستی یمن اند و اکنون فضتایی فراهمشتدهبه حاشتیه رانده
مشتتت ص   یاگونهرهکران به  ؛نیباوجودا  ( al-Rubaidi, 2019: 12ن  ایفای نقش کنند

 یوابستشگ  زانیمانند ترور، م یاستیست ستازهای  شتگفشیکه در صتورت وقوع   شتوندیم
شتتود    زش یدچار فرور  یاستتینکاشتتد که ستتاخشار ستت  یاگونهن به رهکر بهستتازما

آنچه در لکنان وجود دارد  -حدودی تا  الکشه– مانندبه رویپ-یحام  وندیپ  کهدرصورتی
  کی شیژئوپل التیستازمان بر تما  کیدئولوژیا کردیمعناستت که رو نیشتود به ا جادیا

خواهد شد   دارتریپا انصاراهو  یاسالم  یجممور یمقاومش رهیو زنج  ابدییم یبرتر
خواهد ماند که تحت  یباق کیشیژئوپلو  یشیموقع  کردیهمان رو  صتورت نیا ریدر ی
  انصتاراهرفشار  پذیری  بینیپیشمستهله   نیخواهد بود که ا ریمشا   ط،یشترا  رییتا   ریتأث

که تمای  دارد  های م شل، نشتان داده  کند  انصتاراه در برههمیدشتوار   ندهیرا در آ
 نوعی فضای ائشالفی در داخ  یمن ایجاد کند به

 یچندپاره استتت که امکان تستتلط فراتر از ستتاخشار اجشماع  یاجامعه  منی  جامعه
بتدرالتدین الحوثی از شتتتمرت و   اگرچته  بته خود را محتدود کرده استتتت   کیتنزد

( اما  Feierstein, 2019: 10ن   خصتوا در صتعده برخوردار استتمحکوبیت باالیی به
  طلحهیتجز  یروهاینای در یمن حوزه نفوذ را محدود کرده استتتت   ستتتاخشار قکیله

  طی بدان معناستت که حداق  در شترا نی  اکنندیرا تجربه م یمشفاوت طیجنوب شترا
  ستهلهم  نیشتود  ا یگفشمان کشتورشتمول تلق کی  تواندینم  انصتاراهحاضتر گفشمان 

 جیدر حال حاضتر بر بست ینیلط سترزمبرده استت که تست  شیپ یاگونهرا به  طیشترا
 نتدهیآ  گتاهیجتا  نیبر ا  عالوهنکتاشتتتد     تیتدر اولو  منی  ونیفراتر از حوث  یاجشمتاع

با  روهاین نیقدرتمند، نوع تعام  ا  هایرستتانه  ااتیبه حجم تکل  یبستتشگ   انصتتاراه
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  دارد یخود  یروهاین یازهاین  نیم ال، و تأم هایگروه
های داخلی آیاز شد  های فراوانی برای گروهامیدها و انگیزهیمن با   2011تحوالت  

درواقع نیروهای ستتیاستتی داخلی به دنکال گذار از وضتتعیت کنونی به وضتتعیشی با 
مشتتارکت حداکبری بودند این در شتترایطی بود که کشتتور از بحران ستتیاستتی و 

برد، فضتتای ستتیاستتی یمن برای مرد  یمن شتتمالی که  اقشصتتادی شتتدیدی رنج می
صتورت تاری ی در فضتای امامت زیدیان وضتعیت مستشقلی را تجربه کرده بود  به

(  انصاراه نیز از این قاعده مسشبنا نکود  Feierstein, 2019: 4ن  رسیددشوار به نظر می
مناستتتح در    تیجن ، موقع   انیابشدا پا منی انصتتتاراه  یاهداپ ستتتازمان  تیتاولو

  ی رویعنوان نبه  رش یپذ من،ی ندهیآ  یاستتیمذاکرات، ستتمم مناستتح از ستتاخشار ستت
  طی در شتترا  باوجوداین؛استتت    یامنطقه  یاستتیستت  یگریو باز  یالمللنیمشتتروع ب
  این در صتورتی استت که منافع عربستشان و خواهد کرد  رییتا   هاتیاولو نیمشفاوت ا

ترین  ذکر استتت که مممصتتورت دیگری استتت  الکشه این نکشه قاب جریان ائشالپ به
یابی انصتاراه در مرزهای عربستشان  ان ائشالپ، جلوگیری از قدرتوجه مشتشر  جری

گیری دولت و تستلط  و امارات مشحده عربی استت اما در خصتوا چگونگی شتک 
های  های ستیاستی مشنفذ، دو کشتور اولویتهای جنوبی و شت صتیتامارات بر جریان

اید، درصتدد  مشفاوتی دارند  امارات مشحده عربی از زمان به قدرت رستیدن محمدبنز
ای بیشتتشر بوده و از کنشتتگران نیابشی خود در یمن، لیکی، دستتشیابی به نفوذ منطقه

ستتتودان، اریشره و ستتتومتالی برای تستتتلط ژئوپلیشیکی بر این کشتتتورهتا حمتایتت  
(  از طرپ دیگر 90:  1398یال  نیا و پیرمحمدی،  ن   آورده استای به عم جانکههمه

  شتودکشتور یک اولویت اقشصتادی ممم تلقی میتستلط بر بندر الحدیده برای هر دو 
(  بتاوجوداین انصتتتاراه توانستتتشته منتاطد  yemenconflict.crisisgroup.org, 2022ن 

صتورت کلی مناطد تحت استشراتهیک یمن را تحت کنشرل درآورد  در شتک  زیر به
 توان مشاهده کرد کنشرل انصاراه و سایر نیروهای درگیر را می
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 مناطد تحت کنشرل نیروهای انصاراه و سایر نیروها : 1 شک  شماره

 (/https://yemenconflict.crisisgroup.orgنمنکع: 

 در عراق یحلقه دوم: حشد الشعط 2-2

  یده مکارزه با داعش سازماناولیه    باهدپ  2014عراق از سال    یمردم  جیبس  یروهاین
 Felbabن   که نقش به ستتزایی در شتتکستتت داعش در جکمه عراق داشتتشند  شتتدند

Brown, 2019: 1)    نتاتوانی نیروهتای رستتتمی دولتت عراق در حفر یکستارچگی
سترزمینی و ستیاستی ستکح شتد هیهت دولت به ریاستت نوری مالکی در جلسته روز 

وزیر یا هر شت ص دیگر اخشیار به ن ستت 301با صتدور قرارداد    2014دهم ژوئن  
دهی و ستالح و ادوات موردنیاز  داد نیروهای داوطلح برای تأمین امنیت را ستازمان

 ( 88:  1399آزاد، ن  ها را تأمین کندآن
بحران را سترلوحه کار   طیدر شترا رانیدر ا یاجشماع  جیپشتشوانه تجربه بست  روین نیا

در   افشنی تیخود را در وهله اول رستتم تیمذکور اولو  یروهایقرار داده استتت  ن
 ،یکشتور تعر نیا  یو نظام  یاستیست دنهعراق و جذب شتدن در ب  یاستیست  یضتاف

  ی روهایاز ن یرا ب شت  روین نیا  2015در دستامکر   یدرالعکادیخاطر ح نیبه هم  ،کرد
  روها ین نیداعش، ا پیشتترویاعال  کرد  با فروکش کردن دامنه حمالت و   یحکومش
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  ابوممدیو   یمانیخود بودند که ترور ستردار ستل  یفلستفه وجود ،یبازتعر  ازمندین
و  یاستیدر بدنه ست  روهاین دینقش جد  ،یتوانستت بازتعر  یادیز حدودممند  تا  

  عراق را با مشک  روبرو کند  ینظام
عراق استت ازنظر  یاستیاز ستاخشار ست یب شت نکهیا   یمقاومت در عراق به دل رهیزنج
خاطر تا   نیبه هم کندیم نیتأم یخود را از دولت مرکز یاز منابع مال  یب شت  ،یمال

باوجوداین طی  باشتد  یرگیمیباداد در تصتم  ریتحت تأث تواندیم  زین  یادیحدود ز
تکع آن اقشصتتاد  توجمی بر اقشصتتاد عراق و بهدهه اخیر کاهش قیمت نفت تأثیر قاب 

 نیا گرید  یواز ست  ( Abbas, 2017: 11ن  نیروهایی مانند حشتدالشتعکی داشتشه استت
 نتدهیبتا دولتت عراق را در آ  روین  نیا  عتامت نوع ت  توانتدیم  یمتال  یوابستتتشگ   زانیم

در خصتوا وابسشگی در جمت مقابله کند   ایدر جمت استشحاله و    رییدستش وش تا 
که هنوز آیاز فعالیت رستمی حشتدالشتعکی در    2015توان گفت که تا ستال مالی می

میلیون   60، مکلغ 88با صتتتدور قرار شتتتماره   2015فوریه    24عراق بود، دولت در 
قرار مجل   ن   دالر جمت توانمندستازی هیهت حشتدالشتعکی در عراق اخشصتاا داد

کته »بحران   دهتدینشتتتان م  زیدر عراق ن  یبحران متال(   1:  2015،  88الوزراء، رقم  
 کردیرو گرید  یمزمن استتت  از ستتو  ایدهیبه پد  شتتدنتکدی دستتشمزدها« در حال 

مانند  یدیکل  عاتدر خصتتوا موضتتو یحشتتد الشتتعک  کردیبا رو  زیاق ندولت عر
در عراق مشفتاوت استتتت که   رانیا  گتاهیاز عراق و جتا مشحتدهاالتیتا  یروهتایخروا ن

  است یمح  منازعه با حشد الشعک
  انصتاراهبا  ینوععراق به یدر خصتوا حشتد الشتعک یو دشتمن یدوستش یالگوها

کار آمدن داعش    یو ستس  رو  2011حوالت ت  ریتحت تأث  روین نیمشفاوت استت  ا
تر  صتورت مفصت  خود را شتک  داده استت  در ادامه به  یهاوارهاز طرح  یادیب ش ز

  مسهله پرداخشه خواهد شد نیبه ا
  ی مانیستردار ستل یهاشتهیاند  ریتحت تأث یگریمقاومت د  یرویاز هر ن شیب  روین نیا

در   مشفاوت استت  زین ستاز  نیابشیخاطر ازنظر ارتکا  با دولت مرکز و   نیبوده به هم
ای نیز وجود دارد که اگرچه نیروهای بستیج مردمی عراق تحت این مستیر الکشه ایده

توان نیروهای نیابشی ایران در عراق  ها را نمیتأثیر جمموری استالمی هستشند اما آن
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ه اهداپ ستتازمانی خاا خود را ملی هستتشند ک  ها نیروهای فرودانستتت چراکه آن
 O’Driscoll and های ستیاستی داخلی قرار دارنددارند و در فرایند رقابت با جریان

van Zoonen, 2017: 14))  ممند   ابوممدیو  یمانیترور ستتردار ستتل ن،یباوجودا
 نیا د،انیتگرد ،یتضتتتع  یتا حدود  رانیبا دولت ا  یحشتتتد الشتتتعک یحلقته ارتکتاط

است    قدرتمندی  یاتصال  یهاحلقهنیازمند شود اما    تیتقو  تواندیاگرچه م  ،یتضع 
تعارض  ریدرگ  یزمان یهااز برهه  یدر برخ یحشتتد الشتتعک  یروهاین نیعالوه بر ا

حشتد با   انیمستهله منجر به تنش م نیاند که ابوده  رانیعراق با ا یمنافع دولت مرکز
  عراق شده است یدولت مرکز

و   یستشیترور یهاگروه ،یحشتد الشتعک یریگ شتک   یهه زماندر بر کینزد دشتمن
صتورت  در عراق، هنوز به  روهاین نیداعش بوده استت اما با کمرن  شتدن حضتور ا

مانند  یموضتع  یهازمان بحران نینشتده استت  در ا ییشتناستا  یکیدشتمن نزد یقطع 
  نتهیزم  نیدر ا  خأل  نیبتاشتتتد  بتاوجودا  نیگزیجتا  توانتدیعراق م  یبحران اقشصتتتاد

دولت    یزمان یهااز بازه یهمواره وجود داشتتشه استتت که موجح شتتده تا در برخ
  بحران اقشصتادی  شتود ییشتناستا  یالکشه موقش کیعنوان دشتمن نزدعراق به  یمرکز

های اه  ستنت نیز در کنار نیروهای تواند ستکح شتود که برخی از گروهنوعی میبه
  ظمور داعش نیز وجود داشتتتتشتتتیعی قرار بگیرند، الکشه این وضتتتعیت در زمان  

 ( Felbab Brown, 2019: 4ن 
در    یحشتد الشتعک یدشتمن یالگو  نهیزمپ  زین  یستشیونیصتم میو رژ مشحدهاالتیا

 مشحدهاالتیا  یستران حشتد از ستو  یبرخ  میبه دشتمن دور بوده استت  تحر کردیرو
عراق بته  یمردم  یروهتایو ن  مشحتدهاالتیتا انیتخصتتتومتت م ینشتتتان داد کته فضتتتا

 نیچن  نیازاشی  پرودیداخ  عراق م  یدر فضتا روین نیکردن ا زولهیا  یوستوستمت
در   یتنش داخل طیشتترا نیاستتت  ا  شتتدهگرفشهاه لکنان در نظر  حزب یبرا  یروند

  یباال بکرد  از ستو   زیرا ن یبر حشتد الشتعک یو فشتار عموم  شیافزا تواندیعراق را م
  یجممور   کردیرا بته رو  مشحتدهایتاالتدر تنش بتا    یحشتتتد الشتتتعک  کردیرو  گرید

ترین دیدیه نیروهای حشتد   در حال حاضتر مممکردخواهد    کینزد  رانیا یاستالم
 ( Felbab Brown, 2019: 6ن  مشحده از عراق استالشعکی بیرون راندن ایاالت
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نظامی م شل، با استتامی و های شتتکههیهت حشتتد ترکیکی از گروه  2016 تا ستتال
کردند، بنابراین دولت  ای ستتیاستتی مشفاوت بود که با نا  خود فعالیت میهگرایش

وزیر عراق در عراق به ستمت ستاخشارمندی حشتد حرکت کرد  در این رابطه ن ست
دهی حشتد شتعکی  ستازمان  را باهدپ باز  91، امر دیوانی شتماره  2016فوریه    24روز 

 تصتتویح شتتد 40ره در قالح قانون شتتما  2016نوامکر   26صتتادر کرد که در روز 
  یبا دولت مرکز   یحشتتد الشتتعک رابطه(  5-3: 2016، 4429 الوقایع العراقیه، رقم ان 

این امر حشی در دولت حیدرالعکادی نیز وجود  بوده استت   نوستان پر  یاعراق رابطه
داشتت تا جایی که حیدرالعکادی در خصتوا نفوذ حشتد در ستاخشار عراق نگران 

نوستان در دولت مصتطفی الکاظمی نیز تشتدید  بطه پر( این راAbbas, 2017: 8ن   بود
ستکح   ،کم یبازه زمان نیتا تقاب  و ت اصتم در ا یاز همکار یاگستشرده ،یطشتد   

عراق شتناخشه شتود   یرستم  یروهایاز ن یعنوان ب شتبه یشتده تا اگرچه حشتد الشتعک
 گرید  یعراق روبرو باشتد  از ستو  یاستیدر ستاخشار ست رش یاما همچنان با مشتک  پذ

 مشحدهاالتیبه ا  یکردیباشد و چه رو  یدر عراق چه کس  ریوزن ست  نکهیبسشه به ا
 زین یحشتتد الشتتعک  یروهایکشتتور در عراق داشتتشه باشتتد، رفشار ن نیا  یروهایو ن

از   شیرا ب ی  دولت عراق حشتدالشتعک(Felbab Brown, 2019: 3ن  استتمشفاوت بوده  
در   رانیا یاستتالم  یجممور هایاستتتیاز ستت  یبداند، تابع   یت مرکزتابع دول نکهیا

  کرده است داریرا پا نیطرف انیمسهله تنش م نیکه ا کندیعراق قلمداد م
  ی روهایکه الکشه ن  دهندیم  یعراق تشتک انیع یرا شت  روین نیا  یاستیستاخت ست عمده

 :Abbas, 2017ن   است  دادهجایدر خود    تیصورت اقلبه زیرا ن  انیزدیاه  سنت و ا

  یاستتت، حشتتدالشتتعک  منیعراق که مشفاوت از   یاستتیستت  طی  با توجه به شتترا(12
و  ستتا  تیدر اولو  یرهکر محور ندارد بلکه ستازوکار مشتارکت انش ابات یستاخشار

درون   یعراق استت، ازنظر ستاخشار کل یاستیاز بدنه ست  یاشتدهتیچون ب ش تبک
  شودیخارا از ساخشار محسوب نم  یو بد گرفشهعراق شک  یاسیساخشار س

داعش در عراق به وجود آمد،  یهاتیفعال  دیواستتطه تشتتدبه  روین نیا کهییازآنجا
  یفلستتتفته وجود   ،یبته بتازتعر  ازیتن  یادیتبتا کتاهش قتدرت داعش تتا حتدود ز  عشتاًیطک

داعش    در شترایط شتکنندگی ستاخشار ستیاستی و نظامی عراق،خود داشتشه استت  
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های زیادی از یرب و پیدا کرد و توانستت طی مدت کوتاهی ب شفرصتت رشتد  
(  در چنین شتترایطی 77:  1393نظری و الستتمیری، ن  شتتمال عراق را تصتترپ کند

اه ستیستشانی مرجعیت عالی عراق، دفاع از کشتور را واجکی مقد  و مستهولیشی  آیت
(  3  :2015الحتامتد،  ن   شتتترعی و ملی دانستتتت و فشوای جمتاد کفتایی را اعال  کرد

های حشتد الشتعکی را با محوریت دفاع  های مردمی شتیعه هستشهازاین فشوا گروهپ 
( و این هدپ فراگیر ستتکح  25:  97از وطن تشتتکی  دادند نگوهری مقد  و عرب، 

 یابشداشتد تا حشتدالشتعکی از جایگاه مردمی مناستکی برخوردار شتود  باوجوداین؛  
 رییبرخوردار بود  با تا  تریمناستح یمومبا تداو  آن از اقکال ع  ستهیروند در مقا نیا

که    ایجادشتدهستاال  نیا یحشتد العشتک یو اعالن هیفضتا و از دستت رفشن فلستفه اول
مستتهله   نیخواهند داشتتتا ا یو عملکرد گاهیجا  فه،یچه وظ ندهیدر آ  روهاین نیا

ستاال   نیعراق شتده استت  پاستخ به ا یدر افکار عموم  ء آرا تکبر  شیمنجر به افزا
نزد طکقتات عمتده    روین  نیا  گتاهیبمتانتد آنگتاه جتا  یچنتانچته در بتازه بلنتدمتدت مکمم بتاق

  خواهد شد  رییدسش وش تا  یاجشماع
جذب بیرون راندن داعش از عراق،  در عراق در وهله اول  یحشتتد الشتتعک  تیاولو

اتفاق افشاده استت،   یدودستاخشار بود که تا ح نیدر ا رش یو پذ  یاستیدر ستاخشار ست
ستازمان   نیدو  ا تیاولو زیستاخشار و پارلمان ن نیبه دستت آوردن حداکبر نفوذ در ا

عراق،   یاستیاز ستسمر ست مشحدهاالتیکه حذپ ا رستدیبه نظر م این اوصتاپاستت  با 
  یها تیاهداپ و اولو  زین یاستیدر ستاخشار ست یقدرت و نفوذ کنون  شیدر کنار افزا

عنوان یک کشتور  توان به حفر عراق بهدر کنار این موارد می  باشتند   روین نیا  یبعد
های نفشی و تاری ی آن اشتتاره  یکسارچه و جلوگیری از تجزیه آن و نیز حفر ثروت

 ( Duman, 2015: 10ن  داشت

 اهلل لطنانحلقه سوم: حزب 3-2

نقالب  از محور مقتاومتت در منطقته استتتت کته پ  از ا  رهیزنج  نیلکنتان اول  اهحزب
شتتک   یستتساه پاستتداران انقالب استتالم تیو با حما  1980در دهه   رانیا یاستتالم

ستازمان   نیترکیو نوع رفشار نزد کردیستازمان را بشوان ازنظر رو نیا دیگرفت  شتا
ترین مشحتد توان ممممی  اه لکنتان رادرواقع حزبدانستتتت     یاستتتالم  یبته جممور
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 نیدر ا  زین ییهاتفاوت  نیباوجودا(   Sterinberg, 2021: 12ن  ییردولشی ایران دانستت
  یداخل   یاه توان نظامحزب یریگ پ  از شتک  یهاخصتوا وجود دارد  در دهه

در توده    یاجشماع  گاهیگره زد که منجر به دستت آوردن پا  یخود را با توان اقشصتاد
در لکنان،    یاقشصتاد یهاتنش دیو با تشتد ریاخ یهاستال یط  ؛نیلکنان شتد  باوجودا

  شده است دیتمد زیسازمان ن نیا گاهیجا
از ستتازوکار   یشیدرون حاکم شتتدهتیتبک  یهاستتازمان یو حش  یابشین  یروهاین عمده

اه لکنان تالش کرده تا در کنار  حزب  ن؛یباوجودا  ستتشندیبرخوردار ن یروشتتن یمال
ثکات  یهاستتتال یموردتوجه قرار دهد  ط زیاقشصتتتاد را ن  ،یاستتتیستتت  یهاتیاولو

در   یاز افکار عموم  یموا مبکش یریگ مستتتهله منجر به شتتتک  نیلکنان ا  یاقشصتتتاد
  طی لکنان نشتتان داد که شتترا  یروند اقشصتتاد  نی  باوجودادیاه گردخصتتوا حزب

 تواندیکشتتور م نیدر ا  یانکاشتتش  یهایبودجه و بده  یبه همراه کستتر  یاقشصتتاد
این بکرد    هیدر کنار دولت به حاشتتت  یاقشصتتتاد  انیاز مشول یکیعنوان  اه را بهحزب

  تر بروز یافتو با فروپاشتی اقشصتادی لکنان واضت   2019خصتوا پ  از موضتوع به
در حال گره خوردن به    یاستتیستت تیمشتتروع  زیدر لکنان ن(   Sterinberg, 2021: 15ن 

  یدر حوزه اقشصتاد  یگریباز زانیبه هر م گریدعکارتاستت  به  یاقشصتاد یتوانمند
به    زین  یشتتشریب یاستتیستت تیمشتتروع تواندیم  زانیقدرتمندتر عم  کند به همان م

 یستشیونیصتم  میرژ ینوعباشتد و به  یصتح  فرضشیپ نیا  کهیدستت آورد  درصتورت
احشمال که   نینکشتتتاند، ا یشیو امن یبه حوزه نظام  یصتتتادرا از حوزه اقش یباز  زین

 یاگر باز گرید یشتود وجود دارد  در ستو ،یلکنان تضتع  ندهیاه در آحزب  گاهیجا
 دستت برتر داشتشه باشتد  تواندیاه مبماند آنگاه حزب یباق  یشیهمچنان در حوزه امن

  هایمیبه تحر  توجهشود که با    تتقوی  اهحزب  یاقشصاد  کردیرو  نکهیا  گریحالت د
رستانه    یاثرگذار  زانیم  نی  باوجودارستدیستازمان دشتوار به نظر م نیا هیگستشرده عل

  دارد  ییباال تیاهم
دولت مادر   یکل  یتابع الگو یتا حدود  زیاه نحزب یبرا یو دشتمن یدوستش یالگو

 یسشیونیصم  میرژ  یاه دشمن اصلحزب  یاست و برا  رانیا  یاسالم  یجممور  یعنی
 ای  یداخل  طیبستشه به شترا  تواندیم زیاستت  دشتمن دورتر ن  کایآمر مشحدهاالتیو ا
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شتتده و و ثکت صدور مشتت  یدشتتمن یباشتتد  الگو  یامنطقه  ی، یک بازیگرخارج
 کیتاستتتت  عمتده دشتتتمن دور و نزد  یشیمنعط، و موقع   کیتدشتتتمن نزد  یالگو

روابط  نکهیا  خصتتوابهاستتت   شتتدهتعری،  اآستتی یرب  منطقه  داخ   در اهحزب
  فاصله گرفشه است نیاز رابطه ن سش مروربه  زینان نعربسشان و لک

   ی تأست هیاول یهاخصتوا در ستالاه بهحزب  یمرکز از ستو  گریارتکا  با باز  نوع
استا  ایدئولوژی    اه به ایران بروفاداری حزببوده استت    رو«یپ-ی»حام  یارابطه

 ,Sterinbergن  حدودی نقش داشتشه استت بوده استت اما وابستشگی اقشصتادی نیز تا

  اهو حزب رانیا  یاستتتالم یرابطته نقش رهکران جممور (  عالوه بر این؛12 :2021
اه با دامنه  استتشقالل حزب  شیرابطه با مرور زمان و افزا نای  استتت  بوده  برجستتشه

اه روبرو شتده استت اما همچنان اتصتال نقا  اول حزب  یاز ستو یشتشریب اراتیاخش
  یا رابطه نیچن ینوعستتکح شتتده به  یاستتالم یمموراه و جهر  قدرت در حزب

  یش یشت صت  شیو ک گاهیجا  ی، رهکر محوردستتازاین  ییحفر شتود  در ستاخشارها
  خواهد بود کنندهنییرهکران تع 

استت   کایآمر مشحدهاالتیو ا یستشیونیصتم میاه لکنان رژحزب  یبرا کینزد دشتمن
 نیانعطاپ استت  ا رقاب یو ی شتدهتیاه تبکحزب یبرا کینوع تعام  با دشتمن نزد

 ریتفاوت با سا جادیضمن ا یو دشتمن یدوستش یالگو ثیموضتوع ستکح شتده تا از ح
داشتشه   رانیا  یاستالم یاه به جممورشتکاهت را حزب نیشتشریمقاومت، ب  یروهاین

نشتینی رژیم از جنوب لکنان حمالت  قحاه و رژیم استرائی  پ  از ع  حزبباشتد
صتتتورت پراکنتده منجر بته  مشعتددی را انجتا  داده بودنتد، تتداو  این حمالت بته

(  رابطته  84:  1395رنجکر و عتابتدی،  ن   روزه شتتتد  33و جنت     2006گیری در  اوا
اه و رژیم صتمیونیستشی تحت تأثیر مشایرهای مشعددی ازجمله روابط ایران و حزب

استت که تاکنون منجر به ییرقاب  تاییر شتدن الگوهای دشتمنی   رژیم صتمیونیستشی
 میان طرفین شده است 

استتت  دشتتمن دور  ریپذو انعطاپ یااه، ژلهحزب یتعام  با دشتتمن دور برا  نوع
  طی به شترا بستشه  خصتوابهباشتد   یو موقش یشیموقع  تواندمی  و  نشتده،یچندان تعر

 ایت  گتانیهمستتتا  نیاز ب  توانتدیدشتتتمن م  نیا  ،منطقته  یکیدئولوژیتو ا  یکیشیژئوپل
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 نیو انعطاپ استتت  ا  یزنچانهشتتود اما قاب  ،یتعر  یداخل یاستتیستت یهاگروه
  باوجوداین؛ اخشالپ با رویکرد اه را از دولت مادر جدا کرده استتموضتوع حزب

زنی بوده  چانههای م شل، قاب عربستشان ستعودی همواره وجود داشتشه که در برهه
های اه را در لیستت گروهداین عربستشان ستعودی تالش کرده تا حزباستت  باوجو

 (  Beck, 2016: 2-5ن  بازگششی را تعری، کرده استتروریسشی قرار دهد که مسیر بی
عمدتاً  یداشتتشه استتت ول یرا در پ ییهااگرچه همواره تنش  زبانیبا دولت م رابطه

باوجوداین حادثه ترور رفید حریری مستتیر  بوده استتت  انهجوییهمکار یکردیرو
عطایی، ن  منظور خلع ستالح این ستازمان پیش برداه بهرا به ستمت فشتار بر حزب

به دستتتت آوردن   یاه تالش داشتتتشه تا ضتتتمن تالش براحزب ( 211:  88بیات، 
از ستاخشار استشفاده   رونیفشتار ب یهالکنان، از اهر  یاستیدر ستاخشار ست یاستیست  گاهیجا
ستکح  -یستشیونیصتم میرژ -کیاز دشتمن نزد  ینگرانبه ستکح   ید  ثکات داخلنکن

 کردیرو نیباشتد  ا یدر داخ  و حفر استشحکا  داخل یزنبر چانه  تیشتده تا اولو
  شودیاه دنکال محزب یاز سو زیدر حوزه اقشصاد لکنان ن

  نی ترممم یدر کنار ثکات ستازمان  رویپ  -یحام  کردیرهکر محور با رو یاستیست  ستاخشار
به    یبتاالتر  ینیگزیجتا ییستتتازمتان از توانتا نیاه لکنتان هستتتشنتد  احزب  یهتایهگ یو

  نتری از ممم  یکیبحران برخوردار استت    طیمقاومت در شترا  یروهاین رینستکت ستا
مقاومت،    هایرهیزنج  ریبا ستتا  ستتهمقای در لکنان  اهحزب  یانستتجا  ستتاخشار   یدال

  بوده است وخطاآزمونسازمان و عکور از مراح   نیا یالتجربه با
اه استاستاً در کنار حفاظت از تمامیت ارضتی لکنان در مقاب  رژیم استرائی ، با حزب

تأکید بر ارائه خدمات اجشماعی و بمکود شترایط وارد عرصته ستیاستی لکنان شتد  بر 
که برخی عقیده  اه  این استتا  تأکید بر ب ش خدمات اجشماعی در ستتاخشار حزب

:  1396الو،  ن   شده استدارند حجم مممی از بودجه این جنکش به آن اخشصاا داده
ستتازی مرد  لکنان با خود در رویکردهای اجشماعی، دهنده اهمیت گمراه( نشتتان61

  کنندگی این ستتازمان استتت اه و افزایش توان بستتیجستتیاستتی و امنیشی حزب
در   یبحران اقشصتاد دیمشعدد در کنار تعم یهاعط، نقطه(  281:  1397ستاستانیان، ن 

  ییهابا چالش شیدهه پ کیاه به نستکت حزب  یاقشصتاد گاهیلکنان ستکح شتده تا جا
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و  ریاخ انیستال یاه طگستشرده ضتد حزب ااتیموارد تکل نیروبرو شتود  در کنار ا
  گاهیجا ربر علت شتتده تا تنش د دیمز  زین  روتیخصتتوا پ  از انفجار بندر ببه

  یشود  گره خوردن بحران اقشصاد   جادیا  یجمان  یاه در افکار عمومحزب  یاجشماع
 نیا  یاجشمتاع گتاهیاستتتت کته جتا  تریبتاثکتات  رونتد امتا  اهبته حضتتتور و نقش حزب

 کند یم دیتمد تمدانیم ندهیسازمان را در آ
ازجمله    یو اقشصتاد  یاستیدر حوزه ست یدر لکنان، ثکات داخل  یاستیست  گاهیجا  حفر
از تماجم    یریجلوگ   گریاه استت  در وهله دحزب  یستازمان  یهاتیاولو  نیترممم

صتورت ثابت موردتوجه  اه بهاستت که حزب یشیاولو یستشیونیصتم  میرژ یخارج
با رژیم   اه ب شتتی از ماهیت خود را در تقاب که حزبصتتورتیبه  قرار داده استتت

ارتکا   میتنظ  ییفضتا نی  در چن(43:  1396ستاستانیان، ن   استرائی  تعری، کرده استت
کته مورد    قرارگرفشتهموردتوجته    زیفراتر از لکنتان ن  ینیآفرو نقش  یامنطقته  گرانیبتا بتاز

 عشتاًی  طککنتدیم  دایتاه معنتا پحزب  یو اقشصتتتاد  یامنطقته  طیآخر بستتتشته بته شتتترا
  یپشتتشوانه اقشصتتاد   ازمندین یشیو امن یگذشتتشه از توان نظام  یامنطقه ینیآفرنقش

داشتشه   انیمداو  و هدفمند جر  صتورتاستت که در درازمدت بشواند به  یقدرتمند
مقاومت نشتان داده    یروهاین ریاه بلکه ستاتنما حزبنه  یاقشصتاد ریاخ  طیباشتد  شترا

اه  گذشتشه از این موارد حزب  رستدیمستهله دشتوار به نظر م نیا  یکه ازنظر اقشصتاد
عنوان خط مقتد  جکمته بتازدارنتدگی ایران در مقتابت  رژیم استتترائیت  تلقی  لکنتان بته

اعشکار« آن استت که رویکرد »  ترین مشایر بازدارندگیشتاید بشوان گفت ممم  شتود می
نوعی اعشکار اه و ستتابقه تاری ی رویارویی این ستتازمان با رژیم استترائی  بهحزب
رندگی جمموری استتالمی را در مقاب  رویکرد تماجمی استترائی  افزایش داده  بازدا

-صتورت ییرمستشقیم بر ابعاد ستیاستیاه بهدهد که حزباستت  این امر نشتان می
نظامی توان بازدارندگی ایران با توجه به جایگاه ژئوپلیشیک آن در مرزهای شتتمالی 

 ( 137:  1391گلشنی و باقری، ن  اسرائی  اثرگذار است

 هیحلقه چهارم: دولت سور 4-2

هتای مقتاومتت استتتت کته همواره بتازیگری ترین زنجیرهدولتت ستتتوریته یکی از ممم
شتدن در منطقه راهکردی یرب آستیا،  ژئوپلیشیک محور بوده استت که به علت واقع
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چگنی ن   المللی داردای و بیناهمیت ژئوپلیشیکی و نقش راهکردی در مناسکات منطقه
جن  کار    ثیبشوان از ح  دیرا شتا  هیستور دولت(  77:  1392زاده، تاجیک و نکوی، 

حلقه از  نیاستا  ا نیمقاومت قلمداد کرد  بر ا  یروهاین ریمشفاوت از ستا تیو ماه
  ؛ن ی استت  باوجودا شتدهتبکیت یو نمادها  یستازوکار رستم  یمقاومت دارا رهیزنج

استتتت کته    2011نتا  تحوالت    بته  ی ینقطته عط، تتار  کیتدچتار    هیتدولتت ستتتور
باشتتد  نوع تعام  دولت با معشرضتتان    رگذاریتأث  رویب ش از ن نیا  ندهیبر آ تواندیم

و  یدیکل ریعنوان مشا به هیدر زمان و پ  از بشتار استد، نوع تعام  با روست  ،یداخل
نوع تعام  دولت بشتار استد با  تیو درنما  یستشیونیصتم میبا رژ هینوع رابطه روست

منافع   ثیبشتار را از ح تهستشند که دول  ییرهایمشا   یهمگ  رانیا یاستالم  یجممور
استتت که   یزیچ نیتر کرده استتت و امشفاوت  یکیدئولوژیا کردیو رو یکیشیژئوپل

 نیمقاومت مشفاوت کند  عالوه بر ا یروهاین  ریرا از سا  هیدولت سور  ندهیآ  تواندیم
بلکته    ستتتتین رویپ-یحام یکردیرو  یاستتتالم  یبشتتتار به جمموردولت  کردیرو

 ریکند  در ز رییتا   تواندیم  یبازنیزم رییاست که با تا   یکیشیو عمدتاً ژئوپل  یشیموقع 
  موضوع پرداخشه خواهد شد نیتر به اصورت مفص به
اقشصتتاد گستتشرده  کی یایاز مزا  یعنوان ستتازوکار رستتمبه  هیدولت ستتور  عشاًیطک

دارد    یدستشرست  زیآزاد ن یهاکشتور به آب نیا نکهیخصتوا ابرخوردار استت به
وجه   نیتراستت  ممم بناشتده یبر استا  صتنعت، تجارت و کشتاورز هیاقشصتاد ستور

در دامنه و   توانیرا م  هاحلقه ریعنوان حلقه مقاومت با ستتابه  هیدولت ستتور تمایز
 نیبه ا  زینفت و گاز ن ریوجود ذخا نیعالوه بر ا  دیحلقه د نیا  یوستتعت اقشصتتاد

  لکه دو یریعنوان شتمشتبه  یاقشصتاد طیشترا  نیکشتور کمک کرده استت  مجموعه ا
ها  دولت ریو ستا  رانیا یاستالم  یدر خصتوا رابطه با جممور  هیدولت ستور یبرا

مقاومت    یروهاین  یوابستشگ   یرهایمشا   نیتراز ممم  یکیمعنا که   نیکند به امیعم  
نوعی مدیریت  اگرچه بشار اسد توانست بهاست    یاقشصاد  یدولت مادر، وابسشگ  به

ترین دیدیه  را به دست بگیرد اما همچنان بحران اقشصادی ممم  2011بحران پ  از  
و  یشیگذششه از بعد امن  یهاسال  یط  ( Sterinberg, 2021: 6ن   دولت پسا بحران است

که   دکنن جادیا یداریمشقاب  و پا  یاند ارتکا  اقشصتادهر دو کشتور نشوانستشه  ،یاستیست
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قاب  گستستشه شتدن استت، اگرچه پ    ینوعمقاومت به یحلقه اقشصتاد ثیح نیاز ا
بازار از  یریگ مشتارکت در ستاخت و به دستت  یبرا ییهاتالش   2011از تحوالت 

 گرید  یاستت  از ستو  کافی نکودهصتورت گرفت اما چندان  یاستالم  یجممور  یستو
 پسا  هیسور یتسلط بر بازارها  یبرا  یاقشصاد  هدر حوز یششریتوان ب  هیو روس  هیترک

دولت   کردیبر رو  مدتانیم  ندهیمستتتهله در آ نیاند که ابحران از خود نشتتتان داده
 خواهد گذاشت  ریتأث هیسور
  هی دولت ستتور  یالگو برا نیتردهیچیبشوان پ دیرا شتتا یو دشتتمن یدوستتش یالگو

  نی الگو مشفاوت بوده استت  باوجودا  نیا  ی یم شل، تار یزمان یهادانستت  برهه
در چنین   شتد،یدر نظر گرفشه م کیعنوان دشتمن نزدهمواره به یستشیونیصتم میرژ

تواند امنیت رژیم  فضتتایی ارتش ستتوریه تنما ارتش کالستتیک عربی استتت که می
عنوان دشتتتمن آویو، ستتتوریه را بهرو ت استتترائی  را با چالش روبرو کند و ازاین

بود که   یدر حال نیا(؛ 7:  1394آدمی و کشتتتاورز مقد ،  ن   گیردراهکردی در نظر می
 ی اسالم  یرا از جممور  هیدولت سور نکشه نیندارد و ا یشیوضتع  نیچن مشحدهاالتیا
تعام  با ، نوع  ستاز  نیابشینوع ارتکا  با دولت   ؛نیباوجودا  کرده استت  زیمشما  رانیا

 رهیحلقه از زنج نیا ندهیآ کنندهنییو نوع تعام  با دشتتمن دور تع  کیدشتتمن نزد
گاه خواهان قطع رابطه  استد همواره عنوان کرده استت که هی مقاومت خواهد بود   

ستوریه با ایران نیستت و تنما در یک مورد استت که بین ستوریه و تمران فاصتله بیفشد 
در  (   100:  1390نطاق پور و بشتارتی،  ن  ائی  استتو آن حمایت تمران از رژیم استر

 ندهیبر آ  رگذاریتأث  یرهایمشا و    یاسالم  یبا جممور  هیابشدا به ارتکا  دولت سور  ریز
  آن پرداخشه خواهد شد

 نیا  ه،یبشتار استد در ستور دنیکار آمدن حافر استد تا به قدرت رست  یزمان رو از
توان  به صتورتی که می داشتشه استت  رانیا یاستالم یبا جممور  یکشتور روابط مناستک

دمشتتتد  -انتدازه روابط تمرانهتای عربی بتهیتک از دولتتگفتت تتاکنون روابط هی 
  نی   بتاوجودا(Bartelland, Gray, 2012: 139نزدیتک و دارای اهمیتت نکوده استتتت ن 

 نیباشتد  ن ستش  رگذاریروابط دو کشتور تأث  ندهیبر آ تواندیم  ی یدونقطه عط، تار
به توان    رانیا یابیدستش  طهواستبه  رانیبر ا یالمللنیب  یفشتارها  شیافزانقطه عط،، 
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 نیرا دچار تنش کرده استتت و عالوه بر ا رانیمرور اقشصتتاد ااستتت که به  یاهستتشه
در    یحش رستتتدیقرار داده که به نظر م ریتحت تأث  زیدو کشتتتور را ن یروابط تجار
خواهد داشتت و دو  تحوالت   ادامه  ریتأث نیا بازهمبرجا   دنیرست  جهیصتورت به نش

و  هیمانند روستت رانیا  یاستتالم  یاز جممور  ریی  یگرانیستتمم باز  شیافزا و  2011
در    هیستمم روست  زانیاستت  به هر م  هیستور  یکشتور بر معادالت داخل نیا  یاثرگذار

 ایدولت بشتار  یارتکاط  یالگوها زانیشتود به همان م  شتشریب  هیستور یمعادالت داخل
ظرافت و   زانیتوجه به م  اقرار خواهد گرفت  ب ریتحت تأث  هیدر سور  یگریدولت د

بعد منافع مشتشر   ،یدو کشتور و تضتع  انیم  کیدئولوژیارتکاطات ا  یالکشه شتکنندگ 
  یها حلقه  نین ستشممکن استت ازجمله    هیدولت ستور رستدیبه نظر م کیشیژئوپل
 باشد محور مقاومت  ریپذحیآس
را در دشتمن   هیو ستور  رانیا یاستالم یوجه اشتشرا  جممور  نیتربشوان ممم دیشتا
، 1948سته جن    هیو ستور  یستشیونیصتم می  رژدید  یستشیونیصتم  میرژ  یعنی کینزد

 زین  1982لکنان در   یاند و در جن  داخلداشتتتشه  1973و    1967روزه  جن  شتتتش
  شتدیم یتلق کیدشتمن نزد نیترممم  هیستور یبرا میرژاین اند  مشتارکت داشتشه

خصتوا به   نیدر ا یجد ی، نقطه عطف2011تحوالت   رستدیبه نظر م  نیباوجودا
  می دولتت استتتد از رژ  یبقتا  دکننتدهیتتمتد  ریمشا   یطیشتتترا  نی  در چندیتآیشتتتمتار م

 یکرد و تا حدود  دایتپ  رییو داعش تا  یمعتارض داخل یهابه گروه  یستتتشیونیصتتتم
اخوان المستلمین  استت   داکردهیپ  رییتا  یستشیونیصتم میرژ کیواره دشتمن نزدطرح

ترین جنکش  هتای ممم داخلی در ستتتوریته بود کته بته مممعنوان یکی از جریتانبته
(  42:  1396اخشیاری امیری و دوستت محمدی، ن  اعشراضتی در ستوریه تکدی  شتد

سو  دولت سوریه در پاسخ به گسشرش اعشراضات دو رویه را در پیش گرفت  از یک
ن برخورد کند و از ستوی دیگر اصتالحاتی را آیاز کرد که  تالش کرد تا با معشرضتا

الکشه باید گفت این اصالحات جزئی بوده و چندان در جلوگیری از موا اعشراضات  
 کارآمد نشتان نداد  در این برهه الگوی دشتمن نزدیک به داخ  ستوریه کشتیده شتد

به   بحران(  با تما  این اوصتتاپ با فروکش کردن  76:  1395امیدی و آقا محمدی، ن 
 نیا  دهیو فا  نهیو هز یابیدولت بشار اسد در حال حاضر در مرحله ارز  رسدینظر م
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  یاستالم  یاستت که جممور یدر صتورت  طیشترا نیا  ی  تمامبردبه ستر می یدور
نشواند  ایکند و  جادیپ  از بحران ا  هیبا دولت ستور یدارینشواند مناستکات اقشصتاد پا

  داششه باشد هیبا روس یسشیونیصم میدر خصوا نقش رژ یتفاهم مناسک
 یزمان یهابوده استتت  در برهه رییتا دولت استتد منعط، و قاب  یدور برا دشتتمن

  هی ترک ای  یمانند عربستشان ستعود  یامنطقه  حیرق یهااز دولت یم شل، عمدتاً برخ
اقد قدرت   ازآنجاکه عربستشان سعودی برخالپ ترکیه فانددشتمن دور به شتمار آمده

نظامی و امنیشی الز  برای مداخله مستشقیم در ستوریه استت، از ثروت و درآمدهای 
 کندنفشی خود برای مستتل  کردن معارضتتین ستتوری علیه دولت استتد استتشفاده می

  نوع تعام  با دشتتمن دور عمدتاً (82:  1399ب شتتی، ازیندی و هرمیدا  باوند،  ن 
و احشمال کنار    2011نامشقارن بوده استت  تحوالت   بمشقا  یو بدون وابستشگ   یموقش

مانند عربستتشان،    ییرفشن بشتتار استتد از قدرت دشتتمنان دور را که عمدتاً کشتتورها
واستتتطته کرد کته بته   یتتکتد  کیتانتد بته دشتتتمن نزدبوده  یو امتارات مشحتده عرب هیتترک

فضتا    تیبوده استت، پ  از تبک  هیمعارض در ستور  یروهایکشتورها با ن نیا  یهمکار
بوده و   رییدر حال تا  زین طیشترا نیا رستدیم ظرروابط به ن یبرقرار  یو تالش برا

که شتتام  بمکود   یطیشتترا نیگفت که چن  توانیتر شتتده استتت  درواقع مکمرن 
  یاستالم   یجممور  ندهیآ  گاهیجا تواندیم  شتودیم  زیعرب ن  هیبا اتحاد  هیروابط ستور

  کند ،یرا تضع  رانیا
چنتدان قتابت    ریمشا   نیاستتتت ا  زبتانیخود دولتت م هیتدولتت ستتتور  نکتهیتوجته بته ا  بتا

 یروهتایبتا ن هیتدولتت ستتتور یهتازهیمم نیتراز ممم  یکی ر،یمشا  نی  استتتتیاطالق ن
دولتت   یبرا  یریگ میحوزه قتدرت تصتتتم  نیدر ا  زیمقتاومتت در منطقته استتتت  تمتا

  تکرده اس ششریآن را ب یریپذتیرا باالتر و مسهول هیسور
 طیاستت که بستشه به شترا یبا نظا  چندحزب  یاستشیر مهیکشتور ن نیا  یاستیست ستاخشار

کشتتور   نیدر ا یریگ می  درواقع ستتاخشار تصتتمکندیم  رییتا   یررستتمیصتتورت یبه
و  یاستتالم  ینوع تعام  با جممور نییتع   یبرا یموضتتوع ممم نیمشمرکز استتت و ا

استت که    یاگونهبه  هیرستو یاستیاستت  الکشه نوع ستاخشار ست یو دشتمن  یدوستش یالگو
شتود  درواقع اگر بشتار  یقدرت بشتار استد، دچار تحوالت  رییبا تا   رستدیبه نظر م
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  هی ستتور   یوجود دارد که فضتتا یادیاز قدرت کنار برود احشمال ز  هیاستتد در ستتور
 رییتا   یابشیتن  یروین کیتو    زبتانیدولتت م کیتصتتتورت بته  منیمتاننتد عراق، لکنتان و  بته

،  شتود یم جادیمقاومت ا  یهاحلقه ریو ستا  هیستور انیم یشتشریکند، آنگاه شتکاهت ب
در این صتورت بازهم فضتا برای جمموری استالمی برای بازیگری بازخواهد بود و 

ب شتتی، ازیندی و ن  ایران به یکی از بازیگران قدرتمند ستتوریه تکدی  خواهد شتتد
ی که پیش از آن نیروهای نزدیک به جمموری  ( به شترط84:  1399هرمیدا  باوند، 

 نی  در طرپ مقاب  ادهی شتتده باشتتنداستتالمی در ستتوریه شتتناستتایی و ستتازمان
  خود فروکاسشه خواهد شد زیحلقه قدرتمند مقاومت به سطوح ر کی ،یکدسشی

دانستتتت    هیتدولت ستتتور  گاهیدر جا ینقطته عط، ممم توانیرا م  2011 تحوالت
 توانینم  هیدر ستور  یو جن  داخل یاجشماع یهاشتکاپ  دیاستت که با تعم  یع یطک

موضتوع   نیمانند ستابد باشتد و ابه یدولت و ستطوح اجشماع وندیانشظار داشتت پ
در این میان یکی از   روبرو خواهد کرد یرا با دشتوار  هیاهداپ دولت ستور شتکردیپ

کردهای  های قومی که همواره فاصتله خود را با دولت بشتار استد حفر کرده  اقلیت
 :Yildiz, 2005ن   اند که در حستکه، عین العرب و عفرین مشمرکز هستشندستوریه بوده

های  توان به اخوانیهای ایدئولوژیک نیز فعال هسشند که می( عالوه بر این اقلیت24
  ی روهاین  هیبشواند در کنار دولت ستور یاستالم  ی  اگر جممورستوریه اشتاره داشتت

 یبرتر کیشیآن بر منافع مشقاب  ژئوپل  کیدئولوژیبستتازد که بعد ا ییهمستتو  یابشین
باشتتد    دواریام  روهاین نیبا ا  یحداق  ستتطوح اجشماع  وندیبه پ  تواندیآنگاه م ابد،ی

تداو    یاستتت که برا  یاگونههب  یابشین  یروهایستتاز و ن  یابشیجن  روابط دولت ن
 یمنافع باز  رییهستتشند تا منافع مشقاب ؛ چراکه با تا   یقدرتمندتر  یدئولوژیا  ازمندین

اند که  نشتان داده  یامنطقه گرانیاستت  باز شتشریب  تیالیست  ازمندیخواهد کرد و ن  رییتا 
  طی رامطابد با شت عیستر  رییاگر هم باشتند توان تا  ایو    ستشندین  الیست یچندان اه  باز

  را ندارند
ستت ن گفت،    یدشتتواربه دولت بشوان کی  یدر خصتتوا اهداپ ستتازمان دیشتتا

  یو حفر بقا  یبر خارج  یداخل استتتیستت  تیاولو  هیدولت ستتور یبرا  نیباوجودا
با چالش بقا   هیدولت ستور  2011بوده استت  پ  از   ریدهه اخ  یط  یاستیست ستشمیست



 1401پاییز  ♦ 55پیاپی  ♦ 3 شماره ♦ 14سال  ♦ روابط خارجی     220

  بحران ستوریهشتده استت    یتکد  تیاولو  نیترموضتوع به ممم نیروبرو بوده که ا
تعام  ناخواستشه با دشتمن  یمنجر به تفاهم با دشتمن دور و نوع  یصتورت ضتمنبه

تریم مشت صته بحران ستوریه حضتور پررن  و چراکه ممم شتده استت  زین کینزد
( که در  188:  1396یزدانی، طحانیان زاده، فالحی،  ن  پرتعداد بازیگران خارجی استت
 خواهی اقشصادی خواهند داشت فضای پ  از بحران نیز سمم

خواهد    ییکشتور را به ستمت و ستو نیا  زیپ  از بحران ن  هیستور یازستازبه ب  ازین
 نیصترپ خواهد شتد، ا یشیامن گرانیباز نیگزیجا مدتانیم ندهیبرد که اقشصتاد در آ

  گاهیاز جا فار  جیحوزه خل  یو کشتتورها هیمانند ترک  یگرانیبدان معناستتت که باز
  به هر میزان که فضتتای  شتتد دبرخوردار خواهن یکنون  طیبه نستتکت شتترا یبمشر

اقشصتادی بر تفکر دولت ستوریه حاکم شتود، به همان اندازه همگرایی دولت ستوریه  
 با تمران کمشر خواهد شد 

 گیریظتیجه

موضتتوع پرداخت که مفمو  »محور   نیبه ا  یدر وهله اول بشوان ازنظر مفموم دیشتتا
از   تیمعنا که محور حکا نیاستتتت به ا  رییدر حال تا  تیکل کیعنوان  مقاومت« به

و الکشه شتتکننده و  کستتانی یهامنستتجم با اهداپ و برنامه کدستتت،یمجموعه   کی
ستکح شده که  یبوم  طیبا شترا  روهاین  دیتلف  یدارد ول  رییانعطاپ در برابر تا  رقاب یی

 یریپذانعطاپ تیمعنا که قابل نیباشتد به ا  انیمقاومت« در م یهارهیست ن از »زنج
اگرچه در اصتتتول   داشتتتشته باشتتتند یترمشفتاوت یهاندهیآ تواننتدیباالتر دارند و م

 مقدماتی یکسان و پایکند هسشند 
ها  از مقاومت یارهیزنج ستت،یهالل ن ایمقاومت محور   حات؛یتوضت نیاستا  ا بر

 دهنیآ  ،یو توان اقشصاد  یاسیساخت س  ،یبافت اجشماع  ،یبوم  طیاست که بنا بر شرا
مقاومت و نه   هایندهیاز آ دیبا  حاتیتوضت نیخواهند داشتت  بر استا  ا یمشفاوت

 یدوسش  یمقاومت الگو  یروهایوجه اششرا  ن  نیترمقاومت صحکت کرد  ممم  ندهیآ
 شتشریشتکاهت ب میبرو شیپ  کیدئولوژیبه ستمت تفکر ا زانیاستت که هر م  یو دشتمن

 نی  اشتودیم  شتشریها بتفاوت میبرو  یکیشیژئوپل  یکه به ستمت الگوها  زانیو به هر م
عنوان دشتتمن در نظر دارند  را به یستتشیونیصتتم میو رژ مشحدهاالتیعمدتاً ا  روهاین
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  ی اند، بستشگ کد  کینزد ایهر محور کدا  مورد استت و دشتمن دور و    تیلواو نکهیا
مانند  گرید  یرهایمقاومت در خصتتوا مشا   یروهایدارد  ن تیو موقع   طیبه شتترا

  کی شیژئوپل  شتشریو ارتکا  با دولت مرکز ب  یاستیست  طیشترا ،یستاخت و بافت اجشماع
خصتتتوا چمتار    در  ن؛یا  وجود    بتاکیتدئولوژیتتتا ا  کننتدیرفشتار م  کیتو ژئواکونوم
  دیرس یبندجمع نیبه ا توانیشده ممورد مطرح

را دولت   کیر حال حاضتتر دشتتمن نزدد منی: مقاومت در منیمقاومت در  ندهیآ
 نیا  گاهیجن  جا انیبا پا  رستتتدیکه به نظر م داندیو نه لزوماً ائشالپ م یستتتعود

ثابت   رستدیبه نظر نم مشحدهاالتیا  گاهیکند اما جا  رییتا  یستشیونیصتم  میدولت با رژ
تالش  دنیمشحده دارد  دولت بااالتیا کردیبه رو  یبستتشگ  یادیباشتتد و تا حدود ز

جن  به   دنیخارا کند و اگر در دوران با  یستشیترور  ستتیرا از ل انصتاراهکرده تا 
 گرید  یکشتور مشفاوت خواهد بود  از ستو  نیبه ا انصتاراه کردیبرستد آنگاه رو  انیپا
 یداریکه بشواند دشمن پا  ستین  المل نیدر اوا قدرت خود در نظا  ب  مشحدهاالتیا

  یجممور  تواندیموضتتوع م نیآن برستتاخشه شتتود  ا از  کیدئولوژیخورا  ا یبرا
در دولت    انصتاراهحضتور   گرید  یدور کند  از ستو  انصتاراهرا از  رانیا  یاستالم

  یباشتد که همراه با توان اقشصتاد ملموست  زیآمتیموفق تواندیم یبه شترط منی ندهیآ
همچنان   یاگونهبه  منیدر    زین  یپ  از جن  باشتتتد  ستتتاخت اجشماع ندهیآ یبرا
  رانیا یاستتالم  یبا جممور انصتتاراهرابطه  گریاستتت  در ستتمت د  یالهیقک  یقوم
که این  ستتین  رویپ-یحام  یارابطه رانیا  یکیلجستش-یاستیست یهاتیحما ریمیعل

  ی  جممور شودمقایسه میاه و جمموری اسالمی  موضوع در مقایسه با رابطه حزب
گرایتانته بته برای تتداو  همکتاری و نفوذ خود نیتازمنتد رویکردی واقع  رانیا  یاستتتالم

 قدرتمند دارد  کیدئولوژیا گاهیپا انصاراه در راسشای ایجاد
از ستاخشار   یبه ب شت نکهیا   یبه دل روین نیمقاومت در عراق: در خصتوا ا ندهیآ
 ییباال  تیاهم  «یاقشصتاد  یوابستشگ   زانیت، »ماست  شتدهتکدی عراق   یو نظام  یاستیست

شود به  تردهیچیبا دولت عراق پ یحشد الشعک  یکه روابط اقشصاد  زانیدارد  به هر م
 کردیرو  نیدورتر خواهد شد  الکشه ا  یالماس  یاز جممور  روین  نیا  ندهیآ  زانیهمان م
 یحشتد الشتعک  کیدئولوژیا  یوابستشگ   زانیجامع باشتد چراکه م  تواندینم رهیتک مشا 
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منافع مشتشر   زانیبه م نیباالتر استت و ا  هیو دولت ستور  انصتاراهبا    ستهیدر مقا
 نظردر عراق استاستاً هم از یاستت  حشتد الشتعک یترو ثابت دارتریپا ریمشا  کیشیژئوپل

  یاستالم  یجممور یکردیدر دوران بلوغ رو کردیو هم ازنظر رو یستاخشار ستازمان
در حال حاضتر دشتمن   یحشتد الشتعک یاستت  برا  گرفشهشتک   یابشین  یروهایبه ن

خروا    تیبا اولو  یسشیونیصم  میو رژ  کایآمر  مشحدهاالتیا  کیدور و نزد  شدهتبکیت
  رو ین نیا  یریگ در زمان شتک  کیاز عراق استت و دشتمن نزد مشحدهاالتیا  یروهاین

  هلهمستدر حال حاضتر با    یکه داعش بود در حال کمرن  شتدن استت  حشتد الشتعک
روبرو    چالش  اآن را ب یاجشماع گاهیروبرو استت که در صتورت تداو  جا ،یبازتعر

 خواهد ساخت 
استت،    خوردهگرهمقاومت در لکنان به دو مستهله ممم   ندهیمقاومت در لکنان: آ ندهیآ

  گاهیو جا  دهدیرا نشتتان نم یمناستتک ریدر لکنان که روند مستت  یاقشصتتاد تیوضتتع 
اه در حوزه  حزب یبه توانمنتد  یادیتتا حدود ز  زین ریمشا  نیاه که احزب یاجشمتاع
و تکلیاات جکمه   یالمللنیب ی  فشتتارهارددا  یبستتشگ  یاجشماع  ااتیو تکل  یاقشصتتاد

مستهله بر  نیاستت که ا  پیداکرده  شیافزا ریاخ  انیستال یاه طبر حزبضتد مقاومت  
 نیحول ا  ااتیتکل گرید  یه و از ستتواثرگذار بود  زیستتازمان ن نیا  یاجشماع  گاهیجا

اه به حوزه  لکنان به ستتتکح ورود حزب یاز بحران کنون یموضتتتوع که ب ش ممم
 است  اه صورت گرفشهحزب یگاه اجشماعیپاباهدپ تضعی، اقشصاد است 

 یبرا ندهیآ نتریستتکیرا پرر  هیستتور  ندهیبشوان آ دی: شتتاهیمقاومت در ستتور ندهیآ
دولت ستوریه تحت تأثیر شتدیدترین فشتارهای داخلی و مقاومت دانستت   رهیزنج

های اقشصادی این خارجی قرار دارد و جن  طوالنی نیز ب ش زیادی از زیرساخت
مدت شتتده  کشتتور را ت ریح کرده که منجر به ناتوانی دولت در بازستتازی در میان

 گرید  یاز ستو  یکیشیپلژئو یباز  رییو تا  ستوکیاز   رانیبا ا کیشیژئوپل وندیپاستت  
ن کگان  تیذهن لهمسته نیشتوند، ا  هیستور یوارد باز یمشفاوت گرانیستکح شتده تا باز

به مستهله و   هیو ترک هیقرار داده استت  ورود روست  ریتحت تأث  زیرا ن  هیستور یاستیست
و  یمستششتار یهاگاهیدر خصتوا نحوه برخورد با پا  یستشیونیصتم  میتعام  با رژ

با تما  این هستشند    کردیرو  رییتا  نیا  یقو یهاکشتور نشتانه نیدر ا  رانیا  یکیلجستش
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اوصتتاپ اما همچنان روابط جمموری استتالمی ایران و دولت بشتتار استتد روابط 
کننده تداو  مستتیری همستتو تواند تضتتمینمدت میقدرتمندی استتت که در کوتاه

 باشد 
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