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چکيده
ماهیت استکبارستیزانه و ظلمستیزانة ج.ا.ایران از ابتدای پیروزی انقالب موجب تقابل همههجانبهة ممریکها بها ن هاال اسهالمی
شد .این پژوهش با توجه به اهمیت تقابل ج.ا.ایران و ممریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی بهویژه در سالیان اخیر بهر من اسهت
که به تحلیل ماهیت کنش و واکنشهای این دو کشور در برابر هم با بهرهگیری از روش ترکیبی (کیفی و کمی) بپهردازد .بهرای
انجاال این کار در گاال نخست با بهرهگیری از مطالعات اکتشافی به سیاست مهار ممریکا و رویکرد ناهمطراز ج.ا.ایهران بهه عنهوان
راهی برای مقابله با سیاستهای ممریکا پرداخته شده است .در گهاال دوال نمونهة ممهاری از خبرگهان بهه تعهداد  3۰نفهر انتخهاب
گردید و نتایج مبانی ن ری (سیاست مهار ،بازدارندگی ناهمطراز و محور مقاومت) بهوسیلة پرسشنامه به منهها اراههه و دادههها بها
نرالافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از من است حمایت ج.ا.ایهران از گهروهههای محهور مقاومهت در
عراق ،لبنان ،سوریه و یمن نقش مهمی در اجرای بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر ممریکا در سالههای  2۰۰3تها 2۰2۰
داشته است .همچنین میندة این رویکرد در افق  2۰25در گرو روندهای نهگانة رویکار ممدن بایدن ،تحقق معاملة قهرن ،افهزایش
مناقشههای ژهوپلیتیکی و سیاسی بلوک اخوانی -سلفی ،تحوالت فلسطین ،خروج ج.ا.ایران از برجهاال ،تهداوال ابهات سیاسهی در
سوریه ،افزایش مناقشههای خارجی در عراق ،موقعیت میدانی حزباهلل لبنان و تحوالت یمن خواهد بود.

 .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که در پژوهشکدة امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی انجاال پذیرفته است.
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واژگان کليدي:

بازدارندگی ناهمطراز ،ج.ا.ایران ،ممریکا ،محور مقاومت ،سیاست مهار.

مقدمه
پیههروزی انقههالب اسههالمی در سههال  135۷تغییههر گسههتردهای را در مناسههبات تهههران و
واشنگتن به همراه داشت .به گونهای که روابط دو کشور را از اتحهاد و دوسهتی بهه سهمت
تقابل و رویارویی سوق داد .از این رو ،ممریکا بهعنوان قدرت برتر ن اال بینالملهل بههویهژه
پس از پایان جنگ سرد ،کوشید تا با بهرهگیری از سیاست مهار ،به مقابلهه بها ن هاال انقالبهی
ایران با هدف محدود کردن توان کنشگری و کاهش تحرک منطقههای من بپهردازد .از سهوی
دیگر با افزایش مؤلفههای قدرت ایران اسالمی در دو دهة اخیهر ،ج.ا.ایهران کوشهیده تها بها
شکل دادن به یک اهتالف راهبردی بهناال «محور مقاومت» ،در مقابل سیاسهت مههار ممریکها
ایستادگی کند .بررسی کنش و واکنش دو طرف در این تحقیق موردن ر است.
 .1کليات
 .1-1بیان مسئله
رویکرد خصمانة ممریکا در قبال ج.ا.ایران پهس از پیهروزی انقهالب اسهالمی در قالهب
سیاست مهار و با هدف محدودکردن توان کنشگری منطقهای ،تعیین محدودة مشخص برای
ج.ا.ایران در مرزهای مشخص (جغرافیایی ،تهوان ن هامی و ،)...حصهر ژههوپلیتیکی ،منهزوی
کردن و تضعیف توانمندیهای دفاعی ج.ا.ایران اعمال شده است .امری که ج.ا.ایهران را بهر
من داشته تا بهمن ور مقابله با این سیاست دست به اقداالهای الزال برای دفاع از خهود بزنهد.
از اینرو ج.ا.ایران رویکرد بازدارندگی ناهمطراز را بهعنوان سیاست اصلی خود برگزیده که
در من بر بهرهگیری از نیروهای محور مقاومت در منطقهة غهرب مسهیا بههمن هور مقابلهه بها
تهدیدها ،به چالش کشیدن ن م بینالمللی لیبرال و تثبیت موقعیت خود بهعنوان یک قهدرت
منطقهای ن مساز تأکید دارد .بنابراین مسئلة اصلی این تحقیق ادراک نقش نیروهای مقاومت
در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار ممریکا در سالهای  2۰۰3تا 2۰2۰
و تحلیل روندهای مؤار بر من در افق  2۰25است.
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 .2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
در مورد اهمیت و بعد ایجابی (چرایی مهم بودن تحقیق) مهیتهوان بهه مهواردی چهون
اهمیت درک ماهیت و ابعاد فشارهای همهجانبة ممریکا و واکاوی نقش محهور مقاومهت در
سیاستهای دفاعی و منطقهای ج.ا.ایران بهمن ور مقابله با سیاسهت مههار ممریکها در غهرب
مسیا اشاره کرد .از ن ر ضرورت تحقیق یا بعد سلبی (کارکردها) میتوان به مهواردی چهون
تبیین روندهای مؤار بر سیاست منطقهای ج.ا.ایران و محور مقاومت در افق  2۰25بهمن هور
اتخاذ سیاستهای کارممدتر اشاره داشت.
 .3-1پیشینة تحقیق
(« )1رضا سیمبر» ( )1389در مقالة «سیاست خارجی ممریکا و تحریمهای جدیهد علیهه
جمهوری اسالمی ایران» این فرضیه را مطرح کرده که ممریکا در سهالههای پهس از جنهگ
سرد به عنوان تنها هژمون ن اال بینالملل سعی در مهار هژمونهای سایر مناطق داشته اسهت
تا از پدیدار شدن منها به عنوان یک رقیب همطراز جلوگیری کند .او نتیجه مهیگیهرد کهه از
منجا که ایران در منطقه از پتانسیلهای بهاالیی بهرای هژمهونی منطقههای برخهوردار اسهت،
ممریکا کوشیده تا با بهره گیری از ابزارهای گوناگون از جمله تحریمهای ن هامی ،سیاسهی و
اقتصادی نفوذ منطقهای ج.ا.ایران را مهار

کند(.سیمبر)1389 ،

(« )2محسن اسالمی و فرزانه نقدی» ( )1395در مقالة «ابزار تحهریم و سیاسهت خهارجی
ممریکا در قبال ایران» به این نتیجه دست پیهدا کردنهد کهه از منجها کهه در سهالههای پهس از
پیروزی انقالب اسالمی ،ج.ا.ایران و ممریکا روابط تقابلی با یکهدیگر داشهتهانهد ،تحهریمههای
اقتصادی ،ن امی و سیاسی یک راهبرد مزمایششده در مهار قدرت و نفوذ منطقههای ج.ا.ایهران
از سوی ممریکا بوده که همواره در سندهای راهبردی امنیت ملی این کشهور مهنعکس شهده و
بهعنوان رکن اساسی راهبرد مهار ممریکا در ساختارهای قانونگذاری این کشور نهادینهه شهده
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است .بنابراین امضای توافق برجاال نیز با وجود برخی گشایشهای جزیی نمهیتوانهد سهاختار
سیاست مهار ممریکا علیه ج.ا.ایران را تغییر

دهد(.اسالمی و نقدی)1395 ،

(« )3فرزاد پورسعید و مهدی شاپوری» ( )139۷در مقالة «دولت ترامپ و شورویسازی
جمهوری اسالمی ایران؛ چرایی و چگونگی» اینگونه نتیجهگیری میکنند کهه ههدف دولهت
ترامههپ از سیاسههت مهههار خههود در قالههب راهبههرد «فشههار حههداکثری» علیههه ج.ا.ایههران،
شورویسازی (فروپاشی) جمهوری اسالمی ایران با بههرهگیهری از تجهارب دولهت ریگهان
دربارة اتحاد شوروی

است(.پورسعید و شاپوری)139۷ ،

(« )4علی مدمی و الهاال کشاورز مقدال» ( )1394در مقالة «جایگاه مجموعه امنیتهی محهور
مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایهران» ایهن نتیجههگیهری را مهیگیرنهد کهه
ظرفیتهای ژهوپولیتیکی ایران ،امنیت ملهی من را بهه شهدت تحهت تهأایر محهیط منطقههای
خاورمیانه قرار داده است .از این رو عملکهرد امنیتهی ایهران در تحهوالت ناشهی از بیهداری
اسالمی ،حمایت از گروههای شیعی در یمن و بحرین و همچنین حضور فعاالنه در عراق و
سوریه را میتوان تالشی جهت حفظ و افزایش قدرت مجموعهة امنیتهی محهور مقاومهت و
درواقع تأمین امنیت ملی ج.ا.ایران

دانست(.مدمی و کشاورز مقدال)1394 ،

(« )5محمد داوند و همکاران» ( )139۷در مقالة «تأایر انقالب اسالمی بر هندسه قهدرت
مقاومت اسالمی در غرب مسیا» این نتیجهگیری را کردهاند که ج.ا.ایهران بهر اسهاس اصهول
اصلی انقالب که مقاومت در برابر ن اال سلطه (نومحاف هکاری) از مهمترین ارکان من است،
توانسته در پرتو حمایت از گروههای مقاومت به تغییر هندسة قدرت در غرب مسهیا کمهک
کند(.داوند و همکاران)139۷ ،

(« )6مرین طباطبایی و کالین کالرک» ( )2۰19در مقالة «گروههای همپیمان ایهران بهیش
از هرزمان دیگری قدرتمند هستند» اینگونه نتیجهگیری میکنند که ج.ا.ایران بهمن ور مقابلهه
با نفوذ ممریکا در غرب مسیا بهویژه پهس از سهال  2۰۰3درصهدد تشهکیل محهور مقاومهت
برممده و با وجود افزایش فشارهای ساختاری ن اال بینالملل بر ج.ا.ایران بهویژه در دو سال
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اخیههر ،گههروههههای مقاومههت مههورد حمایههت ایههران همچنههان دسههت بههاال را در منطقههه
داشتهاند(Tabatabai&Clarke, 2019).

پژوهشهای معرفیشده هرکداال بخشی از موضوع پژوهش را کاویدهانهد .بها ایهن حهال
هیچکداال به موضوع محور مقاومت به عنوان ابزار بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران برای مقابله
با سیاست مهار ممریکا نپرداختهاند .از اینرو ،نوموری پژوهش حاضر در ایهن اسهت کهه بها
بهره گیری از یک چارچوب ن ری ،کنش و واکنش میان ج.ا.ایران و ممریکها را در قالهب دو
مفهوال «مهار» و «بازدارندگی ناهمطراز» بررسهی کهرده و سهاماندهی یهک بلهوک سیاسهی-
ن امی با عنوان محور مقاومت از سوی ج.ا.ایران را بهعنوان یک ابزار دفاعی برای مقابلهه بها
فشار ساختاری ممریکا در کانون توجه خود قرار داده است.
 .4-1سؤالهای تحقیق
 .1-4-1سؤال اصلي

نقش محور مقاومت در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار ممریکها در
سالهای 2۰۰3تا  2۰2۰چگونه ارزیابی میشود؟
 .2-4-1سؤال فرعي

روندهای مؤار بر محور مقاومت در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابهر ممریکها در
افق  2۰25چگونه ارزیابی میشود؟
 .5-1هدفهای تحقیق
 .1-5-1هدف اصلي

تحلیل نقش محور مقاومت در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایهران در برابهر سیاسهت مههار
ممریکا در سالهای  2۰۰3تا .2۰2۰
 .2-5-1هدف فرعي
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تحلیل رونهدهای مهؤار محهور مقاومهت در بازدارنهدگی نهاهمطراز ج.ا.ایهران در برابهر
سیاست مهار ممریکا در افق .2۰25
 .6-1روش تحقیق
این پژوهش برای استدالل و تحلیل یافته های خود روش ترکیبی (کیفهی و کمهی) دارد.
در بخش نخست این تحقیق با مراجعه به مراکهز مختلهف علمهی و پژوهشهی و اسهتفاده از
فیش برداری به گردموری اطالعات الزال در رابطه با موضوع اقداال گردیهده کهه بها توصهیف
مبانی ن ری و یافتههای موردنیاز زمینة بررسی و تحلیهل منطقهی نقهش محهور مقاومهت در
بازدارندگی ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار ممریکا براساس ادبیات مربوطهه فهراهم گردیهده
است .در بخش دوال یافتهها و مفروضههای بخش نخست به صورت میدانی و با اسهتفاده از
پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس بهمن هور اسهتخراج ابعهاد مسهئله از
دیدگاه نخبگان در زمینة هدفهای تحقیق تعداد  15گویه در قالب طیف  5گزینهای لیکرت
از (خیلی زیاد) تا (خیلی کم) طراحی شد که روایی منطقی من از جنبة ظهاهری و محتهوایی
از سوی خبرگان صاحبن ر در حوزة علوال سیاسی و روابط بینالملل تأیید گردید .همچنهین
الزال به گفتن است که نوع تحقیق کاربردی ،قلمرو مکانی من منطقهة غهرب مسهیا و قلمهرو
زمانی من سالهای  2۰۰3تا  2۰25است.
 .1-6-1جامعة آماری و حجم نمونه

جامعة مماری این پژوهش شامل خبرگان حوزه های علوال سیاسی ،روابط بین الملهل و
مطالعات منطقه ای می باشد که دارای مدرک تحصیلی دکتری و بین  5تها  15سهال سهابقة
کاری در موضوعات راهبردی بوده و با مساهل سیاسهت خهارجی ایهران در غهرب مسهیا،
محور مقاومت و بازدارندگی ناهمطراز مشنایی کامل داشته و بهه صهورت هدفمنهد تعیهین
شده اند .بر این اساس جامعة مماری معادل  3۰نفر بوده و با توجه به اینکه این تعداد کمتر
از  1۰۰نفر می باشد ،بنابراین حجم نمونه تماال شمار و منطبق با جامعهة ممهاری مهوردن ر
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قرار گرفته است .وضعیت تحصیلی و سابقة تخصصهی جامعهة نمونهه بهه شهرح جهدول
شمارة ( )1است.

جدول شمارة ( :)1ويژگي جامعة آماری
سطح تحصيالت

سابقة تخصصي

فراواني

فراواني درصدی

دکتری

 5سال

9

%3۰

دکتری

 5تا  1۰سال

11

36/%6

دکتری

 1۰تا  15سال

1۰

33/%3

جمع

-

3۰

1۰۰

 .2-6-1روایي و پایایي

در بحث روایی با توجه به محقق ساخته بودن پرسشنامه ،این پرسشنامه به تعداد  11نفر
از صاحبن ران در حوزه های علوال سیاسی ،روابط بینالملل و مطالعات منطقهای اراهه گردید
و دیدگاه های اصالحی منها اعمال شده است .پایایی (اعتبار) پرسشنامه نیز از طریق «ملفهای
کرونباخ» محاسبه شد .نتایج نشان دهندة ضهریب ملفهای کرونبهاخ (میهانگین)  ۰/۷2درصهد
است که بیانگر ابات درونی و انسجاال قابل قبول پرسشنامه میباشد.
 .2ادبيات و مباني نظری تحقيق
 .1-2تعريف مفاهیم
 .1-1-2سياست مهار

1

سیاست مهار به کلیة فعالیتهای دیپلماتیک ،اقتصادی ،ن امی و حقوقی گفتهه مهیشهود
که قدرتهای بزرگ ن اال بینالملل اغلب بهمن ور محدود کردن تحهرک منطقههای ،کهاهش
تههوان کنشههگری و انههزوای سیاسههی و اقتصههادی یههک قههدرت رقیههب انجههاال مههیدهنههد.
)2019:5-6

 (Entessar&Afrasiab,به تعبیر دیگر سیاست مههار رویکهردی تههاجمی بها ههدف

1. Containment Policy
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تعریف محدوده برای حریف در مرزههای مشهخص (جغرافیهایی ،تهوان ن هامی و ،)...حصهر
ژهوپلیتیکی ،منزوی کردن ،کاهش توانمندیها و در صورت نیهاز فروپاشهی من از درون از راه
اجبار و تهدید است(.نوری )25۰:1398 ،سیاست مهار از راهبردهای مختلفی بهره میبهرد؛ بها ایهن
حال با توجه به ماهیت پژوهش ،تأکید اصلی بر راهبردهای دفاعی و امنیتی زیر است:
( )1راهبرد تغییر رژيم :این راهبرد شهامل اقهداالههایی ماننهد مداخلهه در امهور داخلهی
کشورها از راه حمایت از مخالفان شناخته شدة خارج از کشور ،ایجهاد ارتبها بها مخالفهان
داخلی در کشور هدف ،تهالش بهرای تحریهک جریهانههای افراطهی ،حمایهت از رهبهران
غربگرا ،دخالت در انتخابات ،حمایت مالی و اطالعاتی بهمن ور براندازی ،انجاال شورش و
کودتا میشود .هدف از این راهبرد انجاال اقداالههای پیشهگیرانه بها ههدف متوقهف سهاختن
دولت رقیب از اقداالهایی مانند پیوسهتن بهه یهک اتحهاد رقیهب یها جلهوگیری از افهزایش
ظرفیتهای ن امی کشور هدف است که میتواند در مینده تهدیهد ن هامی مههمتهری ایجهاد
کند(O’Rourke, 2020:1-5).

( )2راهبرد فشار نظامي :ایهن راهبهرد اقهداالههایی ماننهد ایجهاد محهدودیت در زمینهة
تسلیحاتی و فناوری های با قابلیت کاربرد دوگانه ،حضور ن امی در محیط پیرامهونی دولهت
رقیب ،جنگ محدود و ترور مقاالهای ن امی را با هدف ارسال پیاال بهمن ور عدالتأیید رفتهار
یک بازیگر خاص و تضعیف توانایی های ن امی کشور رقیب در بهر

دارد(.مسهیبی ملهکخیهل و

همکاران(Salame, 2019) )115:1399-113 ،

( )3راهبرد موازنهسازی :در این راهبرد یک قدرت بزرگتر مسهئولیت مسهتقیم را بهرای
جلوگیری از برهم خوردن موازنة قوا از سوی یک دولت رقیب را به دوش میگیرد .ههدف
اولیه این راهبرد ایجاد بازدارندگی برای مهاجم است ،اما اگر این امر بهه شکسهت بینجامهد،
کشور موازنهگر در جنگ بعدی من شرکت میکند .به ایهن معنها کهه قهدرت هژمهون ن هاال
بین الملل با حضور مستقیم در مناطق مختلف جهان سعی دارد تا به کشور متخاصم این پیاال
را بدهد که عبور از خطو قرمز مورد ن رش به هیچ وجه تحمل نشده و در صورت لهزوال
به رویارویی مستقیم ن امی خواهد انجامید .افزونبر من قدرتهای بزرگ مهیکوشهند از راه
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تشکیل اهتالفهای دفاعی و بهکهارگیری متحهدان تهازهنفهس بهه مههار دولهت متخاصهم و
جلوگیری از برهم خوردن موازنة قوا بپردازنهد(.مرشهایمر )۷5:1389 ،افهزایش حضهور مسهتقیم
ممریکا در غرب مسیا بهویژه پس از جنگ اول خلیج فارس و ایجاد اهتالفهای دفاعی مانند
ناتوی عربی نمونة شاخص این راهبرد بهشمار میرود.
( )4راهبرد احالة مسئولیت :این راهبرد اصهلیتهرین جهایگزین بهرای موازنههسهازی از
سوی یک قهدرت بهزرگ در مقابهل یهک دولهت رقیهب اسهت .در ایهن راهبهرد بهرخالف
موازنهسازی که خود قدرت بزرگ وارد عمل شده و سعی در مهار دولت هدف بههصهورت
مستقیم دارد ،قدرتهای بزرگ مهار یک دولت رقیب و متخاصم را بهوسیلة کشور دیگهری
انجاال می دهند .به این معنا که قدرتهای بزرگ سعی دارند تا با واگذارکردن مسئولیت مهار
به یک قدرت بزرگ منطقهای ،در حاشیه باقی مانده و از این راه از هزینهة مبهارزة خهود بها
قدرت رقیب و متخاصم در منهاطق مختلهف جههان بکاهنهد .بههایهن ترتیهب بها کاسهتن از
مسئولیت مستقیم خود ،هزینة ایجاد موازنه در مقابهل دولهت تهدیهدگر را بهر دوش کشهور
دیگری قرار میدهند(.مرشایمر )188:1389 ،از مهمترین نمونههای این راهبرد میتوان بهه احالهة
مسئولیت مهار چین به هندوستان و مهار ج.ا.ایران به عراق بعثی از سوی ممریکا اشاره کرد.
 .2-1-2بازدارندگي ناهمطراز

1

ایجاد بازدارندگی ناهمطراز نقطة کانونی مقابله با سیاست مههار بههشهمار مهیرود و بهه
اقداالهای یک دولت تحت مههار بهرای دور زدن ،خنثهیسهازی ،مقاومهت و بهیاارسهاختن
فشارهای یک دولت برتر ن اال بینالملل اشاره دارد .بازدارندگی ناهمطراز یکی از مهمتهرین
گزینههای راهبردی برای کشورهایی است که سعی در حفظ امنیت و بقا ،تضعیف موقعیهت
رقبا و بیابات ساختن ن م منطقهای ممرانه از راه شناخت نقا ضعف قهدرت برتهر و دفهع
اقداالهای خصمانة من دارد .منچه که اساس جنگ ناهمطراز میان دو طرف را شکل میدههد،
تفاوت در ظرفیتها -قابلیتها و راهبردهاست که میتواند برای نمهایش قهدرت در میهدان
1. Asymmetric Deterrence
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نبهرد بهههکههار گرفتههه شهود .بنههابراین ،در رویکههرد نههاهمطراز تفهاوت در سههط قههدرت بههه
عدالهمطرازی قدرت دو طرف منجر شده

است2005:152).

 (Pfanner,از این ،رو طرفهی کهه

از ظرفیتهای قدرت کمتری برخوردار است در پی من است که با بهرهگیری از راهبهردهها،
راهکنشها (تاکتیکها) ،روابط و روشهای مختلف بهمن ور غهافلگیری ،دور زدن یها نفهی
نقا قوت حریف به او ضربه وارد سازد .درواقع ،ایهن رویکهرد بها بیهان شهواهدی اعهالال
می دارد که پیروزی همواره از من نیروههای ن هامی قهوی و مجهزتهر نبهوده و تهاریُ پاهر از
نمونه هایی است که در من یک طرف قهویتهر نتوانسهته خواسهتهههای خهود را بهر طهرف
ضعیف تر تحمیل کند .از این رو ،یکی از اقداالهای راهبردی درپهیشگرفتهه شهده از سهوی
طرف های ضعیفتر ،شناخت نقا قوت و ضعفهای راهبردی طرف قویتر و اتخاذ یهک
راهبرد ناهمطراز است .بهاین معنا که اگرچه بین طرفین از من ر همطهرازی قهدرت تفهاوت
است ،اما بازیگر کم برخوردارتر مجهز به تهدیدهای باورنکردنی و غافلگیرانه بهرای مقابلهه
اسههت1993:3-5).

 (Zagare&Kilgour,ایههن راهبههرد تههالش دارد قههدرت و نفههوذ را از راه

جلوگیری دیگری از انجاال کاری که مطلوبش نیست اعمال نمایهد .بههرهگیهری از نیروههای
غیردولتی ،جنگ محدود ،جنگهای چریکی بهمن ور غافلگیری دشمن و حمله یا پاسُ بهه
حمله ها در سط و زمان متفاوت از ویژگیهای بازدارندگی ناهمطراز بهشهمار مهیرود .در
چنین زمینهای بهرهگیری از گروههای غیردولتی ههمپیمهان1یکهی از مههمتهرین گزینههههای
راهبردی بازدارندگی ناهمطراز برای قدرتهای منطقهای تجدیدن ر طلب بهشهمار مهیرود.
این گروهها که به دالیلی چون قومیتگرایی ،فرقهگرایهی ،مبهارزه بها تهدیهدهای خهارجی،
کسب استقالل و قدرتیابی به وجود ممدهاند ،به دلیهل داشهتن شهبهن امیهان مسهل  ،تفکهر
(ایدهولوژی) بسیج کننده ،بهره گیری از مساهل قومی و پشهتوانة حمایهت خهارجی ،ظرفیهت
باالیی برای کنشگری در عرصة منطقهای دارند .از ایهنرو ،یهک شهریک راهبهردی و یهک
کارت امتیازگیری برای قدرتهای منطقهای بهشمار میروند .زیرا بهعنوان حاملهای هویتی
میتوانند با ایجاد چالش برای دولتهای رقیب ،ن م منطقهای را به نفع دولت حهامی خهود
1. Proxy Groups
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دستخوش تغییر سازند .از اینرو ،دولتها با یارگیری راهبردی از ایهن گهروههها در محهیط
امنیتی پیرامونی سعی در ارتقای تعاملها ،افزایش ضریب امنیت ملهی و کهاهش محاصهره و
تهدیدهای خود دارند .از این راه کشورها میتوانند نهوعی بازدارنهدگی در مقابهل تهدیهدها
ایجاد

کنند(Rauta, 2019:2-11).

 .3-1-2محور مقاومت

1

محور مقاومت اصطالحی است که داللت بر کشورها و گهروهههایی دارد کهه در مقابهل
هژمونی و سلطهگری ممریکا مقاومت میکنند .به تعبیر گویاتر محهور مقاومهت اسهالمی در
برابر ظلم ،تجاوز و اشغالگری ،دینستیزی ،سلطة استکبار و متحهدان منهها شهکل گرفتهه و
هدفش حفظ حقوق ،دفع ستم ،رفع اشغال ،حفهظ اسهتقالل ،جلهوگیری از سهلطه و حفهظ
داراییها مطابق مموزهها و احکاال دینی میباشهد .عهدالتمحهوری ،ظلهمناپهذیری ،دفهاع از
م لوال و نفی سلطة کفار از جمله مهمترین مؤلفهها در این چهارچوب میباشند .حفظ دین،
حفظ انقالب اسالمی و ن اال ج.ا.ایران ،بازپسگیری سرزمینهای اشغالی در فلسطین ،دفهاع
از تمامیت ارضی ،حفظ استقالل و حق تعیین سرنوشت و نیز جلوگیری از غهارت منهابع و
اروت در عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن و بحرین ،از جمله هدفهای مشهخص و عینهی محهور
مقاومت است .در این پژوهش من ور دقیق از این واژه ،ج.ا.ایران و گروههای مقاومت اههل
فلسطین ،لبنان ،عراق ،سوریه و یمن

میباشد(.خسروشاهین)139۷ ،

 .2-2ادبیات تحقیق
 .1-2-2سياست مهار آمریکا عليه ج.ا.ایران؛ زمينهها و ابزارها

انقالب اسالمی سال  135۷نقطة عطفی در روابط ایران و ممریکا بود .واقعهای که بهه گفتهة
«ساموهل هانتینگتون» یک جنگ شبهتمدنی بهین اسهالال و غهرب را بههوجهود مورد و ممریکها
بهعنوان «شیطان بزرگ»

در ایران تلقی شد1996:216).

 (Huntington,ایهن انقهالب ،ایهران را از

ستون مهم سیاست ممریکا و منچه «جیمی کهارتر» من را «جزیهرة ابهات در یکهی از پرمشهوب
2. Axis of Resistance
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98

ترین مناطق جهان» نامید بههواسهطة سیاسهتههای تجدیدن رطلبانهة ایهن کشهور بهه یکهی از
تهدیدهای پیشروی ن اال منطقهای و بینالمللی تبدیل کرد .تقابل ممریکا با ج.ا.ایهران ناشهی از
گسسته شدن حلقة مرکزی کمربند امنیت غرب به دور شوروی بهواسطة سقو شاه و ماهیت
تجدیدن رطلبانة انقالب اسالمی نسبت به مناسهبات منطقههای و بهینالمللهی مبتنهی بهر بهازی
ابرقدرتها بود .از این رو ج.ا.ایران از ن ر ممریکا نیروی «گریز از مرکزی» بهشهمار مهیرفهت
که با اتخاذ سیاست عدالتعهد در مناسبات بینالمللهی ،مقابلهه بها نهادههای امنیتهی -راهبهردی
سازمانیافتهه و برسهازی نشهانهههای انقالبهی -ههویتی در پهی بهه چهالش کشهیدن هژمهونی
قدرتهای بزرگ و اارگذاری بر الگوی رفتاری منها بود .هدف از این کنش ،خهارج شهدن از
فضای اارپذیری یک طرفة ساختار بینالمللی و ایفای نقش بههعنهوان یهک نیهروی اارگهذار-
اارپذیر

بود(.متقهی)125-135:1388 ،

بهر ایهن اسهاس ممریکها ،ج.ا.ایهران را یهک قهدرت معهار

تهدیدکنندة منافع منطقهای خود میدانست و درکنار افزایش حضور ن امی مسهتقیم در محهیط
امنیتی پیرامونی ج.ا.ایران از سیاست مهار با هدف محدودسهازی نفهوذ راهبهردی ج.ا.ایهران در
منطقه در غرب مسیا و در نهایت تغییر رفتهار بههره بهرده اسهت (Maloney, 2001:1-3).بهاچنین
زمینهای راهبردهای اصلی سیاست مهار ممریکا علیه ج.ا.ایران شامل موارد زیر بوده است:
( )1راهبرد تغییر رژيم :سابقة این راهبرد به حمایهت ممریکها از برخهی افسهران ارتهش
شاهنشاهی و عوامل خارجنشین منها در کودتای «نقاب» و فراهم کردن بودجههای حمهایتی
برای مخالفان بهویژه سلطنتطلبان باز میگردد .با این حال ،در دو دههة اخیهر ممریکها ایهن
راهبرد را در قالهبههای جدیهدی چهون برگهزاری کنفهرانسههای ضهدایرانی ،حمایهت از
معترضان انتخابات  ، 88حمایت مالی از بنگاههای خبرپراکنی مانند «رادیو فهردا» و «صهدای
ممریکا» ،خارج کردن منافقین از فهرست گروه های تروریستی و تالش برای براندازی از راه
ایجاد نامرامی های خیابانی سال  98دنبال کرده
(Katzman, 2020:33-34) )46-4۷ ،14۰۰

اسهت(.غرایهاقزنهدی1۰1:1388 ،؛ ریاضهی و دیگهران،
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( )2راهبرد فشار نظامي :سابقة این راهبرد به اقداالهایی ماننهد عملیهات «پنجهة عقهاب»
(طبس) ،جنگ محدود در جریان عملیات دریهایی مخونهدک1و ههدف قهراردادن هواپیمهای
مسافربری توسط ناو «وینسنس» در خلیجفارس در دهة نخست پس از پیروزی انقالب بهاز
می گردد .این راهبرد در دوران اخیر در قالب اعمال تحهریم ن هامی -تسهلیحاتی ،تصهویب
قطعنامة شورای امنیت ،قراردادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی ،اعهزاال نهاو
«مبراهاال لینکن» به خلیج فارس و ترور سردار شهید سلیمانی از سوی ممریکا پیگیهری شهده
است(Katzman, 2020:20).

( )3راهبرد موازنهسازی :در سالهای پیش از  2۰۰3این راهبرد در قالب اقداالهایی چهون
تقویت پایگاههای ن امی ،تأسیس «فرماندهی سهنتکاال» ،ایجهاد نیهروی واکهنش سهریع ،اتخهاذ
سیاست مهار دوگانه ،اراهه طرح امنیتی 6+2در دههة  199۰و تشهکیل اههتالف دفهاعی  6+2از
سوی ممریکا دنبال شد .این راهبرد در سالهای پس از حملة ممریکا به عراق از طریق افهزایش
حضور مستقیم در منطقه ،تقویت ترتیبهات ن هامی -امنیتهی دوجانبهه بها کشهورهای شهورای
همکاری خلیج فارس و افزایش فروش تسلیحات تداوال یافت(.اسدیفهر )196-198:138۷ ،مخهرین
اقداال در این زمینه طرح تشکیل اهتالف ناتوی عربی به من ور مهار ایران بوده است.
( )4راهبرد احالة مسئولیت به متحدان :در سالیان اخیر مهمترین وجهه ایهن راهبهرد در
احالة مسئولیت مهار ج.ا.ایران به اهتالف عربی -عبری بهمن ور محدودسازی تحهرک منطقهه
ای و کاهش توان کنشگری ج.ا.ایران در دو محور خلیجفارس و شرق مدیترانه بازتاب یافته
است(.کرمی و موسوی)1۰4-118:1398 ،

 .2-2-2محور مقاومت بهمثابه ابزار بازدارندگي ناهمطراز ج.ا.ایران

مطابق فرمایشات رهبر مع م انقالب ،هدف ج.ا.ایران به ویهژه در دو دههة اخیهر تهالش
برای ممادهسازی بستر تغییر ن م منطقهای مبتنی بر هژمونی ممریکا بوده است2.بازتهاب ایهن
1. Operation Praying Mantis
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امر افزایش عمق بخشی و نفوذ گفتمان مقاومت در منطقة غرب مسیا بوده است .ایهن امهر از
این جهت دارای اهمیت است کهه تثبیهت جایگهاه منطقههای یکهی از مههمتهرین مضهامین
شکلدهنده به سیاست منطقهای ج.ا.ایران بوده است .به این معنا که چهل سال سیاست مهار
ممریکا علیه ج.ا.ایران در قالب سیاست فشار حداکثری بههمهراه فقهدان متحهدین قدرتمنهد،
عدال وجود تضمین امنیتی و وجود مخالفان زیاد بینالمللهی و منطقههای ،برداشهت رهبهران
کشور از تهدیدهای پیرامونی را شکل داده اسهت .از ایهن رو ،ایجهاد یهک بلهوک سیاسهی-
ن امی باعنوان محور مقاومت در راستای مقابله با سیاست محهدودکردن تهوان کنشهگری و
تحرک ژهوپلیتیکی ج.ا.ایران از سوی ممریکا بوده است .بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایهران کهه
در سط راهبردی ریشه در گفتمان مقاومت دارد ،به یک الگوی رفتاری بهمن ور ایسهتادگی
یک بازیگر در برابر تحوالت برهم زنندة وضع موجود و مناسبات یهک دولهت اشهاره دارد.
درواقع سیاست مقاومت در چارچوب ن ریة انتقادی معتقد به اقداال عملی در برابر هژمهونی
غرب و تأکید بر پایداری ،تکیه بر ظرفیتهای درونزا ،تداوال مبارزه و عدالتسهلیم در برابهر
دشمن است(.مهدیپور )543-548:1398 ،به تعبیر رهبر مع م انقالب ،هدف از گفتمهان مقاومهت
رسیدن به یک نقطه بازدارندگی همهجانبه بهمن ور مقابله بها دشهمن اسهت1.از منجهایی کهه
ج.ا.ایران از ابزارهای متعهارف موازنهه محهروال شهده ،طبیعهی اسهت کهه در پهی ابزارههای
نامتعارف باشد .با توجه به برتری عددی و فناورانة ممریکا ،هدف سپاه پاسداران بهرهگیهری
از رویکرد ناهمطراز بهمن ور غافلگیری ،ضربهزدن به نقا مسهیبپهذیر دشهمن و بهاالبردن
هزینههای درگیری احتمالی بوده است(.جعفری )1386 ،در چارچوب ایهن راهبهرد ،سهاماندهی
گروه های محور مقاومت از سوی نیروی قدس بههعنهوان پیشهران سیاسهتههای منطقههای
ج.ا.ایران با ههدف افهزایش دامنهة کهنشگهری منطقههای ،بسهط گفتمهان مقاومهت ،اعمهال
بازدارندگی در برابر قدرت های استکباری ،مقابله با حصر ژهوپلیتیکی و تغییر هندسة قدرت
کنونی در غرب مسیا صورت گرفته است(.مطلبی و همکاران )1۰6-1۰8:1396 ،بههرهگیهری از ایهن
 .1بیانات مقاال مع م رهبری(مدظلهالعالی) در مراسم سیامین سالگرد رحلت اماال خمینی(ره) مورخ .1398/۰3/14
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نیروها در راستای ایجاد یک کمربند دفاعی ،کاهش هزینههای درگیری و افزایش هزینههای
متخاصمان صورت پذیرفته است .منطق راهبردی ج.ا.ایران در بهرهبهرداری از ظرفیهتههای
این بازیگران بهعنوان یک ارتش مقاومت در پنج محور قابل بررسی است:
( )1نخست اینکه جبهة مقاومت عامل کلیدی اعمهال بازدارنهدگی نهاهمطراز در جههت
مقابله با تهدیدهای ممریکا ،رژیم صهیونیستی و عربستان بهشمار میرود .اهمیهت ایهن امهر
زمانی بیشتر میشود که بدانیم ایهران سهالهاسهت کهه بههدلیهل فشهارهای سهاختاری ن هاال
بین الملل از لحاظ خرید و افزایش ظرفیت متعارف ن امی در تنگنای شدیدی قهرار دارد .از
اینرو ،بهواسطة ظرفیت  25۰هزارنفهری و پیهروی جبههة مقاومهت از سیاسهتههای کهالن
منطقه ای ج.ا.ایران ،متخاصمان باید در ن ر داشهته باشهند کهه هرگونهه حملهة احتمهالی بهه
ج.ا.ایران و منافع من میتواند با ضدحمالت شهبه ن امیهان چنهدملیتی ج.ا.ایهران در زمهان و
مکانهای مختلف روبهرو

شود(International Institute for Strategic Studies, 2019).

( )2دوال اینکه بهرهگیری از ارتش مقاومت بهعنهوان یهک نیهروی بازدارنهده درراسهتای
اعمال «بازدارندگی انتقاالجویانه» است که شامل توانایی ایجاد تهرس از تلفهات قابهلتوجهه،
نابودی زیرساختهای حیهاتی و اخهتالل در فعالیهتههای اقتصهادی در جههت بازداشهتن
دشمنان ج.ا.ایران از اقداال مسهتقیم ن هامی علیهه کشهور و منهافع من مهیشهود .ایهن همهان
رهنامهای است که اماال خامنهای(مدظلهالعهالی) از من بهعنوان «دکترین تهدید در پاسُ تهدید» یاد
کرده

است(.افتخاری و کالنتری)۷8:1393 ،

( )3سوال اینکه ابزاری در جهت تحقهق ههدف ههای ج.ا.ایهران بهرای گسهترش نفهوذ و
عمقبخشی منطقهای در غرب مسهیا از راه پشهتیبانی از گهروهههای مقاومهت در کشهورهای
عراق ،سوریه و لبنان و جلوگیری از مداخلههای خارجی در این کشورها که بهعنوان حوزة
نفوذ ج.ا.ایران بهشمار

میرود(Soufan, 2018:1-13).

( )4چهارال اینکه عمق راهبردی کلیدیترین مفهوال این عرصه برای درک سیاسهتههای
ج.ا.ایران است .برداشت رهبران ج.ا.ایران از چهل سهال فشهار سهاختاری -بههویهژه تجربهة
جنگ هشت ساله با عراق -این بوده کهه تها زمهانیکهه قدرتمنهد نشهوند در برابهر فشهارها
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مسیب پذیرند .از ن ر این رهبران ،تنها درصورتی که توازن قهدرت بهه نفهع منهها باشهد ههم
قدرت و هم امنیت کشور حفظ خواهد شد .از نگاه اماال خامنهای(مدظلهالعالی) منطهق کنشهگری
ج.ا.ایران در منطقه ،دستیابی به عمق راهبردی در جهان بهویژه غرب مسیا است.

1

( )5پنجم اینکه به چالش کشیدن ن م ممریکایی در منطقه و صدور انقالب اسهالمی بهه
کشورهای منطقه از کلیدیترین دستورکارهای کنشگری منطقهای ج.ا.ایران است کهه در من
نقش نیروهای همپیمان جبهة مقاومت بسیار برجسته است .به ههر میهزان کهه قلمهرو نفهوذ
جبهههه مقاومههت در سراسههر منطقههه گسههترش یابههد« ،ن ههم شههیعی» بههه سههطحی از «موازنههة
ایدهولوژیکی» در برابر «ن م ممریکایی» دسهت پیهدا کهرده و سهط کنشهگری ژههوپلیتیکی
ممریکا محدود می شود .با وجود افهزایش فشهار ناشهی از اعمهال فشهار حهداکثری ترامهپ،
حمایت ج.ا.ایران از گروه های مقاومت در چههار کشهور عهراق ،سهوریه ،لبنهان و یمهن در
سالهای  2۰16-2۰19حدود  5۰درصد افهزایش داشهته اسهت .همچنهین تعهداد نیروههای
مقاومت نیز افزایش قابلتوجهی در این دوره نشان میدههد (Jones, 2020:11).ج.ا.ایهران بهه
عنوان رهبر جبهه مقاومت با تأکید بر ارزشهای اسهالمی تهالش دارد تها درکنهار مهدیریت
ژهوپلیتیک غرب مسیا ،با گسترش مرمان مقاومهت در نهوار غهزه فلسهطین اشهغالی ،عهراق،
سوریه ،لبنان و یمن ،عمقبخشی خود را گسترش دهد:
( )1نوار غزه فلسطین اشغالي :حمایت و ساماندهی گروههای مقاومت فلسطینی ساکن
در نوار غزه بهمن ور اعمال بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی از سوی ج.ا.ایهران دنبهال
شده است .در میان گروههای فلسطینی ،جنبش حماس بهدلیهل وجهود اشهتراکاتی همچهون
اعتقاد به التزاال دین و سیاست ،اعتقاد به قانونگذاری بر اساس شهریعت اسهالمی ،نامشهروع
دانستن رژیم صهیونیستی و نگاه منفی به غرب بیش از سایرین در ارتبا با محور مقاومهت
بوده است(.الحمد و برغوای )62-6۷:1382 ،روابط ج.ا.ایران بها حمهاس پهس از پیهروزی منهها در
انتخابات پارلمانی سال  2۰۰6فلسهطین و تشهکیل دولهت خهودگردان بهه نخسهت وزیهری
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اسماعیل هنیه وارد مرحلة جدیدی شد و ج.ا.ایران حمایتهای مالی ،سیاسی و ن امی خود
به این گروه را افزایش داد .اگرچه حمایت نیروی قدس از حماس بر سر تفاوت دیدگاههها
در جریان حوادث سوریه کاهش یافت ،با این وجود بهدلیل وجود دشمن مشهترک بههطهور
کامل قطع نشد .افزایش توان موشکی حماس در سالههای اخیهر محصهول ایهن همکهاری
مشترک است .در این راستا شخصیتهای ارشد حماس همچون «محمهود الزههار» مشهکارا
اعالال کردهاند که نیروی قدس در ساخت موشکهای دوربرد و تحویل برخی موشکها بهه
منان کمک مالی -تسلیحاتی کرده است .افزونبر حماس ،برقراری روابط با برخی گروههای
کوچک تر ساکن در نوار غزه همچون جهاد اسالمی فلسطین و جنبش تازهتأسیس «حرکهت
الصابرین» از دیگر تالشهای ج.ا.ایران در این زمینه بهشمار

میرود(International Institute .

)for Strategic Studies, 2019:74

( )2عراق :به علت داشتن مرز زمینی طوالنی (حدود  15۰۰کیلومتر) مهمترین اولویهت
و حلقه امنیتی ج.ا.ایران در خارج از مرزها به شمار میرود .بههمین دلیل ،تضمین حکومت
مرکزی ،احساس عدال تهدید از جانب مرزهای غربی و مقابله با تهدیدهای ناشی از حضهور
ممریکا در عراق باعث شده تا ج.ا.ایران در قالب حمایت از گروه «حشدالشعبی» نفوذ خهود
را در این کشور گسترش دهد .این گروه در سال  2۰14با فتوای جهاد «میهتاهلل سیسهتانی»
در زمانی که ارتش عراق از هم گسسته بود و داعش مناطق عمدهای از اسهتانههای دیهالی،
صالح الدین ،انبار و نینوا را در اختیار داشت به وجود ممد .اگرچهه بدنهة اصهلی ایهن گهروه
شیعیان بودند ،اما در ادامه سنی ها و اکراد نیز بهه من ملحهق شهدند و در مزادسهازی منهاطق
زیرسلطة داعش در عراق نقهش کلیهدی

داشهتند2017).

 (Chmaytelli,اهمیهت حشدالشهعبی

ناشی از دو کارویژة این گروه برای ج.ا.ایران بوده است .نخست استقرار نیروهای مقاومهت
در مناطق جغرافیایی مهم عراق همچهون اسهتان االنبهار کهه امکهان جابههجهایی رزمنهدگان
مقاومت و ارسال کمکهای تسلیحاتی ارسهالی از گهذرگاه مهرزی عهراق -سهوریه در ایهن
منطقه را فراهم می سازد .دوال افزایش نفوذ سیاسی گروهههای مقاومهت در سهاختار قهدرت
سیاسی عراق که موجب ارتقای عمقبخشی ج.ا.ایران به عنوان رهبر محور مقاومت میشود.
حشد الشعبی یک گروه  1۰۰هزار نفری برمورد شده که متشکل از چهار جریهان ههمپیمهان
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ایران ،کتاهب حزباهلل ،سازمان بدر ،عصاهب اهلالحق و حزباهلل نجبا هسهتند .قرارگهرفتن
فهرست اهتالف فت به رهبری هادی عامری بهعنوان جناح سیاسی حشدالشعبی در ردة دوال
اهتالف های پیروز انتخابات پارلمانی سال  2۰18نشهان از تهداوال نفهوذ متحهد ج.ا.ایهران در
ساختارهای سیاسی عراق دارد .پس از ترور سپهبد شههید سهلیمانی و ابومهنهدس المههدی
ج.ا.ایران کوشیده تا از طریق گروههای مقاومهت در عهراق ،ممریکها را بهه چهالش بکشهاند.
تصویب طرح خروج ممریکا در پارلمان عراق از سوی متحدان محلی ج.ا.ایهران و حمهالت
نیروهای مقاومت از جمله کتاهب حزباهلل به پایگاههای ممریکایی از جمله کمپ «التهاجی»
در  11مارس  2۰2۰از جمله اقداالهای نیروهای متحد ج.ا.ایهران در برابهر ممریکها بههشهمار
میرود(Ibish, 2020).

( )3سوريه :بهدلیل داشتن نگرانیهای مشترک منطقهای چون مخالفت با نفوذ غهرب در
غرب مسیا ،اتخاذ رویکهرد ضدصهیونیسهتی و حمایهت از گهروهههای مقاومهت در لبنهان و
فلسطین ،سوریه مهم ترین دولت متحد ج.ا.ایران در غرب مسهیا بههشهمار مهیرود .جایگهاه
راهبردی سوریه در پیونهد سهه قهاره مسهیا ،اروپها و مفریقها ،همسهایگی بها لبنهان ،عهراق و
رژیمصهیونیستی ،کریدور ارتباطی ج.ا.ایران با حهزباهلل لبنهان در مسهیر راهبهردی تههران-
بغداد-دمشق-بیروت از جمله دالیهل قلمهدادکردن ایهن کشهور بههعنهوان عمهق راهبهردی
ج.ا.ایران به شمار میرود (Goodarzi, 2013:47-51).وقوع جنگ فراگیر سوریه بهدلیهل نقهش
راهبردی -ژهوپلیتیکی این کشور در اتصال محور مقاومت ،ارتبا مستقیمی با امنیت ملی و
راهبرد منطقهای ج.ا.ایران داشت .از اینرو ،ج.ا.ایران تماالقد به پشتیبانی از دولت مسهتقر در
سوریه پرداخت و به سازماندهی یک گروه  1۰۰هزار نفری با نهاال «نیهروی دفهاع ملهی»1بهه
رهبری «هالل اسد» بهمن ور مقابله با گروههای مسل مخالف اقداال کهرد .ایهن گهروه نقهش
مهمی در پاکسازی مناطق مختلف سوریه از تروریسهتههای تکفیهری داشهت .تیهپ امهاال
باقر(ع) ،تیپ ابوالفضلالعباس(ع) ،قوات الرضا ،فوج سیده زینب(س) و تیهپ سهیده رقیهه(ع) از

1. National Defense Force
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مهمترین گروههای شیعة سوری نزدیک به ج.ا.ایران بهشمار میروند .افزونبر نیهروی دفهاع
ملی ،شیعیان افغانی و پاکستانی وابسته ج.ا.ایران در دو تیپ  5۰۰۰نفره ن هامی فهاطمیون و
زینبیون در نبرد سوریه به مقابله با مخالفان مسل بشار اسد پرداختند .اهمیت این گروههای
مقاومت برای ج.ا.ایران ناشی از کارکرد سه گانهة منهها مبنهی بهر حفهظ یهک دولهت متحهد
راهبردی در قدرت ،ایجاد یک جبهة جدید علیهه رژیهم صهیونیسهتی در جنهوب سهوریه و
جلوگیری از قطع حلقهة ارتبهاطی محهور مقاومهت (تههران-بغهداد-دمشهق-بیهروت) بهوده
است(The International Institute for Strategic Studies, 2019:96).

( )4لبنان :این کشور به علت ظرفیت بازدارندگی در برابر رژیهم صهیونیسهتی و احیهای
کریدور نفوذ ایدهولوژیکی -ژهوپلیتیکی در شرق مدیترانهه بهرای ج.ا.ایهران اهمیهت دارد .از
این رو ،حزباهلل لبنان در میان شبکة مقاومت بیشترین پیوندهای اعتقادی (ایهدهولوژیکی) و
راهبردی را با ج.ا.ایران دارد .حزباهلل لبنان بعد از دستاوردهای میدانی قابلتوجه در جنهگ
 2۰۰6با رژیم صهیونیستی ،نفوذ فزایندهای در سهاختار دولهت و پارلمهان لبنهان پیهدا کهرده
است .در سط راهبردی ،اهمیت حزباهلل در نفوذ منطقهای ج.ا.ایهران متهأار از دو کهارکرد
ویژه است؛ نخست افزایش ظرفیت بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی و دوال عملکهرد
حزباهلل لبنان بهعنوان یک نیروی اعزامی ارتش مقاومت برای حضور در منهاطق جنگهی و
مموزش سایر

نیروهها2020).

 (Hubbard&Bergman,نقهشمفرینهی فعهال حهزباهلل در حفهظ
(مدظلههالعهالی)

دولت بشار اسد و مموزش نیروهای مقاومت سوری باعث شده که اماال خامنههای
مدیریت راهبردی محور مقاومت در سوریه را به سیدحسن نصراهلل احاله

کنهد(.بابهایی)1395 ،

این گروه  45هزارنفره به بازوی عملیاتی ج.ا.ایهران در مرزههای شهامات و شهرق مدیترانهه
تبدیل شده و نقش کلیدی در سیاست موازنه سازی ج.ا.ایران در برابر محورهای رقیب بازی
میکند .همچنین نفوذ شاخة ن امی حزباهلل به واسطة مشارکت در درگیریهای غرب مسهیا
از جمله سوریه و یمن و افزایش قدرت بازدارندگی منها بهواسطة افهزایش تهوان موشهکی-
پهپادی در سالهای اخیر گسترش یافته

است(Humud, 2018).

1۰6

مقالة پژوهشی :ارزیابی نقش محور مقاومت در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار ممریکا

( )5يمن :گروه انصاراهلل مشهور به «حوایها» احیاگر شیعة زیهدی بهوده و بها کمهک و
همراهی سپاه قدس و حزباهلل لبنان در سهالههای  2۰11-2۰14از ن هر سیاسهی و ن هامی
سازماندهی شده و توانستند بیشتر مناطق شمالی یمن را در اختیهار بگیرنهد .ایهن گهروه 2۰
هزار نفره برای ج.ا.ایران به سه دلیل مزیت راهبردی دارد :نخست بهدلیل موقعیت راهبهردی
تنگة بابالمندب که تسلط حوایها بر این تنگه بهعنوان رگ کشهتیرانی در کانهال سهوهز و
همچنین بندر الحدیده ،حاکمیت متحدان منطقه ای ج.ا.ایران را تقویت کرده است .امری کهه
به تهران اجازه می دهد در صورت لزوال با ایجاد تهدیهدهای نهاهمطراز بهه هرگونهه تهدیهد
ممریکا پاسُ دهد .دوال ،انصهاراهلل بهازوی عملیهاتی سیاسهت بازدارنهدگی و موازنههسهازی
ج.ا.ایران در مقابل محور عربستان سعودی است .سهوال ،انصهاراهلل ظرفیهت بهالقوهای بهرای
افزایش عمقبخشی گفتمان مقاومت در شبهجزیرة عربستان بهواسطه وجود شیعیان بههویهژه
در استانهای شرقی عربستان سعودی

دارد2018:17-18).

 (Knights,اقداالهای تالفهیجویانهة

نیروهای انصاراهلل در مهورد ههدف قهراردادن فرودگهاه ریها

و حملههههای موشهکی بهه

پاالیشگاه مرامکو نقطة اوج راهبرد ناهمطراز و تالفیجویانة گروههای نزدیک بهه ج.ا.ایهران
در برابر مخالفان منطقهای بهشمار
• حمايت از تغییر رژيم و براندازی
• افزايش حضور منطقهای وحمايت از ناتوی عربي
• احاله مسولیت مهار به محور عربي -عبری
• فشار نظامي ،تحريم تسلیحاتي ،تروريستي خواندن سپاه
پاسداران ،ترور سردار شهید سلیماني

میرود(Behravesh, 2019).

راهبردهای چهارگانة سیاست مهار
ممریکا بهمن ور محدودکردن تحرک
منطقهای ج.ا.ایران
اعمال بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران
از طریق ساماندهی محور مقاومت

• ارتقای قدرت حماس
• ارتقای قدرت و نفوذ حزباهلل لبنان
• قدرتگیری شیعیان در عراق
• مشارکت محور مقاومت در سوريه
• قدرتگیری حوثيها در يمن

افزایش عمقبخشی و مقابله با حصر
ژهوپلیتیکی و ن امی
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شکل شمارة ( :)1چارچوب مفهومي تحقیق

.3یافتههای تحقيق و تجزیهوتحليل آنها
سؤال اصلی تحقیق عبهارت بهود از« :نقهش محهور مقاومهت در بازدارنهدگی نهاهمطراز
ج.ا.ایران در برابهر سیاسهت مههار ممریکها در سهالههای  2۰۰3تها  2۰2۰چگونهه ارزیهابی
میشود؟» برای پاسُ به این سؤال  6گویه احصا شد که نتایج من بهه شهرح جهدول شهمارة
( )2میباشد:
جدول شمارة ( :)2نقش محور مقاومت در بازدارندگي ناهمطراز ج.ا.ايران در برابر سیاست مهار آمريکا
()2003-2020
ردیف
1

2

گویههای پرسشنامه

4

خیلي

نقش محور مقاومت در بازدارندگي ناهمطراز
ج.ا.ایران در برابر سياست مهار آمریکا

خیلي

زياد

متوسط

مشارکت محور مقاومت در جنگ سوریه موجب افزایش

فراوانی

4

18

6

1

1

نفوذ و کنشگری ج.ا.ایران در معادالت منطقهای شده است.

درصد

13/3

6۰

2۰

3/3

3/3

نقشمفرینی نیروی قدس بهعنوان پیشران سیاست

فراوانی

6

21

2

1

۰

درصد

2۰

۷۰

6/۷

3/3

۰

منطقهای ج.ا.ایران در ساماندهی محور مقاومت و
ارتقای قدرت و نفوذ حزباهلل لبنان در گسترش عمق

زياد

فراوانی

۷

16

4

3

صهیونیستی مؤار بوده است.

درصد

23/3

53/3

13/3

1۰

۰

قدرتگیری گروههای مقاومت شیعه در عراق موجب

فراوانی

3

18

5

4

۰

درصد

1۰

6۰

16/۷

13/3

۰

راهبردی و افزایش بازدارندگی ج.ا.ایران در برابر رژیم

افزایش قدرت و نفوذ ج.ا.ایران بهعنوان رهبر محور
قدرتگیری حوایها در یمن در ارتقای قدرت و نفوذ

فراوانی

1

21

4

4

۰

ج.ا.ایران بهعنوان رهبر محور مقاومت موار بوده است.

درصد

3/3

۷۰

13/3

13/3

۰

ارتقای توان ن امی حماس در گسترش بازدارندگی
6

محور مقاومت به رهبری ج.ا.ایران در برابر رژیم

فراوانی

1

13

1۰

6

ميانگين
(درصد)

کم

۰

مقاومت شده است.
5

درجههای ارزیابي
کم

بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران مؤار بوده است.
3

دیدگاه نمونة آماری نسبت به گویهها

۰

16/83

1۷/98

1۷/34

16/44
16/34

15/۰4

صهیونیستی موار بوده است.

در تحلیل کلی این  6گویه بههعنهوان نقهش محهور مقاومهت در بازدارنهدگی نهاهمطراز
ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار ممریکا ( 2۰۰3تا  )2۰2۰یافتهها نشان میدهد که مؤاربهودن
نقش نیروی قدس در ساماندهی محور مقاومت با  1۷/98درصد بیشترین میهزان اارگهذاری

مقالة پژوهشی :ارزیابی نقش محور مقاومت در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار ممریکا

1۰8

را در سیاست منطقهای ج.ا.ایران داشته و موردقبول بیشتر خبرگان واقع شده اسهت .پهس از
من ،ارتقای قدرت و نفوذ حزب اهلل لبنان در گسترش عمق راهبردی و افهزایش بازدارنهدگی
ج.ا.ایران در برابر رژیم صهیونیستی با 1۷ /34درصهد ،تهأایر مشهارکت محهور مقاومهت در
جنگ سوریه با  16/83درصد ،قدرتگیری گروهههای مقاومهت شهیعه در عهراق بها 16/44
درصد ،قدرتگیری حوایها در یمن با  16/34و ارتقهای تهوان ن هامی حمهاس بها 15/۰4
درصد در درجه های بعدی اارگذاری بهر نقهش محهور مقاومهت در بازدارنهدگی نهاهمطراز
ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار ممریکا قرار دارند.
سؤال فرعهی تحقیهق عبهارت بهود از« :رونهدهای مهؤار بهر مینهدة محهور مقاومهت در
بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر ممریکا در افق  2۰25چگونه ارزیابی میشود؟» برای
پاسُ به این سؤال  9گویه احصا شهد کهه نتهایج ممهاری من بهه شهرح جهدول شهمارة ()3
میباشد.
جدول شمارة ( :)3روندهای اثرگذار بر نقش محور مقاومت در بازدارندگي ناهمطراز ج.ا.ايران
در افق 2025
ردیف

گویههای پرسشنامه
روندهای اثرگذار بر نقش محور مقاومت در

خیلي

بازدارندگي ناهمطراز ج.ا.ایران در افق 2025

زياد

زياد

فراوانی

3

18

4

4

1

درصد

1۰

6۰

13/3

13/3

3/3

فراوانی

1

13

14

2

۰

درصد

3/3

43/3

46/۷

6/۷

۰

تحقق مفاد معاملة قرن ترامپ بر مینده محور مقاومت در

فراوانی

2

18

1۰

۰

۰

افق  2۰25تأایر منفی خواهد داشت.

درصد

6/۷

6۰

33/3

۰

۰

افزایش فشار بر حزباهلل لبنان موجب تضعیف نقشمفرینی

فراوانی

1

14

15

۰

۰

منها در غرب مسیا در افق  2۰25خواهد شد.

درصد

3/3

46/۷

5۰

۰

۰

و بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار
افزایش رقابتهای ژهوپلیتیکی میان بلوک اخوانی و سلفی
بر میندة محور مقاومت در افق  2۰25تأایر مثبت خواهد
داشت.

3
4
5
6

خیلي

متوسط

ممریکا در افق  2۰25تأایر مثبت خواهد داشت.

2

درجههای ارزیابي

ميانگين

کم

ریاست جمهوری جو بایدن بر نقشمفرینی محور مقاومت

1

دیدگاه نمونة آماری نسبت به گویهها
(درصد)

کم

تحوالت یمن در افق  2۰25به سود محور مقاومت رقم

فراوانی

1

18

8

3

۰

خواهد خورد.

درصد

3/3

6۰

26/۷

1۰

۰

تداوال ابات سیاسی در سوریه در افق  2۰25موجب تقویت

فراوانی

6

14

8

2

۰

محور مقاومت خواهد شد.

درصد

2۰

46/۷

26/۷

6/۷

۰

11/۰4

1۰/5۷

11/45
1۰/86
1۰/95
11/6۰
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8

تحوالت فلسطین در افق  2۰25به سود حماس بهعنوان

فراوانی

1

8

14

6

1

عضو محور مقاومت خواهد بود.

درصد

3/3

26/۷

46/۷

2۰

3/3

خروج ج.ا.ایران از برجاال میتواند زمینههای تضعیف

فراوانی

12

15

2

۰

1

درصد

4۰

5۰

6/۷

۰

3/3

فراوانی

2

1۷

9

2

۰

درصد

6/۷

56/۷

3۰

6/۷

۰

کنشگری محور مقاومت و اجماع جامعة بینالمللی علیه
نفوذ منطقهای ج.ا.ایران را در افق  2۰25در برداشته باشد.
افزایش مناقشههای قدرتهای خارجی در عراق تأایر منفی

9



بر عملکرد گروههای مقاومت همپیمان ج.ا.ایران خواهد
داشت.

9/55

12/82

11/42

در تحلیل کلی این  9گویه بهه عنهوان رونهدهای اارگهذار بهر نقهش محهور مقاومهت در
بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مهار ممریکا در افهق  ،2۰25یافتهههها نشهان
می دهد که تأایر خروج ج.ا.ایران از برجاال بر تضعیف کنشهگری محهور مقاومهت و اجمهاع
جامعة بینالمللی علیه نفوذ منطقهای ج.ا.ایران با  12/82درصد بیشترین میهزان اارگهذاری را
در سیاست منطقه ای ج.ا.ایران داشته است .پس از من تاایر مثبهت تهداوال ابهات سیاسهی در
سوریه بر میندة محور مقاومت با  11/6۰درصد ،تأایر منفی تحقق معاملة قرن بر میندة محور
مقاومت با  ،11/45تأایر منفی افزایش مناقشههای خهارجی بهر گهروهههای مقاومهت شهیعه
عراقی با  11/42درصد ،تأایر مثبت ریاست جمههوری بایهدن بهر مینهدة محهور مقاومهت بها
 11/۰4درصد ،تأایر مثبت تحوالت یمن بر میندة محهور مقاومهت بها  1۰/95درصهد ،تهأایر
منفی افزایش فشار داخلی و خارجی بر کنشگری منطقهای حزباهلل لبنان با  1۰/86درصهد،
تأایر مثبت اختالفهای ژهوپلیتیکی و سیاسی بلوک اخوانی -سلفی بر میندة محور مقاومهت
با  1۰/5۷درصد و تأایر مثبت تحوالت فلسطین بر میندة محور مقاومت بها  9/55درصهد در
درجههای بعدی اارگذاری قرار دارند.
 .4نتيجهگيری
 .1-4جمعبندی
در پاسُ به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر تحلیهل نقهش محهور مقاومهت در بازدارنهدگی
ناهمطراز ج.ا.ایران در برابر سیاست مههار ممریکها در سهالههای 2۰۰3-2۰2۰؛ نتهایج زیهر
بهترتیب درصد اهمیت از ن ر خبرگان بهدست ممده است:
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( )1اقداالهای نیروی قدس بهعنوان پیشران سیاسهت منطقههای ج.ا.ایهران در سهاماندهی
محور مقاومت و اعمال بازدارندگی ناهمطراز در برابر رژیم صهیونیستی مؤار بوده است.
( )2ارتقای قدرت و نفوذ حزباهلل لبنان بهعنهوان یکهی از اعضهای محهور مقاومهت در
گسترش عمق راهبردی و افزایش بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی مؤار بوده است.
( )3مشارکت محور مقاومت در جنگ سوریه موجب افزایش نفوذ و کنشگری ج.ا.ایران
در معادالت منطقهای شده است.
( )4قدرتگیری گروه های مقاومت شیعه در عهراق موجهب افهزایش قهدرت ج.ا.ایهران
بهعنوان رهبر محور مقاومت شده است.
( )5قدرتگیری حوایها در یمن بهعنوان یکهی از اعضهای جدیهد محهور مقاومهت در
ارتقای قدرت و نفوذ منطقهای ج.ا.ایران بهعنوان رهبر محور مقاومت مؤار بوده است.
( )6افزایش توان ن امی حماس بهعنوان عضوی از محور مقاومت در اعمال بازدارندگی
در برابر رژیم صهیونیستی مؤار بوده است.
در ارتبا با سؤال فرعی تحقیق مبنی بر روندهای اارگذار بهر مینهدة محهور مقاومهت و
بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایران در افق  2۰25نتایج زیر بهدست ممده است:
( )1خروج ج.ا.ایران از برجاال میتواند زمینههای تضعیف کنشهگری محهور مقاومهت و
اجماع جامعة بینالمللی علیه نفوذ منطقهای ج.ا.ایران را در افق  2۰25در برداشته باشد.
( )2تداوال ابات سیاسی در سوریه در افق  2۰25موجب تقویت محور مقاومت خواهد شد.
( )3تحقق مفاد معاملة قرن ترامپ بر میندة محهور مقاومهت در افهق  2۰25تهأایر منفهی
خواهد داشت.
( )4افزایش مناقشههای قدرت های خارجی در عراق تأایر منفی بر عملکهرد گهروهههای
مقاومت همپیمان ج.ا.ایران خواهد داشت.
( )5ریاست جمهوری جوبایدن در ممریکا برمیندة نقشمفرینی محهور مقاومهت در افهق
 2۰25بهطور نسبی تأایر مثبت خواهد داشت.
( )6تحوالت یمن در افق  2۰25بهطور نسبی به سود محور مقاومت رقم خواهد خورد.
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( )۷افزایش فشار داخلی و خارجی بهر حهزباهلل لبنهان تها انهدازهای موجهب تضهعیف
نقشمفرینی منها در غرب مسیا در افق  2۰25خواهد شد.
( )8افزایش رقابتهای ژهوپلیتیکی و اختالفهای سیاسی میان بلوک اخوانی -سلفی بهر
میندة محور مقاومت در افق  2۰25بهطور نسبی تأایر مثبت خواهد داشت.
( )8تحوالت فلسطین در افق  2۰25به سهود حمهاس بههعنهوان عضهو محهور مقاومهت
خواهد بود.
 .2-4پیشنهادها
( ) 1سیاست حضور در برجاال در راسهتای مقابلهه بها سیاسهت مههار فزاینهدة ممریکها و
جلوگیری از شکلگیری یک اجماع بینالمللی با همة کاستیهای من تداوال یابد.
( )2با توجه به اینکه یکی از مهم ترین وجهوه پهروژة معاملهة قهرن ایجهاد یهک اجمهاع
منطقه ای علیه محور مقاومت به رهبری ج.ا.ایران است ،ضروری است که ج.ا.ایران بهمن ور
خنثی نمودن اارات من ،به سمت کاهش تنش با کشورهای عربی به ویژه شهورای همکهاری
خلیج فارس گاال بردارد.
( )3با توجه به اهمیت نقش محور مقاومت در بازدارندگی ناهمطراز ج.ا.ایهران ،ضهروی
است که در مذاکرات احتمالی با غهرب در جههت کهاهش فشهار بهر گهروهههای مقاومهت
اقداالهای الزال بهعمل مید.
( )4باتوجه به اابات سیاست مقاومت و شکسهت سیاسهت دوسهتی دولهت خهودگردان
فلسطین با ممریکا در پروژة معامله قرن ،ج.ا.ایران میتوانهد از نفهوذ بهر متحهدین فلسهطینی
خود در جهت همگرایی جناحهای مختلف فلسطینی بهمن ور اتخاذ یهک سیاسهت منسهجم
برای مقابله با پیامدهای این پروژه استفاده کند.
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