
 

  
 مثابه هو محور مقاومت به
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  چکیده  
فاصل ملی گرایی به منطقه

ّ
گرایی در عصـر حاضـر از اهمیـت و جایگـاهی ویـژه  گرایی و جهـان مثابه حد

هـا  عنوان عنصر اصلی شناسـایی دولت گرایی به برخوردار است؛ چنان که پس از عصر وستفالیایی، ملی
کند.  شدن و وابستگی متقابل چنین نقشی را ایفا می شناخته شد و در عصر تکنولوژی و ارتباطات، جهانی 

انگارانه است، در تالش بـرای تغییـر  مدرنیستی و سازه های پست گرایی نوین که برگرفته از رویکرد منطقه
ای که قـدرت مـادی  آید. در دوره شمار می کننده قدرت به توجهات و باورها در قبال منافع و مناطق تعیین

های  ها و هنجارها و مؤلفه گرایی نوین در پی برجسته کردن ارزش زند، منطقه ات میحرف اول را در مناسب
تی است تا از این دریچه امکان پررنگ کردن ارزش برساخته

ّ
  های فرامادی را فراهم سازد.  انگارانه هوی

مثابه یک  توان محور مقاومت را به بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می
ت منطقهه

ّ
گرایی نوین، مالِک انسجام  توان گفت در منطقه ای اثرگذار دانست؟ در پاسخ به این سؤال می وی

ت اجتماعی و فرهنگی مشترک است که بـرای کشـورهای  و پیوند واحد
ّ
های سیاسی، برخورداری از هوی

مرز مشترک مانعی  رو فاصله جغرافیایی و فقدان این رود؛ از شمار می عضو محور مقاومت امری مسجل به
  در تحقق چنین امری نیست.  

آوری  ها و برای جمـع برای بررسی سؤال اصلی و فرضیه پژوهش از روش کیفی مبتنی بر تحلیل داده 
  ای و اسنادی استفاده شده است.   ها از روش کتابخانه داده

  واژگان کلیدي
  ها ها، چالش ، فرصتای محور مقاومت، محور سازش، انقالب اسالمی ایران، هویت منطقه
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  مقدمه و طرح مسئله

ها  و تأکید رهبران  آن بر صدور انقالب مبتنی بر ارزش ۱۳۵۷با وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 
های سیاسی و اجتماعی در منطقه  و  و هنجارهای اسالمی، دومینویی از تغییر و تحوالت در جریان

 برگرفته از 
ً
های شیعی و اسـالمی بـود. چنـین تحـولی در  ارزشجهان اسالم شکل گرفت که عمدتا

عربیسـم  و  منطقه خاورمیانه که عمـده جمعیـت آن اهـل سـنت و در گیـرودار بمبـاران خبـری پان
اسالمیسم کشورهایی همچون عربستان، مصـر و عـراق بودنـد، دور از انتظـار و از رویـدادهای  پان

ه مدعای رهبری جهان اسالم و منطقه را داشتند. ناپذیر برای رقبای ایران بود ک بینی مستحدثه و  پیش
بر این اساس حدی از تقابل و تعـارض میـان جمهـوری اسـالمی ایـران، کـه از نظـامی مبتنـی بـر 

 رژیم مردم
ً
هـای سـلطنتی و  ساالری دینی برخوردار شده بود، با کشورهای عرب منطقـه کـه عمـدتا

هـای انقـالب اسـالمی  ری از نفـوذ ارزشرو در پـی جلـوگی ایـن استبدادی داشتند، شکل گرفت؛ از
برآمدند و از آنجا که تـوان تقابـل فـردی بـا ایـران را نداشـتند، تمایـل یافتنـد از حمایـت و قـدرت 

منـد شـوند. در ایـن راسـتا شـکلی از  ای همچون آمریکا در تقابل بـا ایـران بهره کشورهای فرامنطقه
های پیشین کـه بـا نـدای انقـالب اسـالمی  گروهتأسیس یا  های تازه مقاومت میان مردم ایران و گروه

وجود  آمد. عمده این نیروها در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق  شکوفا شده بودند، به
  شود. به فرموده امام وجود آمدند که امروز از آنها در قالب کشورهای عضو محور مقاومت یاد می به

توان تقابل و تعارض با نظام سـلطه  ی محور مقاومت را میخمینی، رهبر انقالب اسالمی، دال مرکز
و استکبار و همچنین حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان دانست. بر این مبنا محور مقاومت با 

سال از انقالب اسالمی در ایران، همچنان پیوندی سخت و استوار و رو به رشد  ۴۰گذشت بیش از 
ای بـر آن وارد نکـرده اسـت.  المللی خدشـه ای و بین های منطقهها و فشار با یکدیگر دارند و تحریم

 با متر  اشتراکات موجود در محور مقاومت، به نوبه خود هویتی منطقه
ً
ای ایجاد کرده است که صرفا

هـا و هنجارهـای انقـالب اسـالمی  توان آن را ارزیابی کرد؛ زیـرا ارزش و معیارهای جغرافیایی نمی
ـت اسـالمی فراملی و فراسرزمینی است 

ّ
و مردم را خارج از قواعـد ناسیونالیسـم و در چـارچوب ام

انگارانه از هویـت،  گیری مفـاهیم و تعـاریف برسـاخت ساز شکل کند و همین امر زمینه ارزیابی می
  منافع و امنیت شده است. 

مثابـه یـک  توان محور مقاومـت را به بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می
ت 
ّ
  شمار آورد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت در منطقه ای اثرگذار به منطقههوی

ْ
گرایی نوین مـالک

ت اجتماعی و فرهنگی مشترک است که این  انسجام و پیوند واحد
ّ
های سیاسی و برخورداری از هوی

ل به امر در قبال کشور
ّ
آیـد و فاصـله جغرافیـایی و  شـمار می های عضو محور مقاومت امـری مسـج

دان مرز مشترک در بروز و تحقق چنین امری ناتوان است. برای بررسی سؤال اصـلی پـژوهش از فق
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ای و اسنادی اسـتفاده  ها از روش کتابخانه آوری داده ها و برای جمع روش کیفی مبتنی بر تحلیل داده
بندی و  شده اسـت. همچنـین در فرآینـد پـژوهش تـالش شـده اسـت بـا شناسـایی و تبیـین دسـته

هـای هـویتی انقـالب  ای در خاورمیانه، درجـات متنـوع اثرگـذاری ارزش ی دوگانه منطقهها هویت
های حاصـل از محـور مقاومـت  اسالمی ایران بر کشورهای محور مقاومت تبیین  و منافع و چالش

  ارزیابی شود. 

  تعریف مفاهیم 

معنای پویش،  واژه بههای در حال تطّور است. این  ای از پدیده بیانگر مجموعه» جریان«طور کلی  به
هـای  هـا و جنبش معنی دگرگونی فراگرد و روند نیز ترجمه شده است. در علم سیاست، این مفهوم به

شـود:  ). یک جریان از سه عنصر اساسی تشـکیل می۱۱۲: ۱۳۷۴رود (آقابخشی،  کار می سیاسی به
ها؛ سـوم، پایگـاه مردمـی  اول، فکر و اندیشه؛ دوم، وجود رهبر برای عملی کردن آن فکرها و اندیشه

  برای آن اندیشه.
اند و  هـای مشـترک های سیاسی همگون یا یکسـان مبتنـی بـر ارزش هایی که دارای گرایش گروه

روند و در مقطع زمانی معینـی در حرکـت و  سوی پدید آوردن یک خرده فرهنگ سیاسی پیش می به
شـوند.  وان یک جریـان تلقـی میعن اند، به های اجتماعی و سیاسی مشارکت داشته جنبش در عرصه

ای که از یـک  شناختی است؛ یعنی پدیده جریان سیاسی، پدیده تاریخی و سیاسی با خصلت جامعه
ای مشخص و معین استمرار داشته و به پایـان رسـیده  تاریخ و دوره معین آغاز شده، در مدت یا دوره

  ).۹: ۱۳۹۱ود (عیوضی، ش گیری یک جنبش ختم می شکل است یا ادامه دارد و در نهایت به
نسـبت مـنظم و بـادوام بـرای رسـیدن بـه هـدف  معنای حرکت یا رفتار گروهـی به جنبش نیز به

ای مشخص است که امکان دارد اصالحی یا انقالبی باشد  اجتماعی ـ سیاسی معین و براساس نقشه
اسی همواره بـا های اجتماعی و سی ها و حرکت ). در این راستا امروز جریان۱۱۴: ۱۳۷۴(آقابخشی، 

  کنند.  استقاده از قدرت نرم و سخت، به تحقق اهداف و منافع فردی و گروهی خود اقدام می
اما معنای مقاومت در انقالب اسالمی عبارت است از پایداری در برابر ارائه متعـارض و متهـاجم 

محـور «ب اسـت. های بنیـادی انقـال ساز دینـی کـه از دسـتاورد های انسان به انقالب اسالمی و آموزه
هم ماهیـت ایـدئولوژیک دارد و هـم ناشـی از شـرایط ژئواسـتراتژیک اسـت. آن گونـه کـه » مقاومت
دهـد، ایـن  های موجود در ارتباط با این محور و تاریخ ظهـور و رونـد تحـوالت آن نشـان می واقعیت

ک و تعهـدات های ژئواسـتراتژی محور در اصل و اساس، ماهیتی دوگانه دارد؛ یعنی ترکیبی از ضـرورت
استراتژیک است؛ زیرا این محور مبتنی بر گزاره مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل، دفع تجاوزات آن 

). در طـول Colucci, 2018های اشغالی شکل گرفتـه اسـت ( و در نهایت بیرون راندن آن از سرزمین
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نبع قدرت و رمز پیروزی بـوده اثر نبوده و م گاه بی ها در برابر ظلم و ستم هیچ تاریخ نقش مقاومت ملت
هـا حرکـت کننـد، ایسـتادگی  هرجا ملت«ای از فرمایش رهبری بر این نکته تأکید دارد که  است. گزینه

جا همـین جـور اسـت. اشـکال کـار  کنند، صبر و مقاومت نشان دهند، پیـروزی قطعـی اسـت؛ همـه
ت مبارزاتی که به شکست می

ّ
کننـد یـا  د و ایسـتادگی نمیهـا طاقـت ندارنـ انجامد این است که یـا مل

  ).Khamenei.ir »(رهبرانی که بتوانند آنها را درست اداره کنند، ندارند

  گرایی انگاري و منطقه چارچوب نظري: سازه
ت از جمله رویکرد منطقه

ّ
شمار  الملل به های نوین در حوزه روابط بین گرایی و پیوند آن با مقوله هوی

کنند حوزه نفوذ و اثرگذاری خـویش را در منـاطق مختلـف  می آید. بر این اساس کشورها تالش می
 بر اساس مؤلفه

ً
های مادی قدرت تعریف و تبیـین   تقویت کنند و پایه و مبانی قدرت خویش را صرفا

های اجتمـاعی هماننـد هنجارهـا و  انگاری معتقد است کـه سـاختار نکنند. در این چارچوب، سازه
گرایی مهم هستند  گیری منطقه ی مانند موازنه قدرت نظامی در شکلهای ماد اندازه ساختار ها به ایده

یت منـاطق پیرامـونی خـویش ۱۰: ۱۳۹۳دهنبه،  (روحی
ّ
)؛ زیرا امروز  کشورها متوجه درجات اهم

). اینکــه ۳۰: ۱۳۹۷انــد (فتحــی و همکــاران،  ای برآمده اند و در پــی افــزایش ارتبــاط منطقــه شــده
ی، دینی، مـ  جریان

ّ
المللـی هرکـدام بـه انـدازه و تـوان خـویش از امکـان  ذهبی و بینهای قومی، مل

ت منطقه
ّ
یک از ایـن  باشند و اینکـه کـدام ای برخوردار  ای و ارتباطات منطقه اثرگذاری بر مفهوم هوی

ی و تفّوق منطقه
ّ
هـای بـازیگران   دسـت بیاورنـد امـری اسـت کـه از راهبرد ای را به موارد امکان تجل

رشـد «یـا » فرآیند تعامل منطقه«عنوان  ای شدن به ل متأثر است. همچنین منطقهالمل ای و بین منطقه
ــت منطقــه بــه شــکل» همگرایــی اجتمــاعی در یــک منطقــه

ّ
انجامــد  ای می گیری یــک هوی

 هوتوان گفت  و می )۱۰۰: ۱۳۸۹فیروزآبادی،  (دهقانی
ّ
تعامـل  »یذهن«ای محصول  قهمنطهای   تی

هسـتند فضا در ذهن و خاطرات افراد  ی) و بازتاب ذهنطیمح( یو اجتماع یکیزیف یجوامع با فضا
)Raagmaa, 2001: 2(.  سـمت  محوری به گرایی از دولـت های نـوین منطقـه  از سوی دیگر نظریه

اند؛ بدین معنا که بازیگران و کارگزاران فروملی و فردی نیـز  محوری حرکت کرده فردگرایی و اجتماع
یت یاف در پروسه منطقه

ّ
فردی  اند؛ زیرا ساخت منطقه مستلزم پیوند، ارتباط و مبادله میان تهگرایی اهم
کنـد.  ه ایفـا نمی کننـد عنصر جغرافیا نقشـی اصـلی و تعیین) و ۲۰۷: ۱۳۹۷در منطقه است (سرخیل، 

و جـوهری  ٣یـا ذاتـی ٢شـده از پـیش داده ١کنند که مناطق طبیعـی، انگاران در این زمینه استدالل می سازه
هـا و میـزان  جای جغرافیـای سـرزمینی بـر تـراکم، شـدن و کیفیـت تعامل سته از نظریات بهنیستند. این د

                                                                                                                                         
1. Natural 
2. Given 
3. Essential 
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هـای کالمـی تعریـف   کنند. در نتیجه مناطق بر اساس کنش ای تأکید می منطقه انسجام و همبستگی درون
 ). ایـن۱۰۲: ۱۳۸۹فیروزآبـادی،  سـازند (دهقانی شوند که بـازیگران اجتمـاعی و سیاسـی آنهـا را می  می

ت بازیگران از طریق قواعد و هنجار
ّ
هـا، زبـان و   انگاره ها،  هـا و نقـش ایـده ها، دگرگونی و دگردیسی هوی

). Adler, 1998: 103کنند که همین امر مورد توجه است ( ها اقدام به برساخت منطقه می گفتمان
ت فرهنگ در این وضعیت 

ّ
مـذاکره و  نـدیرآف ،یاجتمـاع دیفعال در بازتول یروین کیعنوان  بهو هوی

 دهنـد، یمـنشـان  گرانیخود و د یخود را برا اتیتجرب هاآن قیکه افراد از طر ییها محصول گفتمان
  ).Raagmaa, 2001: 2( شود یم دهید

ت 
ّ
ی کا در این بخش، هو

ّ
سـاز بسـط و  های اجتماعی مردم هستند که زمینه ها و هنجار نقطه ات

ــان گروه ــط می ــترش رواب ــده گس ــا ش ــ ه ــکل میاند و رواب ــراد را ش ــان اف ــایی می ــد  ط معن دهن
تی که از آن سخن به۲۰۴: ۱۳۹۷(سرخیل،

ّ
ی انگاری عبـارت  آوریم، از منظـر سـازه میان می ). هو

ت
ّ
ی ت است از فهم و انتظاراتی که بازیگران از خود و دیگران دارند. هو

ّ
دهنـد  ها اجازه می ها به مل

هـای آن بپردازند(درویشـی و فیاضـی،   ودیتبندی موج که جهان خود را معنادار کنند و به دسـته
ت، می ). در این راستا در فرآیند پیوند و همسـویی منطقـه۷۲: ۱۳۹۵

ـ ّ
ی تـوان بـه سـه  گرایی و هو

ت اشاره کرد: نخست آنکه بازیگران منطقه
ّ
ی ت اعالم می کارکرد ضروری هو

ّ
ی کنند  ای در قالب هو

ه نقطه تمایز آنها با دیگـران در چیسـت؟ که چه کسانی هستند و دیگران چه کسانی هستند و اینک
ت
ّ
ی طور قوی بر یک مجموعه خاص از منافع و ترجیحات بازیگران خاص و اعمـال  ها به دوم، هو

ت
ّ
ی   هـا واجـد محتـوای فرهنگـی ناشی از منافع و ترجیحات بازیگران داللت دارنـد و اینکـه هو

). البته این نکته نیز Wendt, 1999: 231شود ( هستند و منافع نیز با چنین رویکردی تعریف می
ت فرادولتـی از سـوی 

ـ ّ
ی ت ملی و دولتـی از سـویی و هو

ّ
ی حائز اهمیت است که باید میان دو هو
ت
ّ
ی هـای فرادولتـی را ایجـاد و رفتـار   هـای فرادولتـی، جنبش  دیگر خط تمـایزی رسـم کـرد. هو

ت محور را محدود می دولت
ّ
ی ی در خاورمیانه مورد توجه یاب کنند که امروز این شکل از فرآیند هو

ت منطقه ). سوم، اعالم میLuomi, 2008: 15است (
ّ
ی ای متغیر اسـت و بـه بافـت  کنند که هو

). در منـاطقی کـه Hopf, 1998: 174تاریخی، فرهنگـی، سیاسـی و اجتمـاعی بسـتگی دارد (
ت منطقه

ّ
ی ریـف و زند، توده مـردم و همچنـین نخبگـان در فرآینـدی از تع ای حرف اول را می هو

کـی بـه  پوشـانی بـا یکـدیگر، هم تبیین خویش، احساس با هـم بـودن، هم
ّ
سرنوشـت بـودن و مت

تـوان یـاد کـرد. در  می» بودگی منطقـه«کنند که از آن در قالب  ها و منافع مشترک بودن می ارزش
کننده ایفا خواهد کرد که مبتنـی بـر  بودگی، همگرایی ایستاری است که نقش تعیین فضای منطقه

یــ ). Adler, 1998: 103یابــد ( هــای مشــترک معنــا می هــا و هنجار ها، ارزش ، ایســتارتهو
گـاهی را فـراهم مـی منطقه ی از خودآ

ّ
گـاهی، بـه بودگی حد گیری  معنای شـکل آورد و ایـن خودآ
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صورت داوطلبانه و ارادی مبتنی بر قواعد فرهنگـی و  تصّورات  ذهنی مردم در یک منطقه واحد به
تی مشترک است.

ّ
ی    هو

المللـی بـر  هـای قـومی، ملـی، دینـی، مـذهبی و بین  هایی همچون جریان از سوی دیگر مقوله
کننده روابـط را ایفـا کننـد  کننده یـا تضـییع توانند نقش تسهیل گرایی اثرگذار خواهند بود و می منطقه

ز هـای مشـترک ا  ای مبتنی بـر ارزش ). با وجود این همکاری منطقه۳۳: ۱۳۹۷(فتحی و همکاران، 
کننـد منـاطق و  طریق تعامل و روابط منظم میان بازیگران امکان حصول دارد و کشـورها تـالش می

ی از وابسـتگی متقابـل میـان اعضـا بـه 
ّ
صحنه عملیات خویش را شناسایی کننـد و بـا ایجـاد حـد

ت مشترک منطقه یکدیگر، شاهد 
ّ
 ای برسـاخته باشیم که هرگونه تغییر و تحّول در منطقه متأثر از هوی

کنند و با تغییـر هـر بخـش،  پیوندی و آینده مشترک می شده است. بازیگران این هویت احساس هم
  ).۷۵ـ  ۷۶ای و مورگان،  شوند (لیک. ای نیز دچار تحول می های دیگر نظام منطقه بخش

  هاي نامتنجانس یا رقیب در خاورمیانه تبیین وضعیت هویت
علت برخـورداری از بسـیاری از منـابع طبیعـی و  بـهخاورمیانه که در غرب آسیا قرار گرفتـه اسـت، 

ن کهـن و همچنـین 
ّ
تی و فرهنگی، جمعیت گسترده مسلمان، تاریخ طوالنی و تمد

ّ
فسیلی، تنوع هوی

ها، همـواره مـورد توجـه  هـا و تعارضـات داخلـی و فرامـرزی در ایـن کشـور دار بودن جنگ میراث
وده است. بر این اساس موضوع مورد توجـه در ای ب های قدرتمند فرامنطقه نظران و نیز کشور صاحب

ت منطقه گیری و ترسیم فرهنگ منطقه گونه ترسیم کرد که شکل توان این این بخش را می
ّ
ای  ای و هوی

حاد و تفاهم در منطقه را فـراهم کنـد. در ادامـه  تواند امکان شکل ویژه تا چه میزان می
ّ
گیری نوعی ات

ریان اصلی وجود دارد کـه تحـّوالت منطقـه را رصـد و هـدایت کنیم که در این منطقه دو ج بیان می
کنند. یک جریان در قالب محور مقاومت است که اثرگذاری و پایه و اسـاس آن را پـس از وقـوع  می

هـا و  وجو کـرد. بـا انتشـار ارزش انقالب اسالمی در ایـران و بحـث صـدور انقـالب بایـد جسـت
هــا و  دهی بــه جریان امکــان دســتیابی و شــکلهــای اســالمی منبعــث از انقــالب اســالمی  هنجار
های اسالمی فـراهم آمـد و  ها و گروه پیمانانی مقتدر در منطقه میان دولت های اسالمی و هم جنبش

کار یـا  آید. در سوی دیگـر، جریـان محافظـه شمار می های اصلی تحّوالت منطقه به امروز از محور
ی آن را برعهده دارد و اقدامات آن با هدایت محور سازش در منطقه است که عربستان سعودی رهبر

گیرد. ایـن محـور در پـی حفـظ وضـع موجـود در  پیمانان عبری و غربی صورت می و راهنمایی هم
های تجدیدنظرطلبانه معارض منافع این کشور در منطقـه مخالفـت  منطقه است و با هرگونه حرکت

  ).۷۷: ۱۴۰۰ملکی،  کاظمی و شاه کند (اخوان می
ـت منطقـه ئز اهمیت این است که هرکدام از محورنکته حا 

ّ
ای  های یادشـده در پـی ایجـاد هوی
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ت خویش در منطقه دست می فرد خویش و مشترک برآمده منحصربه
ّ
زننـد  اند و به بازنمایی و بازتولید هوی

توان در این چارچوب ارزیـابی کـرد. بـر ایـن اسـاس بایـد گفـت  و همه اقدامات و تحوالت منطقه را می
  ارزشعنوان  هنگ، بهفر

ّ
 یرویـن کیـعنوان  به تواند ای می منطقه یهای اجتماع  تهای مشترک، باورها و سن

خـود  اتیآن تجرب قیاز طر افرادکه  ییها گفتمان دهی به شکلمذاکره و  ندیفرآ ،یاجتماع دیفعال در بازتول
تـالش شـده  ۱ر جـدول  د ).Raagmaa, 2001: 2( شـود  دهیـد دهنـد، یمنشان  گرانیخود و د یرا برا

خاذ رویکردی مقایسه
ّ
  ای این دو جریان بررسی شوند. است با ات

  
ت منطقه : بررسی مقایسه۱دول ج

ّ
  ای در خاورمیانه ای دو جریان اصلی بازنمای هوی

  
  اي  محور سازش منطقه  اي  محور مقاومت منطقه  متغیرها 
  ظ وضع موجودکارانه و حف محافظه  طلبانه  تجدیدنظر  اي  رویکرد منطقه

  آمریکا، عربستان، اسرائیل و امارات   ایران، لبنان، سوریه، فلسطین، عراق و یمن   اعضاي ائتالف 
  تقویت اسالم سکوالر، سنی/ سلفی  تقویت و بسط فرهنگ اسالم سیاسی شیعی   ایدئولوژي 

  روابط سازي  محور و عادي تعامل  گرا، حذفی و بدون مماشات  مقابله  ارتباط با اسرائیل 
  تحت نفوذ و وابستگی   محور  خودکفایی و استقالل  رویکرد در قبال آمریکا 

  اي ـ وراثتی  حکومت پادشاهی و سلسله  ساالري دینی  حکومت اسالمی مبتنی بر مردم  حکومت مرجع
  یاسالمیسم سنی/ سلف عربیسم و پان پان  محوري و وحدت جهان اسالم  امت  رویکرد در قبال جهان اسالم 

  به حاشیه راندن مسئله فلسطین   مسئله اصلی و بنیادین محور مقاومت   مسئله فلسطین 
  منبع: نویسندگان

  
های اخیر همواره تالش کرده است با  کار در سال نکته حائز اهمیت این است که جریان محافظه

تی منبعـث از بهره
ّ
هـای  ارزش گیری از قدرت سخت و قدرت نرم، موانعی را در مسیر تحوالت هوی

 سیاسـی و تضـعیف محـور مقاومـت 
ِ
محور مقاومت ایجاد کند تا امکان تضعیف فرهنگ اسـالمی

طور که پیش از این بیان کردیم، تغییر  ). البته همان۱۵ـ ۱۶: ۱۳۹۷فر،  فراهم آید(شکرزاده و جعفری
تی که پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران در منطقـه بـه

ّ
و رسـوخ و  وجود آمـد، و تحّوالت هوی
سال  ۴۰میزانی بوده است که با گذشت بیش از  های منطقه، به های انقالب میان کشور انتشار ارزش

ــان شــاهد بــروز و ظهــور و تقویــت گروه هــای  هــا و جنبش از انقــالب اســالمی در ایــران، همچن
عد ایدئولوژیکی و سیاسی شیعه در سیاست خـار بخش و رهایی آزادی

ُ
جی بخش در منطقه هستیم. ب

تبع آن  آفرینـی و بـه عنوان جایگـاهی ویـژه بـرای نفـوذ و نقش ایران، منطقه خاورمیانـه عربـی را بـه
ت
ّ
های انقـالب  بخشی میان این کشورها ایجاد کـرده اسـت. در ایـن راسـتا از جملـه دسـتاورد هوی

خصـوص پـس از حـوادث یـازدهم  گیری محور مقاومت در خاورمیانه است کـه به اسالمی، شکل
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و حمله آمریکا به عراق شکل گرفته و باعث تقویت حـس مقاومـت و ایسـتادگی در  ۲۰۰۱ر سپتامب
تی جدیـد در  های استبدادی دست  مقابل نظام سلطه جهانی و حکومت

ّ
نشانده و موجب ایجاد هـوی

  ).۳۳: ۱۴۰۰پور و همکاران،  خاورمیانه شده است (هاشم
ت منبعث از محور مقاومت را  بررسی و

ّ
  کنیم. ارزیابی می در ادامه هوی

  هویت منبعث از محور مقاومت
ت و امنیت اجتماعی، بدون تردید فرهنگ حـاکم بـر جوامـع،  در بررسی عوامل شکل

ّ
دهنده به هوی

ت اجتماعی دارد و سیاست خارجی کشورها را متأثر می گیر در شکل نقشی چشم
ّ
سازد.  دهی به هوی

قان در بررسی نقش فرهنگ در سیاست خ
ّ
  سـه محـرک بـرای شـکل«نویسد:  ارجی مییکی از محق

دهی به سیاست خارجی وجود دارد: فرهنگ، ایدئولوژی و منـافع مـادی کـه فرهنـگ و ایـدئولوژی 
تواند ابزاری برای سیاست خارجی  فرهنگ می«کند:  وی همچنین تصریح می». نقش بیشتری دارند

ا پیـروزی انقـالب اسـالمی در توان گفـت بـ ). با توجه به این امر میFischer, 2006: 27»(باشد
گیری محور مقاومت هستیم. به هر میزان که قـدرت  ای آن، شاهد شکل ایران و گسترش نفوذ منطقه

و توان این محور افزایش یابد، شاهد کاهش نفوذ و اثرگذاری محور سازش خواهیم بود. بـر همـین 
سـاز و  مثابـه جریان ان را بهاند جمهوری اسالمی ایر های محور سازش پیوسته در تالش اساس کشور

) و با اعمـال فشـار و تحـریم، آن را از مواضـع ۱طالع قدرت مقاومت در نظر بگیرند (مطابق شکل 
گیری و  سـاز تضـعیف محـور مقاومـت و جلـوگیری از شـکل اش بازدارنـد تـا زمینه گرایانه حمایت

ت منطقه
ّ
قاومت را که منبعث از ترین خصیصه محور م ای آن شوند. بر این اساس مهم گسترش هوی

کـای آن بـه قاعـده نفـی سـبیل و رویکـرد  های فرهنگی و معنوی این محور است می ارزش
ّ
تـوان ات

ــل ــتکبار و امپریالیســت به تقاب ــلطه و اس ــم، س ــا ظل ــت  محور آن ب ــر از ماهی ــن ام ــمار آورد. ای ش
ت بخش، آرمان خواهانه، رهـایی طلبانه، آزادی خواهانه، حق عدالت

ّ
گرایانـه ایـن محـور  گرایانـه و ام

هـا  گیری در تالش بوده است ارزش ). این محور از ابتدای شکل۷: ۱۳۹۶گیرد (کریمی،  نشئت می
تی جدیـد و متضـاد از نظام های خـویش را بـه و هنجار

ّ
هـای ارزشـی حـاکم بـر برخـی  عنوان هـوی

تـالش  های تحت پیروی محور سازش بازنمایی کنـد. در ادامـه خصوص دولت های منطقه به کشور
  بازنمایی کنیم. ۲دهنده محور مقاومت در منطقه را در قالب جدول  کنیم اعضای تشکیل می
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  دهنده محور مقاومت های تشکیل : نیروها و جریان۲جدول 
  

  نیروهاي اجتماعی ـ سیاسی محور مقاومت  اهل سنت  شیعه  مسلمان  جمعیت  کشور

  هاي آن س و شاخهسیاه قد  درصد 10  درصد 89  درصد 99  85,453,487  ایران
  زینبیون، فاطمیون و...

  درصد 35  درصد65  درصد95  41,584,953  عراق

  لدعوه اسالمیه  حزب
  مجلس اعالي انقالب اسالمی 

  سازمان عمل اسالمی 
  هاي عراق  جریان موسوم به صدري

  حزب فضیلت اسالمی عراق 
  اهللا  حشدالشعبی، سپاه بدر و کتائب حزب

  بشاراسد   درصد 85  درصد15  ددرص80  18,538,709  سوریه 
  الشعبی جیش

  الحوثیون، انصاراهللا   درصد56  درصد42  درصد98  30,768,794  یمن 
  اهللا  حزب  درصد45  درصد55  درصد54  6,757,518  لبنان 

  حماس   ـ  ـ   درصد99  5,272932  فلسطین
  جهاد اسالمی فلسطین

Source: www.worldpopulationreview.com/countries - www.cfr.org/sunni-shia-divide/!#/ 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
ت قدرت محور مقاومت : چرخ۱شکل 

ّ
  دهنده بازنمای هوی

    منبع: نویسندگان
ب از مجموعه بازیگران دولتی و غیردولتـی  محور مقاومت یک ائتالف ژئوپلیتیک منطقه

ّ
ای مرک

هـای مسـتقالنه و  است که از منابع ملی و ایدئولوژیک مشترک برخوردارند و در پی اعالم سیاسـت
ت برآمده  محور خویش هستند. در واقع آنچه محور مقاومت خوانده می مقاومت

ّ
شود انعکاس هوی

تـوان انعکـاس  از انقالب اسالمی ایران در جهان خارج است. زبان سیاسی مقاومت اسالمی را می

  القرا ام
 موتور محرک محور مقاومت

  سوریه  
  لبنان  
  عراق  
  یمن  
  فلسطین 

http://www.worldpopulationreview.com/countries
http://www.cfr.org/sunni-shia-divide
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). در واقع ۹: ۱۳۹۷الملل دانست (محمود و باقری،  ظهور ادبیات اسالمی در روابط و سیاست بین
تی و ایدئولوژیک بـر نیروهـا و جریان نفوذ ایران در کشور

ّ
هـای  های عربی منطقه و غلبه نگرش هوی

تـوان از عوامـل اصـلی  فـارس را می  های عربی خاورمیانه و خلـیج اصلی محور مقاومت در کشور
ت رقیب به

ّ
ت جدید و تضعیف هوی

ّ
   ).۳ـ ۴: ۱۳۹۲شمار آورد (میررضوی،  بازنمایی هوی

ت که در این چارچوب از آن سخن به
ّ
تی ایرانیـان  آید، برگرفتـه از ارزش میان می هوی

ّ
هـای هـوی

تـوان در  خصوص قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است که اصول و قواعـد حـاکم بـر آن را می به
  مالحظه کرد. ۳چارچوب جدول 

  
  المی ایران: منابع قدرت نرم محور مقاومت اسالمی منبعث از جمهوری اس۳جدول 

  
  دیپلماسی   هاي اجتماعی  ارزش  فرهنگ 

  ـ فرهنگ اسالمی 
  ـ فرهنگ ایرانی 

  ـ فرهنگ منتج از انقالب اسالمی 
  مداري  ـ فرهنگ عزت

  ـ فرهنگ شهادت و انتظار 
  ـ توحید و یکتاپرستی 

  محوري  ـ اخالق
  ـ فرهنگ دفاع مقدس 

  ساالري دینی  ـ مردم
  ـ علم و فناوري 

  اده ملی ـ وحدت و ار
  ـ بسیج 

  ـ عدالت و برابري 
  ـ مرجعیت والیت فقیه 

  هاي آموزشی  ـ فعالیت
  ـ رسانه

  منبع: نویسندگان

  هویت منبعث از محور سازش ـ سازش
ل از ائتالف عربی، عبری و غربـی اسـت،  همان

ّ
طور که پیشتر تبیین کردیم، محور سازش، که متشک

تی خوی در تالش است ارزش
ّ
ش را در منطقه ترویج کند و گسترش دهد. این مسـئله ها و منابع هوی

آمیز و  های موجود در خاورمیانه در سیاست خارجی نگاهی رقابت ناشی از آن است که عمده دولت
ای و تشـدید  های منطقـه به همسایگان خود دارند که موجب ایجاد دور باطلی از رقابت  غیردوستانه

جویانه در خاورمیانه را رقـم زده اسـت (عسـکری و  ها شده که خود کاهش فضای همکاری دشمنی
  ). این مسئله همچنین مانع شکل۱۲۸: ۱۴۰۰بیدگلی، 

ً
گیری روند توسعه در منطقه شـده کـه قطعـا

  توان آن را در راستای منافع آمریکا و اسرائیل ارزیابی کرد. می
ای  وامـل فرامنطقـهبه عبارتی در طول دو دهه اخیر، تحّوالت خاورمیانـه در نتیجـۀ اثرگـذاری ع

های حـامی آن، بـه نفـع ایـران جهـت یافتـه و محـور  ها و مداخالت آمریکا و کشور همچون جنگ
ت از

ّ
تی و مـادی در منطقـه اسـت  دست سازش در پی بازسازی هوی

ّ
رفته و کنترل و مهار موازنه هـوی
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  ).۱۰۶: ۱۳۹۹(اختیاری و همکاران، 
در حضـور و اقـدامات خـویش در خاورمیانـه بسـیار  جمهوری باراک اوباما، آمریکا در دوره ریاست

ساز رشد و گسترش مادی و معنـوی محـور مقاومـت  کرد. این مسئله زمینه محتاطانه و گزینشی عمل می
علت احساس خطر مشترک از جانب محور مقاومـت  ـ عبری در همین دوره به شد. از طرفی ائتالف عربی

یابی ترامـپ در آمریکـا، ضـلع سـوم پـازل  . بـا قـدرت)۱۰۹: ۱۳۹۹شکل گرفت (اختیاری و همکاران، 
ضدمحور مقاومت تکمیل شد و اعمال فشارها بر ایران و محور مقاومـت گسـترش یافـت؛ زیـرا ائـتالف 

بنـدی رسـید کـه رهـایی و آزادی محـور مقاومـت در منطقـه بـا توجـه بـه اهـداف و  مذکور به این جمع
محور سازش و نیز منافع حاصل از این منطقه راهبردی را بـه های مشترک و فراگیر آن، منافع و امیال  ارزش

حاد راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان در منطقه، معضـالت امنیتـی 
ّ
خطر خواهد انداخت. در نتیجه ات

). از ۳۰: ۱۳۹۱اکبـری،  مختلفی برای دولت اسالمی عضو محور مقاومت ایجـاد کـرد (جعفـری و علی
ای حاشـیه خلـیج  های ذرهّ  ست دوگانۀ تشویقی و تهدیـدی در قبـال کشـورطرفی ترامپ تالش کرد با سیا

هـدایت  ١»معامله قـرن«سازی روابط با اسرائیل در قالب  های عادی سمت امضای قرارداد فارس، آنها را به 
توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. بخشـی  سازی روابط اسرائیل با امارات و بحرین را می کند که عادی

وجو کرد. در حقیقت، بیشتر اعضای کابینـه بـر  تغییر رویکرد را باید در ساختار کابینه ترامپ جست از این
ثباتی در خاورمیانـه و کـانون تهدیـد علیـه منـافع  یک اصل اشتراک نظر دارند که ایران مهم ترین عامل بی

مندی ائتالف  بهره راهبردی که همواره مورد در نتیجه). ۱۰۹: ۱۳۹۹آمریکاست (اختیاری و همکاران، 
تی است کـه باعـث اسـتهالک قـدرت کشـور های فرقه سازش قرار گرفته ایجاد جدال

ّ
های  ای و هوی

). در ۱۴۱: ۱۴۰۰محور مقاومت و در نهایت موجب تجزیه این ائتالف شود (عسـکری و بیـدگلی، 
تـوان  یر میای میان محور سازش را مشاهده کرد. مبتنی بـر تصـو دنده توان ارتباط چرخ می ۲شکل 

آفرینـی آمریکـا امکـان اثرگـذاری  های اسـرائیل و عربسـتان بـدون حمایـت و نقش گفت سرسـتون
انـد از حمایـت آمریکـا بـرای  ای برای خویش قائل نیستند. این کشورها همـواره تـالش کرده منطقه

آمریکا در مند شوند. هرچند این حمایت مبتنی بر منافع ایاالت متحده  مقابله با محور مقاومت بهره
تـوان در  های مختلف، کم و کیف متفاوتی داشته است، امـا وجـه مشـترک ایـن ائـتالف را می دوره

یت با محور مقاومت دانست. همچنـین تفاوت
ّ
وضـوح  تـوان به را می ۲و  ۱های   هـا  در شـکل ضد

ت درون مؤلفه ۱مشاهده کرد. در شکل 
ّ
گران ای و مسـتخرج از بـازی منطقه های ترکیبی قدرت و هوی

ها در ترکیب بـا عناصـر، عوامـل و بـازیگران  ، این مؤلفه۲آید؛ در حالی که در شکل  شمار می آن به
  الملل، توامان غیرمشروع است. های حقوق بین ای و منطبق با مشخصه منطقه برون

                                                                                                                                         
1. Deal of the Century 
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ت قدرت محور سازش : چرخ۲شکل 

ّ
  دهنده بازنمای هوی

  منبع: نویسندگان

  
ـت فرادولتـی  های پان گرایانه، هنجار لب تحلیل ساختتوان گفت در قا می

ّ
عرب ناشی از یک هوی

ای یافتـه اسـت؛  اثرگذاری ویژه» خصوص عربستان به«های عربی  دهی به رفتار دولت مشترک در شکل
ــالبی از هنجار ــه بخــش غ ــالی ک ــه هنجار در ح ــا آنچ ــت ب ــانی حاکمی ــای جه ــه ه ــای منطق ای  ه

منــدی از چنــین  اســت، در تعــارض اســت و ایــن کشــورها بــا بهرهاسالمیســم مطــرح  عربیسم/پان پان
گرایی کـه در خاورمیانـه  ای هستند؛ زیرا نگران هستند فرقه هنجارهایی در پی دستیابی به رهبری منطقه

رو بـا هـر  ایـن هنجار بعدی در خاورمیانه را داشـته باشـد؛ از دار است، ظرفیت تبدیل شدن به پان ریشه
ق این امر شود به مقابله بر میس موضوعیتی که زمینه

ّ
طور  ). همـانLuomi, 2008: 16خیزند ( از تحق

برخـوردار اسـت (قـانون  که بیان داشتیم، عربستان سعودی از یک نظام حکومتی پادشاهی و سلطنتی
کاری و حفـظ وضـع موجـود اسـت.  اساسی عربستان) و سیاست عملی آن نیـز در قالـب محافظـه

هـای حکـومتی همسـو در خاورمیانـه اسـت  قه نیز شـامل حفـظ نظامبازنمای این سیاست در منط
های  ). همچنین این کشور در پی برقراری روابط حسنه و همبسته با کشـور۱۸۸: ۱۳۹۶(علیخانی، 

عای رهبـری جهـان اسـالم و جهـان عـرب را بـرای خـویش 
ّ
عرب و مسلمان است و از آنجا که مد

صـومت برخواهـد خواسـت. ایـن کشـور (کلیـددار دارد، با هر رویکرد متعارضی به خ محفوظ می
ت را دو بال هنجاری خویش ارزیابی می

ّ
ی/سلفی و عربی

ّ
کنـد کـه پرتـو و طنـین آن  کعبه) اسالم/سن

ـی خـود محافظـت و آن را برجسـته و  باید در منطقه حکم
ّ
ت مل

ّ
فرما شود. (بر ماست که از این هوی

های محور مقاومت  عربستان). این امر با ویژگی ۲۰۳۰انداز  جهانیان را با آن آشنا کنیم)(سند چشم
سیاست خـارجی ایـران مبتنـی بـر نفـی توان گفت  طور کلی می در تعارض عملی و نظری است. به

وابستگی به شرق و غرب و تقابل ایدئولوژیک و استراتژیک با غرب و اسرائیل اسـت؛ امـا سیاسـت 
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طی یک فرآیند سیاسی مبتنی بر رفـع تـنش بـا  خارجی عربستان مبتنی بر اتحاد با غرب قوام یافته و
  ).١٤: ١٣٩٤آوایی با اسرائیل است (سمیعی اصفهانی و همکاران،  اسرائیل و در نهایت هم

  هاي مقاومت شیعه در خاورمیانه جریان
 یمن.  ۱

های نفتـی اسـت،  المندب که مسیر عبور محموله خصوص موقعیت ویژه تنگه باب ژئوپلیتیک یمن، به
). شـیعیان ۱۳۸: ۱۴۰۰خاصی برای محور مقاومت ایجاد کرده است (عسـکری و بیـدگلی،  امتیازات

دهند، جمعیت درخور توجـه و مهمـی هسـتند. آنـان  درصد جمعیت یمن را تشکیل می ۵۰که حدود 
کردنـد؛ امـا تغییـر و تحـّوالت  ، بیش از هزار سال بر یمـن حکمرانـی می۱۹۶۲پیش از کودتای سال 
های اخیـر،  ین ساخت قدرت در این کشور موجب شده است کـه در طـول دهـهایدئولوژیک و همچن

  ).۸۲: ۱۳۹۴کمترین نفوذ و اثرگذاری را در ساخت قدرت داشته باشند (عباسی و گلچین، 
 حائز اهمیت است. در  اینکه چه علل و عواملی زمینه

ً
ساز بروز تحّوالت اخیر در یمن شده قطعا

های مختلـف  خوبی بررسـی کـرد و پـس از بررسـی جنبـه را بـهتوجیه علت هر حرکتی باید معلول 
شده، به نگرشی واحد دست یافت. منظور از نگرش واحد، یعنی عواملی کـه  تأثیرگذار در علت بیان

شوند و ایـن مـوج فکـری و بصـیرت اجتمـاعی بـر اثـر رشـد و نمـو  در نهایت به موجی تبدیل می
ــا می

ّ
ها را در اجتمــاع  در نهایــت بهـاری از اندیشـهکنـد کـه  روشـنفکری موجبـات خیزشـی را مهی

). بـا توجـه بـه ایـن امـر، ۲۰۸: ۱۳۹۴فر،  آفریند (موسوی و باقری استکبارزده و خفقان استبداد می
تـرین نقـش را ایفـا کـرده باشـد. فرهنـگ سیاسـی شـیعه یعنـی  تواند مهم فرهنگ سیاسی شیعه می

ع کـه از منـابع شـیعی برآمـده و  های ها و نماد ای منسجم از اعتقادات، ارزش مجموعه
ّ
مذهب تشـی

کـاظمی و  ها و حکومـت در ادوار تـاریخی بـوده اسـت (اخوان مبنای عمل شیعیان در برابر قـدرت
ت۸۳: ۱۴۰۰ملکی،  شاه

ّ
یابی در منطقـه شـکل  ). با وقوع انقالب اسالمی در ایران، جریانی از هوی

؛ زیـرا انقـالب اسـالمی در پـی نفـوذ و گرفت که شیعیان یمنی نیز از ایـن قاعـده مسـتثنی نشـدند
خمینی و   های امام اثرگذاری مبانی شیعی بر زندگی اجتماعی، نقد وضعیت موجود و ترویج اندیشه

تی بودند که مردم یمن نیز بـا  ها جزو مشخصه تقابل با نظام استکبار و سلطه بود. این مؤلفه
ّ
های هوی

رود که دکتر عصام العماد،  مسئله تا آنجا پیش می کردند. اهمیت این پنداری می ذات آن احساس هم
علت نفوذ و تبلیغات گسترده وهابیت  گوید به از مفتیان سابق وهابیت که به تشیع گرویده است، می

عربیسم در یمن، اگر انقالب اسالمی ایران و ایدئولوژی اسالم سیاسی نبود، مذهب زیـدی در  و پان
). همچنین حسین بدرالدین الحوثی، از رهبران جریان ۱۶ـ۱۸: ۱۳۹۱یمن از بین رفته بود (تالشان، 

» امـام عـادل التـرد دعوتـه«خمینی نمونه بـارز   امام«گوید:  خمینی می انصارالله یمن، درباره امام 
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). بـر ایـن ۲۲۴: ۱۳۹۴فر،  موسوی و بـاقری»(است؛ یعنی امام عادل که اطاعت از او واجب است
تی انقالب اساس ارزش

ّ
اسالمی در این منطقه نمود و بروز یافت و پس از انقالب اسالمی  های هوی

به برخـی از  ۴بسیاری از مؤسسات فرهنگی و عقیدتی شیعیان در این کشور پا گرفتند که در جدول 
  کنیم. این موارد اشاره می

  

  های فرهنگی و عقیدتی شیعیان در یمن : مؤسسات و سازمان۴جدول 
  

م مؤسسه دارالزهرا علیهاالسال
  مؤسسه علمی ـ فرهنگی بدر  السالم البیت علیه دار احباب اهل  لالعالم الثقافی

  مؤسسه ابینه االجتماعیه الثقافیه  مؤسسه االمام زیدبن علی الثقافیه  رابطه الشیعه جعفریه فی الیمن
  مدري الجعفریه در عدن  مداري الجعفریه در عدن  الجمع االسالمی الیمنی الشیعی

  مؤسسه الرسالیه  جمعیت عبداهللا رضیع  لیمنرابطه علماء ا
  )۸۶: ۱۳۹۴منبع: (عباسی و گلچین، 

  
توان جریان الحوثی یـا انصـارالله یمـن دانسـت کـه پـس از  ترین جریان شیعی در یمن را می مهم

کند. ایـن  ترین نقش را در این کشور بازی می بیداری اسالمی در خاورمیانه، مهم ۲۰۱۱تحوالت سال 
ه به نزدیکی دولت علی عبدالله صالح به آمریکا و عربستان و نفوذ بـیش از حـد وهـابیون جریان هموار

). همچنین این جریان نسبت بـه عملکـرد دسـتگاه ۸۹: ۱۳۹۴معترض بوده است (عباسی و گلچین، 
هـای سـکوالر دولـت یمـن  حاکمیت و اقدامات آن در قبال شیعیان اعتراضات جدی داشـت. فعالیت

گاه عربستان و آمریکا در امور یمـن  های گاه و بی شرایط برای فعالیت وهابیان و دخالتبرای مهیا کردن 
). همچنـین شـیعیان در ایـن ۸: ۱۳۹۷فر،  همواره مورد نقد این جریان بوده است (شکرزاده و جعفری

بردنـد و  سـر می کشور از بسیاری امکانـات عمرانـی و سـازمانی محـروم بودنـد، در فقـر اقتصـادی به
مــذهبی، ابــراز و تبلیــغ آزادانــه عقایــد و   هــای اجتمــاعی و مــدنی همچــون حضــور در مراســم یآزاد

). ۹۷: ۱۴۰۰ملکی،  کـاظمی و شـاه های شیعی، شرکت در مساجد و غیره هم نداشـتند (اخوان ارزش
البالغـه و  هـای نهج های خصوصـی و کتاب دستگاه حاکمیت اقدام به سـوزاندن بسـیاری از کتابخانـه

 
ّ
). ۱۳۷، ۱۳۹۱(مسعودنیا و توسـلی، کرد  ادیه کرده بود و به مقدسات شیعیان نیز توهین میصحیفه سج

های انقالب اسالمی ایـران  یعنـی برقـراری حکومـت جهـانی  اگر اقدامات یادشده را در مقابل مشخصه
بخـش، تبلیـغ اسـالم و  های آزادی جویی، حمایـت از مستضـعفان و نهضـت اسالم، نفی سلطه و سـلطه

ع و القای تفکر امدعوت 
ّ
القرا بودن ایران برای جهان اسالم قرار دهیم، علت گرایش شـیعیان  به مذهب تشی

های  تأثیرپـذیری شـعار ). نمونـه ایـن۱ـ۲: ۱۳۹۰شود (نجاتی،  این منطقه به جریان مقاومت آشکار می
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اسـت کـه  ١لالسـالم) گانه (الله اکبر، الموت المریکا، الموت السرائیل، اللعنه علی الیهود، النصر پنج
). ایـن شـعارها منبعـث از ۲۲۴: ۱۳۹۴فر،  جریان مقاومت در این کشور مطرح کرد (موسوی و باقری

کی بر آن است که تاکنون جریان انصارالله یمن با اعمال فشار توانسته است دو  ارزش
ّ
های یادشده و مت

ع کند و به این صورت در روند جمهور یمن، یعنی عبدالله صالح و منصور عادی را از قدرت خل رئیس
انصارالله با توجه بـه اصـل ). ۹۴: ۱۳۹۴قدرت و سیاست این کشور مؤثر واقع شود(عباسی و گلچین، 

های زیدیـه توانسـته اسـت  قیام به سیف در برابر ظلم و اصل امر به معروف و نهی از منکر برپایـه اندیشـه
ت به

ّ
های خـویش را از طریـق شـبکه  ست آورد (و اندیشهد پایگاه اجتماعی خوبی میان شیعیان و اهل سن

هـای خـویش در  تلویزیون المسیره منتشر کند). این جریان در صورت فاعلیت و پیـروزی در عرصـه نبرد
المنـدب  و در صـورت تسـلط بـر تنگـه راهبـردی بابگرا،  مقابل جریان سازش به رهبری عربستان سلفی

  .)٧٦: ١٣٩٨تحکیم بخشد (احمدی و سعیدی،  تواند حاکمیت محور مقاومت را در منطقه می

  لبنان.  ۲

های هویتی نامتجانس و دارای ساختار موزاییکی و متکثر اجتماعی است.  لبنان کشوری با مشخصه
های سیاسـی مسـیحی، شـیعه و  بر اساس قانون اساسی این کشور و پیمان طایف، قدرت میان گروه

ت واحـد در ایـن کشـور امـری ها ب سنی تقسیم شده است. بر این اساس تالش
ّ
رای دستیابی به هوی

نماید. با وجـود ایـن پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـران، تشعشـعات  سخت و دشوار می
های شیعه آن رسوخ و نشر پیدا کـرد. ایـران  ویژه گروه های اسالمی و انقالبی به این کشور و به ارزش

نوب این کشور پس از انقالب اسـالمی، اقـدام الله در ج دهی و تقویت جنبش شیعی حزب با شکل
ت
ّ
 نمود خـود در جامعـه لبنـان کـرده اسـت. حزب بخشی و انسجام به الگوسازی، هوی

ِ
اللـه  بخشی

تـوان در  حامل همان ایدئولوژی است  که انقالب اسالمی پیام آور آن بوده است و چکیـده آن را می
هـایی در شـبکه  یر کرد. چنین نگرش و ارزشالله به توان خود برای سرکوب دشمن تعب اتکای حزب

شـود. ایـن رویکـردی  الله لبنان است، تولید و پخـش می تلویزیونی المنار که تحت مدیریت حزب
هـای   الله را نوک پیکـان مبـارزه بـا اسـرائیل بدانـد و از آن حمایت موجب شده است که ایران حزب

  ).۸۱: ۱۳۹۱مادی و معنوی کند (دهقانی فیروزآبادی و ذبیحی، 
  

  

                                                                                                                                         
  ئیل، لعنت بر یهود و پیروزی از آن اسالم است.شعار الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرا.  ١
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  الله لبنان در قالب محور مقاومت : اهداف عملیاتی حزب۵جدول 
  

اهللا به مسلمانان  انتقال روش مبارزاتی حزب
فلسطین و برافروختن آتش انتفاضه به امید 

  جانبه قدس آزادسازي همه

ایجاد مشروعیت مردمی و همبستگی ملی میان 
بسیاري از طوایف لبنانی در خصوص مقاومت در 

  ر اسرائیلبراب
ترین احزاب  اهللا لبنان به یکی از مهم تبدیل حزب

  سیاسی در لبنان، منطقه و جهان اسالم 
اهللا به عامل بیداري  تبدیل الگوي مقاومت حزب

  اعراب در سراسر امت اسالمی 
اخراج اشغالگران صهیونیستی و نیروهاي خارجی 

  از خاك لبنان 
در  ناپذیري اسرائیل سست کردن اسطوره شکست

  میان اعراب و مسلمانان 
گسترش فرهنگ مقاومت، جهاد و عملیات 

  طلبانه و اثبات کارآیی آن  شهادت
رد الگوي مصالحه دیپلماسی و مذاکرات بیهوده با 

  اسرائیل 
  )۱۴۱ـ ۱۴۲: ۱۳۸۸منبع: (طاهری، 

  
های اصـلی  الله لبنان و رهبری آن، سیدحسن نصرالله، به عنوان یکی از جریان توان از حزب می

پیمان جـدی ایـران در قالـب محـور مقاومـت نـام بـرد. شـاکله  عنوان هم اثرگذار در این کشور و به
توان در قالب دو مقوله اعتقادی ایمان و جهاد ارزیابی کرد. ایمـان  الله را می انگارانه حزب برساخت

اسـت (درخشـه و الله منبعث از اسالم و رسالت دینـی پیـامبران و همچنـین جهـاد در راه خد حزب
داند و  فقیه می  خمینی و والیت  های خویش را منبعث از امام الله اندیشه ). حزب۵۳: ۱۳۹۵بیگی، 

ت اسالم معرفی می
ّ
کند و مشروعیت دینـی خـویش را نیـز از  همه اقداماتش را در جهت وحدت ام

سـیس خـود در ارائـه اللـه در اساسـنامه تأ ). حزب۸۱: ۱۳۸۳داند (قاسـم،  فقیه زمانه می  تأیید ولی
ت نهادی خویش آورده است: 

ّ
الله هسـتیم کـه خداونـد  ما فرزندان حزب«تعریفی مشخص از هوی

» طلیعه آن را در ایران به پیروزی رساند تا دوباره هسته اولیه دولـت اسـالمی را در جهـان برپـا کنـد
حـائز اهمیـت اسـت.  الملل نیز الله از نظام بین ). تعریف حزب۳۹: ۱۴۰۰پور و همکاران،  (هاشم

 دو قلمرو در نظام بین
ً
کند: قلمرو استکبار و قلمرو استضـعاف.  الملل را شناسایی می این گروه صرفا

قلمرو اول مبتنی بر استکبار و امپریالیسم و قلمرو دوم مبتنی بر عـدالت، ایمـان و حرکـت در مسـیر 
خواهـان میسـر  سـلمان و آزادیالله است. در قلمرو اخیر امکان تسلط غیرمسلمان و ظلـم آن بـر م

های اثرگـذار  تـوان از عوامـل و مؤلفـه ). در نهایـت می۴۰: ۱۴۰۰پور و همکـاران،  نیست (هاشـم
  الله لبنان را در قالب موارد زیر بیان داشت.  جمهوری اسالمی ایران بر حزب
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  الله لبنان های تأثیرگذار جمهوری اسالمی ایران بر حزب : مؤلفه۶جدول 
  

حانیت شیعه در هسته حضور رو
  اولیه مقاومت اسالمی

هایی براي  برگزاري جشن
  اعیاد اسالمی و روز قدس

مبارزه و مقاومت در 
  برابر رژیم اسرائل

گسترش نمادگرایی 
  شیعه

صبره، استقامت و   مراسم عزاداري اهل بیت  طلبانه عملیات شهادت
  شجاعت و شهامت  پایداري

  فرهنگ مقاومت  یهوالیت فق  جهاد  تکیه بر عنایت الهی
  )۲۰: ۱۳۹۹منبع: (باقری و بیگی، 

  
توان گفت رهبری این جریان (سیدحسن نصرالله) با توجه بـه نفـوذ معنـوی بـاال،  همچنین می

ی و همزیستی مسالمت
ّ
های لبنان بازی کـرده و  آمیز میان فرقه نقش بسزایی در تحکیم همبستگی مل

در  چه خـارج از لبنـان نقشـی عمـده داشـته اسـت. الله چه در داخل و در افزایش قدرت نرم حزب
نهایت فرهنگ انقالب اسالمی ایران به شیعیان لبنان آموخت که باید در برابر دشمنان تا رسـیدن بـه 

  ).۲۵: ۱۳۹۹پیروزی، به ایستادگی و مقاومت ادامه داد (باقری و بیگی، 

  سوریه.  ۳

ی و صـحنه مقاومـت متفـاوت اسـت. وزن سیاسی هر یک از بازیگران حاضر در محـیط جغرافیـای
سوریه در قلب مجموعه امنیتـی محـور مقاومـت قـرار دارد و حفـظ و تقویـت آن بـرای جمهـوری 

ترین نقطه تبیینی در ارتبـاط بـا تعـامالت ایـران و سـوریه را  اسالمی ایران اهمیتی حیاتی دارد. مهم
ت هستند توان در قالب الگوی دوستی و دشمنی مطرح کرد؛ زیرا قاطبه جم می

ّ
عیت  سوریه اهل سن

). در abdo, 2013: 4درصد جمعیـت) قـرار دارد (۱۵و حکومت در اختیار اقلیت علوی و شیعه (
هـای ایـدئولوژیک  توضیح باید گفت پس از انقالب اسالمی، سیاست خارجی ایران مبتنی بر بنیان

آن شـکل گرفـت و در  های منبعـث از تعبیه شد و عملکرد دستگاه سیاست خارجی مبتنی بر ایستار
ـت  های ناعادالنه منطقه نتیجه ایران با روند

ّ
ای و جهانی سر ناسازگاری برداشت. بر این اسـاس هوی

جدید مبتنی بر فرهنگ دینـی، در پـی تقابـل بـا اسـتکبار و عوامـل و ایـادی آن در منطقـه برآمـد و 
هـای  قـدرت و جنبش های  جمهوری اسالمی ایران مبتنـی بـر همـین رویکـرد بـه تعامـل بـا مؤلفـه

عنوان یکـی از عناصـر  حکومت سوریه نیـز بـه .)۱۱۲: ۱۳۹۰گرای منطقه پرداخت (رسولی،  اسالم
تی ایـران و سـوریه نسـبت بـه 

ّ
سازنده محور مقاومت در نظر گرفته شد. اگرچه قالب و ماهیت هـوی

ی متفاوت اس آنچه ایران با سایر گروه
ّ
های   ت، اما زمینههای عضو محور مقاومت در نظر دارد تا حد

تی در این دو کشور موجب شـده اسـت کـه در یـک قالـب و چـارچوب عمـل کننـد و 
ّ
مشترک هوی

حادی پایدار از زمان پیروزی انقالب اسالمی در ایران تا کنون شکل بگیرد. بر این اساس می
ّ
توان  ات

تی دارند گفت ایران و سوریه در سه حوزه به
ّ
  :صورت مشخص با یکدیگر اشتراک هوی
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  شوند.  تعهد به آزادسازی مردم از نخبگان فاسد که از سوی امپریالیسم و صهیونیسم حفاظت می. ۱ 
: اعراب در مورد حـزب بعـث و رود یملت فراتر مـ  های دولت که از مرز» مردم«از  یمفهوم. ۲

    .یاسالم یجمهور یمسلمانان برا
تهای اجتمـاعی ایـدئولوژیک،  . روشنفکران انقالبی و جنبش۳

ّ
هـای قـومی و مـذهبی را  هوی

در  کیـارگان یدئولوژیادهند.  سمت مبارزه برای رهایی اجتماعی و رهایی از امپریالیسم سوق می به
های مشاجره، جنگ و انقالب اسـت  استیشده از س انباشته یکننده حافظه جمع منعکس انهیخاورم

  . یابند د و معنا میونش می یبند چارچوب یهای اجتماع که در جنبش
هـای  میرژ کیدئولوژیـبسـتر قـدرت ا ١،»یاراد یدئولوژیا« قیاز طر یاحساسات نیبا چن پیوند

  ). Stein, 2017: 678( دهد می لیرا تشک هیو سور رانیا
توان در حوزه عمل نیـز سـه عامـل اصـلی پیونـد و ارتبـاط ایـران را  با توجه به موارد یادشده می

ی۳مقابله با نفوذ غرب در خاورمیانه؛  .۲. خصومت نسبت به اسرائیل؛ ۱ برشمرد:
ّ
گرایی  . مهار سـن

  ). ۲۰۵: ۱۳۹۹(محمدی و ذاکریان، 
 یکی از هنجار به عبارتی می

ً
ـت منطقـه توان گفت اساسا

ّ
ای ایـران را  های ارزشـی مهـم کـه هوی

حاد راهبـردی ایـران و سـوریه در ایـن برهـه  دهد، دفاع از مظلوم و ملت ستم شکل می
ّ
دیده است. ات

ت ستمزم
ّ
دیده دفاع نمـوده و بـا  انی از یک طرف با توجه به نگاه معناگرایانه انقالب که همواره از مل

توجه به نمادهایی مثل حرم مطهر حضرت زینب در دمشق که برای نظام و ملـت ایـران ارزش دارد، 
  ).۸۰ـ ۸۳: ۱۳۹۵انگاری قابل تبیین و ارزیابی است (درویشی و فیاضی،  طبق نظریه سازه

  عراق.  ۴

ت ایرانیان و عراقی
ّ
درصدی شیعیان  ۶۰پوشانی زیادی برخوردار است. وجود اکثریت  ها از هم هوی

تواند از دالیل  در عراق و حضور شمار کثیری از شهروندان عراق در ایران (قبل و بعد از انقالب) می
تمـاعی شـیعی های سیاسی ـ اج ). همچنین حضور جریان۱۶۶: ۱۴۰۰این امر باشد (صدیق،   مهم

جریـان مقتـدی «، »مجلس اعـالی اسـالمی شـیعیان عـراق«، »الدعوه االسالمیه حزب «همچون 
، با توجه به اقتضائات زمانی و مکـانی عـراق، در سـاختار »حزب فضیلت اسالمی عراق«و » صدر

دهی سیاسـْی شـیعیان در  لحاظ سـهم جدید حاکمیتی یک کشور چندقومیتی، مثـل عـراق، کـه بـه
ای دیگر از بلوغ سیاسی اندیشه شـیعی بـه نمـایش گذاشـته شـده  ناسبی قرار دارند، مرحلهجایگاه م

توان به موضع شـیعیان عـراق در برابـر ایـران  ). در ادامه می۱۲۹: ۱۳۹۳زاده،  است (طاهری و تقی
رسمیت شناختن حاکمیـت ملـی، اسـتقالل سیاسـی و تمامیـت  اسالمی اشاره کرد: رابطه فعال؛ به

                                                                                                                                         
1. Willed Ideology 
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های بعـدی؛ گسـترش روابـط اقتصـادی،   و عهدنامه ۱۹۷۵مارس  ۶؛ پذیرش قطعنامه ارضی ایران
ای کـه ایـران و عـراق در آن  فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دینی و علمی؛ تشکیل نظام امنیتی منطقـه

های اسـتعمار و  کنند؛ تشکیل جبهه دو یا چندجانبه برای مبـارزه بـا نقشـه نقش ویژه خود را ایفا می
ـر فرهنگـی، آزادی، جامعـه  هانی؛ همکاری زیربنایی در زمینهصهیونیسم ج

ّ
های ثبات شورایی، تکث

هـای اسـالمی و انسـانی در بافـت  بشر (با تمام محتوای آن)؛ تعمیق ارزش مدنی اسالمی و حقوق  
  ).  ۱۱۳تا:  عامری، بی فکری و تمدنی دو جامعه اسالمی (ثقفی

ی تحت تأثیر میـزان رابطـه ایـن های شیعی به ایران د به عبارتی، نگاه گروه
ّ
ر  کسب حمایت، تا حد

های ارتباطی بین دو طرف قـرار دارد. مجلـس اعـالی  ها با ایران و همچنین شدت و وسعت حلقه گروه
تر است. این گرایش تـا  اسالمی عراق گرایش بیشتری به ایران دارد و ارتباط آن با مقامات ایرانی نیز قوی

های  شود که بیشتر رهبـران مجلـس اعـالی اسـالمی عـراق سـال ربوط میحد زیادی به این واقعیت م
های جنـگ ایـران و عـراق نیـز در کنـار مـردم ایـران  تبعید خود را در ایران سپری کردند و در طول سال

رسد نزدیکی آنهـا  الدعوه نیز دارای گرایش و دیدگاهی مثبت به ایران است، اما به نظر می بودند. حزب 
های  باشد؛ در حالی که بیشتر رهبران اصلی این حزب ماننـد نـوری مـالکی بیشـتر سـال به ایران کمتر

های حکومت رژیم بعث در  اند. از سوی دیگر، مقتدی صدر طی سال تبعید خود را در سوریه گذرانده
دسـت کـم در   تواند تا حـدی توجیـه کننـده ارتبـاط کمتـر او بـا ایـران عراق باقی ماند و این مسئله می

تـوان  همچنـین می ).۱۴۱ـ ۱۴۲: ۱۳۹۳زاده،  های ابتدایی ظهور این جنبش باشد (طاهری و تقی سال
، از صـدر محمـدباقر اللـه آیـتهای شیعه یاد کرد تا جایی که  از تأثیر انقالب اسالمی ایران بر گروه

انقالب خمینی در این کشور و پس از آن، در ابتدای   قدر در عراق، در زمان حضور امام مراجع عالی
اللـه  د و شـیعیان را بـه اطاعـت و حمایـت از آیـتکرحمایت کامل خود را اعالم  اسالمی در ایران

ذوبو فی الخمینی کما هو ذاب « کرد: م فراخواند. ایشان به یاران و پیروانش توصیه میاسالخمینی و 
ثر تالش خود را هر عراقی باید حداک گفتند همچنین میمحمدباقر صدر ه سیدالل آیت ١».فی االسالم

من خودم را برای « :نداظهار داشت ؛ چنان که کار گیرد حتی با نثار جانش برای رهایی از شر صدام به
ایشـان در زمینـه  .»شنوید ام و ممکن است این آخرین چیزی باشد که از من می شهادت آماده کرده

های بسیج  توان به نیرو یکردند. همچنین م حضور اشغالگران در عراق بر مقاومت سیاسی تأکید می
  ٢٠١٤مردمی عراق یا حشد شعبی اشاره کرد که از سال 

ً
در این کشور تشکیل شد. این نیرو که غالبا

ت، مسـیحی و ایـزدی اسـت و
ّ
در زمـان  متشکل از شیعیان و برخـی جمعیـت عشـایر و اهـل سـن

ت داخلـه عـراق هـای وزار گیری داعش برای تقابل با آن شـکل گرفـت، امـروز جزئـی از نیرو شکل

                                                                                                                                         
  .طور که او در اسالم ذوب شده است در خمینی ذوب شده همان. ١
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هـای انقـالب اسـالمی  آید. حشد الشعبی از منظر ایدئولوژیک بسیار بـه ایـران و ارزش شمار می به
ای که فالح الفیاض، فرمانده این گروه، در دیدار خویش با فرمانـده کـل سـپاه  گونه نزدیک است؛ به

نقـالب اسـالمی ما بـه الگـوی سـپاه بـا خصوصـیات ا« پاسداران انقالب اسالمی در ایران، گفت:
کنیم و امروز چگونگی استفاده از تجربه سپاه با قوانین و خصوصیات عراق را وظیفه خود  افتخار می

  ).٢٠٢١(سایت یورونیوز، » دانیم می

  منافع مشترك در محور مقاومت
ت تأثیر می اگرچه جوامع از ویژگی

ّ
پذیرند، اما به گواه تاریخ، وجود منـافع  های زبانی، نژادی و هوی

هـا بـوده اسـت. ایـن  های بازیگران و پشـتوانه ائتالف گیری ها و جهت مشترک پایه اصلی همبستگی
انداز جهـانی اسـت.  ای و یک چشـم شرایط در خصوص محور مقاومت اسالمی یک راهبرد منطقه

ای فعال است، اما تصویری از یک نظام ائتالف  محور مقاومت اسالمی هرچند در یک جبهه منطقه
و ائتالف شعاری راهبردی و راهی برای جهانی شدن مقاومت است. اشتراک در منافع  جهانی است

هـای سیاسـی،   گیری ائتالف بوده است و احصـای ایـن مـوارد ذیـل حوزه ای عظیم در شکل پشتوانه
  اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بر نکات زیر تأکید دارد: 

 بـا دسـتور کـار مشـترک، قـدرت ها در محـور مقاومـت  در ائتالف کشورها و تجمیع ظرفیت
  یابد.  ای افزایش می ای و فرامنطقه های منطقه زنی در سازمان چانه

 های زیـادی در پـی   در حوزه نظامی و امنیتی، دفاع یکجانبه برای هر کشور بـه تنهـایی هزینـه
یابد، اما ائـتالف در دفـاع جمعـی و  خواهد داشت و احتمال کسب نتیجه مطلوب کاهش می

هـای  آمیز از جملـه آمریکـا، رژیـم صهیونیسـتی و گروه مقابله بـا عناصـر تهدیـدهماهنگ و 
دهـد و احتمـال  تری تغییـر می نحو مناسـب تروریستی تحت حمایت عربسـتان شـرایط را بـه

  یابد.  میزان زیادی کاهش می شکست به
 مـدت قـرار دارد و های طوالنی  به لحاظ اقتصادی، محور مقاومت اسالمی در معرض تحریم 

این روند تا زمانی که وضعیت چالش و تهدید آنها بـه فرصـت تبـدیل نشـود، ادامـه خواهـد 
داشت. این کشورها تنها با تأکید بر منافع مشترک و همکاری اقتصادی با همـدیگر و تشـکیل 

های صادراتی ساخت خود به سایر شرکا، قادر خواهند شـد  های مرزی مشترک و کاال  بازارچه
  ا تا حد زیادی کاهش دهند. اثرگذاری تحریم ر

 صـورت کامـل هماهنـگ و  های اقتصادی محور مقاومت اسالمی هرچند تـاکنون به  سیاست
ـا در صـورت تسـریع در ایـن رونـد قـادر خواهنـد بـود یـک 

ّ
کلـوپ «همسو نشده است، ام

تواند مبتنـی بـر صـادرات و واردات  تشکیل دهند. ماهیت این کلوپ می» ـ اسالمی اقتصادی
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  محوری در جبهه مقاومت اسالمی باشد.  درونمتقابل 
 های محور مقاومت اسالمی از منافع مشـترک انـرژی برخوردارنـد و پهنـه جغرافیـایی  کشور

اند که حجم زیادی از انرژی دنیا را در خود جای داده است.  وسیعی را به خود اختصاص داده
ادر خواهد ساخت قدرت های انرژی، این کشورها را ق سازی و همسو کردن سیاست هماهنگ

  زنی زیادی در تعیین قیمت جهانی نفت و معادالت عرضه و تقاضا کسب کنند.  چانه
 های با نژاد عرب و ایرانی و بـا  از نگاه فرهنگی گرچه محور مقاومت اسالمی متشکل از کشور

نی و اشـترا ها و لهجه زبان
ّ
ا از یک جغرافیای اسالمی با ماهیت تمـد

ّ
ک های مختلف است، ام

بخش بعد مهمی از دفاع مشروع است  آیینی برخوردار است. منافع فرهنگی مشترک استحکام
ن اسالمی، محافظـت از امکـان مقـدس و فرهنـگ دینـی امکان

ّ
ت و تمد

ّ
پـذیر  و دفاع از هوی

ت
ّ
عنوان مرکـز  های مسلمان در مسیر جریان مقاومت باید به اتحاد فرهنگـی بـه است. پس مل

کیـد دارنـد: ثقل پایداری و ایستا دگی توجه کنند؛ همان گونه که رهبـری نیـز بـر ایـن مهـم تأ
 ذهن می مقاومت وقتی گفته می«

ً
رود به مقاومـت نظـامی و امنیتـی و امثـال اینهـا.  شود، فورا

 مقاومـت اسـت، امـا بـاالتر از آن، مقاومـت فرهنگـی اسـت. حصـار 
ً
خب بله، آن هم قطعا

  ».باشد، همه چیز از دست خواهد رفت فرهنگی، خاکریز فرهنگی در کشور اگر سست

  هاي پیش روي محور مقاومت چالش
ت اغلب کشور

ّ
هـا،   های منطقه مشروعیت سیاسـی ندارنـد. فقـدان مشـروعیت دولتمـردان نـزد مل

ناباوری به قدرت الهی و نیز بدبینی به همسایگان باعث شده است برای حفظ و بقای رژیم سیاسـی 
و جهانی متوسل شوند. بیماری مزمن وابستگی سیاسی باعث ایجاد  ای های فرامنطقه خود به قدرت

ای اسـت  گونـه های دو یا چندجانبه شده است که با خود تعهداتی همراه دارد. این تعهدات به پیمان
کنـد. در  های سیاسی و اقتصادی را از این کشـورها سـلب می گیری در زمینه که استقالل در تصمیم

اند و  های سیاسی مختلفی پیش گرفته مشی های مذکور خط هانی، کشورارتباط با مسائل مختلف ج
رسـند. بـرای مثـال  بر سر مسائل سیاسی مشترک، از جملـه وحـدت جهـان اسـالم بـه توافـق نمی

های ترکیـه، مصـر، عربسـتان و ایـران در ارتبـاط بـا  های متفاوت و گاهی متضاد کشور گیری موضع
نستان، حمله به غزه، لبنان، بحران سوریه و داعش و ...  به نتایج هایی مانند اشغال عراق، افغا بحران

فـارس بـا   های سـاحلی خلـیج های دو و چندجانبه بین کشور مؤثری ختم نشده است. وجود پیمان
های  ویژه ایاالت متحده آمریکا که تعهداتی همراه داشته، مانع وفاق کشور ای به های فرامنطقه قدرت

فارس برای ایجاد یک پیمان همکاری یا تشکیل یک اتحادیـه اقتصـادی یـا  منطقه ژئوپلیتیک خلیج
  ـ امنیتی شده است.  سیاسی
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های قدرتمند اقتصـادی جهـان مـانعی  های ناشی از وابستگی به کشور در بعد اقتصادی نیز چالش
های عضـو  های اسالمی شده اسـت. سـاختار تولیـدی کشـور های گسترده بین کشور سر راه همکاری

درصـد،  ۲/۱۸ای است که کشاورزی  گونه عنوان یک مجموعه اقتصادی به مان همکاری اسالمی بهساز
درصـد از کـل  ۳/۴۵درصد (بیشتر با تأکید بر صنایع استخراج تولید نفـت) و خـدمات  ۵/۳۶صنایع 

های اسـالمی بـه  ها، سـاختار تولیـد کشـور دهد. براساس این نسبت تولید ناخالص آنها را تشکیل می
). ۲۳۷: ۱۳۷۹آبادی،  های با درآمـد پـایین و متوسـط جهـان شـباهت دارد (شـاه تار تولید کشورساخ

های غربـی و سـایر  های منطقه نیازمند امکانـات، تولیـدات و تکنولـوژی برتـر کشـور برخی کشور
های برتر هستند. این وابستگی اقتصادی که گاه ناشی از سـابقه مسـتعمراتی ایـن کشـورها و  قدرت

ــدوجــود پی ــا کشــور ون تی تجــاری ب
ّ
ــا توســعه های ســن نیافتگی اســت، تعهــدات و  های صــنعتی ی

کنـد و مـانع از توسـعه همکـاری گسـترده اقتصـادی،  هایی را بر این کشورها تحمیل می محدودیت
های جهان  های متنوع قدرت شود. در مجموع وابستگی های جهان اسالم می سیاسی و ... بین کشور

ها  ها و جـدایی انی در گذشته و حال، زمینه را برای مداخله و توسعه شکافهای جه اسالم به قدرت
کـا بـه دولت کند و به بی و تجزیه جهان اسالم فراهم می

ّ
هـای  ثباتی، کشمکش، رقابت و گسترش ات

  زند.  غیراسالمی دامن می
هـای  آینده در شرف توسعه هرچه بیشـتر محـور مقاومـت و گسـترش آن در منـاطقی بـا قرابت

شـود. محـور مقاومـت بـرای  بینـی می زمینی، فرهنگی و مفهومی کمتر با انقالب اسالمی پیشسر
شناسی مناسـبی از وضـع  های ناشی از تعامالت خود با این جوامع باید جامعه رفت از چالش برون

حال آنها داشته باشد و به مسائلی مانند نوع برداشت آنها از محیط، منطقه، دشمن، مبـارزه و جبهـه 
اومت شناخت پیدا کند. در شرایط کنونی حتی در ایران نیز در خصوص مقاومت انسجام معنایی مق

هایی شده است. انعکـاس عـدم انسـجام معنـایی در  ای وجود ندارد که عامل بروز چالش و اندیشه
کند. انقالب اسالمی ایران مقاومـت  سازی محور مقاومت را با چالش مواجه می منطقه جریان مدل

کند و بـه آن  ـ کالمی خاص شیعی تفسیر می چارچوب امامت و والیت و براساس منطق فقهیرا در 
خمینـی، از نقـاط کلیـدی در   های حامی مقاومـت، کـه بـه تعبیـر امـام اعتقاد دارد. آیا سایر کشور

شوند و در آینده باید با آنها تعامل کرد و تـأثیر گذاشـت،  ای و جهانی محسوب می جغرافیای منطقه
فـارس، تنگـه هرمـز،  بر همین منطق استوارند؟ از جمله این نقاط کلیدی خلیج بنگال، خلـیج هم 

المنـدب، دریـای سـرخ، خلـیج عقبـه، کانـل سـوئز، دریـای مدیترانـه و  دریای عمـان، تنگـه باب
ت جبل

ّ
هـا آشـنا کـرد تـا تعـارض و  الطارق است. بنابراین باید منطق مقاومت را با ذهن و حافظه مل

هـای  مانی ایجاد نشود. توجه به شرایط و اقتضائات محیطـی در کنـار حمایـت از کانونشکاف گفت
ت ها را فراهم می معنایی امکان نفوذ در دل

ّ
شود و مرکز ثقل هـدایت  ها منتهی می کند و به جذب مل
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  های مقاومت خواهد بود.  انگیزه
کـه تـاکنون در دهـد  علت اصـالت داشـتن، وجـوه متفـاوتی را پوشـش می جریان مقاومت بـه

های مختلف به ظهور رسیده است مانند مقاومت در جنگ با داعـش یـا جنـوب لبنـان علیـه  صحنه
المللی و توزیع آن؛ اما یکـی  در عرصه رقابت در مناسبات قدرت بین» مقاومت سیاسی«اسرائیل یا 

ی نـوین در هـا افزارانه تصاویر جـدی از روش های مهم مقاومت، توجه به بعد سخت یا نرم از جلوه
هاست. در چنین شرایطی جنگ سخت ماهیت متفاوتی خواهد داشت و بیشتر متأثر از جنگ  جنگ

های فعـال  ران نرم است؛ پس باید امکانات مقاومت در صحنه نبرد جنگ نرم را فراهم کرد و از پیش
رد. مقاومت های عملیاتی و نیز تدارکات تسلیحاتی و نظامی در جنگ نرم بهره ب در فرماندهی و نیرو

 بایـد بـه صـیانتی نرم
ً
افـزاری بـرای حفـظ  چون از یک نظام معنایی و ارزشی برخوردار است، حتما

شـود. محـیط  هایش بپردازد که در آحاد مردم، محیط و فرماندهان و کارگزاران دیگر دیده می سرمایه
ین محیطی آماده شـد. تری است و باید برای چن افزارانه های پیچیده و نرم آینده مقاومت مقارن جنگ

ای غرب علیه محور مقاومت یـا جنـگ روانـی در  توان در قالب جنگ رسانه هایی از آن را می نمونه
سقوط هواپیمای اوکراینی با هدف انحـراف افکـار عمـومی جهـان از تـرور سـردار سـلیمانی و ... 

در مرحلـه اول کنـد،  مشاهده کرد. مقاومت چون برای خود یک نظام معنایی و ارزشی تعریـف می
هایش اهتمــام ورزد.  افـزاری از خــود، محـیط و ســرمایه پــردازی نرم سـازی و ایمن بایـد بــه صیانت

ها، افکـار عمـومی و  های مقاومت تنها کادرها و اعضایش نیستند بلکـه تـوده مـردم، رسـانه سرمایه
  روند.  شمار می ای به های مرجع از منابع اصلی سرمایه گروه

  گیري نتیجه
گرایی در قالب کشورهای همسایه و برخـورداری از  س آنچه بیان شد، گرچه در گذشته منطقهبر اسا

دهـد کـه  گرایی نشـان می شد، اما رویکردی نو به مقولـه منطقـه مناطق جغرافیایی مشترک تعبیر می
ی جمعـی »مـا«دهی به  ها و هنجارهای مشترک امکان شکل فرهنگ و هویت از طریق انتشار ارزش

توانند احساس  گیری از آن می کنند. افراد در کشورها و مناطق جغرافیایی متفاوت با بهره میرا فراهم 
ت مشترک کنند؛ بـدین ترتیـب زمینـه شـکل

ّ
ـت منطقـه مشترک و هوی

ّ
ای مشـترک فـراهم  گیری هوی

شود. هویت شـیعی محـور مقاومـت کـه پـس از وقـوع انقـالب اسـالمی در ایـران، در منطقـه  می
  ای است. ای مشخص و بارز از هویت منطقه رفت، نمونهخاورمیانه شکل گ

بر این اساس در خاورمیانـه دو سـاخت و محـور هـویتی بـا عنـوان محـور مقاومـت اسـالمی 
(متشکل از ایران، عراق، یمن، سوریه، لبنـان و فلسـطین) و محـور سـازش (متشـکل از عربسـتان، 

ای است؛ اما با توجـه  اد موازنه منطقهاسرائیل و آمریکا) شکل گرفته است. محور سازش در پی ایج
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گیری و  کنـد از شـکل به اختالفات مذهبی، ایدئولوژیک و فرهنگی موجود در ایـن بـین، تـالش می
انسجام محور مقاومت جلوگیری کند. محور سازش این کار را با اقـداماتی در قالـب قـدرت نـرم و 

ای در  و دخالت کشورهای فرامنطقهبرد.  این اختالف و تعارض منافع موجب ورود  سخت  پیش می
دهی به داعش و درگیر کردن سوریه  توان در قالب شکل هایی از آن را می خاورمیانه شده است. نمونه

ای غرب علیه محـور مقاومـت یـا جنـگ روانـی در  و عراق در بحران و جنگ داخلی، جنگ رسانه
تـرور سـردار سـلیمانی و...  سقوط هواپیمای اوکراینی با هـدف انحـراف افکـار عمـومی جهـان از

  مشاهده کرد.
های شیعه منطقـه هسـتند کـه عمـده  چنان که بیان کردیم، پایگاه اصلی محور مقاومت، جریان

هـا گرچـه صـبغه  آنها در زمان وقـوع انقـالب اسـالمی ایـران ایجـاد شـدند. برخـی از ایـن جریان
ی و سیاسی دست زدند و به رشد و تری داشتند، اما با وقوع انقالب اسالمی به تحرک اجتماع قدیمی

بندی رسـیده اسـت کـه اسـالم سیاسـی امکـان  شکوفایی رسیدند. جریان مقاومت هم به این جمع
سال از وقوع انقالب اسـالمی،  ۴۰کند و با گذشت  تحقق اهداف واالی انسانی و الهی را فراهم می

های مقاومـت بـا یکـدیگر  اناند. هرچند وزن سیاسی و اجتماعی جری  از این رویکرد دست نکشیده
سـاز  علت برخـورداری از مزیـت نسـبی زمینه ها به متفاوت است، اما هرکدام از این کشورها و گروه

  اند.  تقویت این محور شده
محور مقاومت کـه هسـته مرکـزی آن ایـران اسـت، در تـالش اسـت ضـمن پـرورش رویکـرد 

ت
ّ
الم، نسـبت بـه اقـدامات خصـمانه محـور گرایانه در جهان اس گرایانه و ترویج رویکرد وحدت ام

هـای  ای و درگیری ساز بروز اختالفات و تعارضـات منطقـه سازش واکنش نشان دهد. این امر زمینه
هایی بـرای محـور مقاومـت  ها و فرصت تبلیغاتی، نظامی و سیستماتیک شده است که خود چالش

  ایجاد کرده است.  
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  منابع و مآخذ
  ،ت و مدارک علمی ایرانطالعامرکز ا :نهرات ،رهنگ علوم سیاسیف، )١٣٧٤اکبر( علیآقابخشی.  

 هـای  نقش انقالب اسـالمی ایـران در همگرایـی جنبش« )،۱۳۹۸اطهر ( مولود سعیدی و حسین سفیدان، احمدی
کید بر شیعیان یمن   .۲۸، ش ۸ های انقالب اسالمی، س ، فصلنامه پژوهش»اسالمی منطقه با تأ

 ائتالف دوفاکتوی جمهوری اسـالمی ایـران«)، ۱۳۹۹شیدی و عبدالله سلطانیان (امیری، رضا، احمد ر اختیاری« ،

  .۱، ش ۹فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم، دوره 
 های مقاومـت در فرهنـگ سیاسـی جنـبش انصـارالله  مؤلفـه«)، ۱۴۰۰ملکی ( کاظمی، مسعود و حامد شاه اخوان

  .۱، ش ۱۰، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم، دوره »یمن
 های قـدرت نـرم  انقالب اسالمی ایـران و تـأثیرات آن بـر مؤلفـه«)، ١٣٩٩آبادی، علی و مهدی بیگی ( دولت باقری

  .٢، ش ٣، پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه، س »الله لبنان حزب
 یه نقش تفکر انقـالب اسـالمی و محـور مقاومـت در قبـال سـور«)، ۱۴۰۰نژاد، سید اصغر و بهزاد قاسمی ( باقری

  .۹۱، ش ۲۰های دفاعی، س  ، نشریه علمی مدیریت و پژوهش»براساس نظریه استفان والت

 قابل دسترس در م رهبریظبیانات مقام مع ،www.khmenei.ir. 

 فصـلنامه »ثیر آن بـر تحـوالت ژئوپلیتیـک شـیعه در یمـنأانقالب اسالمی ایـران و تـ«، )١٣٩١( تالشان، حسن ،

  .٤٠، ش ١٠س شناسی،  شیعه
 مجموعه مقاالت همایش عراق جدید و تغییرات ژئوپلیتیک، راهبرد.۱۳۸۵عامری، ناصر( ثقفی ،( 

 تبیین عوامل و اهـداف اسـتراتژیک میـان آمریکـا و اسـرائیل در منطقـه خاورمیانـه« )،١٣٩١(اکبر جعفری، علی« ،

  .٢ فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره هشتم، ش
 عربستان. ۲۰۳۰انداز  چشم  

 اللــه لبنــان در دسـتیابی بــه مقبولیــت اجتمــاعی و  کارآمــدی حزب«)، ۱۳۹۵یگـی (درخشـه، جــالل و علیرضــا ب
  .۴، ش ۶های سیاسی جهان اسالمی، س  ، فصلنامه پژوهش»مشروعیت سیاسی

 انگارانه و نئورئالیسـتی روابـط راهبـردی ایـران و  بررسی سـازه«)، ۱۳۹۵تالنی، فرهاد و حامد فیاضی ( سه درویشی
  .۳۵، ش ۱۰نامه رهیافت انقالب اسالمی، س ، فصل)»۱۹۷۹ـ ۲۰۱۵سوریه( 

 فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره »گرایی های منطقه تحّول در نظریه«)، ۱۳۸۹فیروزآبادی، جالل( دهقانی ،

  .۱، ش ۳
 ت جمهوری اسالمی ایران« )،١٣٩٠(آبادی، الهام ثانی رسولی

ّ
، فصلنامه مطالعات راهبـردی، »مبانی بیناذهنی هوی

  .٧ ، ش١٤ س
 انگاری  الملـل از منظـر سـازه گرایی در روابـط بین سازی همگرایـی و منطقـه مفهوم«)، ۱۳۹۳دهبنه، مجید( روحی

http://www.khmenei.ir
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  .۱۳، ش ۴الملل، دوره  های روابط بین ، فصلنامه پژوهش»(مطالعه موردی: اتحادیه اروپا)

  ،تـاریخ انتشــار »دانیم خـود مـی  الشـعبی: اسـتفاده از تجربـه سـپاه را وظیفـه حشـدفرمانـده «سـایت یورونیـوز ،
  .www.dw.com/fa، قابل دسترس در ۸/۸/۲۰۲۱

 )ق منطقه«)، ۱۳۹۷سرخیل، بهنام
ّ
هـای روابـط  ، فصـلنامه پژوهش»انگاری گرایی نوین در آفریقا از منظر سازه تحق

  .۴الملل، دوره هشتم، ش بین

 ) ت و تـأثیر آن ژئ«)، ١٣٩٤سمیعی اصفهانی، علیرضا، مهدی محمدی عزیزآبادی و جاسب نیک فر
ّ
وپلیتیک هوی

  .٢، ش٥های سیاسی جهان اسالم، س  ، فصلنامه پژوهش»بر راهبرد امنیتی ایران و عربستان در تحوالت یمن
 فصـلنامه »بازتاب انقالب اسالمی ایران بر شیعیان یمن«)، ۱۳۹۷فر ( شکرزاده چهاربرج، رضا و احسان جعفری ،

  .۴ش  های راهبردی انقالب اسالمی، س اول، پژوهش
 ) های اسـالمی عـراق خمینی(ره) بر جنبش های امام تأثیر انقالب اسالمی و دیدگاه«)، ۱۴۰۰صدیق، میرابراهیم« ،

  .۳، ش ۲های راهبردی انقالب اسالمی، س  فصلنامه پژوهش
 های شیعی عراق به تحوالت نوین  رویکرد جریان«)، ۱۳۹۴زاده داوری ( کشوندی، مسلم و محمود تقی طاهری کل

  .۴۸، ش ۱۲شناسی، س  ، فصلنامه شیعه»رکشو
 )کید بر جنـبش حزب«)، ۱۳۸۸طاهری، سیدمهدی ، فصـلنامه »اللـه تأثیرات انقالب اسالمی بر شیعیان لبنان با تأ

  .۲ای، ش  های منطقه پژوهش

 یـابی تـا  انقالب اسالمی ایران و ژئوپلیتیـک تشـیع در یمـن: از هویـت« )،۱۳۹۴( گلچین و سعید عباسی، مجید
  .۶۹، ش ۱۸ فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، س ،»اری اسالمیبید

 بررسـی مجموعـه امنیتـی خاورمیانـه و شـناخت «)، ۱۴۰۰آبادی بیـدگلی ( کرمانی، محمد و حسن معین عسکری
کید بر نقش ائتالف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه ائتالف ، فصلنامه مطالعات بیداری »ها و تهدیدها با تأ

  .۲ ، ش۱۰اسالمی، س 

 )ـت«)، ۱۳۹۶علیخانی، مهـدی
ّ
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